
اخبار داخلى

جهان بااپيدمى اعتياد و مواد مخدر مواجه است
ســـرويس خبر: معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت هاى مردمى 
ســـتاد مبارزه با موادمخدر كشور گفت: جمهورى اسالمى همواره مورد 

تقدير مجامع بين المللى در حوزه مبارزه با موادمخدر است.
به گزارش ايرنا، محمد جمالو در نشست شوراى هماهنگى مبارزه 
با موادمخدر اســـتان مركزى در اراك، افـــزود: ايران در بحث مبارزه با 
موادمخدر گام هاى بلندى برداشته است و در سال 1400، ركورد كشفيات 

را در دنيا شكست.
وى اظهار داشت: در حوزه مبارزه با موادمخدر  شهداى زيادى در 
كشـــور تقديم شـــده است كه در آخرين مبارزه با اشرار و قاچاقچان در 

چند روز گذشته جان 5 شهيد مظلوم فراجا تقديم شد.
معاون كاهش تقاضا و توســـعه مشاركت هاى مردمى ستاد مبارزه با 
موادمخدر كشور با بيان اين كه بر اساس مطالعات بين المللى در بحث 
اعتياد و موادمخدر، دنيا با يك اپيدمى جهانى مانند كرونا مواجه است،افزود: 
بايد همه حاكميت ها و مردم در كنار هم تالش كنند تا از پس اين اپيدمى 

برآيند و كمترين خسارت را شاهد باشند.  
ويالي 3 طبقه غيرمجاز يكي از مديران سابق گلستان 

تخريب شد
سرويس حوادث: دادستان مركز استان گلستان گفت: در آغاز مرحله 
جديد اجراي قلع و قمع بناهاي غيرمجاز، ويالي 3 طبقه متعلق به يكي 

از مديران سابق استاني در منطقه زيارت گرگان تخريب شد .
 به گزارش خبرنگار ما در گرگان،  محمود اسپانلو با تاكيد بر اين كه 
براي تخريب بناهاي غيرمجاز اغماض نمي كنيم، گفت: بيشتر اين بناها در 

منطقه زيارت گرگان قرار دارند.  
اسپانلو افزود: امور اراضي گلستان مكلف است تجهيزات لجستيكي 
براي اجراي اين آرا را فراهم و در كوتاه ترين زمان ممكن بناهاي غيرمجاز 
را تخريب كند  . وي گفت: با اقدامات پيشگيرانه دستگاه قضا، ساخت و 
ســـازهاي جديد در روستاي زيارت گرگان متوقف شده و اكنون تمركز 
ما بر اجراي آراي قطعي شـــده در محاكم اســـت و همزمان با برخورد با 
ســـاخت و سازهاي غيرمجاز در منطقه زيارت به منظور كمك به رونق 
اقتصادي بوميان اين منطقه، تالش براي رفع موانع توسعه گردشگري اين 

منطقه در قالب يك كارگروه ويژه، در حال انجام است .
 وي همچنين از آغار مرحله جديد اجراي قلع و قمع بناهاي غيرمجاز 
كه در محاكم قطعي شده است، خبر داد و اظهار داشت: 243 راي قطعي 
قلع و قمع بناهاي غيرمجاز شهرستان گرگان در نوبت اجرا قرار دارد.  

توقيف خودرو بنز و شورولت قاچاق در جاده هاي بندرعباس
ســـرويس حوادث: فرمانده انتظامي هرمزگان از كشـــف و توقيف 
2 خودروي قاچاق مرســـدس بنز و شـــورولت در شهرستان بندرخمير 

خبر داد  .
 به گزارش خبرنگار اطالعات در بندرعباس، سرتيپ دوم علي اكبر 
جاويدان افزود: مأموران انتظامي ايستگاه بازرسي ُكنجي شهرستان بندرخمير 
هنگام گشت زني و كنترل جاده ها، به 2 دستگاه سواري بنز و شورولت 
مشـــكوك شدند و براي بررســـي آنها را متوقف كردند، كه  با استعالم 
پالك هاي نصب شده روي 2 خودرو مشخص شد كه با مشخصات آنها 
مطابقت ندارند كه با هماهنگي مرجع قضايي براي مشخص شدن موضوع 
نسبت به توقيف خودروها اقدام شد . جاويدان تأكيد  كرد: در بررسي هاي 
انجام شده قاچاق بودن خودروها براي مأموران محرز شد و كارشناسان 

ارزش خودروهاي توقيفي را 150 ميليارد ريال برآورد كردند  .
امدادرساني هالل احمر به  1200 نفر 

در سيل و آبگرفتگي هاي 12 استان 
سرويس حوادث: سرپرست سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر 
از امدادرساني به 1205 نفر در حوادث سيل و آبگرفتگي هاي چند روز 

گذشته خبر داد. 
صادق محمودي با اشاره به اجراي عمليات امداد و نجات در سيل 
و آبگرفتگي ها طي 72 ساعت منتهي به ديروز  در كشور گفت:  23 استان 
كشور، متأثر از شرايط جوي ناپايدار بودند و در اين مدت زمان، امدادگران 
و نجاتگران جمعيت هالل احمر در 16 شهرستان، 3 شهر، 15 روستا، 3 

منطقه عشايري و 3 محور در 12 استان كشور امدادرساني كردند. 
وي بـــا بيـــان اينكه در اين مدت به 1205 نفر در مناطق يادشـــده 
امدادرســـاني شده اســـت، گفت: 32 نفر اسكان اضطراري پيدا كردند و 
4 نفر نيز به مناطق امن منتقل شـــدند. سرپرست سازمان امداد و نجات 
جمعيت هالل احمر، با اشـــاره به اين كه آب جمع شـــده در 63 واحد 

مسكوني تخليه شد، افزود: 63 تيم امدادي شامل 250 نفر، در عمليات 
جوي شـــركت كردند و در مجموع 11 دستگاه چادر، 67 تخته پتو، 22 
تخته موكت، 264 كليوگرم نايلون، 15 بسته غذايي، 2700 قرص نان و 

144 بطر آب معدني در ميان حادثه ديدگان توزيع شد.
  دستگيري 8 نفر از مخالن آرامش در اردبيل  

سرويس حوادث: فرمانده انتظامي استان اردبيل گفت: 8 نفر از مخالن 
امنيت و آرامش فردي و اجتماعي با اشرافيت كامل اطالعاتي و در چند 

عمليات هوشمندانه و مقتدرانه پليس در اردبيل دستگير شدند .
 به گزارش مهر، ســـردار جواد تقوي در جريان دســـتگيري اراذل و 
اوبـــاش در اردبيـــل اظهار كرد: 8 نفر از مخالن امنيت و آرامش فردي و 
اجتماعي با اشـــرافيت كامل اطالعاتي و در چند عمليات هوشمندانه و 

