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معلماني که در طرح خريد خدمات آموزشي هستند ،ماههاست بدون هيچ حقوقي سر کالس درس حضور مييابند تا دانش آموزي به دليل نبود معلم از تحصيل بازنماند اما خود بدون حقوق ماندهاند.
رييس سازمان مدارس غيردولتي در گفتگو با مهر از واريز حقوق نيروهاي خريد خدمات آموزشي خبرداد و گفت :دوهفته گذشته معوقات نيروهاي خريد خدمات آموزشي را تا شهريورماه پرداخت
کرديم.او تاکيد ميکند :حقوقهاي معوقه از مهرماه را نيز تا سه هفته ديگر پرداخت خواهيم کرد.ماهها است مسئوالن آموزش و پرورش از پيگيري و وعده پرداخت حقوق نيروهاي خريد خدمات
آموزشي خبر ميدهند .هنگاميکه پرداخت حقوق ميشود باز معوقات چند ماهه وجود دارد .اعتبار بايد از سوي سازمان برنامه و بودجه تخصيص يابد .گويا مسئوالن اين سازمان به مسئله پرداخت
به موقع حقوق معوقات فرهنگيان اهميت نميدهد.تاخير در پرداخت حقوقها ،موجب بي انگيزگي معلمان و ايجاد تنش در زندگي آنان ميشود .نبايد واريز حقوق جزو آخرين اولويتها قرار گيرد.
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افزايش دو ساعته زمان اجراي طرح ترافيک در سال آينده

حوادث دور دنيا

 ۵کشته بر اثر تيراندازي
در يک کارواش در آمريکا

بر اثر وقوع تيرانــدازي در يک کارواش در
ايالت پنسيلوانياي آمريکا دستکم پنج نفر
کشته شدند.به گزارش ايسنا ،در اين حادثه
که در کارواشــي در يکي از مناطق ايالت
پنسيلوانيا اتفاق افتاد دستکم پنج تن کشته
شدند و يک نفر ديگر نيز به بيمارستان منتقل
شد.طبق اعالم رسانههاي محلي ،قربانيان
اين حادثه سه مرد و دو زن بودهاند.همچنين
مقامات محلي ايالت پنسيلوانيا اعالم کردند:
هويت فرد مسلح شناسايي نشده و مشخص
نيست آيا متهم در ميان قربانيان بوده است.
به گزارش راشاتودي ،انگيزه متهم از اقدام به
تيراندازي مشخص نشده و بررسي جزئيات
اين حادثه در حال انجام است.
 ۲۰۱۷بدترين سال
حوادث اسيدپاشي در لندن

آمار پليس لندن نشان ميدهد که در سال
 ۲۰۱۷تعداد حوادث اسيدپاشي در لندن رکورد
زده و در حوادث اخير مهاجمان بيشتر از مواد
شويندهي خانگي براي اين حمالت استفاده
کردهاند.به گزارش ايسنا ،تعداد اسيدپاشيها
در اين شهر در ســال  ۲۰۱۷ميالدي ۴۶۵
حمله گزارش شده در حاليکه اين تعداد در
ســال قبل از آن  ۳۹۵حمله بوده است .اين
حمالت طي شش سال اخير افزايش شش
برابري داشته است.بنابر گزارش سي ان ان،
اکنون ميتوان از لندن به عنوان «پايتخت
اسيدپاشــي به مردان جوان» در جهان نام
برد .با توجه به اين آمار نمايندگان پارلمان
انگليس تــاش زيادي بــراي ممنوعيت
فروش مايعات بســيار خورنده به افراد زير
ســن قانوني و اصالح قوانين مربوط به در
اختيار داشتن اسيد کردهاند .به گفته پليس به
ت آوردن محصوالتي مانند مواد شوينده
دس 
و چاه بازکنها که اغلب در اين حمالت مورد
استفاده قرار ميگيرند بسيار آسان است.

