اخبار

در جلسه شورای شهر تهران مطرح شد؛

درخواست رئیس شورای شهر از دولت برای تأمین اعتبار  ۲میلیارد یوررویی مترو

اثربخشی داروهای ایرانی «ام.اس»

نای��ب رییس انجم��ن ام.اس ای��ران ضمن
اش��اره به اثربخشی داروهای تولید داخل در
کنترل این بیماری ،نس��بت به درمانهایی
تحت عن��وان زنبوردرمانی ،طب س��وزنی و
 ...در ام.اس هش��دار داد.دکت��ر محمدعلی
صحرائیان در گفتوگو با ایس��نا ،بسیاری از
درمانه��ای جایگزین برای درمان ام اس را
بدون پایه علمی ثابت ش��ده دانست و گفت:
درمانهایی مانند زنبور درمانی ،طب سوزنی
و…توانایی کنترل بیم��اری را ندارند .البته
ش��اید این درمانها بتوانن��د در کوتاه مدت
عالئ��م بیم��اری ام اس را کاهش دهند ،اما
این باور ک��ه میتوانند درمان قطعی ام اس
باشند ،غلط اس��ت.صحرائیان افزود :ممکن
است طی چنین درمانهایی عالئم بیماری
در کوت��اه م��دت کاهش یابد و ب��رای بیمار
این تص��ور به وجود آید ک��ه بیماری تحت
کنترل اس��ت؛ درحالیکه اینگونه نیس��ت .از
طرفی برخ��ی درمانهای دارویی نیز عالوه
بر کنت��رل بیماری ،باعث تش��دید عالئمی
همچ��ون حس خس��تگی و افس��ردگی در
بیمار میش��وند ،اما باید دانست این داروها
در دراز مدت توانایی کنترل س��یر بیماری را
دارند؛ یعنی دقیق ًا در نقطه مقابل درمانهای
جایگزین ق��رار میگیرند که تنه��ا توانایی
کاه��ش عالئم بیم��اری در کوت��اه مدت را
دارند ،ولی نمیتوانند سیر بیماری را کنترل
کنند.
رئیس جامعه
خیرین مدرسه ساز کشور درگذشت

محمدرض��ا حافظی رئی��س جامعه خیرین
مدرسه ساز کشور درگذشت.به گزارش مهر،
محمد رضا حافظی خیر مدرسه ساز و رئیس
جامعه خیرین مدرسه س��از کشور دار فانی
را وداع گفت.روز دوش��نبه مراسم نکوداشت
وی ب��ا نام «مهر خوب��ان» در باغ موزه هنر
ایرانی برگزار ش��د و اعالم شد وی به دلیل
کس��الت در بیمارستان بس��تری است.وی
متولد  ۱۳۱۰بود و مدرک دکترای مدیریت
خود را از دانش��گاه نیوپرت کالیفرنیا آمریکا
دریاف��ت کرد.او را میتوان از پیش��گامان و
خیرین در عرصه مدرس��ه س��ازی به شمار
آورد که زندگی و سرمایه خود را سالها در
این عرصه به کار ب��رد و در عرصه اجرایی
نی��ز وارد این میدان ش��د و جمع کثیری از
خیرین مدرس��ه ساز را شناس��ایی و به این
سمت و سو هدایت کرد .از او مدارس زیادی
به یادگار مانده اس��ت.وی از سال  ۱۳۷۸به
ریاس��ت جامعه خیرین مدرس��ه ساز کشور
انتخاب ش��د و تا پایان عم��ر پر بهایش در
این سمت باقی ماند.
 93درصد از اتباع خارجی کشور
افغان هستند