مقتدرانه پليس در اردبيل دستگير شدند .
 وي افزود: دستگيرشدگان با همدستي 2 نفر و با استفاده از 6 دستگاه 
خودرو و 2 دستگاه موتورسيكلت ضمن ايجاد راه بندان در چند خيابان و 
محالت شهر اردبيل اقدام به عربده كشي، قدرت نمايي و تخريب خودروها 
و ايجاد رعب و وحشت در مردم با استفاده از سالح سرد كرده بودند.  
 فرمانده انتظامي استان اردبيل با اشاره به توقيف 4 دستگاه خودرو و كشف 
تعدادي سالح سرد از دستگيرشدگان گفت: دستگيري 2 همدست مخالن 

امنيت و آرامش دستگير شده در دستور كار پليس قرار دارد .
 انهدام شبكه اختالس سازمان يافته دارو در كرمانشاه  

سرويس حوادث:  دادستان كرمانشاه از متالشي شدن شبكه اختالس 
ســـازمان يافته دارو در كرمانشـــاه با رصد اطالعاتي سربازان گمنام امام 

زمان(عج) خبر داد  .
 به گزارش مهر، شهرام كرمي با اشاره به انهدام شبكه اختالس سازمان 
يافته دارو در استان كرمانشاه با رصد اطالعاتي سربازان گمنام امام زمان 
(عج) و دستگيري 2 نفر در همين زمينه خبر داد و افزود: مسئول داروخانه 
يكي از بيمارستان هاي استان با همراهي مرتبطين خود با استفاده از روش هاي 
متقلبانه اقدام به خروج و فروش داروهاي مخصوص اتاق عمل و داروهايي 

كه در بازه زماني مختلف در استان كمبود داشته اند، كرده است  .
 دادستان عمومي و انقالب استان كرمانشاه با بيان اينكه محموله هاي 
دارويي خارج شده از بيمارستان بيش از 53 هزار عدد بوده است، گفت: 
داروهاي خارج شده در بين كلينيك حيوانات خانگي، دامپزشكي و برخي 
از داروخانه هاي استان توزيع شده است  . وي گفت: بر اساس اقرار متهمان 

هدف از اين بزه كسب منفعت مالي بوده است.   
مرگ 19 كودك در آتش سوزِي خوابگاِه مدرسه  «گويان» 

ســـرويس حوادث: مقام هاي كشـــور «گويان» در آمريكاي جنوبي 
مي گويند كه دست كم 19 كودك در حادثه آتش سوزي كه در يك خوابگاه 
مدرسه در شهر معدني «مهديه» واقع در مركز گويان رخ داد، جان خود 

را از دست داده اند .
 به گزارش ايسنا به نقل از شبكه تلويزيوني الجزيره، مقامات دولتي 
ابتدا تعداد جان باختگان اين حادثه را 20 نفر اعالم كرده بودند اما بعد از 
ساعاتي بنابر اعالم رسانه هاي محلي، اين تعداد به 19 تن كاهش يافت  .

  جرالد گوويا، مشاور امنيت ملي گويان گفت: تعداد فوتي ها پس از 
آن تغيير كرد كه پزشكان موفق شدند يك قرباني با شدت جراحات باال 
را كه همه تصور مي كردند در حال مرگ است، احيا كنند . همچنين بنابر 

گزارش بي بي سي در اين حادثه چندين نفر مجروح شده اند .
 آتش سوزي بعد از نيمه شب دوشنبه به وقت محلي در خوابگاه يك 
مدرسه متوسطه اتفاق افتاد و دانش آموزان را به دام انداخت .   به گفته پليس، 
تحقيقات اوليه نشان مي دهد كه آتش سوزي ممكن است به طور عامدانه 
شروع شده باشد، هرچند كه هنوز كسي به عنوان مظنون شناسايي نشده 

است و تحقيقات براي كشف علت حادثه ادامه دارد .
 عرفان علي، رئيس جمهوري گويان نيز در اين باره گفت: اين يك 
فاجعه بزرگ، وحشـــتناك و دردناك است . گويان كشوري است كه بين 

ونزوئال و سورينام در سواحل شمالي آمريكاي جنوبي قرار دارد . 
 7 كشته در حادثه ريزش سقف يك مدرسه  در تايلند 

سرويس حوادث: مقامات تايلند اعالم كردند كه در پي ريزش سقف 
فلزِي يك سالن ورزشي در مدرسه اي در يكي از استان هاي شمالي اين 

كشور، 7 نفر و از جمله 4 كودك جان خود را از دست دادند  .
 به گزارش ايسنا به نقل از آسوشيتدپرس، وزش شديد باد منجر به 
كنده شدن و سقوط سقِف اين سالن ورزشي شده بود و گفته مي شود 
كه آخرين قرباني اين حادثه يك پسربچه 6 ساله بوده كه در بيمارستان 
جان خود را از دست داده است .   مقامات تايلند اعالم كردند كه چندين 
دانش آموز براي پناه گرفتن در برابر باران به داخل ســـالن ورزشـــي اين 
مدرسه رفته بودند كه سقف آن فرو ريخت  .   در اين حادثه همچنين 18 

نفر مصدوم و در بيمارستان بستري شدند  .

كشف يك تن حشيش در مرزهاي اخباركوتاهاخباركوتاه
جنوب شرق كشور 

ســـرويس حوادث: فرمانده مرزباني فراجا از انهدام شبكه بزرگ 
و ســـازمان يافته قاچاق موادمخدر و كشـــف بيش از يك تن انواع 
موادمخدر در جريان 3 عمليات جداگانه پليســـي در مرزهاي جنوب 

شرق كشور خبرداد. 
ســـردار احمدعلي گودرزي در تشريح جزئيات اين خبر، گفت: 
دريابانان پايگاه درياباني چابهار با اشراف اطالعاتي و رصد تحركات در 
مناطق مرزي، به سرنخ هايي از قصد عناصر متجاوز مسلح و قاچاقچيان 
موادمخدر براي ورود به خاك كشور در منطقه مرزي دريايي دست يافتند 
كه با برنامه ريزي دقيق عملياتي، تشديد اقدامات كنترلي در دستوركار 
ماموران قرار گرفت و مسيرهاي تردد قاچاقچيان مشخص شد و دريابانان 
در قالب چندين تيم پوششي و عملياتي با اكيپ هاي گشت زني دريايي 
و كمين هاي هدفمند و اجراي طرح مهار، منطقه مورد نظر را در كنترل 
خود قرار دادند و با پشتيباني اطالعاتي و هدايت عملياتي مرزباني استان 

سيستان و بلوچستان، موفق شدند محموله موادمخدر را كشف كنند. 
فرمانـــده مرزباني فراجا تاكيد كرد: قاچاقچيان كه قصد داشـــتند 
موادمخدر را در فرصتي مناسب به وسيله يك فروند لنج وارد كشور 
كنند كه به محض مشاهده دريابانان و به علت حجم زياد آتش آنان، 

زمينگير شدند و خود را تسليم مأموران كردند. 
گودرزي با اشـــاره به توقيف يك فروند شـــناور، گفت: دريابانان 
پايگاه درياباني چابهار در اين عمليات موفق شـــدند چهار قاچاقچي 
را نيز دســـتگير و مقدار 984 كيلوگرم موادمخدر از نوع حشيش را از 
آن ها كشف و ضبط كنند.  وي همچنين به 2 عمليات موفقيت آميز ديگر 
توســـط مرزداران هنگ مرزي زابل و زاهدان نيز اشـــاره كرد و افزود: 
در 2 عمليات جداگانه ديگر پس از چندين شبانه روز كار اطالعاتي و 
برنامه ريزي عملياتي، مرزداران توانستند با اشراف اطالعاتي 64 كيلو و 
700 گرم كيلوگرم شيشه و 26 كيلوگرم ترياك را در نقطه صفر مرزي 

از قاچاقچيان كشف وضبط كنند. 