پرونده
انهدام چند باند مسلحانه
حمل و قاچاق مواد مخدر

دادســتان عموميو انقالب مرکز استان
کرمــان از دســتگيري اعضــا و انهدام
چندين باند کالن حمل مســلحانه مواد
مخــدر و توقيف  ۲۲دســتگاه خودرو از
قاچاقچيــان اصلي و بين المللي خبر داد.
به گزارش ايلنا ،دادخدا ساالري گفت :با
اقدامات اطالعاتي  ،عملياتي و قضائي به
عمل آمده در زمينه شناسايي شبکههاي
کالن و بين المللي قاچــاق مواد مخدر
ســربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره
کل اطالعات استان و با دستورات قضائي
صادره در ماه گذشــته چندين باند کالن
مهم و بعضا بين المللي قاچاق مواد مخدر
پس از شناسايي طي چندين مورد درگيري
مســلحانه در سطح اســتان مورد ضربه
قرار گرفته و منهدم شــدهاند  .دادستان
کرمان بيان داشــت :با توجه به موقعيت
جغرافيايي اســتان کرمان و مجاورت آن
با پنج استان کشور و قرارگيري استان در
محــل عبور مواد مخدر ،حدود  ۶۰درصد
از مــواد مخدري که از مرزهاي شــرقي
کشور وارد ميشود از استان کرمان عبور
کرده و تقريبا تماميباندهاي کالن مواد
مخدر غير بومياستان کرمان و به صورت
عبوري است.ســاالري تاکيــد کرد:در
مجمــوع عمليات انجام گرفته توســط
ســربازان گمنام امام زمان در اداره کل
اطالعات  ،هشــت تن انواع مواد مخدر
شامل ترياک  ،مرفين ،هروئين  ،حشيش
و همچنين انواع سالح و مهمات جنگي
از باندهاي مواد مخدر کشــف و بيست و
يک نفر از قاچاقچيان اصلي دســتگير و
بيست و دو دستگاه خودرو از قاچاقچيان
کشف و توقيف و رسيدگي به اتهام آنان
در مجموعه قضائي استان به صورت ويژه

نماينده مردم تهران در مجلس شــوراي اســاميميگويد مشــکالت مالي صندوقهاي
بازنشســتگي در مرحله بحراني است ،بحراني که ميتواند اقتصاد کشور را به طور مستقيم
تحت تأثير قرار دهد.فاطمه ذوالقدر در گفتوگو با پانا با اشــاره به مشکالت بازنشستگان و
صندوقهاي بازنشستگي گفت :در كشور با وجود باال رفتن بارمسئوليت و هزينههاي زندگي
در ميان بازنشستگان ،چتر حمايتي مناسبي براي اين قشر تعريف نشده است و صندوقهاي
بازنشســتگي كه قرار بود مأمني براي دريافت مستمري حداقلي باشد به واسطه كسورات و
معضالتي كه در آنها پديدار شده است ،نتوانستهاند نقش خود را به درستي ايفا كند.

قنبري با اعالم خبر اجراي طرح جديد ترافيک از نيمه اول سال  ۹۷از افزايش ساعت طرح
ترافيک تا  ۷بعد از ظهر به عنوان اصالحات صورت گرفته در اين طرح بعد از بررســي آن
در شــوراي شهر ياد کرد.داريوش قنبري در گفت و گو با خانه ملت اظهار داشت :بر اساس
طرح جديد ترافيک تعداد شهروندان عادي که امکان تردد در محدوده طرح ترافيک دارند،
افزايش مييابد و برعکس تعداد سهميهها کاهش پيدا ميکند و تنها مطابق با نيازي که دارند
ميتوانند از ســهميه بهرهمند شــوند و اين در حالي است که در گذشته به صورت رانتي به
مقامات و دستگاهها کارت تردد تعلق ميگرفت.

آتشسوزي هتلي در روسيه

بر اثر وقوع آتش سوزي در ساختمان هتلي
در روســيه  ۹نفر کشته و مجروح شدند.به
گزارش ايسنا ،بنابر اعالم رسانههاي محلي
روســيه ،در اين حادثه آتش سوزي که در
هتلــي در جزيــره  Olkhonدر درياچه
«بايکال» اتفاق افتاد ،دو تن کشته و هفت
تن ديگر مجروح شــدند.اين آتش سوزي
روز يکشنبه در ساختمان اين هتل اتفاق
افتــاد که چندين تبعه کــره جنوبي ،چين
و تعــدادي روس در آن اقامت داشــتند.به
گزارش خبرگزاري شينهوا ،بررسيهاي اوليه
حاکي از آن اســت که مليت دو قرباني اين
آتشسوزي چيني بوده است.