مدی��ر کل امور اتب��اع خارجی وزارت کش��ور
با بی��ان اینکه 93درصد از اتباع کش��ور افغان
هس��تند ،ازتحویل برخی از کارتهای آمایش
اتباع ،در روز سه ش��نبه( 21خردادماه) خبرداد.
مهدی محمودی در گفتوگو با ایس��نا با بیان
اینکه طرح آمایش اتباع هرساله انجام میشود،
اظهار کرد :تعدادی از پناهندگان در طرحهای
آمایشی یک تا سیزدهم ش��رکت کردند و به
نوعی در داخل کشور تحت عنوان پناهنده باقی
ماندهاند که برای این افراد و خانوادههایش��ان
کارتهایش آمایش صادر میش��ود.وی ادامه
داد :ط��رح آمای��ش ب��ه دلیل این اس��ت که
اطالعات اتباع س��اکن در کش��ور به روز شود
زیرا ممکن اس��ت والدت یا فوتی بین آنها رخ
داده باش��د یا تغییر مکان داده باشند .به همین
دلیل نیاز است که سالی یکبار این طرح انجام
ش��ود .همچنین در این طرح نیازسنجی برای
ارائ��ه خدمات ،تمدید دفترچههای س�لامتی،
صدورکارت اشتغال صورت میگیرد.مدیر کل
ام��ور اتباع خارجی وزارت کش��ور اضافه کرد:
طرح آمایش چهاردهم که  ۲۵اردیبهشت کلید
خورد ،از هشتم خرداد ماه نیز نوبتدهی آغاز و
از  ۱۸همین ماه نیز به صورت رس��می شروع
شد .قرار است سهشنبه طی مراسمی به صورت
نمادین در یکی از دفاتر خدمات اتباع کارتهای
صادر ش��ده را تحویل دهیم .وی با بیان اینکه
این طرح به مدت سه تا چهار ماه ادامه خواهد
داش��ت و کارتهای آمایش اگر تمدید نشود
اتب��اع از خدمات هم بهرهمند نخواهند ش��د،
اظهار کرد :ح��دود  ۸۰۰هزارنفر اتباع خارجی
شناس��ایی شده در کشور وجود دارند که دارای
کارت آمایش هستند.حدود  ۴۵۰هزار نفر هم
دارای گذرنامه و روادید هستند.

هاش��می از دولت خواست هرچه سریعتر
نس��بت به اختص��اص و تأمی��ن اعتبار ۲
میلیارد یورویی مترو اقدام کند.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،محسن هاشمی
رفس��نجانی رئیس شورای شهر تهران در

یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای شهر
تهران اظهار کرد :طبق نظرس��نجیهای
انج��ام ش��ده اولویت اول م��ردم پایتخت
حل معضل ترافیک و آلودگی هوا اس��ت
که مترو به عنوان بزرگترین ناوگان حمل
و نقل عمومی غیر آالینده میتواند نقش
بسزایی در حل مشکل ترافیک و کاهش
آلودگی هوای پایتخت داش��ته باش��د.وی
افزود :زیرس��اختهای مترو ساخته شده و

باید اعتبارات مورد نیاز برای ساخت واگن
ها و سایر تجهیزات تأمین شود تا بتوانیم
سفرهای درون ش��هری با مترو را به مرز
 ۷میلی��ون نفر افزایش دهیم که رس��یدن
به ای��ن هدف ب��ا تأمین اعتبار از س��وی
دولت و تجهیز ناوگان آن میس��ر اس��ت.
رئیس ش��ورای شهر تهران گفت :در کنار
تولید باید تجهیز مترو به عنوان بزرگترین
ن��اوگان حمل و نقل عموم��ی را مد نظر

ق��رار دهیم که به طور حتم حمایت دولت
و مجل��س را میطلبد تا ما را در رس��یدن
به ه��دف جابجایی  ۷میلی��ون نفر روزانه
ی��اری کن��د.وی ادامه داد :ب��ه طور قطع
هزینههایی که از صرفهجویی در ساخت و
تکمیل مترو عاید پایتخت میشود ،بسیار
بیشتر از هزینههایی است که امروز برای
تجهیز آن صرف میکنیم.رئیس ش��ورای
ش��هر تهران بیان کرد :تنها خواسته ما از

دولت تأمین اعتبار  ۲میلیارد یورویی است
که بابت تجهیز مترو اختصاص داده است
و باید سهمیه ارزی آن مشخص و تأمین
شود.هاشمی ادامه داد :تأییدیه بازپرداخت
سود باید از طریق سازمان برنامه و بودجه
و ضمانتهای اعتباری آن از سوی وزارت
اقتص��اد انجام ش��ود تا بتوانی��م با طرف
خارجی تأمین اعتبار و الس��یهای مناسب
را باز کنیم.

نوبخت ۹۳۴ :میلیارد مطالبات فرهنگیان را پرداخت کردهایم

باقی ماندن  ۱۱۰۰میلیارد تومان از بدهی فرهنگیان !

