
اخبار داخلى

سنت غلط تيراندازى، مراسم عروسى را به عزا بدل كرد
سرويس حوادث: فرمانده انتظامى بروجرد در استان لرستان گفت: بر اثر تيراندازى در مراسم 

عروسى، جوان27 ساله اي به قتل رسيد و 2 نفر در اين رابطه دستگير شدند
سرهنگ مهدوى مهدوى كيا اظهار داشت: در پى اعالم خبرى به مركز فوريت هاى پليسى 
110 مبنى بر تيراندازى منجر به قتل در يكى از مناطق شهرســـتان بروجرد، ماموران پليس در 
بررسى هاى اوليه مطلع شدند كه جوانى 27 ساله در يك عروسى به هنگام شادى با سالح شكارى 

هدف قرار گرفته كه منجر به مرگ وى شده است.
فرمانده انتظامى شهرستان بروجرد افزود: ماموران تحقيقات خود را آغاز و در اين زمينه 2 

نفر را دستگير كردند. تحقيقات بيشتر در اين زمينه ادامه دارد.
پاراگاليدرسوار در همدان جان باخت

سرويس حوادث: مدير روابط عمومى پزشكى قانونى استان همدان از مرگ جوان همدانى 
در سايت پروازى پاراگاليدر «شهرستانه» واقع در مسير گنجنامه- تويسركان خبر داد.

 عليرضا صارمى در گفتگو با ايسنا، توضيح داد: مرد 31 ساله اى در سايت پروازى پاراگاليدر 
شهرستانه تحت آموزش بود اما به ناگاه جهت وزش باد تغيير كرد  و موجب سقوط او  شد 

و متأسفانه در دم جان باخت.
وى با بيان اينكه استان همدان به علت قرار گرفتن در منطقه اى كوهستانى و مرتفع هواى 
خشن و غيرقابل پيش بينى دارد، تأكيد كرد: با وجود فراهم بودن شرايط براى پرواز، وزش باد 

موجب بر هم خوردن تعادل اين فرد، سقوط و در نهايت مرگش  شد.
صارمى افزود: آبان ماه سال 95 نيز بر اثر سقوط يك پاراگاليدر در تويسركان، خلبان و كمكى 
آن(دو برادر) كه هر يك از آنها سابقه بيش از 5 سال پرواز داشتند، جان خود را از دست دادند. 
وى در ادامه به آمار متوفيان سقوط در استان همدان  اشاره كرد و گفت: سال 1400، 67 نفر و 

در سال  گذشته 76 نفر سقوط از ارتفاع داشتيم كه افزايش 11 درصدى را نشان مى دهد.
  تخريب  442 واحد هاي مسكونى و دامى در زلزله 4/9 ريشترى سراب و ميانه  

سرويس حوادث: مديركل مديريت بحران آذربايجان شرقى اعالم كرد: بر اساس برآوردهاى 
اوليه 442 واحد مسكونى و دامى 59 روستا در زلزله سراب و ميانه از 10 تا 50 درصد دچار 

تخريب شدند.
محمدباقر هنربر در گفتگو با   ايرنا اظهار داشت: تا 24ساعت آينده برآورد. خسارت هاي 
مالى زلزله سراب و ميانه كه روستاهاى اين 2 شهرستان را تحت تاثير قرار داده است اعالم مى 
شود.وى افزود: 185 واحد مسكونى و 157 واحد دامى در 50 روستاى شهرستان سراب از 10 
تا 50 درصد دچار تخريب شدند و يك واحد مسكونى در روستاى تازه كند(قبال اعالم شده) نيز 
100درصد تخريب شده است.100 واحد مسكونى و دامى نيز در 9 روستاى بخش تركمنچاى 
شهرستان ميانه 10 تا كمتر از 30 درصد دچار آسيب شدند كه البته 2 واحد مسكونى كه پيش از 

اين نيز اعالم شده است در روستاى مهماندوست شهرستان ميانه 100درصد تخريب شده ند.

توقيف لندكروز قاچاق 20 ميليارد توماني در هرمزگان 
 سرويس حوادث: با هوشيارى ماموران انتظامى شهرستان بندرلنگه يك دستگاه خودروي 

لندكروز قاچاق شناسايى و توقيف شد.
به گزارش خبرنگار اطالعات  در بندرعباس، فرمانده انتظامى اســـتان هرمزگان در تشريح 
اين خبر اظهارداشت: در اجراى طرح مبارزه با كاال و ارز قاچاق اكيپ تلفيقى پليس آگاهى و 
پليس امنيت اقتصادى شهرستان بندرلنگه حين كنترل خودروهاى عبورى محور خمير به لنگه به 
يك دستگاه خودرو تويوتا لندكروز كه با مشاهده ماموران اقدام به دور زدن مسير كرد، مشكوك 

شدند و بالفاصله براى توقيف خودرو طرح مهار را به اجرا در آوردند.
 سردارعلى اكبر جاويدان افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور پليس به سمت يكى 
از مناطق روســـتايى اقدام به فرار كرد كه پس از تعقيب و گريز مســـير طوالنى، راننده قبل از 
رســـيدن ماموران در حالى كه خودرو روى تپه ماســـه اى متوقف شده بود، خودرو را رها و از 
محل گريخت.  وى اظهار داشت: در بررسى هاى فنى ودقيق و استعالم صورت گرفته مشخص 
شد پالك نصب شده روى خودرو جعلى است و خودرو به صورت غيرقانونى و قاچاق وارد 
كشور شده است. جاويدان ارزش اين خودرو قاچاق كشف شده را بنا به اعالم نظر كارشناسان 

اقتصادى 20 ميليارد تومان بيان كرد. 
عامل آتش سوزي مرگبار در خوابگاه مدرسه، يك دانش آموز بود

مقامات كشور «گويان» اعالم كردند كه يك دانش آموز، عامل آتش سوزي مرگبار در خوابگاه 
مدرسه شبانه روزي دخترانه بوده است. 

به گزارش ايسنا به نقل از الجزيره، در اين حادثه 19 نفر جان خود را از دست دادند. اين 
حادثه كه اواخر روز يكشنبه رخ داد، يكي از مرگبارترين آتش سوزي هاي سال هاي اخير براي 
اين كشور آمريكاي جنوبي بوده است.  گزارش شده است كه تقريباً 9 نفر در بيمارستان بستري 
هستند كه وضعيت شماري از آن ها وخيم است. مقامات گويان اعالم كردند كه اين حريق توسط 
دانش آموز نوجواني آغاز شـــد كه از توقيف تلفن همراهش ناراحت بوده اســـت. اين دانش آموز 
كه اكنون به دليل سوختگي در بيمارستان بستري است، ابتدا آتش را در محوطه حمام خوابگاه 
برافروخت.  بســـياري از قربانيان اين حادثه، دختران بومي 12 تا 18 ســـاله بودند كه از شهرهاي 
كوچك و روستاها به اين مدرسه آمده بودند. كوچكترين فردي كه در اين آتش سوزي جان خود را 
از دست داد، يك پسربچه 5 ساله بود كه گفته مي شود فرزند سرايدار اين مدرسه بوده است.  

