اخبار
تعویق اعزام مشموالن مناطق سیلزده
به معنای کسر خدمت نیست

رئیس اداره س��رمایه انسانی سرباز ستاد
کل نیروه��ای مس��لح توضیحات��ی را
دربار ه چگونگی تغیی��ر اعزام به خدمت
مشمول سربازی مناطق سیل زده و نیز
مشموالن در خوزستان ارائه کرد.سردار
موس��ی کمالی در گفتوگو با ایس��نا،با
تاکید بر این که تس��هیالت ارائه ش��ده
مربوط به س��ربازان و مشموالن مناطق
س��یل زده است و کل اس��تان را شامل
نمیش��ود گف��ت :بنابراین آن دس��ته از
مش��موالنی که در استانهای سیل زده
بودند و ش��هر محل سکونتش��ان درگیر
س��یل نبوده مش��مول این تس��هیالت
نیستند.کمالی درباره ابهام دیگر برخی از
ساکنان مناطق س��یل زده مبنی بر این
که تغییر دو ماهه در اعزام س��ربازی به
منزله کس��ر خدمت است؟ گفت :چنین
چیزی به هیچ عنوان تأیید نشده و کسر
خدمت نیز به س��اکنان مناطق سیل زده
تأیید نشده بلکه تنها اعزام به خدمتشان
به تعوی��ق افتاده اس��ت .بنابراین مدت
س��ربازی این افراد نیز تابع قوانین کلی
است و تغییری در آن ایجاد نشده است.
 ۳نوبته شدن امتحانات نهایی
دانشآموزان مناطق سیلزده

رئی��س مرکز س��نجش و پای��ش کیفیت
آموزش��ی وزارت آموزش و پرورش از سه
نوبته ش��دن امتحانات نهایی دانشآموزان
مناطق سیل زده خبر داد.خسرو ساکی در
گفتوگو با ایسنا ،درباره وضعیت برگزاری
امتحانات نهای��ی دانش آم��وزان مناطق
سیلزده اظهار کرد :به استناد رأی صادره
در نوزدهمی��ن جلس��ه کمیس��یون معین
ش��ورای عالی آموزش و پرورش در تاریخ
۲۱فروردین ماه ،تصمیماتی درباره امتحانات
پایانی نوبت دوم (خرداد) در مناطق س��یل
زده اتخاذ ش��ده اس��ت.وی اف��زود :برای
دان��ش آموزان پایههای دوازدهم و س��وم
متوس��طه نظری ،فنی و حرفهای و پیش
دانش��گاهی نظام قدیم عالوه برامتحانات
خرداد و ش��هریور یک نوبت دیگردر تیر یا
مرداد برگزار خواهد ش��د ت��ا دانش آموزان
مناطق س��یل زده که به تش��خیص مدیر
کل اس��تان روند آموزشی آنها مختل شده
است با تمایل و آمادگی خود در هر یک از
نوبتهای (خرداد ،تیر یا مرداد و شهریور )
شرکت کنند.رئیس مرکز سنجش و پایش
کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش
اضافه کرد که نمرات نوبتهای تیر یا مرداد
و ش��هریور در س��تون خرداد درج و قبولی
خرداد محسوب میشود.
ورود سامانه بارشی جدید
از شمال غرب کشور

مدی��ر کل پیش بینی و هش��دار س��ریع
سازمان هواشناس��ی از بارش شدید باران
در استانهای خراس��ان رضوی و شمال
خراسان جنوبی خبر داد.احد وظیفه با اشاره
به این که در اوایل وقت روز س��ه ش��نبه
( ۲۷فروردین) با خروج س��امانه بارشی از
شمال شرق کش��ور در این نواحی بارش
پراکن��ده و وزش باد انتظار میرود ،گفت:
برای س��ایر مناطق کش��ور آسمان صاف
پیش بینی میشود .از اواخر وقت سه شنبه
و طی روز چهارشنبه با ورود سامانه بارشی
جدید از ش��مال غرب کش��ور برای این
نواحی ابرناکی ب��ارش باران ،گاهی رگبار
و رع��د و برق و وزش ب��اد انتظار میرود.
مدی��ر کل پیش بینی و هش��دار س��ریع
سازمان هواشناس��ی با بیان اینکه در روز
چهارشنبه ( ۲۸فروردین) برای نیمه غربی
کشور وزش باد شدید پیش بینی میشود،
گفت :در سه روز آینده برای سواحل دریای
خ��زر روند افزایش دما بین  ۴تا  ۶درجه و
در نیمه شرقی کشور برای بعدازظهر روز
چهارش��نبه افزایش دمای  ۸تا  ۱۰درجه
پیشبینیمیشود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست :پیک سیل را گذراندهایم