صندوقهاي بازنشستگي در مرز بحران قرار دارد

درپي مديريت ضعيف شهرداری در روزهای برفی تهران ،عبور و مرور شهروندان همچنان با مشکل مواجه است

مدیریت شهری با «باد» و «آفتاب»

گروه اجتماعي :با آنکه انتظار ميرفت ،بارش برف آن
هم در اين حد ،پس از سالها مردم را شاد کند ،اما اين
شــادي به همان اندازه نشستن برف روي زمين کوتاه
بود.شــهروندان تهرانی با وجود اینکــه بارش برف در
تهران از هفته قبل توسط سازمان هواشناسی پیشبینی
شده بود ساعتها کنار خیابان ،در صفهای اتوبوس،
بیآرتی و متــرو معطل ماندند .بررســيهاي ميداني
نشان مي داد كه شن پاشي مناسب در معابر و کوچهها
فرعي به طور مناسب صورت نگرفت تا اينكه سرانجام
آفتاب روز دوشنبه به داد شهروندان رسيد و یخها را آب
کرد .طي روزهاي گذشته نه تنها شهروندان تهراني از
مديريت شهري انتقاد داشتند بلكه بيماران نيز از بحران
برف و يخي كه دامن بيمارستان ها را گرفته بود شكايت
داشتند.
بــارش برف و کوالک طي چند روز اخير نه تنها براي
مــردم عادي بلکه براي بيمــاران و همراهان آنها نيز
دردسرســاز شد .بيمارستان ســينا در قلب پايتخت در
بارشهاي اخير با حواشي همراه شده که گاليه خانواده
بيماران را به همراه داشته باشد.در بررسيهاي ميداني
فارس از اين بيمارســتان در يــک روز برفي ،برخي از
شــهروندان گاليه داشتند که بيماران ما براي انتقال از
اتاق عمل به بخش بايد از هواي آزاد عبور کنند و اين
موضوع سالمت بيمارانشان را به شدت تحت تاثير قرار
ميدهد .يکي از همراهان بيماران اظهار داشت :فاصله
اتاق عمل تا بخشها فضايي باز است و ما بههيچعنوان
فکر نميکرديم که در فصل زمستان و با چنين وضعيت
آب و هوايي ،بيماران را با برانکارد يا ويلچر جابهجا کنند
که اين موضوع را به مسئول کشيک نيز اعالم کرديم
و آنها گفتند اگر تمايلي نداريد ،بيمار را به بيمارســتان
ديگري منتقل کنيــد.وي افزود :براي اين کار نيز يک
ماشين برقي براي کل بيمارستان اختصاص دادهاند که
واقع ًا جوابگوي تعداد بيماران نيست و به نظرم حداقل
 5ماشين برقي در اين زمينه الزم است ،همچنين بايد
توجه داشــت که همين يک ماشين برقي نيز مسقف
نبوده و تنها با يک پالســتيک پوشانده شده است که
بيمار را بدون پتو و با لباس اتاق عمل که از پشــت باز
است ،با اين شرايط جابهجا ميکنند.
وي که بيمارش روز يكشنبه از اتاق عمل بخش مغز و
اعصاب به دليل جراحي مغز با اين شــرايط و از طريق
برانکارد به اي ســي يو منتقل شــده است ،گفت :اين
عضوهيات رييســه کميســيون بهداشت
مجلس نسبت به خطر بحران کمبود دارو و
تجهيزات پزشکي در سال  ۹۷هشدار داد و بر
لزوم چاره انديشي دولتمردان براي پرداخت
مطالبات شــرکتهايي دارويي و ملزومات
پزشــکي تاکيد کرد .يعقوب شيوياري در
گفت و گو با خانه ملت ،با هشــدار نسبت
بــه خطر بحران کمبــود دارو و تجهيزات
پزشکي در ســال  ،97گفت :بيمارستانها
مشــکل کســري بودجه دارند و به دليل
عدم نقدينگي کافي نزديک به دو سال به
واحدهاي توليد دارو بدهکار هستند از اين رو

اقدامات شهرداري تاسف خورد و ضمن ابراز نارضايتي
از شــرايط کوچهها و خيابانهاي فرعي گفت« :تعداد
زيادي از درختان بر اثر ســنگيني بارش برف شکسته
شدهاند که نشــان ميدهد؛ عوامل شهرداري اقدام به
برف روبي درختان نکردهاند».

فاصله حدود  600متر است و بههيچعنوان شرايط انتقال
بيمار بهخوبي صورت نميگيرد و اگر چنين شــرايطي
در مناطق محروم انجام ميشد ،شايد ميتوانستيم آن
را قبول کنيم ولي چنين موضوعاتي در پايتخت بسيار
ناشايست و غيرقابل قبول است؛ چراکه پايتخت امکانات
بيشتري دارد و مسئوالن ميتوانند وضعيت بهتري را
فراهم کنند.وي گفت :همچنين اميدوارم مســئوالن
هرچه سريعتر با اين مسئله برخورد کنند و اقدامات الزم
جهت کمک به بيماران صورت گيرد.
مدير بيمارستان ماشين برقي داريم!