 برخورد خودروى پرايد با تير برق، 13 شهر و روستا را تاريك كرد!
سرويس حوادث: مدير اتفاقات برق شهر «دوزين» مينودشت استان گلستان گفت: انحراف 
خوردوى پرايد و برخورد آن» به تير برق فشارمتوســـط باعث قطع برق در 12 روســـتا و شهر 

دوزين شد.
به گزارش مهر، ســـيد على حســـينى در گفتگو با خبرنگاران اظهار كرد: انحراف خودروى 
پرايد و برخورد با تير برق فشار متوسط در محور جاده دوزين ـ  توسكاچال موجب قطع برق 
12 روستا و شهر دوزين شد كه با تالش كاركنان اداره اتفاقات برق شهر دوزين، دركمتر از نيم 

ساعت از مسير چهل چاى برق 12 روستا و شهر دوزين وصل شد.

اخباركوتاهاخباركوتاه

 سرويس خبر: پيكر پاك شهيد  محمد جمال زاده  از شهداى مرزبان 
حادثه تروريستى سراوان در شهر چناران تشييع و به خاك سپرده شد.

پيكر پاك اين شهيد مرزبان  ديروز از ميدان سردار شهيد سليمانى 
تا گلزار شهداى بهشت حضرت زينب (س) چناران تشييع و در اين 

آرامستان به خاك سپرده شد.
بنا به اين گزارش، حمله تروريستى ناجوانمردانه اشرار و معاندان 
در بامداد يكشـــنبه   و تالش آن ها براى ورود به كشـــور با مقاومت 
هنگ مرزى سراوان  مرزبانان دلير و غيرتمند برجك مرزبانى "مزه سر" 
مواجه شـــد كه در اين درگيرى 5 نفر از مرزبانان كشـــورمان به درجه 

رفيع شهادت نايل آمدند.
در اين حادثه تروريستى گروهبان يكم حسن بادامكى ، گروهبان 
يكم على غنى باتدبير ، سرباز وظيفه محمد جمال زاده ، سرباز وظيفه 
يونس سيفى نژاد  و سرباز وظيفه ناصر حيدرى به شهادت رسيدند كه 
تالش براى رديابى و دستگيرى عامالن اين جنايت مسلحانه با دستور 

ويژه دادستان كل كشور ادامه دارد.
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چند نكته درخور توجه خوانندگان گرامى

تلفن                             22226090
ايميل  خط ارتباطي :

 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام هاى تلفنى به نكات زير جلب مى    كنيم:
*  موضوع پيام ها جنبه هاى خصوصى، حقوقى و يا قضايى نداشته باشد.

*  پيام ها مختصر و دقيق باشد و از تكرار آن ها خوددارى شود.
*  خوانندگان محترم شهرستانى در پيام هايشان، نام شهرستان مربوطه را بيان كنند .

با تشكرـ سرويس ارتباطات مردمى* چاپ پيام ها بر اساس نوبت  است.

شركت مخابرات ايران به تعهدات خود عمل كند 
شركت مخابرات ايران از دي ماه سال 1400 به بهانه نداشتن نقدينگي، 
پرداختي ماهانه خواربار و مبالغ مرتبط با مناسبت هاي گوناگون را قطع 
كرده و همچنين از تيرماه پارسال سهم پرداختي بيمه تكميلي خود را 
از 80 به 50درصد كاهش داده و همان را هم به پيمانكار بيمه تكميلي 
نپرداخته است و به همين دليل خدمات آن از مدتي قبل قطع شده و اين 
در حالي است كه بر اساس مصوبه تعيين چارچوب كلي نحوه واگذاري 
شركت هاي مخابراتي قابل واگذاري مصوب 1385/10/17 هيات وزيران، 
تمامي تعهدات شـــركت مخابرات ايران پس از واگذاري آن بايد براي 
تمامي كاركنان، اعم از حقوق، مزايا، بيمه، بازنشستگي و ساير تعهدات، 
كماكان محفوظ بماند و در تعهد شركت واگذار شده باشد كه اكنون با 

توجه به افزايش تعرفه هاي تلفن، بايد پرداخت شود.
حسين پهاوانيان، بازنشسته شركت مخابرات ايرانـ  يزد 

كتابي كه ارزش خواندن دارد، ارزش خريدن هم دارد! 
اخبار خوش فروش كتاب و حضور گســـترده مردم در نمايشگاه 
كتاب امسال با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادي و افزايش قيمت كتاب 
خوشحال و اميدواركننده است كه حداقل نيمي از همين بازديدكنندگان 
نمايشگاه، خوانندگان كتاب باشند. با توجه به اين كه حضور در نمايشگاه 
كتاب و خريد از آن قطعاً كار ارزنده و شايسته اي است، به ويژه آنكه 
بزرگي درباره كتاب، ســـخن زيبنده «كتابي كه ارزش خواندن را داشته 
باشـــد، حتماًً  ارزش خريد را هم دارد» را بر زبان آورده اســـت، اميد 
مي رود كه بازديدكنندگان و خوانندگان واقعي و قطعي كتاب ها در تمامي 

نمايشگاه هاى بين المللي كتاب حضور يابند.
محمد ماكويي 

آمريكا زير پاي مردم افغانستان را خالي كرد 
به نظر من واقعاً بايد مرگ بر آمريكا گفت، چرا كه بر اســـاس 
آمار بين المللي در حال حاضر حدود 20 هزار كودك معصوم و بي گناه 
در افغانستان گرسنه هستند كه در چنين شرايطي معلوم نيست كه چرا 
آمريكا زير پاي مردم مظلوم آن كشـــور را خالي و طالبان را بر آنان 

حاكم كرده است؟
يك مادر 

دستمزد تعميركاران بي اندازه افزايش يافته است 
بـــراي تعمير و راه اندازي كولر آبي منزلم حدود 800 هزار تومان 
پرداخت كردم كه گويا تورم و گراني ها عالوه بر افزايش قيمت تمامي 
لوازم و قطعات، حتي بر پوشـــال بي ارزش كولر هم كه توليد داخلي 
اســـت و جزو واردات مرتبط با نرخ ارز محســـوب نمي شود هم تاثير 
گذاشته و باعث شده است دستمزد تعميركاران افزايش چشمگيري يابد 
كه در وضع فعلي گويا همه فقط به فكر درآمدهاي بيشتر براي جبران 
هزينه هاي زندگي خود هســـتند و برخي از مسئوالن هم صرفاً كاهش 