حجم آب سدهای خوزستان به  ۱۸میلیارد مترمکعب رسیده است

رییس سازمان حفاظت محیطزیست
گفت :پیک سیل در مناطق خوزستان
تم��ام ش��ده و از آن گ��ذر کردهایم.
عیس��ی کالنتری در گفتوگو با ایلنا
درباره حجم آبی که پش��ت سدهای
خوزس��تان ذخیره شدهاس��ت ،گفت:
حجم س��دهای خوزستان در مجموع
حدود  ۲۰میلیارد مترمکعب است که
در ح��ال حاضر در ح��دود  ۱۸میلیارد
مترمکعب آب دارد.وی ادامه داد :این

مقدار میتواند برای مصرف س��الیانه
استان در نظر گرفته شود و با توجه به
اینکه سدهای این مناطق عمدتا برقی
هس��تند ،آب پشت س��د میتواند هم
برای تولی��د برق و هم برای مصارف
شرب و کشاورزی استان مورد استفاده
ق��رار بگیرد.رییس س��ازمان حفاظت
محیط زیس��ت در پاسخ به این سوال
ک��ه با توجه به آب ش��دن برفها در
ارتفاع��ات مناطق باالدس��ت و ورود

این آبها به س��دهای خوزس��تان و
ب��اال رفتن حج��م آب در س��دها آیا
ممکن است ،خطری ساکنان مناطق
پاییندس��ت را تهدید کنند و مجبور
ب��ه تخلیه مناطق مس��کونی ش��وند،
تصری��ح کرد :باید آب س��دها تخلیه
شود ،چراکه بیش از حجمشان دیگر
ظرفیتی ندارند و باید از طریق تخلیه
آب ورودی و خروجی سدها را تنظیم
کنند.کالنت��ری با بی��ان اینکه تقریبا
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س��دها در این مناطق پر ش��دهاند و
هر چق��در آب وارد میش��ود ،باید از
آن طرف نیز خارج ش��ود ،خاطرنشان
کرد :پیک س��یل در این منطقه تمام
ش��ده و ما از آن گذر کردهایم و بعید
میدانم نیاز به تخلیه منازل مسکونی
در ای��ن مناطق باش��د.وی همچنین
درباره خس��ارتهای ناش��ی از سیل
به مناطق حفاظتشده محیط زیست
در اس��تانهای درگیر سیل در کشور
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گفت :میزان خس��ارات ناشی از سیل
به محیطزیس��ت و مناط��ق حفاظت
ش��ده کم بوده و اتفاقا این سیالبها
برای بخشی از محیطزیست نیز مفید
بوده است.