هادي مخبر مدير بيمارســتان سينا در گفتوگو فارس
در مــورد اينکه وضعيت انتقال بيماران از اتاق عمل به
بخشها به چه صورت اســت ،گفت :چنين موضوعي
که بيمار را با برانکارد جابهجا کنيم صحت ندارد ،البته
برخي از بيماراني که به اورژانس مراجعه ميکنند و اگر
نياز به سيتياسکن داشته که از طريق ماشين برقي به
ساختمان ديگري منتقل ميشوند و در غير اينصورت
نيازي بــه جابهجايي آنها نيســت.وي افزود :موضوع
جابهجايي بيمــاران را با برانکارد تأييد نميکنيم ،البته
گاهي ماشــين برقي خراب ميشود و مجبور به انتقال
بيمار با برانکارد ميشويم ولي فکر نميکنم روز گذشته
چنين اتفاقــي رخ داده باشــد .همچنين رضايتمندي
بيماران بر اساس مستندات از اين بيمارستان زياد بوده
و اين در حالي اســت که روزانــه افراد زيادي که دچار
تروما شدهاند ،براي درمان به اين بيمارستان ارجاع داده
ميشوند.حال بايد ديد آيا مسئوالن اقدامات الزم جهت

توسعه امکانات بيمارستانها را مد نظر قرار ميدهند يا
همچنان کمبود منابع و عدم حمايتهاي مالي را دليل
وقوع چنين اقداماتي اعالم ميکنند؟

افزايش سفر درونشــهري  ۳۰دقيقهاي به يک
ساعت و نيم

عالوه بر بيمارها و همراهانشــان مردم سطح شهر نيز
در روز برفي پايتخت با مشكالت زيادي دست و پنجه
نرم كردند  .معابر و کوچهها شنريزي نشده و خيابانها
به ســختي قابل تــردد بودند  .تاکســيهاي مجازي
قيمتشــان را  ۴۰تا  ۷۰درصد افزايش دادهاند ،با اين
حال حتي رانندههاي اســنپ هم حاضر به قبول سفر
نبودند  ،چرا که ميتوان گفت متوسط زمان يک سفر
درونشهري  ۳۰دقيقهاي به يک ساعت و نيم افزايش
يافته بود .
ي براي تهرانيها
رسيدن به مقصد ،کابوس 

خيابانها و کوچههاي لغزنده ،چندين برابر شدن قيمت
تاکسي ،نبودن ظرفيت مترو ،رسيدن به مقصد را براي
تهرانيها تبديل به کابوس کرد و حتي دوشــنبه صبح
شــهروندان از ميان کوچههاي باريک يخ زده با ترس
و دلهره راهي سرکار شــدند .همه اينها و ديدن الشه
درختاني که زير بارش برف طاقت نياوردند ،شادي برف
را به کام شهروندان تلخ کرد ،هرچند شهرداري تهران
اعالم کرد که غافلگير نشــده و آماده بودهاست ،با اين
حال جاي سوال دارد که اگر غافلگير شده بود ،شرايط
چگونه بود؟ روز يكشنبه شرايط به حدي نامساعد شد
که عارف ،نماينده مــردم تهران در مجلس از کيفيت

به گفته فراهاني ،عضو شــوراي شهر تهران ،سال ،۹۵
 ۳۵ميليارد تومان و سال  ۳۰ ،۹۶ميليارد و  ۵۰۰ميليون
تومان براي برفروبي اختصاص داده شــده و با وجود
همه اين اعتبارات باز هم شــهرداري غافلگير شــد و
شرکتهاي اتوبوسراني و تاکسيراني نتوانستند ،خدمات
مناسبي به مردم ارائه دهند .از آنجايي که برف ،مدارس
و دانشگاههاي تهران را تعطيل کرد ،به لطف تصميمات
ســتاد مديريت بحران و استانداري با تعطيلي به موقع
مدارس ،دانشگاهها و تاخير در شروع ساعت کار اداري
حداقل ميزان ترافيک به شرايط حاد نرسيد.
معابر و کوچهها امن نيست