قدرت خريد مردم را نظاره مي كنند!
تلفن به خط ارتباطي 

ضرورت افزايش مراكز درماني طرف قرارداد بيمه هاي تكميلي 
بعد از گذشت 3 ماه از ارائه مدارك پزشكي عمل جراحي خود 
به بيمه تكميلي فرهنگيان بازنشسته، هنوز بيمه مبلغ در تعهد خود را 
به حسابم واريز نكرده است و مسئولي هم در زمينه تخلف هاي مكرر 
شركت هاي بيمه هاي تكميلي پاسخگو نيست. آيا روا است يك بازنشسته 
عالوه بر هزينه هاي درمان خود با مشكالت گوناگون ديگري هم روبرو 
باشـــد؟ بهتر است حداقل تعداد مراكز درماني و تشخيص طبى طرف 
قرارداد با بيمه هاي تكميلي افزايش يابد، تا بيماران مجبور به پرداخت 
كامل و نقدي هزينه هاي درمان خود نباشـــند و به صورت آنالين اين 

هزينه ها به مراكز درماني پرداخت شود.
فرهنگي بازنشستهـ  پاكدشت (استان تهران)

نمايندگان مجلس براي اصالح قانون خدمات كشوري بكوشند 
پس از جنجال دريافت حقوق  هاي نجومي توسط برخي از مديران و 
افراد شاغل در سازمان هاي دولتي، قرار شد قانون خدمات كشوري، بازنگري 
شود و در آن اصالحاتي صورت پذيرد كه با توجه به فيش حقوق هاي 
لورفته از برخي از ارگان هاي دولتي و خدماتي، به نظر مي رسد كه اين 
موضوع به فراموشــــي سپرده شده است، كه ضرورت دارد سازمان هاي 
امور اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه براي اصالح و حذف 
تبصره هاي بازدارنده و تبعيض آميز در اين قانون اقدام كنند و نمايندگان 

مجلس هم براي بازنگري و اصالح قانون خدمات كشوري بكوشند.
تلفن به خط ارتباطي 

لزوم نظارت بيشتر بر كيفيت بنزين در جايگاه هاي سوخت 
به دليل جمع آوري كارت هاي سوخت و كاهش عرضه بنزين در 
شماري از جايگاه هاي بنزين، اغلب رانندگان در سفرهاي خارج از شهر 
با كمبود بنزين و عدم دريافت بنزين آزاد از جايگاه هاي بين شـــهري 
مواجه مى شوند كه جا دارد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، براي 
تامين ســـوخت جايگاه هاي ياد شده چاره انديشي كند. در ضمن چرا 
كيفيت سوخت در بسياري از اين جايگاه ها بسيار پايين است؟ متاسفانه 
اين وضع باعث خرابي خودروها و مشكالتي براي رانندگان در جاده ها 
مي شـــود كه بايد هزينه هاي گزافي را براي حمل آن ها به وسيله امداد 

خودروها بپردازند.
از رانندگان بين شهري خودرو 

چرا براي كاهش قيمت ميوه  هاي فصلي اقدام نمي شود؟
تنوع ميوه هاي فصل بهار در كشـــور عزيزمان بسيار زياد است، اما 
قيمت بســـيار گران ميوه و صيفي جات نوبرانه در بازار باعث شده است 
بســـياري از مردم در حســـرت خريد آن فقط نظاره گر رنگ و لعاب اين 
ميوه ها به خصوص در بازار تجريش باشند! گراني بيش از عرف قيمت 
برخي از ميوه هاي فصل به بهانه كيفيت و مرغوبيت بيشتر آنها، اجحاف در 
حق خريداران در بازار تجريش و به ويژه ساكنان منطقه است كه انتظار 
مي رود تعزيرات حكومتي نظارت بيشتري بر قيمت ها در اين بازار به بهانه 
موقعيت مكاني آن داشته باشند. در ضمن از وزارت جهاد كشاورزي انتظار 

مي رود براي كاهش قيمت انواع ميوه در كشور اقدام كند.
از ساكنان منطقه تجريش 

ضرورت اقدام هاي جدي تر براي دريافت حقابه ايران 
حال كه طالبان در افغانســـتان براي پرداخت حقابه ايران و مردم 
ستمديده سيستان و بلوچستان ســـهل انگاري مي كند، انتظار مي رود كه 
مسئوالن كشور در اين رابطه اقدامات اساسي انجام دهند كه مهمترين 
آنها مقابله با ورود غيرقانوني مهاجران افغانستاني است كه در برخي از 
نقاط تجمع و زندگي هاي گروهي آنان نگران كننده است، ضمن آن كه 
خدمات دهي رايگان به اين افراد خســـارت هاي فراوانى را به اقتصاد 

كشور تحميل كرده است.
تلفن به خط ارتباطي 

سامانه گوياي 162 صداوسيما پاسخگوي مردم نيست 
با توجه به گاليه  هاي گوناگوني كه از برنامه ها، سريال ها و مسابقات 
صداوسيما وجود دارد و افراد بسياري از طريق سامانه گوياي 162 با اين 
سازمان در ارتباط هستند، اما مديران اين رسانه ملي توجه چنداني به نظر 
و پيشنهادهاي بينندگان و شنوندگان خود ندارند و همچنان در برابر تغيير 
محتوايي برنامه هاي صداوسيما مقاومت مي كنند. اگر قرار است به نظرها و 
پيشنهادهاي مردم كم توجهي شود، بهتر است سامانه مزبور به طور كامل 

قطع يا از حالت گويا خارج شود يا اين كه جوابگوي مردم باشد.
بيننده تلويزيون 

ســــرويس خبــــر: ضرورت 
توجه به ارتقــــاى كيفيت توليد و 
ايمنى خودروهــــاى توليد داخل 
موضوعى اســــت كه سالهاست از 
سوى كارشناسان اين حوزه و حتى 
مسئوالن ذيربط در پليس مورد توجه 
قرار گرفته ولى تاكنون ثمرى نداشته 
است كه اكنون با ورود دستگاه قضا 
به اين مساله، تحقق اين مهم پُررنگ 

شده است.
طى ماه ها و حتى ســــال هاى 
گذشته فرماندهان پليس به دفعات از 
ايمنى بسيار نازل خودروهاى توليد 
داخل انتقاد كرده اند و به صراحت 
خواســــتار بازنگرى در اين موضوع 
و ارتقاى ايمنى خودروها شده اند 
بــــه نحوى كه بارها از خودروهاى 
توليــــد داخل به عنوان« ارابه مرگ» 

ياد كرده اند.
اكنون دستگاه قضا هم منتقد اين 
وضعيت شـــده است و در نخستين 
قدم، از خودروسازان  به دليل توليدات 
فاقد كيفيت، در تريبون هاى رسمى 
انتقاد مى كند كه به نظر مى رسد در 
صورت بى تفاوتى خودروسازان  و 
تداوم شرايط فعلى، اين قضيه با شدت 
بيشترى توسط نماينده مدعى العموم 
پيگيرى شـــود؛ البته كه اين مساله 
مطالبه اى است كه سالهاست مردم از 