گ�روه اجتماعی :در حالیکه رئیس سازمان برنامه و بودجه
میگوید  ۹۳۴میلیارد توم��ان مطالبات آموزشوپرورش
پرداخت ش��ده است و دیگر بدهی ندارند! اما هنوز بخش
زیادی از طلب حقالتدریس معلمان شاغل از جمله ۱۱۰۰
میلیارد تومان کسری سال قبل باقی مانده است! به گزارش
تسنیم؛ مطالبات فرهنگیان بهویژه حقالتدریس آنها یکی
از پرسشهای اصلی از سوی معلمان است.آنگونه که آنها
میگویند فقط مطالبات حقالتدریس مربوط به دو ماه مهر
و آبان را دریافت کردهاند و با اتمام س��ال تحصیلی هنوز
باقی مطالبات آنها پرداخت نشده است.
پرداخت بدهیها قبل از هفته معلم!


با این وجود  28فروردین ماه امس��ال محمدباقر نوبخت؛
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفته بود “در س��ال ،97
اعتب��ارات وزارت آموزش و پرورش بال��غ بر  107درصد
پرداخت شد اما با وجود پرداخت  107درصدی به وزارت
آموزش و پ��رورش و اینکه این میزان برای تادیه بدهی
آم��وزش و پروش کافی نبود ،برای هفته گذش��ته مجدد
 600میلیارد تومان پرداخت انجام شد ،برای امروز و فردا
هم  2100میلیارد تومان پرداخت خواهد شد و امیدواریم
قبل از هفته معلم با این منابع ،آموزش و پروررش بتواند
بدهیهای خود را بپردازد».
آموزشوپرورش :هنوز به فرهنگیان بدهی داریم


البته علی الهیار ترکمن؛ معاون برنامهریزی و توسعه منابع
آموزش و پرورش مدتی بعد یعنی در تاریخ  10اردیبهشت
امس��ال از بدهی مجدد این وزارتخانه به فرهنگیان خبر

داد به گونهای که برای پرداخت مطالبات مربوط به س��ه
ماه پایانی س��ال  97فقط  900میلیارد تومان اعتبار دیگر
نیاز اس��ت.او گفته بود البته  261میلیارد تومان به همراه
 566میلیارد تومانی که در اختیار وزارت آموزش و پرورش
قرار گرفته بود برای مواردی مانند حقالتدریس معلمان،
حقالزحمه امتحانات ،حقالزحمه نیروهای خرید خدمات،

فرمانده یگان انتظامی پلیس متروی پایتخت :

کشف کارت بلیت با  ۴۷سال اعتبار در متروی تهران

فرمان��ده یگان انتظامی پلی��س متروی پایتخت
از دس��تگیری دو مته��م در رابطه با جعل کارت
بلیت مترو برای افزایش اعتبار آن تا سال ۱۴۴۵
خبر داد.
به گزارش ایس��نا ،س��رهنگ عل��ی راقی اظهار
ک��رد :ماموران پلیس آگاهی مت��روی تهران در
بررس��یهای به عمل آمده متوج��ه یک آگهی
در س��ایت خری��د و فروش اینترنتی ش��دند که
ف��ردی یک کارت بلی��ت مترو را آگهی کرده و
مدعی ش��ده بود این کارت بلیت تا سال ۱۴۴۵
اعتب��ار دارد و آن را به قیمت  ۳۰میلیون تومان
می فروش��د.وی ادامه داد :از آنجایی که به نظر
میآم��د این آگه��ی یک کالهبرداری اس��ت و
چنین کارت بلیتی توس��ط متروی تهران صادر
نش��ده است ،با فرد ارس��ال کننده آگهی تماس
گرفته شد تا طی یک برنامهریزی دستگیر شود.
راقی با اش��اره به حضور فرد در محل گفت :این