اما زهرا صدراعظم نوري ،رئيس کميســيون سالمت،
خدمات و محيط زيســت شوراي شــهر معتقد است،
شــهرداري در حد توان و به سرعت وارد عمل شده و
در اين باره به ايلنا ميگويد« :اين برف سنگين طبيعتا
مشــکالتي را براي شهرداري به همراه داشت .هرچند
شهرداري قبل از شروع بارش ساز وکاري را فراهم کرده
بود و تا حدي آمادگي وجود داشت و کيسههاي شني در
معابر اصلي براي برفروبي ذخيره شده بود ،اما متاسفانه
در معابر فرعي و کوچهها هنوز اقدامات آنچناني صورت
نگرفته و همين براي شهروندان ايجاد مشکل کرد».
اين گزارش ميافزايد  ،در حالي كه مردم از وضعيت
رساني خدمات شــهري در خصوص شن پاشي در
معابر فرعي ،مشــكالت ســفرهاي درون شهري،
شكســتن درخت ها و ...شــكايت داشتند با حالتی
بحرانزده ســعی کردند ،اعتراض خود را در فضای
مجازی به گوش مســووالن برســانند و بگویند؛ با
یک باران در ترافیک میمانند ،با یک زلزله کوچک
اســیر خیابان میشــوند و به خاطر برف پیشبینی
شــده در خانه ،محل کار و ایستگاه مترو و اتوبوس
حبس میشوند .گویی همه چیز برای تهران ،بحران
است؛ روز دوشنبه هم آفتاب به داد پايتخت رسيد و
يخزدگي خيابانها را شست و با خود برد.

خطر بحران کمبود دارو و تجهيزات پزشکي در سال ۹۷

مراکز توليد دارو براي تامين مواد اوليه نيز با
مشکل جدي نقدينگي دارند و به طور قطع
اگر وضعيت به اين منوال ادامه داشته باشد
کارخانههاي داروسازي با خطر ورشکستگي
و کشــور با کمبود دارو و تجهيزات مواجه
خواهد شــد.نماينده مردم ميانه در مجلس
شوراي اسالمي ،با بيان اينکه بيمارستانها
از مهمتريــن حلقههــاي درمانــي نظام

سالمت هســتند ،افزود :مهمترين دغدغه
بيمارستانها عدم پرداخت کارانه معوقات
کادر درمان و مطالبات شرکتهاي دارويي
و تجهيزات پزشــکي است.وي با يادآوري
اينکه انباشــت مطالبات مراکــز دارويي و
تجهيزات پزشکي و کادر درمان نارضايتيها
را به دنبال داشــته است ،تصريح کرد :اگر
هر چه سريع تر مطالبات و معوقات پرداخت

هک  8هزار و  855سايت در كارنامه سياه متهمان به ثبت رسيد

اعتراف هکرهاي حرفهاي به سرقت از ۲۸۰۰حساب بانکي

افشاي جزئيات سرقتهاي اينترنتي

ســردار عزيــزي با اشــاره به جزئيــات اين
سرقتهاي اينترنتي يادآور شد :شيوه اين باند
به اين گونه بوده اســت که کاربر با نصب اين
برنامهها براي فعال ســازي و پرداخت وجهي
ناچيز بــه درگاه جعلي يک بانــک هدايت و
بــه محــض ورود اطالعات ،کليــه دادهها و
مشخصات حسابش سرقت و از اين اطالعات
براي برداشــتهاي غيرمجاز استفاده ميشده
است.اين مقام ارشــد انتظاميتصريح کرد :در
روند تحقيقات کارشناسان پليس فتا مشخص
شــد که اعضاي اين باند هک سايبري ،براي
پولشــويي و فرار از قانون ،از شگردهاي بسيار
پيچيدهاي براي ناشناس ماندن استفاده ميکنند
که با ادامه يافتن اقدامات تخصصي کارشناسان،
سرنخهايي از اعضاي اين باند به دست آمد.