دستگاه قضا دارند.
رئيس ســــازمان بازرسى كل 
كشــــور ديروز در نشست شوراى 
ادارى اســــتان ســــمنان در سالن 
همايش هاى استاندارى با بيان اين 
كه هنوز خودروهايى توليد مى كنيم 
كه 2برابر يا بيشــــتر از خودروهاى 
كارخانه هــــاى كشــــورهاى ديگر 
سوخت مصرف مى كنند، افزود: آيا 

اين توليد افتخار است ؟
به گزارش ايرنا ذبيح اهللا خداييان 
افزود: خودروهاى فرســــوده اى در 
كشورمان داريم كه چند برابر مصرف 
استاندارد مصرف سوخت دارند و 
ايــــن موضوع در تضاد با مديريت 

مصرف است.
وى بــــا تاكيد بر اين كه خريد 
خودروهاى فرسوده از مردم توسط 

دولت، نقــــش مهمى در مديريت 
مصــــرف و جلوگيرى از هدررفت 
انرژى دارد، اظهار داشت: اكنون ميزان 
مصرف با توليد در كشورمان نزديك 
شده و در گذشته مشكل تامين برق 
مربوط به تابستان بود و اكنون اين 
مشكل در فصل زمستان هم در حال 

نمايان شدن است.
وى با بيــــان اين كه تامين و 
پايدارى برق بخــــش خانگى در 
اولويت اســــت، افزود: خاموشى 
برق صنعت مانع از رشــــد توليد و 
مغاير حمايت از توليد كننده است 
و مديريت مصرف بايد مورد توجه 

ويژه باشد.
اقتصـاد مقاومتى، اقتصـاد رياضتى 

نيست
خدائيان با اشاره به اين كه رهبر 
معظم انقالب بيش از يك دهه است 
كه شــــعارهاى سال را حول محور 
اقتصاد انتخاب مى كنند، گفت: منظور 
از اقتصاد مقاومتى اقتصاد رياضتى و 
تحمل سختى نيست.منظور از اقتصاد 
مقاومتى، اقتصاد منزوى، محصور و 
حالت تدافعى نيست، بلكه اقتصاد 
مقاومتى شــــكوفايى اقتصاد را در 

شرايط تحريم مهيا مى  كند.
رئيس ســــازمان بازرسى كل 
كشــــور با بيان اين كه دشمنان با 
راهبرد تحريم و فشــــار اقتصادى و 
فشار بر مردم و تنگناهاى معيشتى 
به دنبال پيشــــبرد اهداف شوم خود 
هستند، افزود: حمايت از اقتصاد و 
مردمى سازى اقتصاد الزمه شكوفايى 
است و بايد اين راهبرد مورد توجه 

قرار بگيرد.
خدائيان با اشاره به اين كه تكيه 
بر اقتصاد دولتى به عنوان راه ايجاد 
عدالت اجتماعى در دوره هاى گذشته 
اشتباه بود، تاكيد كرد: از برنامه سوم 
به بعد احكام خروج دولت از اقتصاد 
پيش بينى شــــد، اما موفقيت چندان 

حاصل نشد.
رئيس سازمان بازرسى با بيان 
اين كه اكنون بايد اهتمام مسئوالن بر 
اجراى موفق در آزادسازى اقتصاد از 
سيطره دولت و مردمى سازى اقتصاد 

باشد، به ظرفيت هاى استان سمنان در 
بخش هاى مختلف اشاره كرد و اظهار 
داشت: جذب سرمايه گذار و حمايت 
از توليد ملى به منظور شــــكوفايى 

اقتصادى مورد توجه ويژه باشد.
به گفته خداييان ، برخى مديران 
با وجود توليد كاالى ايرانى مشابه، اما 

از محصوالت خارجى استقبال مى كند 
و اين اقدام آفت توليد است.

 وى بــــا تاكيد بر حمايت از 
كاالى ملى براى رشد توليد، افزود: 
مديريت مصرف از نكته هاى مهم در 
شكوفايى اقتصاد است كه بايد بيش 

از پيش مورد توجه باشد .
 ضـرورت تمركززدايـى از اقتصـاد 

نفتى
خدائيان در ادامه سخنانش با 
تاكيد بر تمركززدايى از اقتصاد نفتى، 
گفت: قيمت نفت دست ما نيست 
و بايد با تنوع بخشــــى به صادرات 
و توليدات از وابستگى به نفت دور 
شويم.خروج از وابستگى نفتى يكى 
از مولفه هاى اقتصاد مقاومتى  است 
و بايد آحاد جامعه به اين جمع بندى 
برســــند كه مردمى سازى اقتصاد و 
تمركززدايى از اقتصاد نفتى گره گشاى 

مشكالت است.
وى تاكيد كرد: نخبگان سرمايه 

فكــــرى دارند و ممكن اســــت از 
لحاظ مالى ضعيف باشند و كمك 
و حمايت مالى از نخبگان و دانش 
بنيان ها راه ممانعت از خروج نخبگان 

از كشور است.
رئيس ســــازمان بازرسى كل 
كشور از مسئوالن خواست در اجراى 

قوانين بهبود فضاى كسب و كار و 
تسهيل در امور ادارى مجوز كسب 
و كارها اهتمام ويژه داشته باشند. وى 
اظهار داشت: قانون رفع موانع توليد، 
قانون اصل 44قانون اساسى و قانون 
حمايــــت از دانش بنيان ها از جمله 
قوانينى است كه براى مديران تكليف 
تعيين كرده كــــه يكى از وظايف 
سازمان بازرسى استان سمنان نظارت 
بر عملكرد مديران در حسن اجراى 

قوانين است.
خدائيان با اشــــاره  به فضاى 
مطلوب كسب و كار در استان سمنان 
، تاكيد كرد: گزارش ها نشــــان از 
عملكرد مطلوب در اين استان دارد.  
نظارت بر مســــايل ادارى، مالى و 
مديريتى از جمله وظايف سازمان 
بازرســــى است و بايد قبل، حين و 
بعد از اجرا ناظر بر حسن عملكرد 
باشــــد. وى ادامه داد: اگر سازمان 
بازرسى استان از دستگاه هاى اجرايى 

درخواست سند كند بايد دستگاه در 
اختيار سازمان بازرسى قرار دارد و 
ممانعــــت از در اختيار دادن خالف 
قانون است، مگر در اسناد محرمانه 
كه بايد حكــــم رئيس قوه قضائيه 
گرفته شــــود.همچنين پرونده هاى 
قضايى مربوط به ســــازمان بازرسى 

بايد بدون نوبت رســــيدگى شود و 
سازمان بازرسى حق اعتراض دارد.