فرد با حضور در محل ادعا کرد که چنین کارتی
را دارد و حتی برای اثب��ات این موضوع ،کارت
بلیت را جلوی چش��مان ماموران تست کرد که
مش��خص شد این کارت تا س��ال  ۱۴۴۵اعتبار
دارد .ب��ه این ترتیب متهم ک��ه با یک نفر دیگر
در مت��رو حضور یافته بود ب��ه کالنتری تحویل
داده شدند.
وی افزود :در ادامه متهمان که هر دو دانشجوی
فوق لیس��انس بودند ،مدعی ش��دند با همکاری
یک��ی از دوستانش��ان و ب��ا انجام یک س��ری
عملیات س��خت افزاری و نرم افزاری موفق به
دستکاری کارت بلیت مترو شدند و قصد داشتند
این کارت بلی��ت را به قیمت  ۳۰میلیون تومان
به فردی که خواهان آن باشد ،بفروشند.به گفته
فرمان��ده یگان انتظامی پلی��س متروی پایتخت
هم اکن��ون در این رابطه پروندهای تش��کیل و
متهمان برای انج��ام تحقیقات تکمیلی به مقام
قضائی معرفی شدند.
بر اساس گزارش پلیس پایتخت ،راقی در پایان
گف��ت :چنانچه ش��هروندان قص��د خرید کارت
بلی��ت اعتباری مت��رو را دارن��د از جایگاههای
معتبر مس��تقر شده در ایس��تگاههای مترو اقدام
به خرید این کارتها کنند چراکه اخیرا مشاهده
ش��ده در سایتهای خرید و فروش مجازی این
ش��کل معامالت انجام میش��ود و هیچ نظارتی
هم از س��وی ناظران سایتهای خرید و فروش
اینترنتی بر اصالت کاال نمیشود.

هزینههای اداری ،س��رانه دانشآموزی و س��رانه مدارس
شبانهروزی به استانها ابالغ شده است.

نوبخت 934 :میلیارد بدهی که آموزشوپرورش اعالم

کرده بود پرداخت کردیم

با توجه به صحبتهای نوبخت و الهیار و در ش��رایطی
ک��ه هنوز بیش از  5ماه از حقالتدریس مربوط به س��ال

تحصیلی جاری معلمان رس��می پرداخت نش��ده است،
وضعیت مطالب��ات فرهنگیان و می��زان بدهی دولت به
آموزشوپ��رورش را از محمدباق��ر نوبخت جویا ش��دیم؛
رئیس س��ازمان برنام هوبودج��ه در گفتوگو با خبرنگار
اجتماعی تسنیم گفت :آموزشوپرورش هر میزان بدهی
ک��ه اعالم کرده بود ،ما پرداخت کردیم و بعید اس��ت که
بازهم مطالبهای داش��ته باشند 934 ،میلیارد تومان بابت
مطالباتی که اعالم شده بود به آنها پرداخت کردیم».البته
آنچ��ه نوبخت میگوید ،تخصیص آن بخش از مطالبات
آموزشوپرورش اس��ت که در روزهای پایانی س��ال 97
به دلیل نداش��تن نقدینگی خزانه باطل ش��د اما تکلیف
مطالب��ات آموزشوپرورش که از س��ال  97به س��ال 98
ی بودجه
منتقل ش��ده است چه میشود؟در حالیکه کسر 
آموزشوپرورش شامل دو بخش میشود ،نخست کسری
سال مالی که از طریق افزایش تخصیص جبران میشود
و دوم ،مطالباتی که به س��ال بعد منتقل میشود ،بخش
نخست مطالبات آموزشوپرورش پرداخت شده است اما
 1100میلیارد تومان کس��ری که از سال  97به سال 98
منتقل شده همچنان باقی مانده است!.اما با  934میلیارد
تومانی که طبق گفتههای نوبخت در اوایل س��ال جاری
محقق و به آموزش و پرورش پرداخت شد ،هنوز مطالبات
معلمان به صورت کامل پرداخت نش��ده اس��ت؛ در این
ش��رایط باید دید ،حقالتدریس سه ماه پایانی سال  97و
حدود دو ماه از سال جدید معلمان شاغل به چه شیوهای
قرار است تأمین اعتبار و پرداخت شود؟

دختران زیر 2سال عمده درخواست متقاضیان هستند؛

2800متقاضی پشت نوبت «فرزندخواندگی» در تهران

مدی��رکل بهزیس��تی اس��تان تهران از وج��ود ۲۸۰۰
متقاضی پشت نوبتی فرزندخواندگی در استان تهران
خب��ر داد.به گ��زارش ایس��نا ،داریوش بی��ات نژاد در
جمع خبرن��گاران با بیان اینک��ه در حال حاضر بیش
از  ۲۸۰۰متقاض��ی فرزندخواندگ��ی پش��ت نوبتی در
اس��تان تهران وجود دارد ،گف��ت :خانوادههایی که به
دالیل پزش��کی صاحب فرزند نشده و تمایل دارند که
فرزندی را به فرزندخواندگی بپذیرند ،عمده متقاضیان
سازمان بهزیستی در این خصوص هستند.وی با بیان
اینک��ه برخی از خانوادهها نیز ک��ه فرزند دارند ،تمایل
دارن��د به خاطر احس��ان و نیک��وکاری فرزندانی را به
فرزندخواندگ��ی بپذیرند ،افزود :خانوادههایی هس��تند
ک��ه دنبال فرزندانی با مش��کالت درمانی هس��تند و
میخواهند آنه��ا را در غال��ب فرزندخواندگی یا امین
موقت بپذیرند و روند درمانشان را دنبال کنند.مدیرکل
بهزیستی استان تهران با بیان اینکه در سالهای اخیر
فرایند فرزندخواندگی در کشور تسریع و تسهیل شده