سرقت از طال فروشي
در تبريز با حفر تونل

شهرداري با وجود اين همه اعتبار چرا بايد غافلگير
شود؟

شيوياري :دولتمردان براي پرداخت مطالبات شرکتهاي دارويي چاره انديشي کنند

فرمانده انتظامياستان مرکزي گفت :اعضاي
باند هکرها به سرقت اطالعات  2هزار و 800
حساب بانكي و هک ســايتها و اکانتهاي
شبکههاي اجتماعي اعتراف كردند.
به گزارش ميزان،سردار کيومرث عزيزي گفت:
با طرح شــکايت توســط يکي از شهروندان
اراکي با موضوع برداشــت غيرمجاز از حساب
بانکي اش ،رســيدگي به پرونده در دستور کار
کارشناسان پليس فتا قرار گرفت.وي افزود :با
ارجاع پروندههاي مشــابه در ديگر شهرهاي
استان به پليس فتا مشــخص شد ،يک باند
حرفهاي تحت عنوان نرم افزارهايي جعلي با نام
کمياب ،صيغه ياب ،همدم ياب ،ماهواره جيبي
و ماهواره اندرويدي تبليغات گســتردهاي رادر
شبکههاي اجتماعي انجام ميدهند.

حوادث در ایران

تخصصــي پليس ۴ ،نفر از اعضــاي اين باند
هک سايبري که در  ۳استان مختلف زندگي
ميکردند ،شناســايي و پــس از هماهنگي با
مقام قضائي هر  ۴نفر در عملياتهايي جداگانه
دستگير و تجهيزات مخابراتي و الکترونيکي که
براي اقدامات مجرمانه شان مورد استفاده قرار
ميگرفت ،ضبط شد.
سردار « عزيزي»خاطرنشان کرد :اين هکرها
در بازجوييهاي پليس اذعان داشــتند که در
فضاي مجازي و از طريق شبکههاي اجتماعي
با يکديگر آشنا شده و ارتباط برقرار ميکردند.
وي اظهار داشــت :پــس از انجام تحقيقات
تخصصــي بــر روي تجهيــزات رايانهاي و
مخابراتي اعضاي اين باند ،اطالعات  ۲هزار و
 ۸۰۰حساب کشف و همچنين در بررسيهاي
انجام شده ،مبلغ برداشتهاي غيرمجاز بيش
از  ۷ميليارد و  ۲۳۰ميليون ريال برآورد شد که
تاکنون با اقدامات انجام شده مبلغ  ۵ميليارد
ريال از مبلغ مذکور به مال باختگان برگردانده
شده است.
مالباختگان به اداره آگاهي مراجعه كنند

فرمانده انتظامياستان تصريح کرد :در تحقيقات
تکميلي پليس مشخص شد ،اعضاي اين باند
عالوه بر عمل مجرمانه در خصوص برداشت
وجه ،در حوزه هک ســايتهاي اينترنتي نيز
فعاليت داشتند و در فعاليتهاي مجرمانه آنان
 ۸هزار و  ۸۵۵سايت داخلي و خارجي و  ۶هزار
و  ۸۰۰اکانت اينستاگرام هک شده بود.سردار
عزيزي در پايان گفت :کساني که به اين روش
از آنان ســرقت شده است ،براي طرح شکايت
از طريق شــماره تلفنهاي  ۰۸۶۲۱۸۴۰۶۸و
دستگيري  4مجرم حرفهاي
 ۰۸۶۲۱۸۴۰۶۹با پليس فتا اســتان مرکزي
وي اظهار داشــت :ســرانجام با ادامه اقدامات تماس برقرار کنند.

نشــود به طور حتم در سال آينده با کمبود
دارو و تجهيزات مواجه خواهيم شــد.اين
نماينده مــردم در مجلس دهم ،با تاکيد بر
اينکه دولت بايد با اختصاص اعتبارات ويژه
بدهي مراکز دارويي را پرداخت کند ،گفت:
برخي از شرکتهاي دارويي پرسنل زيادي
دارنــد و اگر دولت به پرداخت معوقات اين
مراکز توجه نداشته باشد منجر به بيکاري

تعداد کثيــري از شــاغالن در اين حوزه
ميشود.شيوياري افزود :اگر با بحران کمبود
دارو روبرو شــويم دولت مجبور به واردات
دارو ميشــود و اين موضوع اصال شايسته
کشور نيست زيرا از يک سو بيکاري پرسنل
و از ســويي تهديد توليد را به دنبال دارد.
نماينده مردم ميانه در مجلس دهم ،با بيان
اينکه بدهي بيمهها چالشي بزرگ سد راه
خدماترساني داروخانهها به شمار ميرود،
تصريح کرد :به ســبب بدهــي بيمهها به
داروخانهها اقتصاد اين مراکز دچار مشکل
شده است.