 سرويس خبر:  پيكرهاى مطهر  5 نفر از شهداى  حادثه تروريستى  
سراوان، ديروز با حضور گسترده مردم و مسئوالن در شهرهاى مشهد  
و قوچان در استان خراسان رضوى، قاينات در استان خراسان جنوبى و  

زابل در استان سيستان و بلوچستان تشييع و خاكسپارى شدند.
آيين تشييع شهيدان «ناصر حيدرى دژ»، «محمد جمال زاده» و «يونس 
سيفى نژاد» از شهداى حادثه تروريستى سراوان  در مشهد برگزار شد.  
به گزارش  خبرنگار ما در مشهد، پيكرهاى مطهر اين 3 شهيد از ميدان 

شهدا تا حرم مطهر رضوى تشييع شد.
تشييع كنندگان با  سردادن شعار" اين گل پرپر از كجا آمده، به محضر 
پيكر اين شهدا را تا حرم مطهر رضوى تشييع كردند. شاه رضا آمده"  

  پيكر مرزبان شهيد «ناصر حيدرى دژ»   عصر  ديروز پس از انتقال 
به زادگاهش در قوچان تشييع و در گلزار شهداى مركزى اين شهرستان 
به خاك سپرده شد كه مراسم خاكسپارى پيكر مطهر شهيد مدافع وطن 
«يونس سيفى نژاد»  در شهرستان سرخس و پيكر مطهر شهيد جمالزاده 

در چناران  برگزار مى شود.
خاكسپارى پيكر شهيدحسن بادامكى در قاينات

پيكر حسن بادامكى از شهداى حادثه سراوان در روستاى شهرك 
هاشميه قاينات خراسان جنوبى به خاك سپرده شد.

پيكر اين شهيد مدافع وطن از مسجدجامع تا ميدان طالقانى قاين 
تشييع و سپس به زادگاهش روستاى شهرك هاشميه منتقل شد. پيكر 
اين شهيد پس از تشييع بر روى دستان مردم روستاى شهرك هاشميه، 
در اين روســـتا به خاك ســـپرده شد. همچنين ديروز پيكر مطهر  على 
غنى باتدبير  از شهداى حادثه تروريستى هنگ مرزى سراوان با حضور 

چشمگير مردم زابل تشييع و به خاك سپرده شد.
به گزارش ايرنا، مراسم تشييع و وداع با اين مرزبان شهيد در مصلى 
المهدى(عج) زابل برگزار شد و پس از انتقال به زادگاهش در روستاى 

«اماميه» بخش مركزى «بنجار» شهرستان زابل خاكسپارى شد.
گفتنى است شامگاه 30 ارديبهشت ماه اشرار و معاندان با استفاده 
از خاك پاكستان و نقض حريم مرزى جمهورى اسالمى طى يك اقدام 
تروريستى و ناجوانمردانه اقدام به حمله به برجك مرزبانى «مزه سر» هنگ 
مرزى سراوان كردند كه با مقاومت نيروهاى دالور مرزبانى مواجه و به 
عمق خاك پاكستان متوارى شدند.در اين درگيرى 5 نفر از غيورمردان 

مرزبانى به شهادت رسيدند و 2نفر ديگر هم مجروح شدند.
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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.

يك سوال از اداره كل تعاون استان تهران 
اداره كل تعاون استان تهران واقع در خيابان شهيد قرني متولي ُحسن 
اجراي قانون تعاون به عنوان يكي از اصول قانون اساسي است، با اين 
حال اگر عضو يك تعاوني مسكن كارمندي از هيات مديره آن شكايت 
كند كه چرا بدون چاپ آگهي در روزنامه هاي كثيراالنتشـــار اقدام به 
فروش زمين 729 هكتاري وردآورد شمالي (چيتگر) كرده است، عين آن 
را كپي مي كنند و به همان تعاوني براي رسيدگي ارجاع مي دهند كه اگر 
تعاوني مسكن سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اين باره پاسخگو 

بود كه من از آن به تعاوني استان تهران شكايت نمي كردم!
جواد شبستري 

براي پرداخت تسهيالت به اين شركت دانش بنيان كمك كنند 
براي دريافت تسهيالت موضوع تبصره 16 شركت دانش  بنيان تعاوني 
شـــماره 4002 كردستان 3 ماه پيش به بانك قرض الحسنه رسالت سنندج 
مراجعه كردم كه گفتند بايد به بانك هايي مانند ملي و تجارت مراجعه كنم، 
اما آنها هم براي پرداخت تسهيالت سند رسمي مالكيت كارگاه شركت را 
طلب كرده اند، ولي مالكي كه آن را به ما اجاره داده است، حاضر نيست براي 
كارگاه ياد شده سند بگيرد و اين وضع در سال رونق توليد متاسفانه موجب 
مشكالتي براي ما شده است كه اميدواريم با مساعدت مسئوالن ذي ربط 

بتوانيم از بانك هاي عامل تسهيالت مورد نيازمان را دريافت كنيم.
مدير شركت دانش بنيانـ  سنندج 

از تصرف منطقه تاريخي «موشكويه» جلوگيري به عمل آيد 
بر اساس پژوهش ها و گمانه زني هاي باستان شناسى، تاريخ بناي شهر 
«موشكويه» از توابع شهرك پرندك شهرستان زرنديه استان مركزي به 
دوران حيات دانشمنداني مانند ابوعلي سينا مي رسد و عالوه بر تحقيقات 
ميداني قبل از انقالب، در سال 1390 هم كارشناساني به مدت 40 روز 
در اين منطقه به بررســـي امكان وجود اشـــياي باستاني در اراضي 7 تا 
10 هكتاري «موشكويه» پرداختند و آن را تائيد كردند، ضمن آن كه در 
ســـربرگ شهرداري پرندك هم نام «شهر موشكويه» چاپ شده است. 
اما مدتي است كه فردي با ايجاد خندق و استفاده از سگ هاي نگهبان 
«منطقه ياد شده» را تصرف كرده است و ادعاي مالكيت آن را دارد كه 
از قوه قضائيه و وزارت ميراث فرهنگي كشور و استان مركزي تقاضاي 