اس��ت ،تصریح کرد :در اس��تان تهران نیز به ش��کل
پایلوت فرایند فرزندخواندگی از طریق سامانه مربوط
به این موضوع صورت میگیرد .این سامانه به زودی
به ش��کل سراسری در کشور فعالیت خواهد کرد.بیات
ن��ژاد ادامه داد :به دنبال همکاری خوبی هم که با قوه
قضائیه داریم ،این فرایند تس��هیل شده است .اولویت
ما هم این نیس��ت که کودکان در مراکز شبانه روزی
و ش��یرخوارگاهها نگهداری ش��وند .به همین دلیل به
محض اینکه مس��ائل اداری و غربالگریهای اولیه را
انجام میدهیم و با فراهم ش��دن شرایط واگذاری ،به
سرعت این اقدام انجام میشود.وی با اشاره به اینکه
گاهی این گالیه وجود دارد که س��ازمان بهزیس��تی
پروس��ه فرزندخواندگی را طوالنی کرده است و افراد
م��دت زمان طوالنی را پش��ت نوبت هس��تند ،اظهار
ک��رد :برخالف این نظرات م��ا میخواهیم این فرایند
تس��ریع ش��ود .ما در مقابل همه افراد جامعه مسئول
هس��تیم و نس��بت به نهاد خانواده و استحکام آن هم
احس��اس مس��ئولیت میکنیم .از آنجایی که یکی از
اهداف زندگی مش��ترک موضوع فرزندآوری اس��ت و
تعدادی از خانوادهها به دالیل پزش��کی صاحب فرزند
نمیش��وند ،سازمان بهزیستی به دنبال تسهیل فرایند
فرزندخواندگی است.مدیرکل بهزیستی استان تهران
ادام��ه داد :عالوه بر این با وج��ود خدمات خوبی که
به این کودکان در مراکز ش��بانه روزی ارائه میشود،
خالءهای عاطفی برای آنها وجود دارد .به همین دلیل
اولوی��ت ما این اس��ت که با حضور ای��ن کودکان در
خانوادهه��ای صاحب صالحیت این خ�لأ را برطرف
کنیم.
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گروه اقتصاد اجتماعی  :دبیرکل س��تاد مبارزه
ب��ا مواد مخدر گف��ت  :در زمینه ضربه زدن
ب��ه بنیانه��ای اقتص��ادی قاچاقچیان قبال
مصادره اموال ناش��ی از این جرم را داشتیم و
روند طوالنی دارد ،در حالی که باید این روند
برعکس شود و کل اموال قاچاقچی مصادره
ش��ود و بعد وی باید ثابت کند کدام اموالش
ناشی از قاچاق مواد نیس��ت .سردار اسکندر
مومنی در نشس��ت خبری خ��ود با اصحاب
رس��انه بر ضرورت اصالح قوانین حوزه مواد
مخدر گفت :حتما قوانین خوب هم باید بروز
شوند .یکی از موضوعاتی که در حال پیگیری
هس��تیم روزآمد کردن قوانین است که باید
تسهیل کننده برای دس��تگاههای اجرایی و
بازدارنده برای قاچاقچیان باشد .وی ادامه داد:
در همین راس��تا پیشنهاداتی به دستگاههای
قانون گذار در این باره ارائه دادهایم که ضربه
زدن به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان ،عفو
ب��رای قاچاقچیان عمده ،افزایش مدت زمان
نگه داری و بازپ��روری معتادان از جمله این
پیش��نهادات است که رس��می و کتبی ارائه