رییس سازمان بهزیستی کشور خبر داد

منازل مددجویان سیلزده در اولویت بهزیستی برای ساخت و بازسازی

گروه اجتماعی :رییس س��ازمان بهزیستی کشور با
بیان اینکه در  ۹۸شهرستان درگیر سیل در سراسر
کش��ور ب��رای  ۲۸ه��زار و  ۷۱۱خان��وار مددجوی
بهزیستی مبلغی بین  ۵تا  ۱۵میلیون ریال بر اساس
بعد خانوار ،واریز ش��ده است گفت :بر اساس برآورد
اولیه م��ا  ۳۰۰۰واحد مس��کونی مددجویان کامال
تخری��ب و  ۱۲ه��زار واحد نیز نیازمند بازس��ازی و
تعمیرات اس��ت که بر اس��اس تفاهم نام�� ه با بنیاد
مسکن انقالب اسالمی و سازمان بسیج سازندگی،
من��ازل مددجویان ب��ه ویژه خانواره��ای دارای دو
معلول در اولویت ساخت و یا بازسازی هستند.
وحید قبادی دانا با اعالم این خبر افزود :در س��یل
اخیر به دلیل تخلیه به موقع ،آس��یبی متوجه افراد
حاض��ر در مراک��ز بهزیس��تی اعم از ک��ودکان،
معلوالن و س��المندان نشده اس��ت.به گفته وی ،بر
اساس اطالعات سامانه ثبت خسارات ناشی از سیل
س��ازمان بهزیس��تی  ۳۹هزار و  ۲۴۹مورد خسارت
ناش��ی از س��یل با قید کد ملی افراد ،احصاء ش��ده
است.
تخریب ۳۰۰۰خانه مددجویان سیل زده

رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در ۹۸
شهرستان درگیر س��یل در سراسر کشور برای ۲۸
هزار و  ۷۱۱خانوار مددجوی بهزیس��تی مبلغی بین
 ۵تا  ۱۵میلیون ریال بر اس��اس بع��د خانوار ،واریز
ش��ده است اظهار کرد :بر اس��اس برآورد اولیه ما ۳
هزار واحد مسکونی مددجویان دچار تخریب کامل
ش��ده اس��ت و  ۱۲هزار واحد نیز نیازمند بازسازی
و تعمیرات اس��ت که بر اس��اس تفاه��م نامههایی
ک��ه با بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی و س��ازمان
بس��یج س��ازندگی داریم ،منازل مددجویان به ویژه

خانوارهای دارای دو معلول در اولویت ساخت و یا
بازس��ازی هستند.قبادی دانا ضمن اشاره به دغدغه
مق��ام معظم رهبری ب��رای ترمیم روحیه و کاهش
آثار روانی و اجتماعی س��یل تاکید کرد :راه اندازی
 ۵۵مهد کودک ثابت و س��یار برای س��رگرم کردن
و تخلی��ه هیجانات کودکان ،تربی��ت و اعزام ۱۳۹
تی��م اورژانس اجتماعی با  ۲۶۸نیروی متخصص و
 ۱۳۴دس��تگاه خودروی ویژه به مناطق س��یل زده
و انجام غربالگریهای روانی اولیه انجام ش��د.وی
افزود :همچنین  ۲۲۱تیم محب (حمایتهای روانی
و اجتماعی در بالیا) متشکل از مددکاران اجتماعی،
روانشناس��ان و گروههای مش��اوره نی��ز در محل
حض��ور دارند که ت��ا به حال به  ۵۶ه��زار نفر ارائه

خدمت کردهاند.

نیازهای جدید س�یلزدگان بعد از امدادرسانی
اولیه

در این راستا ،معاون مشارکتهای مردمی سازمان
بهزیستی کشور از کمک حدود  ۹میلیاردی خیرین
به این سازمان برای کمک به سیلزدگان خبر داد.
محمدعل��ی کوزهگر در گفتوگو با ایس��نا ،با بیان
اینکه خیرین بیش��تر تمایل دارند تا کمکهایشان
را در قالب غیر نقدی به این سازمان تحویل دهند،
گفت :از بین کمکهای جمع آوری شده حدود ۱.۵
میلی��ارد تومان نقدی بوده اس��ت.وی با بیان اینکه
تعیین میزان دقیق خس��ارات وارد ش��ده به منازل
مددجویان در حال حاضر امکان پذیر نیست ،افزود:

سرهنگ رضایی :کلیه دوربینهای ترافیکی فعال هستند

اجرای طرح گذرگاههای عابران در پایتخت

معاون ترافیکی پلیس راهور تهران بااش��اره به
طرح گذرگاههای عابر پیاده ،گفت :در این طرح
پلیس در تقاطعهای مهم و میادین مستقر خواهد
شد تا نظارتی بر نحوه عبور و مرور داشته باشد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ سعید رضایی با تاکید
بر برخورد قاطع پلیس با تخلفات حادثهساز در
بزرگراهها همچون البیکشیدن ،در عین حال
گفت که کلیه دوربینهای ترافیکی سطح شهر
فعال هس��تند و پلیس از طری��ق آن نظارت و
رص��د ترافیکی می کند.معاون ترافیکی پلیس
راهور تهران ادامه داد :در حال حاضر رانندگان
را از طری��ق دوربینها کنت��رل میکنیم و اگر
تخلفی انجام دهند تخلف آنان را به گش��تها
اع�لام میکنیم تا با متوقف ک��ردن این افراد
تخل��ف آنه��ا را پیگیری کنن��د .ارتباط ما در
مرکز کنترل هوش��مند پلیس تهران نیز فعال
شده است و از طریق آن با تمام ادارات از جمله
شهرداری ،آتشنشانی و دیگر امدادی متصل
هستیم.وی با بیان اینکه هماهنگیهای الزم با

مقامات قضایی نیز انجام میشود ،گفت :برخی
از تخلفات با جریمه جبران نمیش��ود بنابراین
اگر میزان تخلف یک راننده باال باشد خودروی
او ب��ه مدت ۲۱روز متوقف میش��ود و پس از
هماهنگی با مقام قضایی دس��تورات الزم اجرا
خواهد ش��د.رضایی در ی��ک برنامه تلویزیونی
افزود :اگر تخلفی توسط یک راننده چندین بار
تکرار شود با رصد مش��خصات راننده ،خودرو
و مال��ک خودرو او را احض��ار و با وی برخورد
خواهی��م کرد.مع��اون ترافیکی پلی��س راهور
تهران در پایان با اش��اره به طرحهای گذرگاه
عابر پیاده ،افزای��ش ایمنی عبور و مرور موتور
ش پالکهای
س��یکلت و طرح برخورد با پوش 
مخدوش یا دس��تکاری پالک گفت :در طرح
گذرگاههای عابر پی��اده ،پلیس در تقاطعهای
مهم و میادین مستقر خواهد شد تا نظارتی بر
نحوه عبور و مرور داش��ته باشد .در حال حاضر
در  ۱۰نقطه از س��طح ش��هر تهران این طرح
اجرا میشود.

ارقام اعالم ش��ده شامل خس��ارت دیدگی  ۲۸هزار
مددجوی بهزیس��تی به دنبال س��یل ،فع ً
ال تقریبی
اس��ت و با فروکش کردن س��یل و پای��ان مراحل
اولیه امداد رس��انی تعیین رقم دقیق این خسارتها
امکان پذیر خواهد شد.معاون مشارکتهای مردمی
سازمان بهزیستی کش��ور با بیان اینکه همزمان با
پایان گرفتن مراحل ابتدایی امدادرسانی ،به سمت
نیازهای اساسیتر سوق پیدا میکنیم ،تصریح کرد:
در مراح��ل اولیه و بحرانی نیاز به اقالمی مانند آب
معدنی ،پوش��ک ،بستههای غذایی  ۷۲ساعته و…
بیشتر اس��ت .این درحالیست که بعد از این مرحله
نیاز به اقالمی مانند وس��ایل توان بخشی و تأمین
هزین��ه مورد نیاز برای س��اخت مس��کن این افراد
بیشتر میشود .همچنین با آغاز گرم شدن هوا الزم
است وسایل اس��کان موقت سیل زدگان و وسایل
خنک کننده برای آنها فراهم ش��ود.کوزه گر تاکید
کرد :مؤسس��ات خیریهای اکه با سازمان بهزیستی
هم��کاری میکنند نیز متعهد ش��ده و قول دادهاند
حدود  ۶میلی��ارد تومان برای س��اخت مراکز توان
بخشی سازمان بهزیستی و مراکزی نظیر مهدهای
کودک و… مش��ارکت کنن��د.وی با بیان اینکه در
همه شهرس��تانها ،ادارات بهزیس��تی و همچنین
مراکز توانبخشی ،نگهداری از سالمندان ،معلوالن،
ش��یرخوارگاهها و… آم��اده پذی��رش کمکهای
مردمی هس��تند افزود :مردم میتوانند با استفاده از
نرم افزار سکه با کددستوری  ،*۷۴۱*۵*۵#شماره
حساب  ۹۰۱۹۰بانک ملت شعبه دکتر قریب ،شماره
کارت  ۶۱۰۴-۳۳۷۷-۷۸۹۹ - ۰۱۹و با استفاده از
کلیه دس��تگاههای خود پرداز شبکه بانکی در این
کمپین شرکت کنند.