رسيدگي به اين موضوع را داريم.
عطاييـ  از ساكنان پرندك

زمان پرداخت سود سهام به يك ماه كاهش يابد 
دولت محترم اگر عزم راســـخ براي هدايت نقدينگي هاي مردم به 
ســـمت توليد را دارد، بايد هر چه ســـريعتر زمان پرداخت سود سهام 
شـــركت هاي بورسي و فرابورســـي را از 8 ماه قانون تجارت به يك 
ماه كاهش دهد تا ميليون ها ايراني ســـرمايه هاي ســـرگردان خود را در 
شركت هاي ياد شده به كار اندازند كه در ضمن موجب كاهش حجم 

نقدينگي و نرخ تورم در كشور هم خواهد شد.
عليرضا احمدي 

پيشنهادي درباره كمك به تامين حقابه ايران 
به نظر من اگر طالبان همچنان از تامين حقابه ايران خودداري كند، 
بهتر است دولت در اقدامي سريع و قاطعانه اتباع غيرمجاز افغانستاني 
را شناســـايي كند و به كشورشـــان بازگرداند، تا شايد اين اقدام موثر 

واقع شود.
تلفن به خط ارتباطي 

درباره معرفي آثار تاريخي زنجان كم كاري شده است 
با تشكر از آقاي سيد مسعود رضوي براي ياد آوري ضرورت حفظ 
گنبد سلطانيه زنجان. اين استان عالوه بر گنبد ياد شده جاذبه هاي طبيعي 
و گردشگري بسيار ديگري هم دارد و به آنها توجه چنداني نشده است 
كه از جمله به عدم برگزاري تورهاي گردشـــگري براي استان زنجان، 
مي توان اشاره كرد، متاسفانه برخي افراد بي عالقه به آثار تاريخي ايران 
در صنعت گردشگري فعاليت مي كنند كه در يك نمونه خيلي كوچك 
حتي درباره تاريخچه سردر باغ ملي در مركز تهران هم نمي توانند دو 

كلمه بنويسند و يا توضيح دهند!
خانم خواننده روزنامه اطالعات 

خودروي كرايه خانه ها دنده عقب هم دارد!
همان طور كه دنده هاي يك خودرو فقط براي حركت به جلو نيست 
و دنده عقب هم دارد، چرا دولت محترم در مورد اجاره خانه ها فقط با 
دنده جلو حركت مي كند و به جاي اتخاذ تدابيري براي كاهش آن، بار 
ديگر با افزايش 25 درصدي اجاره خانه ها موافقت كرده است؟ هر چند 

كه كمتر صاحبخانه اي به اين نرخگذاري هاي دستوري عمل مي كند!
مستاجري از تهران 

سازمان ثبت احوال به تعويض كارت هاي ملي شتاب دهد 
باز نشدن سايت سازمان ثبت احوال كشور براي تعويض كارت هاي 
ملي قديمي و تاريخ گذشته، براي دارندگان آن ها مشكالت زيادي ايجاد 
كرده است كه از جمله به انجام كارهاي بانكي و ملكي مي توان اشاره 
كرد، كما اين كه برخي از مراجعان بانك ملي ايران شعبه جنت آباد به دليل 

عدم ارائه كارت هاي جديد ملي نتوانستند كارهايشان را انجام دهند.
شهروندي از خيابان جنت آباد 

لزوم تعمير پله برقي ايستگاه دروازه دولت مترو 
پله برقي ايســـتگاه دروازه دولت به پايانه شهيد كالهدوز مترو از 
مدتي پيش خراب شده است و براي رفت و آمد بيماران و سالمندان 

نياز به تعمير دارد.
مسافر مترو 

شركت مخابرات مي تواند بخشي از كسري بودجه دولت را تامين كند 
به نظر من اگر دولت مي توانست شركت مخابرات ايران را از بخش 
خصوصي پس بگيرد و تحت نظارت و حاكميت خود درآورد، نه فقط 
با درآمدهاي كالن آن مي توانست بخش قابل توجهي از كسري بودجه 
خود را تامين كند، بلكه مشتركين تلفن هاي ثابت هم كمك مي كردند تا 

درآمدهاي دولت افزايش يابد.
مشترك تلفن ثابت 

براي پيشگيري از سرقت تجهيزات مخابراتي چاره انديشي كنند 
تلفن ثابت خانه ما واقع در ميدان هفت تير، بهار شـــمالي، كوچه 
عمراني از مدتي قبل قطع شده است و در مراجعه به واحد رفع خرابي 
تلفن مخابرات منطقه، دليل آن را سرقت بخشي از تجهيزات مخابراتي 
اعالم كردند كه متاسفانه اين سرقت در خيابان 15 خرداد و بازار تهران 
هم ديده مي شود و معلوم نيست كه چرا دزدان تجهيزات برق و تلفن 
در اسرع وقت شناسايي و دستگير نمي شوند و وقتي تلفن يك منطقه 
براي مدتي قطع مي شود، چرا مشتركان بايد كماكان آبونمان تلفن هاي 

ثابت و همچنين هزينه اينترنت را بپردازند؟
ميشابيـ  از اهالي محل 

بهار تورم جاي مهار تورم را گرفته است!
به نظر من عليرغم اين كه امسال سال مهار تورم اعالم شده است، 
اما در عمل ديده مي شود كه «بهار تورم» است! زيرا قيمت گوشت، و 
روغن و شـــير و ماست تا ديگر مايحتاج عمومي مردم روند صعودي 
دارد كه اميدواريم با تالش مســـئوالن، تورم و گراني  هاي لجام گسيخته 

هر چه زودتر ريشه كن شود.
شهروندي از تهران 

كيفيت ضميمه دانش اطالعات ارتقاء يافته است 
مطالب ضميمه دانش روزنامه اطالعات كوتاه و متنوع و صفحه بندي 
آن هم بســـيار خوب شده است كه ضمن تشكر و قدرداني، اميدوارم 

روند بهبود كيفيت ضميمه دانش تداوم داشته باشد.
خواننده ضميمه دانش روزنامه اطالعات 

فارسي،  زبان مشترك همه اقوام ايراني است 
متولد روستايي در اطراف خمين استان مركزي هستم كه مردمان 
آنجا، هم به زبان تركي و هم فارسي صحبت مي كنند، اما هميشه و در 
هر شرايطي مانند ديگر هموطنان مان در اقصي نقاط كشور با ديگران به 
فارسي سخن مي گويند. بعضي كشورهايي كه سوداي خام تجزيه ايران 
و حذف سخن گفتن و نوشتن به فارسي در برخي از نقاط ميهن مان 
را دارند، آيا فراموش كرده اند كه در دوراني مانند نادرشاه افشار تحت 
حاكميت ايران بوده اند و يا زرتشت، پيامبري آذري  تبار ايراني بوده است، 
اما دريغا كه حكومت بي لياقت قاجار نتوانست تماميت ارضي ميهن مان 
را حفظ كند كه در نتيجه بخش هايي از ايران، از آن جدا شد و تحت 