كاهــــش فرزندآورى تبديل به 
يك فرهنگ شده است

رئيس سازمان بازرسى كل كشور 
در بخش ديگرى از سخنانش اظهار 
داشت: دستگاه هاى اجرايى امكاناتى 
را براى مادرانى كه فرزند دارند در 
نظر بگيرند و انتظار مى رود نظارت 
بر اجــــراى قانون جوانى جمعيت 
به وســــيله دستگاه هاى اجرايى در 
اولويت سازمان بازرسى استان باشد. 
كاهــــش فرزندآورى تبديل به يك 
فرهنگ شــــده و قانون حمايت از 
جوانى جمعيت يك ظرفيت است 
،لذا قانون جوانى جمعيت از سوى 
مديران مرور شــــود و دستگاه هاى 
اجرايــــى در عمل به وظايف خود 

اهتمام داشته باشند.
رئيس ســــازمان بازرسى كل 
كشور  همچنين با اشاره به معضل 

كم آبى تاكيد كرد: براى رفع مشكل 
كمبود آب در استان سمنان بايد براى 
بلند مدت و طى دوره 50يا 100سال 
آينده تصميم گيرى شود و اگر قرار 
است با انتقال آب درياى خزر اين 
مشكل رفع شود و تصميم هايى هم 
از گذشته در اين زمينه گرفته شده 
پيگيرى و رها نشود؛ بايد اقدام هاى 
اساسى براى رفع مشكل انجام شود 
و در عيــــن حال راهكارهاى كوتاه 

مدت مدنظر باشد.
به گفته خدائيان، آلودگى هوا 
مشكل اساســــى در استان سمنان 
نيست،اما بايد تالش ها بر استقرار 

صنايع سبز متمركز شود. 
اعطاى مجوزها را رصد مى كنيم

رئيس ســــازمان بازرسى كل 
كشور  همچنين در جمع خبرنگاران 
در سمنان، با اشاره به الزام دستگاه ها 
به تســــريع در صدور مجوزها و 
استعالم هاى سرمايه گذارى، گفت: 
اعطــــاى هرگونه مجوز از ســــوى 
دستگاه هاى اجرايى در سطح كشور 

رصد مى شود.
به گزارش مهر، خدائيان با اشاره 
به قانون تسهيل صدور مجوزها، تاكيد 
كرد: اگر بخواهيم بخش خصوصى 
و توليد رونق پيدا كند، بايد شرايط 
ســــرمايه گذارى را تسهيل كنيم تا 
سرمايه گذاران در سرمايه گذارى و 
ايجاد بنگاه هاى اقتصادى با مشكل 

مواجه نشوند.
وى افزود: يكــــى از راه هاى 
تحقق اين امر، تســــريع در صدور 
مجوزهاى مورد نياز براى واحدهاى 
توليدى اســــت.بايد آنچه كه نياز 
ســــرمايه گذارى است و مى توان به 
صورت الكترونيكى انجام داد، توسط 
دستگاه هاى اجرايى  انجام شود و كه 
در سازمان بازرسى اين موضوع را به 

طور جدى رصد كرده ايم.
 خدائيان همچنين گفت: براى 
برخى مســــئوالن بلند مرتبه پرونده 
تشكيل شده است و همچنان با كمك 
دولت پيگير هستيم تا ضعف هايى كه 
در اجراى دولت الكترونيك و صدور 

مجوزها وجود دارد، رفع شود.

رئيس سازمان بازرسى كل: توليد خودرو بى كيفيت افتخارى ندارد

پاسخ شركت بهره برداري مترو درباره پله برقي ايستگاه تقاطعي 
شهيد بهشتي

احتراماً، خواهشـــمند است درخصوص مطلب مندرج در روزنامه 
وزيـــن اطالعات مورخه 1402/2/28 با عنوان «چرا مترو به 2 پيام من 
پاسخ نداده است؟» به اطالع مي رساند: در ايستگاه تقاطعي متروي شهيد 
بهشتي 6 دستگاه پله برقي وجود دارد كه 4 دستگاه آن براي دسترسي 
مسافران گرامي خط 3 به خط يك و 2 دستگاه جهت عبور از خط يك 
به سالن فروش بليت است. ضمناً در اين ايستگاه 4 دستگاه آسانسور 
نصب شده كه 2 دستگاه آن به منظور استفاده مسافران از سطح خيابان 
به سكوهاي ايستگاه كهريزك و آزادگان در تمامي ساعات كاري فعال 
است. گفتني است كه درخصوص امكان افزايش و نصب پله برقي در 
قسمت هاي ديگر اين ايستگاه تقاطعي، همكاران محترم در شركت ساخت 

مترو (هولدينگ) به شكل تخصصي پاسخگو خواهند بود.
هادي  زندـ  سرپرست مديريت ارتباطات و امور بين الملل 

ســـرويس حوادث: جانشين 
انتظامى اســـتان مازندران از انهدام 
شـــبكه هرمى موسوم به شركت 
مكـــس اوت خبر داد و گفت: در 
رابطه با اين پرونده 11 نفر بازداشت 

شده اند.
سرهنگ سيد موسى حسينى 
اظهار كرد: با وقوع كالهبردارى هاى 
متعـــدد از شـــهروندان با عنوان 
عضويت در شـــبكه هرمى موسوم 
به شـــركت «مكس اوت» موضوع 
رسيدگى به پرونده در دستور كار 
تيمـــى از كارآگاهان پليس آگاهى 
قرار گرفـــت و تحقيقات ابتدايى 
كارآگاهان نشان  داد 11 مرد با ايجاد 
يك هرم تحت عنوان شركت مكس 
اوت با ترفندهايى از قبيل جذب در 
شركت گردشگرى و اعطاى مدرك، 
جوانـــان را اغفال و جذب و براى 
ضمانت از مالباختگان مبالغ زيادى 

دريافت و كالهبردارى كرده اند.
جانشين انتظامى استان مازندران 
گفت: بنا برحساســـيت موضوع، 

تحقيقات بـــه صورت تخصصى 
آغاز شد و كارآگاهان پليس آگاهى 
با روش هاى علمى و بررسى هاى 
تخصصـــى مخفيگاه هاى 11 متهم 
را در نقـــاط مختلف شهرســـتان 
محمودآباد شناسايى كردند و پس از 
هماهنگى هاى الزم با مرجع قضائى 

موفق به دستگيرى آنها شدند.
حســـينى افزود: متهمان پس 
از انتقـــال به پليس آگاهى هدف 
تحقيقات قرار گرفتند و به اتهام خود 
مبنى بر كالهبردارى از شهروندان با 
شگرد تشكيل شبكه هرمى موسوم به 
شركت مكس اوت اعتراف كردند، 
كه با صدور قرار قانونى از ســـوى 
مرجع قضائى متهمان براى كشف 
جرايم احتمالى و شناســـايى ساير 
شكات در اختيار پليس آگاهى قرار 

گرفتند.
 خبـــر ديگرى حاكيســـت: 
جانشـــين فرمانده انتظامى استان 
مازندران از دستگيرى 2 كالهبردار 
حرفـــه اى كه با جعل عنوان مامور 

انتظامى 20 ميليارد ريال از شهروندان 
كالهبردارى كرده بودند، خبر داد.