جذب دانشآموز در رشت ه خیاطی و چهرهسازی

هنرستانهای سمپاد آغاز به کار کردند

معاون مرکز ملی پرورش اس��تعدادهای درخشان و
دانشپژوهان با اش��اره به آغاز جذب دانشآموز در
هنرس��تانهای سمپاد گفت :در هفت استان کشور
 ۲۶۰دانشآموز برای رشتههای مهارتی چون برق،
کامپیوتر ،خیاطی و چهرهس��ازی جذب میش��وند.
حمید رحمانی معاون مرکز ملی پرورش استعدادهای
درخشان و دانش پژوهان جوان در گفتوگو با تسنیم
درباره آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان
برای جذب دانشآم��وز در پایه دهم اظهار کرد :بر
خالف گذشته ،پذیرش در این آزمون به صورت بومی
است و امسال ظرفیت مدارس استعدادهای درخشان
را بومی کردیم ،در گذش��ته وزارت آموزشوپرورش
تع��داد دانشآموزان این م��دارس را تعیین میکرد،
اما امسال اختیار به اس��تانها واگذار شده است که
براساس اقلیم و ظرفیتهای موجود اقدام به جذب
دانشآموز کنند.وی افزود :برای نخستین بار امسال
رشتههای مهارتی به مدارس استعدادهای درخشان
اضافه شد و هنرستان تیزهوشان افتتاح میشود تا
فرصت برابر برای انتخاب رشتههای مختلف برای

دانشآموزان فراهم شود.معاون مرکز ملی پرورش
استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان با اشاره
به اینکه چون امس��ال نخستین سال است کار را با
ظرفیت محدود آغاز کردیم ،گفت :در هفت استان
زنجان ،البرز ،یزد ،سمنان ،همدان ،خراسان رضوی
و خوزس��تان  260دانشآموز برای هنرس��تانهای
س��مپاد جذب میش��وند.رحمانی درباره رشتههای
مهارتی در مدارس سمپاد عنوان کرد :در رشتههای
برق ،مکاترونیک ،کامپیوتر ،فتوگرافیک ،گرافیک و
خیاطی و چهرسازی “ویژه دختران” جذب دانشآموز
داریم و دانشآموزان تیزهوش��ی که به رش��تههای
مهارت��ی عالقهدارند میتوانند آنها را انتخاب کنند.
وی افزود :ثبتنام در آزمون ورودی مدارس سمپاد
برای جذب دانشآموز در پایه دهم از روز دوش��نبه
 19فروردین آغاز ش��د اما به دلیل مشکالت پیش
روی دانشآموزان مناطق سیلزده و به منظور رفاه
ح��ال آنها ،مهلت ثبتن��ام و ویرایش اطالعات ،به
مدت یک هفته و تا دوم اردیبهشت ماه سال جاری
تمدید شد.

انتشار نام رسانهها در سامانه شفافیت؛

مش��اور فرهنگی معاونت حمل و نقل و
ترافیک شهرداری تهران درباره جزئیات
ط��رح ترافیک خبرن��گاران توضیحاتی
را ارائ��ه کرد.ب��ه گ��زارش ایس��نا ،علی
پیرحسینلو در مورد جزئیات طرح ترافیک
ویژه خبرنگاران در سال  ۹۸با بیان اینکه
خبرن��گاران برای ثبت نام طرح ترافیک
خبرنگاری میبایست به سامانه «تهران
من» وارد شوند ،گفت :عمده خبرنگاران،
س��ال گذش��ته در این س��امانه ثبت نام
کردند اما با این حال میبایست مدارک
خود اعم از مدرک اشتغال به کار خبری
در س��ال  ۹۸یا بیمه خبرنگاری و یا ۱۰
اثر خ��ود را در قس��مت «خدمات طرح
ترافیک» که زیرمجموعه آن «خدمات
خاص خبرنگاران و عکاس��ان» اس��ت،
بارگذاری کنند.وی با بیان اینکه امسال