پیشنهاداتی جدید برای مصادره اموال قاچاقچیان موادمخدر
ش��ده است .س��ه ماه مدت زمان کمی برای
بازپ��روری معت��ادان اس��ت .در زمینه ضربه
زدن ب��ه بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان نیز
بای��د گفت که قبال مصادره اموال ناش��ی از
این جرم را داش��تیم و روند طوالنی دارد ،در
حالی که باید این روند برعکس ش��ود و کل
اموال قاچاقچی مصادره شود و بعد وی باید
ثابت کند کدام اموالش ناش��ی از قاچاق مواد
نیست.
کش�ف  ۷۵درص�د تریاک جهان توس�ط

ایران

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر به
آمارهای اعالمی از س��وی سازمان
ملل در س��ال  ۲۰۱۷اش��اره کرد و
گف��ت ۷۵ :درصد کش��فیات تریاک
جه��ان ۶۱ ،درص��د مورفین جهان،
 ۱۷درص��د هرویین جهان توس��ط
جمهوری اس�لامی کشف میشود.
مومن��ی ادامه داد :در س��ال ،۲۰۱۷
ای��ران  ۲۱تن هرویین کش��ف کرد
در حالی که کل اروپا  ۴تن هرویین

کش��ف کرده ب��ود .در کش��ور مب��دأ یعنی
افغانستان تولیدات مواد مخدر از  ۲۰۰تن در
سال  ۲۰۰۰به  ۹تا  ۱۰هزار تن رسید این در
حالی است که میزان کشفیات در مبدأ کمتر
از ۳۰۰تن اس��ت ،ولی ایران ساالنه  ۸۰۰تن
کشفیات مواد مخدر دارد.

تحریمها اجازه مبارزه با مواد مخدر را به

ایران نمیدهد

دبیرکل س��تاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره
به اینکه بی��ش از  ۸۰۰۰کیلومتر مرز داریم

گفت:جمه��وری اس�لامی قصد مب��ارزه با
مواد مخ��در دارد اما تحریم ه��ای ظالمانه
اجازه نمی ده��د .در مواقعی محموله هایی
را کشف می کنیم که مقصد آن کشورهای
اروپایی اس��ت ،به آنها اطالع می دهیم که
چنین محموله هایی قرار اس��ت عبور کند و
به آنجا برسد اما هیچ اتفاقی نمیافتد.مومنی
افزود :کش��فیات مواد مخدر بدون تجهیزات
روز ممکن نیس��ت .این س��وال مطرح است
که چرا باید میزان کش��فیات در کشور مبدا
ای��ن اندازه پایین باش��د؟ علت
این اس��ت که نمی خواهند این
کار را انج��ام دهند .ما احتیاجی
به تشویق و تش��کر نداریم اما
بدانند ما به نمایندگی از جهان
در توزیع مواد مخدر مبارزه می
کنی��م و کش��ورهای دیگر باید
س��هم خود را ادا کنند .بیش از
 ۲۰۰۰کیلومتر انسداد مرز انجام
دادیم که هزینههای بس��یاری
دربرداشته است.

مرگ ساالنه بیش از  ۳۶۰۰ایرانی بدلیل

مصرف مواد مخدر

وی افزود :حداقل  ۲۰میلیون آمریکایی سابقه
یک بار مصرف م��واد مخدر را دارند و طبق
آمار موسس��های در س��ال ،۲۰۱۷ساالنه ۷۰
ه��زار نفر بر اثر این م��واد فوت میکنند که
ای��ن آمار در ایران در س��ال  ۹۷حدود ۳۶۷۲
نفر بوده اس��ت .جمهوری اسالمی هم برای
خودش و هم برای دنیا مبارزه میکند.

راهان�دازی  ۱۰اردوگاه ت�رک اعتی�اد و

اش�تغالزایی بهبودیافت�گان ظ�رف ماه های
آینده

به گ��زارش ایس��نا ،وی در ادامه م��روری بر
اقدامات انجام شده در این حوزه داشت و گفت:
ظرفیتهای خالی که وجود داشت استفاده و تا
کنون دو اردوگاه راهاندازی ش��د و  ۱۰اردوگاه
دیگر در حوزه درمان ،اش��تغال زایی ،مهارتی
و ...در چند ماه آینده راه اندازی میش��ود .نقاط
آلوده پاکس��ازی و زندگ��ی در آنها جریان پیدا
کرد و معتادان متجاهر جمع آوری و در مراکز،
نگهداری و درمان شده و مهارت می آموزند.
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اخبار حوادث
 2دریابان توسط قاچاقچیان
به شهادت رسیدند