حسينى در تشريح جزييات اين 
خبر، گفت: در پى وقوع چندين فقره 
كالهبردارى و اخاذى از شهروندان 
و اتباع بيگانه در شهرستان چالوس، 
كارآگاهان پليس آگاهى اين شهر با 
بررسى هاى همه جانبه و اقدامات 
اطالعاتى موفق به شناسايى 2 متهم 
اهل يكى از استان هاى همجوار در 
اين ارتباط شـــدند. اين افراد كه در 
پوشـــش ماموران انتظامى اقدام به 
اخـــاذى و كالهبردارى مى كردند، 
در يـــك اقدام عملياتى، حين تردد 
در آن شهرســـتان چالوس با يك 
خودروى ســـوارى با پالك جعلى 

دستگير شدند.
سرهنگ مجتبى راست خديو 
فرمانده انتظامى شهرستان مياندورود 
هم از كشـــف 4 قلم اشياء عتيقه 
مربوط به دوره سلجوقى از مخفيگاه 
يك متهم در آن شهرســـتان خبر 

داد.

سرويس حوادث: سرپرست 
اورژانس اســـتان تهران از ضرب و 
شتم نيروي اورژانس در محله خاك 

سفيد خبر داد. 
محمـــد اســـماعيل توكلي، 
دراين باره گفت: عصر ســـه شنبه 
اين هفته، گزارشي مبني بر تصادف 
يك دستگاه موتورسيكلت و عابر 
پياده به مركز 115 اورژانس استان 
تهران اعالم شـــد كـــه درپي آن 
بالفاصله نيروهاي اورژانس استان 
تهران به محل حادثه در خاك سفيد 
تهران پارس اعزام شـــدند و زماني 
كه كارشناســـان اورژانس درحال 
خدمت رساني بودند ناگهان عده اي 
از تماشاگران حادثه به بهانه تاخير 
اورژانس با كارشناســـان درگيري 
فيزيكي پيدا كردند كه اين اقدام منجر 
به جراحت شديد پرسنل اورژانس 

و آسيب به آمبوالنس شد. 
سرپرســـت اورژانس استان 
تهران افزود:  اكنون كارشناس حادثه 
ديده تحت مراقبت پزشـــكي قرار 

دارنـــد و اداره حقوقي اورژانس تا 
حصول نتيجه و مجازات خاطيان 

پيگير شكايت از اين افراد است. 
وي بـــا تاكيد بر اينكه تعداد 
ناوگان و منابع فعلي جوابگوي حجم 
درخواست مددجويان نيست، افزود: 
نياز به عزم جدي در كشـــور براي 
بهبود شرايط حال حاضر اورژانس 
استان تهران وجود دارد و با توجه 
به كمبود منابع و فرسودگي ناوگان 
و خستگي همكاران به دليل حجم 
باالي ماموريت هـــاي اعزامي، از 
مردم فهيم درخواست داريم كه از 
رفتارهاي عجوالنه و هيجاني نسبت 
به برخي از تاخيرهاي ناخواســـته 

همكاران ما پرهيز كنند. 
سرپرســـت اورژانس استان 
تهران همچنين گفـــت: قطعاً در 
كنار ارائه خدمت به مردم شريف، 
كرامت همكاران تالشگر اورژانس 
115 و حفظ ســـالمت اين عزيزان 
از اولويت هاي مهم ما اســـت و 
بـــا هرگونه تعدي از طريق مراجع 

قضايي برخورد مي شود و تا حصول 
نتيجه پيگيري جـــدي ادامه پيدا 

خواهد كرد. 
درپي اين حادثه همچنين بهرام 
عين الهي، وزير بهداشت، درمان و 
آموزش پزشـــكي كه در ژنو به سر 
مي بـــرد، در تماس تلفني با محمد 
اسماعيل توكلي سرپرست اورژانس 
استان تهران آخرين وضعيت نيروي 
اورژانس مورد ضرب و شتم قرار 
گرفتـــه را پيگيري كرد و با تاكيد 
جـــدي بر روند درماني آنان گفت: 
براي صيانـــت از همكارانمان تا 
آخرين لحظه پيگيري قضايي اين 

موضوع ادامه پيدا كند. 
وي افزود: پيگيري هاي الزم 
به صورت ويـــژه براي باال بردن 
هزينه هـــاي ارتكاب جرم در زمينه 
آســـيب به همكاران اورژانس و 
آمبوالنس ها از طريق قواي 3 گانه 
افزايش يابد، تا افراد خاطي نتوانند در 
ارائه خدمت رساني به مردم نيازمند 

و مددجويان اخاللي ايجادكنند. 

متهم به قتل دختر جوان زنجانى در كمتر از  ضرب و شتم مامور اورژانس در محله خاك سفيدانهدام شبكه هرمى «مكس اوت» در مازندران
24 ساعت به دام افتاد

سرويس حوادث: رئيس پليس آگاهى فرماندهى انتظامى استان زنجان 
از دســـتگيرى متهم به قتل يك دختر جوان  در شـــهرك  مسكونى گلشهر 

زنجان، خبر داد.
به گزارش مهر، سرهنگ محمدعلى آدينه لو گفت: حوالى ساعت 16 
روز دوشـــنبه اول خردادماه برابر اعالم مركز پيام مبنى بر وقوع يك فقره 
قتل در شهرك گلشهر كاظميه زنجان، بالفاصله عوامل انتظامى و اكيپى از 
كاراگاهان اداره مبارزه با جرايم جنايى و تشخيص هويت پليس آگاهى، به 
محل اعزام شدند و در بررسى هاى اوليه مشخص شد خانمى 23 ساله اهل 
و ساكن زنجان براثر اصابت گلوله از ناحيه سر به قتل رسيده است، كه با 
انجام تحقيقات ميدانى و برابر اظهارات شاهدان متهم يك مرد تقريباً 40 ساله 
است كه با سالح كلت كمرى به سر مقتول شليك و از محل فرار كرده بود 

كه با اقدامات به عمل آمده در كمتر از 24 ساعت دستگير شد.
رئيس پليس آگاهى فرماندهى انتظامى اســـتان زنجان تاكيد كرد: با 
دستگيرى متهم به قتل تحقيقات دقيق تر درباره انگيزه قتل در دستور كار است 
كه گزارش تكميلى آن متعاقباً اعالم خواهد شد. فرمانده انتظامى شهرستان 
خدابنده اســـتان زنجان هم از دستگيرى كالهبردارى كه در حوزه رمز ارز 

مبادرت به كالهبردارى ميلياردى از شهروندان كرده بود، خبر داد.
سرهنگ محسن غنيمتى با بيان اينكه متهم پس از مواجهه با مدارك و 
مستندات جمع آورى شده از سوى كارشناسان پليس فتا به جرم خود اعتراف 
كرد گفت: شگرد كالهبردارى اين فرد سيگنال دهى در حوزه فاركس و در 
بستر تلگرام بوده كه به اين بهانه اقدام به معامله گرى رمز ارزهاى مالباخته 

به نفع خود مى كرده است.