آغاز ثبت نام طرح ترافیک خبرنگاری

ثبت نام راحتتر ش��ده است ،گفت :این
بار مس��ئولیت فرد متقاض��ی در هنگام
ثبت نام پرسیده میشود و فرد متقاضی
باید مس��ئولیت خود در رسانه را اعالم و
مشخص کند که دبیر ،سردبیر ،خبرنگار،
مترج��م و… است.پیرحس��ینلو با بیان
اینکه طبق آئیننامه مصوب شورا طرح
ترافیک تنها به خودرویی که به
نام خبرنگار یا همس��ر وی است
داده میش��ود افزود :در صورتی
که خبرن��گاران میخواهند برای
خودرویی که به اسم همسرشان
اس��ت طرح ترافیک بگیرند باید
صفحه دوم شناسنامهشان را نیز
در سامانه بارگذاری کنند.مشاور
فرهنگ��ی معاون��ت حمل و نقل
و ترافیک ش��هرداری تهران در

مورد قیمت طرح ترافیک س��ال  ۹۸نیز
با بیان اینکه طبق مصوبه ش��ورا شاهد
افزای��ش قیمت طرح ترافیک هس��تیم،
گف��ت :افزایش قیم��ت در خودروهایی
ک��ه دارای معاین��ه فنی عادی هس��تند
 ۱۵درص��د و برای خودروه��ای دارای
معاینه فنی برتر  ۸درصد اس��ت که به

همین نسبت برای طرح خبرنگاران نیز
افزایش مییابد .هر چند که خبرنگاران
دارای تخصیص  ۹۰درصدی هس��تند.
پیرحس��ینلو در مورد سهمیه خبرنگاران
نیز با بیان اینکه براساس مجوز شورای
شهر  2درصد از  ۱۰۳هزار طرح ترافیک
به خبرنگاران اختصاص داده میش��ود،
گفت :امس��ال ب��رای اولین
بار در سامانه شفافیت عالوه
بر انتش��ار نام خبرن��گاران،
دریافت کننده طرح ترافیک،
نام رسانه و نهادی که آنها
معرفینامه دریافت کردهاند
نیز منتش��ر میش��ود.وی با
اشاره به حواشی سال گذشته
در صدور طرح ترافیک برای
نماین��دگان مجل��س و…

جامعه

گفت :تش��خیص این موضوع که به چه
کس��ی طرح داده ش��ود یا نه؟ بر عهده
رس��انه است و اگر مدیرمس��ئولی برای
فردی غی��ر از خبرنگار ،بیمه خبرنگاری
رد میکن��د و آن را به عن��وان خبرنگار
به م��ا معرفی میکند ما ابتدا نمیتوانیم
تش��خیص بدهیم که آیا به این شخص
طرح داده شود یا نه؟ اما اگر مطلع شویم
حتم ًا با آن برخورد میشود.وی افزود :در
س��ال  ۹۸با توجه به تجربه سال گذشته
اع�لام کردیم که به افرادی که ش��غل
ثابت غیر رسانهای دارند یا مدیر هستند
و یا نماینده مجلس ،حتی اگر نمونه آثار
داشته باش��ند س��همیه خبرنگاری داده
نمیش��ود و قطع ًا با این روش میتوان
موارد سوءاستفادهای را که سال گذشته
ایجاد شد را هموار کنیم.