حاكميت ديگر كشورها قرار گرفت.
خمينـ  تلفن به خط ارتباطي  

 سرويس خبر: جانشين فرمانده 
نيــــروى زمينى ارتش گفت: نيروى 
زمينى به اين توانايى رســــيده است 
كه تجهيزات هوشمند نقطه  زن را به 

دشمن تحميل كند.
امير ســــرتيپ نوذر نعمتى در 
مراسم الحاق و واگذارى تجهيزات 
و تسليحات نوين و بازآمادشده به 
تيپ 55 هوابرد و پشتيبانى منطقه 2 
نيروى زمينى ارتش ، با گراميداشت 
ســــوم خردادماه سالروز آزادسازى 
خرمشــــهر، روز مقاومت، ايثار و 
پيروزى و دهه كرامت گفت: سوم 
خرداد روز آزادســــازى خرمشهر از 
چنگال وحشــــيانى است كه در آن 
دوران مورد حمايت استكبار شرق 
و غرب بودنــــد كه به  لطف خدا 
رزمندگان اسالم با جانفشانى در خلق 
حماسه آزادسازى خرمشهر پيروز 
شدند.  وى تأكيد كرد: خلق كنندگان 
حماسه سوم خرداد درس آزادگى را 
به همه آموختند و پيشنهاد مى كنم 
جوانان  مهم ترين و تعيين كننده ترين 
نقطه جنگ تحميلى را مطالعه كنند.

جانشين فرمانده نيروى زمينى 
ارتش با تأكيد بر اين كه امروز آنچه 
بــــراى نيروى زمينى اهميت بااليى 
دارد، واليى و واليتمدار بودن است، 
ادامه داد: به  لطف خداوند در ســــال 
1401 دو دفعــــه مورد تقدير رهبر 

معظم انقالب قرار گرفتيم.
نعمتــــى در بخش ديگرى از 
ســــخنانش با بيان اين كه تيپ 55 
هوابرد و تيپ 37 زرهى در اســــتان 
فارس از يگان هاى عملياتى ارتش 
در كشور محسوب مى شوند و  پايه 
مراكز آموزشــــى و فرهنگى نيروى 
زمينى در شيراز اســــت،ادامه داد: 
باتوجه به رصد تهديدات و نيازهاى 
آينده، در حال عبور از نيروى زمينى 
سنتى به سمت نيروى زمينى پيشرفته 
هستيم تا بتواند رزم زمينى را به هر 
دشمنى تحميل كند كه راه زيادى از 

اين مسير را طى كرده ايم .

وى تاكيد كــــرد: با توكل به 
خدا، پيروى از مقام عظماى واليت 
و به همت غيورمردان نزاجا به يك 
ساختار متحرك هجومى و چاالك 
تبديل شده ايم و اكنون داراى تيپ هاى 
تخصصى از جملــــه مكانيزه ها و 
زرهى ها، توپخانه موشكى، پهپادها، 
يگان هاى جنگال، مهندســــى رزمى 
در مناطق مختلف كشور، تيپ هاى 
واكنش ســــريع، تيپ هاى متحرك 

هجومى وهوانيروز هستيم.
جانشين فرمانده نيروى زمينى 
ارتــــش با  بيــــان اين كه  تيپ 55 
هوابرد در استان فارس طى 5 سال 
گذشته به يك تيپ چندمنظوره تبديل 
شده است كه در اين باره توانسته ايم 
مهارت كاركنان را تبديل به مهارت 
چندمنظوره كنيم تا بتواند از راه هوا 
بر سر دشمن فرود بيايد، ادامه داد: در 
مسابقات نظامى كشورهاى دنيا هم 
اين تيپ با مهارت جديد شركت و 
رتبه سوم مسابقات نظامى را كسب 

كرده است.
نعمتــــى با تاكيــــد بر اين كه 
تجهيزات رونمايى شــــده از جمله 
تجهيزات جنگالى همگى بروز شده 
اند و قابليت هايى نظير هوشمندى، 
دورزن و شــــبكه محور بــــودن 
برخوردارند، اظهار داشت: نفربرهايى 
حامل موشك انداز هوشمند نقطه زن 
هســــتند و حدود 7 برابر بُرد اين 
موشك هاست كه به آن اضافه شده 
اســــت ، لذا از رويكرد تدافعى به 
رويكرد تدافعى تهاجمى تبديل شده 

ايم.
جانشين فرمانده نيروى زمينى 
ارتش تاكيد كرد: ما به اين وضعيت 
بســــنده نخواهيم كرد چراكه بايد 
به ســــمت جلــــو و در لبه فناورى 
حركت كنيم. طى چند سال گذشته، 
5 كارخانه در نيروى زمينى تأسيس 
شده است و اين كارخانه ها با كمك 
شــــركت هاى دانش بنيان مستقر در 
حوزه هاى مختلف از جمله ساخت 

پهپاد، موشك، مهمات، سالح، خودرو 
و نيازمندى هاى داخلى مشغول به 

فعاليت هستند.
قدرت فزاينده ارتش در دريا   

امام جمعه شيراز هم در مراسم 
صبحگاه مشترك و الحاق تجهيزات 

نوين به تيپ 55 هوابرد شيراز گفت: 
در عرصــــه نظامــــى در دريا   هم 
ارتش جمهورى اسالمى قدرتمند و 
با صالبت ظاهر شده است و توانست 
ماموريت دور كره زمين را با افتخار 

و عظمت به پايان برساند. 
آيت اهللا لطف اهللا دژكام افزود: 
افتخار ايرانيان اين است كه نيروى 
زمينى ارتش جمهورى اسالمى امروز 
به دستور قرآن كريم كه فرموده در 
مقابل دشمن هرچه مى توانيد ِعده و 

ُعده آماده كنيد، عمل كرده است.
امام جمعه شــــيراز تاكيد كرد: 
مراســــم الحاق ادواتى كه در طول 
تاريــــخ نيازمند آنهــــا بوديم تا از 
كشور هاى ديگر وارد كنيم ، امروز 
براى عزت اسالم و ايران، به دست 
نيرو هاى ارتش جمهورى اسالمى 
توليد مى شود و خود شما پرسنل 
شــــريف، عزيز و نيرو هاى سربلند 

ارتشــــى آن ها را به كار مى گيريد و 
آبرو و عظمت براى ايران و ايرانيان 

آفريده ايد.
دژكام گفــــت: يادمان نمى رود 
كه دشــــمنان اســــالم و ايران براى 
يكى از ايــــن ادواتى كه امروز در 

كشورمان توليد مى شود، چقدر باج 
مى خواســــتند تا مقدار كمى از اين 
ادوات را بــــه مــــا بدهند .فراموش 
نمى كنيم در بعضى از كشــــور هاى 
منطقه تعبير رئيس جمهورى آمريكا 
وقتى خواست برخى از اين ادوات 
را به آن ها بفروشد اين بود كه «آن ها 

گاو شيرده ما هستند.»
 وى تاكيد كرد: امروز ايرانيان 
مايه افتخار امت اسالمى شده اند و به 
همه اثبات كردند كه امت اسالمى در 
پرتو قرآن و واليت اهل بيت(ع) هيچ 

وقت به كسى باج نمى دهد.
محمدهادى ايمانيه اســــتاندار 
فــــارس  هــــم در اين مراســــم با 
گراميداشت ياد و خاطره شهدا، اظهار 
داشت: با اخالص، توان و تدبير رهبر 
معظم انقالب امروز دشمنان اين ملت 
از قدرت ارتش اين ملت دچار ترس 
و واهمه هستند. وى افزود: با تالش 

متخصصان ارتش و  به رغم تمامى 
تحريم ها در بيشتر زمينه ها خودكفا 
شده ايم و غربى ها اعتراف مى كنند 
كه اين كشور قادر است از خود  و 
از نيروهــــاى مقاومت در منطقه هم 

دفاع كند.