سرويس حوادث: با گذشت 
بيـــش از 100 روز از زلزله 9/5 
ريشـــتري خوي، شماري از زلزله 
زدگان همچنـــان در بالتكليفي 
بســـر مي برند و در چادر زندگي 

مي كنند. 
به گزارش ايلنا، هنوز تعدادي 
از چادرهـــاي هـــالل احمر در 
حاشيه جاده و داخل حياط منازل 
پابرجاست و «پره» و «زاويه حسن 
خان» از جمله روســـتا هايي است 
كه ساكنان آن ها كماكان در چادر 
زندگي مي كنند. يك پسر جوان  در 
اين باره مي گويد: تعدادي از منازل 
آسيب ديده بازسازي شدند و مردم 
در منازل خود سكونت پيدا كردند، 
ولي عمليات بازساري تعداد ديگري 
از خانه ها كـــه در زلزله تخريب 

شدند، هنوز آغاز نشده است. 
يكي ديگر از شهروندان كه در 
چادر زندكي مي كند، گفت: اجاره 
خانه در مناطق زلزله زده بسيار باال 

و ما را با مشـــكالتي مواجه كرده 
است، به همين دليل تصميم گرفتيم 
تا پايان احداث منزل مسكوني خود 

در چادر زندگي كنيم. 
با گذر از كوچه هاي روستا ها 
مي توان مشاهده كرد كه اين مناطق 
از شرايط بحراني خارج شده اند، 

اما به گفته اهالي، مشـــكل فعلي 
ناامني خانه هاي ترك برداشته است 
و چـــون نماي بيروني اين خانه ها 
سالم است، بنياد مسكن  آن  ها را در 
رديف خانه هاي تخريبي محسوب 
نمي كند و در فهرست تعميري ها 
قرار داده اســـت در حالي كه اين 

خانه ها اصال براي ســـكونت امن 
نيستند و  به همين دليل هنوز تعداد 
زيـــادي از خانواده ها داخل چادر 
زندگي مي كنند، چون به استحكام 
خانه هاي ترك خورده شان اطميناني 

ندارند. 
يكي از ساكنان اين منطقه با 
بيان اين كه دو ـ  سه شب قبل با 
وقوع زلزله در سراب دوباره ترس 
و دلهره در اين مناطق حاكم شده 
اســـت، گفت: پس از آن تعدادي 
از خانواده ها با شنيدن خبر وقوع 
زلزله در شهرســـتان سراب، شب 
را بيرون از منازل خود ســـپري 
كردند.  بازســـازي  منازل به كندي 
انجام مي شـــود و توزيع وام هاي 
بازســـازي يا كمك هاي بالعوض 
هم عادالنه انجام نگرفته است.  وي 
افزود: اكنون در اين منطقه و حتي 
شهر خوي هيچ خانه اي براي اجاره 
پيدا نمي شـــود و رقم اجاره ها هم 

به شدت افزايش يافته است. 

چادرنشيني زلزله زدگان خوي در غياب عملي نشدن وعده ارائه تسهيالت انهدام شبكه مامورنماهاي سارق 
با 71 فقره سرقت 

 سرويس حوادث: جانشين پليس آگاهي فراجا از انهدام شبكه سارقان 
مأمورنما كه اقدام به 71 فقره ســـرقت در اســـتان هاي البرز و تهران كرده 

بودند، خبر داد. 
سردار فرامرز به گذر در اين باره گفت: به دنبال افزايش سرقت ها تحت 
عنوان مأمور در استان البرز و فرماندهي انتظامي غرب استان تهران رسيدگي 
به موضوع در دستوركار ماموران پليس آگاهي قرار گرفت و مشخص شد 
كه سرنشينان 3 دستگاه خودرو با معرفي خود به عنوان مامور پليس اقدام به 
سرقت از مردم كرده و احساس ناامني را در ميان شهروندان و به خصوص 

مالباختگان به وجود آورده بودند. 
وي با بيان اينكه شناســـايي و دســـتگيري سارقان و كشف و استرداد 
اموال مسروقه به صورت ويژه در دستور كار ماموران پليس آگاهي 2 استان 
قرار گرفت، گفت: ســـرانجام كارآگاهان با مهارت و به كارگيري اقدامات 
فني و اطالعاتي هويت 5 نفر از سارقان را كه همگي سوابق كيفري دارند، 
شناسايي و در يك عمليات منسجم و به صورت همزمان آنها را دستگير و 

به مقر انتظامي منتقل كردند. 
جانشين پليس آگاهي فراجا با بيان اينكه ماموران در بازرسي از منازل 
متهمان تعداد 30 دستگاه تلفن همراه مسروقه و 2 خودروي مورد استفاده 
در ســـرقت ها را كشـــف و ضبط كردند، گفت:  در تحقيقات به عمل آمده 
متهمان تاكنون به 71 فقره سرقت در استان هاي البرز و  فرماندهي غرب 

استان تهران اعتراف كرده اند. 

 معافيت  سربازي براي افراد داراي 
3 فرزند و بيشتر اجرا شد 

سرويس خبر: رئيس سازمان وظيفه عمومي فراجا از اجراي معافيت از 
خدمت سربازي براي مشموالن داراي 3 فرزند و باالتر خبر داد و جزئيات و 
نحوه بهره مندي از آن را تشريح كرد  . سردارتقي مهري گفت: برابر ابالغ ستادكل 
نيروهاي مسلح معافيت از سربازي براي مشموالن و كاركنان داراي 3 فرزند و 
بيشتر به تصويب رسيده است كه بر اين اساس  تمامي مشموالن و كاركنان 
وظيفه حين خدمت كه داراي 4 فرزند و بيشتر هستند، بدون شرط  سني و 
ساير مشموالن و سربازان وظيفه داراي 3 فرزند به شرط داشتن حداقل 40 
سال تمام سن و در صورت طي دوره آموزش هاي مقدماتي و تكميلي بسيج 

در سپاه پاسداران، از انجام خدمت دوره ضرورت سربازي معاف مي شوند  .
 وي با بيان اينكه اين مقررات تا پايان ســـال 1404 اجرايي بوده و از 
ابتداي خرداد ماه رسيدگي به درخواست ها آغاز شده است، افزود: مشموالن 
واجد شرايط معافيت مذكور بايد با به همراه داشتن مدارك شامل اصل و 
تصوير صفحات شناسنامه و كارت ملي خود، همسر يا همسران  و فرزندان و 
آخرين مدرك تحصيلي يا گواهي اشتغال به تحصيل به يكي از دفاتر خدمات 

الكترونيك انتظامي (پليس+10) مراجعه و درخواست خود را ثبت كنند .
 مهري خاطرنشـــان كرد: به تمامي درخواســـت ها پس از بررسي و 
استعالم هاي الزم در اسرع وقت در استان محل سكونت رسيدگي مي شود 
و متقاضيان براي طي دوره آموزش هاي مقدماتي و تكميلي بسيج به سپاه 
استان محل سكونت معرفي مي شوند و اين دسته از مشموالن پس از طي 

دوره هاي مذكور كارت معافيت دريافت مي كنند .