قانون
عامل شهادت مأمور پلیس در خاش
به زانو درآمد

فرمانده انتظامی سیس��تان و بلوچستان
از دس��تگیری یکی از اشرار و قاچاقچیان
م��واد مخ��در ک��ه در س��ال  ۹۶در یک
عملیات مس��لحانه باعث ش��هادت یکی
از مأموران پلیس مرزبانی به نام ش��هید
گرانقدر سرگرد رسول طالبی شدند ،خبر
داد.ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از پایگاه
خبری پلیس ،سردار محمد قنبری اظهار
کرد :در پی ش��هادت یک��ی از مأموران
جان برک��ف فرماندهی مرزبانی اس��تان
به نام س��رگرد رسول طالبی در درگیری
مس��لحانه ب��ا قاچاقچی��ان م��واد مخدر
موض��وع به صورت ویژه در دس��تور کار
مأموران پلیس اس��تان ق��رار گرفت.وی
اف��زود :کارآگاهان پلی��س آگاهی پس از
انجام مس��تمر کاره��ای اطالعاتی یکی
از عوامل ش��هادت این شهید بزرگوار را
در محله اس�لام آباد شهرس��تان خاش
شناس��ایی و در یک عملیات غافلگیرانه
و ضربتی دستگیر کردند.فرمانده انتظامی
سیستان و بلوچستان تصریح کرد :پلیس
با اقتدار در برابر سوداگران مرگ میایستد
و در راه مب��ارزه با پدیده ش��وم قاچاق از
جان خویش نیز دری��غ نمیکند و هرگز
اجازه نمیدهد تا خون شریف همرزمانش
که ب��رای تأمین نظ��م و امنیت مردم و
مرزهای میهن اس�لامی جان عزیز خود
را فدا میکنند ،پایمال شود.

پرونده
انهدام اعضای باند سارقان مسلح
طالجات از آرایشگاه زنانه

فرمانده انتظامی سیس��تان و بلوچستان
از انهدام باند س��ارقان مس��لح طالجات
از آرایش��گاه زنانه ،کش��ف و دستگیری
مالخر طاله��ای مس��روقه ،پلمب طال
فروش��ی این مالخر خب��ر داد.به گزارش
پایگاه اطالع رسانی پلیس ،سردار محمد
قنبری افزود :با اعالم گزارش��ی مبنی بر
سرقت مس��لحانه از یک آرایشگاه زنانه
واقع در تقاط��ع الزهرا بالفاصله تیمی از
مأموران پلیس به محل اعزام شدند.وی
بیان ک��رد :پس از حضور مأموران پلیس
در محل جرم ،خانم��ی به آنها مراجعه و
اعالم داش��ت که در آرایش��گاه زنانه بود
ک��ه ناگهان ی��ک م��رد و زن ملبس به
لباس محلی با پوش��ش زنانه واردشده و
با تهدید اس��لحه گ��رم  ۸۰مثقال طال و
جواهرات را از داخل کیفش سرقت کرده
و متواری شدند .سردار قنبری اظهار کرد:
کارآگاه��ان پلیس آگاه��ی در تحقیقات
اولی��ه از کارکنان این آرایش��گاه متوجه
اظهارات ضد و نقیض یکی از آنها شدند
که وی با همدستی افراد دیگری اقدام به
ارتکاب این جرم کرده اس��ت .با اقدامات
فنی و تخصصی این متهمه اعتراف کرد
و گف��ت :در روز حادثه ب��ه محض ورود
آن خانم که از مش��تریان ثابت آرایشگاه
است از طریق پیامک ،حضور او و همراه
داشتن طال و جواهرات را به همدستانش
اطالع داده و درب را به روی آنها بازکرده
اس��ت .س��ردار قنبری با بی��ان اینکه با
دستگیری این فرد  ۱۵۰گرم از طالهای
س��رقت شده توس��ط خواهر وی تحویل
پلیس شد اظهار داشت :مأموران سرانجام
توانستند این سارق مسلح را نیز شناسایی
و دس��تگیر کنند .وی گفت :در بررس��ی
بیشتر خودروی سرقت شده مشخص شد
که دارای سابقه سرقت مسلحانه در اسفند
ماه سال گذش��ته در شهرستان ایرانشهر
است که در بازجوییهای تکمیلی ،متهم
به  ۱۰فقره س��رقت منزل با همدس��تی
فرد دیگ��ری اعتراف کرد ک��ه مأموران
بالفاصل��ه در یک عملی��ات ضربتی این
فرد را نیز دستگیر کردند.