يک باب مغازه طالفروشي در خيابان ماراالن
تبريز به شيوهاي عجيب و با حفر تونل از زير
مغازه توسط سارقان مورد سرقت قرار گرفت.
ســارق يا ســارقان با حفر تونل زيرزميني
داخل گاوصندوق طالفروشــي شده و اقدام
به ســرقت کرده اند؛ صاحب مغازه مدعي
است که در اين حادثه  10کيلوگرم طال به
سرقت رفته است.اين خبر از شامگاه يکشنبه
در شبکههاي اجتماعي در حال انتشار است
و تماس ايرنا با معاونــت اجتماعي نيروي
انتظاميآذربايجان شرقي بدون پاسخ ماند.
رئيس پليس انتظاميشهرستان تبريز نيز در
تماس ايرنا با وي ،او را به رييس پليس آگاهي
آذربايجان شرقي ارجاع داد.سرهنگ عباسپور،
رييس پليس آگاهي استان آذربايجان شرقي
ضمن تاييد وقوع اين سرقت اعالم کرد که از
دادن اطالعات بيشتر در خصوص اين حادثه
معذور است.
مفقود شدگان سرخهاي پيدا شدند

فرماندار ســرخه گفت :با پيدا شــدن سه
نفر که روز يكشــنبه در اثر برف شــديد در
کوهستانهاي افتر مفقود شده بودند ،عمليات
جستجو متوقف شــد.علي مويدي زاده در
گفتگو با مهر ،ضمن بيان اينکه سه شهروند
ســرخه که روز گذشته در منطقه اروانه افتر
مفقود شده بودند ،با کمک اکيپهاي امدادي
پيدا شــدند ،تاکيد کرد :با يافتــن اين افراد
عمليات جستجو متوقف شد و خوشبختانه
اين افراد در سالمت به سر ميبرند.وي افزود:
نگرانيها به دليل گذران يک شب در سرماي
زير صفر درجه وجود داشت که خوشبختانه
صبح دوشنبه اين افراد پس از  ۲۴ساعت و به
سالمت پيدا شدند.فرماندار سرخه گفت :صبح
يکشــنبه خبر فقدان اين سه نفر در منطقه
اروانه به نيروهاي امدادي اعالم و جستجو از
همان زمان آغاز اما با تاريکي هوا و کوالک
شديد همزمان با ساعت  ۲۰:۳۰شب يکشنبه
عملياتجستجومتوفقشد.مويديزادهتاکيد
کرد :عمليات امداد صبح دوشنبه براي دومين
بار آغاز و خوشبختانه روز دوشنبه اين سه نفر
در سالمت جسميپيدا شدند.
غافلگير شدن سارقان مغازه
در شب يخي پايتخت

متهمان به ترکيه فرار کرد

افشایسرقت 7ميليارديازیکتبعهخارجي

فرمانده انتظامياستان خراسان رضوي از دستگيري
گردانندگان باند سرقت مسلحانه  ۷ميليارد توماني از
يک تبعه خارجي خبر داد.
به گزارش ميزان،سردار قادر کريميگفت ۶ :مرداد
ماه سال گذشــته يک راننده تاکسي بين شهري
که از «تايباد» عازم «مشــهد» بود با يک دستگاه
خودروي ســواري پژو  ۴۰۵نقرهاي در جاده مواجه
شد که سرنشينان آن ،خودروي تاکسي را با تهديد
اســلحه متوقف کردند.وي افزود ۳ :سرنشين پژو
 ۴۰۵با تهديد اسلحه و با توسل به زور از سرنشين
تاکسي که يک تبعه خارجي بود مقادير زيادي ريال
ســعودي ،درهم امارات و دينــار کويت به ارزش
تقريبــي  ۷ميليارد تومان به همراه گذرنامه وي به
سرقت برده و متواري شدند.
گزارش سرقت به فوريتهاي پليسي ۱۱۰

فرمانده ارشد انتظامياستان خراسان رضوي گفت:
با گزارش اين سرقت مسلحانه به مرکز فوريتهاي
پليسي  ۱۱۰و اهميت موضوع ،طرح مهار بالفاصله
به اجرا گذاشــته شد و مشخصات ظاهري سارقان
و خودروي آنها به تماميتيمهاي گشــتي پليس
استان خراسان رضوي و استانهاي همجوار اعالم
شد .سارقان هيچ سرنخي از خود بر جاي نگذاشته
بودند و تحقيقات براي شناســايي و دســتگيري
عامالن اين سرقت مسلحانه ادامه يافت.
سردار کريميخاطر نشان کرد :کارآگاهان ورزيده
مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي در چند مرحله
به شهرستان تايباد و گمرگ مرز «دوغارون» اعزام
شدند و با هوشــمندي به تحقيقات علمي ،فني و
پليسي خود ادامه دادند.
سرنخ فرار سارقان به کشور ترکيه رسيد