الحاق تجهيزات و تسليحات نوين 
به تيپ 55 هوابرد

بنا به ايـــن گزارش الحاق و 
واگذارى تجهيزات و تســـليحات 
نوين و بازآماد شـــده به يگان هاى 
ارتش در منطقه شيراز در آستانه فرا 
رسيدن سالروز عمليات غرورآفرين 
بيت المقدس و آزاد سازى خرمشهر 
در دوران دفـــاع مقدس، با هدف 
تغيير ماهيـــت تيپ 55 هوابرد به 
يك يگان واكنش ســـريع و چند 
مهارته، افزايش توان رزمى و قدرت 
تهاجمى باالى اين تيپ و همچنين 
افزايش قدرت پشـــتيبانى منطقه 2 
نيروى زمينى ارتش براى ارســـال 
تجهيزات مختلف به يگان هاى منطقه 
فارس انجام گرفته است. با توجه به 
گام هاى بلند نيروى زمينى ارتش در 
حوزه تحرك و بازآماد تجهيزات، 
امروزه يگان هاى اين نيرو در حال 

گـــذر از حالت پدافندى به حالت 
تهاجمى هستند كه اين تغير ماهيت 
توانسته است در حوزه هاى مختلف 
اعم از زرهـــى، توپخانه، پهپادى، 
جنگال و هوانيروز به جايگاه مطلوبى 

برسد .
تحويــــل ايــــن تجهيزات و 
تسليحات نوين و بازآماد شده اعم 
از خودروى فوق سنگين خانواده هاى 
كيان و كاماس به يگان هاى نيروى 
زمينى ارتش، عالوه بر ايجاد آمادگى 
رزمى حداكثرى و ارتقاى توان دفاعى 
كشور، موجب مى شود تا هر يگان 
بتواند در چندين حوزه رزمى مشغول 
به انجام ماموريت هاى محوله خود 

شود.
بر همين اســــاس با توجه به 
شرايط مطلوب نيروى زمينى ارتش 
در عرصه طراحى، ســــاخت، توليد 
و بازآمــــاد نيازمندى هاى تجهيزاتى 
در رسته هاى مختلف، خودكفايى و 
خوداتكايى، ماموريت هاى محوله به 
بهترين شكل و كمترين هزينه انجام 

مى شود. 
به گزارش تســــنيم، تجهيزات 
و تســــليحات بازآماد و بهينه سازى 
شده با همكارى شركت هاى دانش 
بنيــــان، صنايع داخلى كشــــور و 
همچنين جهادخودكفايى و صنايع 
شــــهيد زرهرن نيروى زمينى ارتش 
پس از تســــت و ارزيابى ميدانى در 
رزمايش ها و تمرينات نظامى مختلف 
به يگان هاى عملياتى نيروى زمينى 

تحويل و واگذار شد.
تيپ 55 هوابرد در سال هاى 
گذشته  فقط ماموريت هاى اجرايى 
با چتــــر را انجام مى داد كه پس از 
تحويــــل و واگذارى اين تجهيزات 
نيمه سنگين و سنگين، از اين پس 
نيرو ها پس از فرود با چتر در ميدان 
نبرد، با استفاده از تجهيزات زرهى و 
پياده مكانيزه بارريزى شده، ضربات 
بيشــــترى را به استحكامات دشمن 

وارد مى كنند .

الحاق تجهيزات و تسليحات جديد به نيروى زمينى ارتش وداع باشكوه مردم با 5 شهيد 
مدافع وطن در 3  استان

سرويس حوادث: رئيس كل 
دادگستري استان هرمزگان از اجراي 
حكم اعدام قاتل شهيد قاسمي شيري 

در زندان بندرعباس خبر داد  .
 به گزارش تســـنيم، مجتبي 
قهرماني با بيان اينكه رســـيدگي به 
اتهامات عامل شهادت شهيد واالمقام 
اســـتوار يكم رحيم قاسمي شيري 
در شـــعبه دادگاه انقالب شهرستان 
بندرعباس منجـــر به صدور رأي 
محكوميت شده است، اظهار داشت: 
براســـاس رأي صادره، اين محكوم 
به اتهام افســـاد في االرض از طريق 
قاچاق مسلحانه مواد مخدر به اعدام 
و قتل عمد شـــهيد رحيم قاسمي 
شيري به قصاص محكوم شده بود 
كه پس از طي تمامي مراحل دادرسي 
و تشريفات در محاكم استان ضمن 
برخورداري از حق داشـــتن وكيل، 

پس از استفاده از حق اعاده دادرسي 
و عدم پذيرش آن در شـــعبه ديوان 
عالي كشـــور و تأييد حكم، بامداد 
ديروز در زندان مركزي بندرعباس 

به مرحله اجرا گذاشته شد .
 رئيس كل دادگســـتري استان 
هرمزگان با اشـــاره به اينكه بيش 
از 209 كيلوگـــرم مواد مخدر از 
اين شـــرور مسلح و همدستان وي 
كشـــف شده است، تأكيد كرد: اين 
شـــرور مسلح براي فرار از چنگال 
قانون به تمامي روش هاي ممكن و 
از جمله فرار از كشور و اقامت در 
يكي از كشور هاي همسايه، تغيير و 
جعل هويت و تغيير چهره متوسل 
شـــده بود كه در نهايت با اجراي 
يك عمليات ضربتي ضمن شناسايي 
توسط حافظان امنيت كشور، دستگير 

و مجازات شد  .

 رئيس كل دادگســـتري استان 
هرمـــزگان همچنين با اشـــاره به 
شـــهادت 3 نفر از پرسنل پليس و 
مرزباني هرمزگان طي كمتر از 2 ماه 
در مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر، با 
هشدار به اخاللگران در نظم و امنيت 
عمومي خاطرنشان كرد: افرادي كه 
ســـوداي چنين جرايمي را در سر 
مي پرورانند، آگاه باشـــند و بدانند 
كه دستگاه قضايي قاطعانه با آن ها 
برخورد مي كند و مجازات هرگونه 
تعـــرض به ضابطان و پليس، قاطع 
و بدون اغماض خواهد بود. شهيد 
استوار يكم رحيم قاسمي شيري از 
مأمـــوران فراجا بود كه در جريان 
درگيري با قاچاقچيان مسلح مواد 
مخدر در منطقه حاجي آباد اســـتان 
هرمزگان به درجه رفيع شـــهادت 

نائل شد .