آتش سوزي مجتمع مسكونى در شيراز
 3 قرباني گرفت

سرويس حوادث: رئيس سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري 
شيراز گفت: در پي آتش سوزي مجتمع 5 طبقه در شيراز 3 نفر جان باختند 

و 5 نفر دچار مصدوميت شديد شدند. 
هادي عيدي پور در گفتگو با ايرنا افزود: آتش ســـوزي ســـاختمان 5 
طبقه به سازمان آتش نشاني اعالم شد و آتش نشانان 7 ايستگاه عملياتي به 
محل حادثه اعزام شدند. در اين عمليات 5 دستگاه خودرو مخصوص مهار 
آتش، 2 دستگاه خودرو باالبر و يك دستگاه خودرو نجات مورد استفاده 
قرار گرفت و با اعزام آتش نشانان مشخص شد كه آتش سوزي در طبقه 
چهارم اين مجتمع اتفاق افتاده  و دود تمامي ســـاختمان را در فراگرفته و 

آتش از يكي از طبقات شعله ور است. 
عيدي پور با بيان اينكه آتش نشانان ابتدا نسبت به نجات ساكنان مجتمع 
اقدام كردند، گفت: حدود 40 نفر از ساكنان به سمت بيرون هدايت شدند. 
وي ادامه داد: 8 نفر در ابتداي اين سانحه دچار مصدوميت و دودزدگي شديد 
شدند و حتي 3 نفر از آتش نشانان كه ابتدا به محل اعزام شدند، ماسك 

حفاظتي خود را باز كردند و آن روي صورت مصدومان قرار دادند. 

ســـرويس حوادث:  رئيس 
پليس پيشـــگيرى تهران بزرگ از 
دستگيرى 2 مرد كه به وسيله سالح 
سرد اقدام به زورگيرى از زنان كرده 

بودند، خبر داد.
 ســـرهنگ محمد معظمى 
گـــودرزى در اين بـــاره گفت: در 
آخريـــن روز از ارديبهشـــت ماه 
امسال، ماموران عمليات كالنترى 
141 شهرك راه آهن در حال گشت 
زنى در محدوده خيابان كاج بودند 
كه به يك موتورســـيكلت با يك 
راكب و ترك نشين مشكوك شدند 
و رفتار آنها را تحت نظر قرار دادند. 
اين 2نفر افراد گذرى در خيابان را 
زاغ زنى مى كردند كه در همين حين 
به طرف خانمى حمله ور شدند و با 

تهديد سالح سرد اقدام به زورگيرى 
از وى كردند.

وى بـــا بيان اينكه ماموران به 
سرعت براى دستگيرى زورگيران 
وارد عمل شـــدند، گفت: 2 سارق  
به محض رويت خودروى گشت 
با موتورسيكلت از محل گريختند 
كـــه در همين زمينه طرح مهار به 
اجرا درآمد و مشـــخصات متهمان 
به ساير گشت هاى انتظامى اطالع 
داده شـــد تا اينكه سرانجام دقايقى 
بعد موتورسيكلت متهمان متوقف 
شد و هر 2 متهم در يك عمليات 
پليسى دستگيرشدند  و در بررسى 
بيشتر از آنان سه دستگاه تلفن همراه 
مســـروقه كشف شد. رئيس پليس 
پيشگيرى تهران بزرگ با اشاره به 

انتقال متهمان به مقر انتظامى ادامه 
داد: متهمـــان 50 و 23 ســـاله در 
تحقيقات اوليه بـــه جرم خود و 
16 فقره سرقت مشابه با همكارى 
همديگر اعتراف كردند و گفتند كه 
پس از سرقت و زورگيرى تلفن هاي 
همراه، اموال مسروقه را به فرد معينى 

فروخته اند.
معظمى گودرزى با اشاره به 
سوابق متهمان در سرقت خاطرنشان 
كرد: در اين زمينه شناسايى مالخر 
اموال مسروقه در دستوركار پليس 
قـــرار دارد و همچنين براى2 متهم 
پرونده اى تشكيل شده است و اين 
افراد براى ادامه روند رســـيدگى به 
جرم روانه دادســـرا و از آنجا راهى 

زندان شدند.

زورگيرى از زنان عاقبت خوشى نداشت

سرويس حوادث: رئيس پليس فتاي تهران بزرگ 
از بازداشت دو كالهبردار اينستاگرامي كه تحت عنوان 
فـــروش لباس هاي ارزان قيمت اقدام به كالهبرداري از 

شهروندان كرده بودند، خبر داد. 
سرهنگ داود معظمي گودرزي در تشريح جزئيات 
اين خبر گفت: چندي پيش فردي به پليس فتاي پايتخت 
مراجعه و با طرح شكايتي اعالم كرد كه افرادي ناشناس 
از طريق يك صفحه اينســـتاگرامي فروش لباس هاي 
ارزان قيمت از وي كالهبرداري كرده اند. شاكي در ادامه 
اظهاراتـــش به ماموران گفت كه در فضاي مجازي به 
دنبال خريد لباس براي خودش بوده كه در يك صفحه 
اينستاگرامي تبليغي از لباس هاي باكيفيت با قيمت هاي 
مناسب مشاهده كرده و بدون بررسي هويت گردانندگان 
صفحه مذكـــور مبلغي را براي خريد براي آنها واريز 
كرده است، اما بالفاصله پس از واريز وجه وي را بالك 

كردند و ديگر پاسخي از آنها دريافت نكرده است. معظمي 
گودرزي ادامه داد: كارشناسان پليس فتا تحقيقات خود را 
آغاز كردند و پس از اقدامات تخصصي و به كارگيري 
فنون تجربي و علمي ادمين و عامل اصلي صفحه اين 
بوتيك اينستاگرامي شناسايي و پس از تشريفات قضايي 
متهمان كه 2 نفر بودند، در يكي از مناطق جنوبي تهران 

دستگير و به پليس فتا منتقل شدند. 
وي با اشـــاره به بازجويي از متهمان دستگير شده 
گفت:  متهمان بيش از 5 ميليارد ريال از مردم كالهبرداري 
كرده بودند. آنها پس از حضور در پليس فتا اظهار داشتند 
كه با راه اندازي يك صفحه اينستاگرامي و تبليغات اين 
صفحه به بهانه فروش لباس هاي اورجينال به قيمت هاي 
بسيار مناسب مراجعه كنندگان را با ترفند فروش فوري 
ترغيب به پرداخت مبلغ قبل از ارسال كرده اند و پس از 

واريز وجه ديگر پاسخگوي تلفن نبوده اند. 

ارزان فروشي در اينستاگرام، شگرد كالهبرداران اينترنتي بود

پيكر شهيد جمال زاده در چناران 
به خاك سپرده شد