فرمانده انتظاميخراسان رضوي اظهار داشت :پليس
در ادامه تحقيقات به سرنخهايي رسيد که منجر به
شناســايي  ۲تن از عامالن اصلي اين باند سرقت

مسلحانه شــد .ردزنيهاي اطالعاتي کارآگاهان
حاکي از آن بود که اين  ۲متهم به کشور «ترکيه»
گريخته اند.
ســردار کريميگفت :بررســيهاي بعدي پليس
مشخص کرد عامالن سرقت قبل از سفر با مراجعه
به يک صرافي ،بخشي از وجوه سرقتي را به ريال
تبديل و يک دستگاه تريلر و خودروي سواري گران
قيمت نيز خريداري کرده اند.
دستگيري  ۲گرداننده باند در مشهد

فرمانده انتظاميخراســان رضــوي گفت :پس از
گذشــت  ۱۹ماه از وقوع اين سرقت ،کارآگاهان
مبارزه بــا جرايم جنايي پليس آگاهي اســتان و
ماموران انتظاميتربت جــام و پليس «فريمان»
همچنان به ردزنيهاي گســترده اطالعاتي خود
در ايــن رابطه ادامه دادند و به اطالعاتي دســت
يافتند که خبر از بازگشــت متهمــان به ايران و
اختفاي آنها در مشــهد ميداد.وي خاطر نشان
کرد :پــس از گمانه زنيهاي زيــاد در خصوص
محل تردد اين  ۲ســارق و کنترل و مراقبتهاي
پوششــي ،محل اختفاي اين افراد شناســايي و
پليس در اقداميغافلگيرانه ،آنها را دستگير کرد.
اين مقام انتظاميگفت ۲ :متهم در برابر شواهد و
مستندات موجود به سرقت مسلحانه با همدستي
 ۳نفر ديگر اعتراف کردند.فرمانده انتظاميخراسان
رضوي اظهار داشت :فرماندهي انتظاميشهرستان
تربت جام در عملياتي مشــترک بــا فرماندهي
انتظاميشهرستان فريمان و کارآگاهان مبارزه با
جرايم جنايي پليس آگاهي خراسان رضوي وارد
عمل شده و در آخرين مرحله از اين عمليات ،پس
از چندين ساعت کنترل و مراقبتهاي نامحسوس
 ۳عضو ديگر اين باند دســتگير و در بازرســيها
 ۲دســتگاه خودروي سواري پژو  ۴۰۵و  ۲۰۶نيز
کشف شد.

رييــس کالنتري  ۱۵۹از دســتگيري دو
ســارق که قصد ســرقت از مجتمعي در
شرق تهران را داشتند خبر داد.به گزارش
ايلنا ،ســرهنگ کيانــوش عزيزي رييس
کالنتري  ۱۵۹بيســيم دربــاره جزييات
اين خبر گفت :عوامل گشت کالنتري در
ســاعت  ۳بامداد شب یکشنبه در خيابان
شهرزاد به يک دســتگاه خودروي پرشيا
مشکوک شدند که جنب مجتمع تجاري
پارک شــده بــود.او ادامــه داد :ماموران
دقايقي به طور نامحسوس محل را تحت
مراقبــت قرار داده و مشــاهده کردند دو
نفر جوان از خودرو پياده شــدند و با يک
عدد قيچــي قفل بر بــزرگ و يک عدد
امبر دست و سيم چين در حال باز کردن
قفل و نردههاي مجتمع هســتند .رييس
کالنتري  ۱۵۹بيســيم خاطرنشان کرد:
سريعا عوامل نســبت به دستگيري آنان
اقدام کرده که با مقاومت سارقان مواجهه
شــدند که در همين حين يکي از سارقان
به سمت خودرواش رفت و يک قبضه قمه
برداشته و يکي از ماموران با چابکي نسبت
به مهار ســارق اقدام کرده و او را دستگير
کرد.ســرهنگ عزيزي با اينکه با انتقال
متهمان به کالنتــري تحقيقات مقدماتي
درباره آنها آغاز شد ،تصريح کرد :به علت
سرماي هوا و خلوتي خيابانها نقشههايي
براي ســرقت از مغازههــا و مجتمعهاي
تجاري محدوده شــرق تهران داشتند که
با دستگيريشان ناکام ماندند.