سرويس حوادث: رئيس كل دادگستري استان خوزستان 
گفت: 200 ميليارد ريال از اموال مقصر متوفي حادثه متروپل 
آبـــادان كه براي اجراي احكام حقوقي اين پرونده توقيف 
شده بود، به فروش رسيد و با توجه به اولويت بر تقديم 
دادخواست      هاي حقوقي، اين مبالغ به كساني كه حكم به 

نفعشان صادر شده است، پرداخت مي شود .
به گزارش دادگســـتري خوزستان، علي دهقاني با 
اشـــاره به فرارسيدن ســـالگرد ريزش ساختمان متروپل 
آبادان، بيان كرد: پس از وقوع حادثه متروپل آبادان و تأكيد 
رئيس قوه قضاييه مبني بر رسيدگي به حادثه از جهات 
مختلف، پرونده در جريان رسيدگي قرار گرفت و با انجام 
تحقيقات گســـترده و كارشناسي   هاي الزم تخصصي در 
كوتاه ترين زمان ممكن منجربه صدور قرار جلب دادرسي 
و كيفرخواســـت شد  . وي افزود: اين پرونده در مرحله 
دادگاه، با تشكيل جلسات دادرسي علني منتهي به صدور 
حكم و در ادامه با اعتراض به دادگاه تجديد نظر ارسال 
شد كه در نهايت حكم قطعي با دقت نظر در خصوص 
متهمان اين پرونده صادر و براي اجرا به شـــعبه اجراي 

احكام ارسال شد  . رئيس كل دادگستري استان خوزستان 
اظهاركرد: با توجه به اينكه مقصر اصلي حادثه فوت كرده 
بود و خانواده     هاي جانباختگان و مصدومان اين حادثه بايد 
دادخواست حقوقي تقديم و هزينه دادرسي را پرداخت 
مي  كردند، براي عدم تحميل هزينه دادرسي به اين افراد 
و بررسي پرونده در كوتاه ترين زمان ممكن، اين پرونده 
بدون پرداخت هزينه دادرسي و بدون تقديم دادخواست 
حقوقي و با استفاده از ظرفيت قانوني، حكم به پرداخت 
ديه به مصدومان و خانواده  هاي جانباختگان اين حادثه از 
محل اموال توقيفي مقصر متوفي صادر كرد و در اجراي 

احكام، اين حكم اجرا شد  .
 وي با اشاره به جنبه حقوقي اين پرونده، گفت: از 
آنجايي كه اين پرونده داراي ابعاد حقوقي است و با توجه 
بـــه اينكه مقصر متوفي قراردادهايي با افراد مختلف در 
زمينه ساختمان متروپل يا موضوعات مرتبط ديگر منعقد 
كرده بود، از جنبه حقوقي 2 دسته پرونده در دادگستري 
شهرستان آبادان مطرح شد كه با سرعت و دقت باال به 

اين پرونده  ها رسيدگي شده است.  

اعدام عامل شهادت مامور پليس در بندرعباس  فروش 200 ميليارد ريال اموال  مقصر حادثه متروپل آبادان  
براى پرداخت ديه

بقيه از صفحه 5
مسئله آب كشور ما مانند مسئله مهاجرين 
و مواد مخدر و ديگر موضوعاتي كه در مورد 
افغانستان داريم در واقع يك امور فقط ايرانيـ  
افغانستاني نيست كه مي توانست با رويكردهاي 
منطقـــي و بين المللي مـــا را بهتر به اهدافمان 
برساند. اما متأسفانه از آنجا كه احساس مي كنيم 
يك دولت استثنايي هستيم و رويكرد بين المللي 
نداريم و هميشه اين نگاه تهديد محور را داريم 
كه نظام بين الملل يك تهديد هويتي، سياسي  و 
امنيتي است و شايد در مواردي تهديد محسوب 
مي شـــده، اما اصل قضيه اين گونه نبوده است 
و مي توانســـت براي كشور ايجاد فرصت هايي 

را ايجاد كند.  
اما عمًال خود را خلع ســـالح كرديم و 

مشكالتمان بيشتر شده است. 
خــدادي: توصيه شما به دست اندركاران 
امور براي حل مشكل بحران آب در سيستان 

و بلوچستان چيست؟
روحــي صفت: آب را بايد از يك كاالي 
سياسي، امنيتي به يك كاال و موضوع حقوقي 
و فني تنزل دهيم. مســـأله آب به يك موضوع 
امنيتي نبايد بدل شـــود. افغانستان به دنبال اين 
است كه از مسأله آب به عنوان يك كاالي با 
ارزش سياسي و امنيتي استفاده كند كه در اين 
شرايط ما نبايد به آن دامن بزنيم و مسأله آب 
را بايد به ســـمت يك موضوع حقوقي وقتي 

سوق دهيم.
دوم اينكه مســـاله آب بايد از طريق يك 
مجموعه برنامه ها حل شود. در دولت گذشته 

آقايان ظريف و عراقچي كه مسئول مذاكرات 
بودنـــد، 5 كميته بـــراي 5 موضوع در مورد 
افغانســـتان تشـــكيل دادند كه آب، فرهنگي، 
مهاجرين، اقتصادي و سياســـيـ   امنيتي بود. 
بنابراين اعالم شـــد كه هيچ يك از مصوبات 
كميته ها قطعي نيست، مگر اينكه تمامي آن ها 
با يكديگر تصويب شود، به نظر مي رسد فقط 
يك پاراگراف اختالفي بين ما و افغانستان ماند 
كه با سقوط دولت اشرف غني و آمدن طالبان 
مواجه شـــد، به نظر من راه همان است كه به 
صورت يك پكيج بين ما و افغانستان كه آب 
هم جزو آن است، به مسائل و روابط مربوط 

به كشور افغانستان پرداخته شود.
حق پناه: عالوه بر بازنگري هاي كلي كه 
در مورد سياست هاي توسعه روابط بين المللي 
و خارجي مطرح شد، بايد طرحي نو به شرق 
كشور داشته باشيم در موضوع آب تأكيد مي كنم 
كه اساســـاً بايد مسائل ديگري را دنبال كنيم 
كه يكي از آن ها بحث كشت هاي جايگزين و 
كشت هاي فراسرزميني است كه ميان 2 كشور 
قابل اجرا است. در واقع افغانستان و ايران به 
اين توافق برسند كه آب از طرف افغانستان و 
ساير امكانات و ملزومات از طرف ايران باشد. 
البته سازمان هاى اصلي يعني وزارتخانه هاي نيرو 
و جهاد كشـــاورزي از سوي كشور ما بايد در 
شـــرق كشور طرحي نو دراندازند و ضمن آن 
كه به كاهش مصرف آب در شرق كشور توجه 
مي كنيم، سياست هاي هماهنگي در موضوع آب 
را افغانســـتان نيز دنبال و بايد از پوپوليستي و 
سياســـي و امنيتي كردن مساله آب پرهيز كنيم 

و با شأن و جايگاهي كه طرف افغانستان دارد 
مساله را پيش ببريم.

پيشنهاد مى كنم كه در مورد چاپ و نشر 
مقاالت گوناگون درباره افغانستان در روزنامه 
اطالعات همت گمارند. زيرا ما اين كشور را به 
رغم بيشترين پيوندهايي كه با آن داريم، به خوبي 
نمي شناســـيم و حوزه هاي مختلف افغانستان، 
شـــناخت حداقلي داريم و ما حتي در ايران 
مركز مطالعات افغانستان كارشناس زبان پشتو 
را نداريم.  حال با توجه به ظرفيتي كه موسسه 
اطالعات دارد بهتر است تمهيداتي براي برداشتن 
گام هاي بلندي براي شناخت بيشتر افغانستان از 

طريق اين موسسه برداشته شود. 
خدادي: بحث مبسوطي داشتيم و به نظرم 
واكاوي خـــوب صورت گرفت و جمع بندي 
مناســـبي هم از گفتگو شد، در جهت طرحي 
كه اساساً وجود دارد و به دولت به عنوان يك 
پكيج ارائه شـــده است و همچنين زاويه ورود 
ما به موضوع آب و جمع بندي اساسي در اين 
مورد و در واقع متوجه شـــديم كه ما بيش از 
آنكه به دنبال حقابه باشيم بايد به دنبال اصالح 
مصرف آب در كشور باشيم. زيرا حتي اگر آنان 
حقابه كشور ما را به طور كامل بپردازند، اين 
به معناي تأمين نياز آب سيستان و بلوچستان و 
حل مشكل كم آبي و بي نياز شدن به آب در 

اين منطقه نيست.
موضوع ديگر اينكـــه اين موضوع يك 
مساله فني و حقوقي است و بنابراين مساله به 
سوي سياسي و امنيتي كشيده نشود و در بحث 
رسانه اي نيز بايد كاركارشناسي صورت گيرد.

لزوم تغيير رويكرد آبي با افغانستان از سياسي به فني وحقوقي

   كالهبرداري از 400 نفر در پوشش 
نظامي بازنشسته و دريافت وام

سرويس حوادث: رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ از دستگيري مرد 
ميانســـالي كه با معرفي خود به عنوان نظامي بازنشســـته با نفوذ، اقدام به 

كالهبرداري از 400 نفر به بهانه دريافت وام كرده بود، خبرداد .
  به گزارش ايسنا، سرهنگ علي وليپور گودرزي در تشريح جزئيات 
اين خبر گفت: به دنبال وقوع كالهبرداري هاي متعدد از شهروندان با شگرد 
دريافت وام در تهران، رسيدگي به پرونده در دستوركار تيمي از كارآگاهان 
اداره ســـيزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت و آنان در تحقيقات 
ميداني خود متوجه شدند كه يك مرد ميانسال با جعل عنوان مامور نظامي 
بازنشســـته و داراي نفوذ ادعا كرده اســـت كه امكان دريافت وام براي حل 
مشكالت بانكي و مالي مردم را داراست و از اين طريق از آنان كالهبرداري 

كرده است  .
 رئيـــس پليس آگاهي پايتخت ادامـــه داد: كارآگاهان هويت كالهبردار 
حرفه اي را شناسايي كردند و متوجه شدند كه اين فرد داراي سابقه كيفري 

است كه در ادامه تحقيقات، متهم دستگير شد. 
 وي با اشاره به بازجويي از متهم دستگير شده در مقر انتظامي گفت: متهم 
پس از انتقال به اداره سيزدهم پليس آگاهي به جرم خود مبني بر كالهبرداري 
از 400 نفر با جعل عنوان مامور بازنشسته نظامي و فردي داراي نفوذ در 

دريافت وام از بانك هاي مختلف اعتراف كرد.

كالهبرداري 1000 ميليارد ريالي 
در پوشش پيش فروش خانه

سرويس حوادث: رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ از دستگيري فردي 
كه در پوشش پيش فروش آپارتمان در تهران اقدام به كالهبرداري 1000 

ميلياردريالي از مردم كرده بود، خبرداد. 
سرهنگ علي وليپور گودرزي گفت: درپي وقوع كالهبرداري هاي متعدد 
تحت عنوان پيش فروش آپارتمان، رسيدگي به موضوع در دستوركار تيمي از 
كارآگاهان اداره سيزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت و تحقيقات 
ابتدايي كارآگاهان نشان داد، مرد جواني با شگرد پيش فروش آپارتمان از 
افراد زيادي در مجموع 1000 ميليارد ريال كالهبرداري كرده اما خانه اي به 

آنها تحويل نداده است. 
وي ادامه داد: كارآگاهان در نخستين گام با بهره گيري از شيوه هاي نوين 
كشف جرم و اقدامات اطالعاتي، هويت و مخفيگاه متهم را در شمال تهران 
شناســـايي كردند و متوجه شـــدند كه متهم قصد دارد دوباره از شهروندان 
كالهبرداري كند. آنان پس از دريافت اين اطالعات مهم با هماهنگي هاي 
الزم با مرجع قضايي راهي مخفيگاه متهم شدند و او را در يك عمليات 
منســـجم دســـتگير و به مقر انتظامي منتقل كردند كه متهم پس از انتقال به 
اداره سيزدهم پليس آگاهي تحت بازجويي قرار گرفت و در جريان آن به 
جرم خود مبني بر كالهبرداري از شهروندان با شگرد پيش فروش ساختمان 
اعتراف كرد و گفت كه با مبالغي كمتر از مبالغ واقعي چند آپارتمان در حال 
ساخت را به عنوان پيش فروش آگهي و از اين طريق اقدام به كالهبرداري 
از مردم كرده است. وليپور گودرزي با بيان اينكه تاكنون 8 مالباخته با مراجعه 
به پليس آگاهي متهم را شناســـايي كرده اند، گفت:  با تجميع پرونده هاي 
مشابه، شناسايي ساير مالباختگان در دستوركار ماموران پليس آگاهي تهران 

بزرگ قرار دارد. 
رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ با اشاره به تشكيل پرونده براي متهم 
دستگير شده، تأكيد كرد: با صدور قرار قانوني از سوي مرجع قضايي متهم 
براي كشف جرائم احتمالي و شناسايي ساير شاكيان در اختيار كارآگاهان اداره 
سيزدهم پليس آگاهي قرار گرفت و پس از آن براي ادامه روند رسيدگي 

به اتهام روانه دادسرا خواهدشد. 