فرمانده مرزبانی ناجا از ش��هادت دو دریابان
حی��ن درگی��ری ب��ا قاچاقچی��ان در آبهای
منطقه مین��اب خبر داد.به گزارش تس��نیم ؛
س��ردار قاس��م رضایی با اعالم خبر شهادت
دو دریابان در منطق��ه میناب درباره جزئیات
ای��ن خبر گفت :در راس��تای مقابله با قاچاق
کاال در دریای جن��وب (منطقه میناب) ،طی
چند روز گذش��ته مأموران دریابانی هرمزگان
با اش��راف اطالعات��ی و تحت کنت��رل قرار
دادن منطق��ه از وجود مقادی��ر قابل توجهی
موادمخدر ،س��وخت ،احش��ام و س��ایر اقالم
مطلع شدند.فرمانده مرزبانی ناجا افزود :پس
از تحت کنترل قرار گرفتن منطقه ،دریابانان
ام��روز برای توقیف ش��ناور به منطقه میناب
اعزام ش��ده و به محض مشاهده قاچاقچیان
فرمان ایس��ت صادر کردند.وی تصریح کرد:
قاچاقچیان با مش��اهده مأموران با آنها درگیر
ش��ده که در این درگیری دو نفر از دریادالن
پایگاه دریابانی میناب به نامهای “استوار یکم
س��جاد افراس��یابی” و “گروهبان یکم حسن
کریمی” به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
جاسازی ماهرانه تریاک در قاب عکس
برای ارسال به کانادا

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از شناسایی
و دس��تگیری دو متهم و کشف مواد تریاک
قبل از انتقال مواد مخدر به کانادا خبر داد.به
گزارش تسنیم ؛ ساعت  12روز  20خرداد 98
در تماس مأموران گمرک اداره پست چهارراه
لشگر با کالنتری  112ابوسعید مبنی بر ارسال
بسته مشکوک به کشور کانادا توسط مرد 33
س��اله ،تیم عملیات کالنتری سریع ًا به محل
اعزام شدند .بسته حاوی یک قاب عکس در
ابعاد  50*45سانتیمتر بود که پس از بررسی
آن مشخص شد لولهای حاوی تریاک به طرز
ماهرانهای در قاب عکس جاس��از شده است.
مأموران با انتقال دو متهم پرونده به کالنتری
دریافتند این افراد دوست یکدیگرند و با این
نقشه قصد داشتند مقدار دو و نیم کیلو تریاک
را به کشور کانادا ارسال کنند.
دستگيري آدم ربا در کمتر از  2ساعت

فرمان��ده انتظام��ی ش��رق اس��تان ته��ران
ازدس��تگیری ی��ک آدم رب��ا و آزادی کودک
 2س��اله ربوده ش��ده در شهرس��تان ورامین
خب��ر داد.به گ��زارش پایگاه خب��ری پلیس،
س��ردار”عبدالرضا ناظری” با اعالم این خبر
گف��ت :در پ��ي تماس تلفني زن��ی  ،با مرکز
فوريت هاي پليسي  110مبني بر ربوده شدن
دختر 2ساله اش توسط همسر موقت سابقش
در شهرس��تان ورامین  ،موض��وع به صورت
ويژه در دستور کار ماموران انتظامی کالنتری
شهید قدوس��ی ورامین قرار گرفت.وي ادامه
داد :پلیس با پايش اطالعاتي دقیق و بررسي
و تحقيقات میدانی در کمتر از  2ساعت موفق
به شناس��ایی مخفيگاه آدم ربا ش��د و پس از
هماهنگي با مق��ام قضائی بالفاصله با اعزام
چند اكي��پ از ماموران ب��ه آدرس مورد نظر
در یک عملیات غافلگیرانه متهم را دس��تگير
و کودک  2س��اله ربوده ش��ده را آزاد کرده و
تحویل مادرش دادند.این مقام ارشد انتظامی
با اشاره به انگیزه متهم خاطر نشان کرد :آدم
ربا که قبال همس��ر موقت ش��اکی بوده و به
علت مش��کالت ش��خصی از هم جدا ش��ده
بودند ،دلیل این اقدام خود را بازگشت مجدد
به زندگی عنوان کرد.
نوجوان  15ساله در «صحنه» غرق شد

فرمان��ده انتظامی شهرس��تان صحنه گفت:
نوجوان  15س��اله اهل ش��هر دین��ور بر اثر
غرق ش��دن در رودخانه این ش��هر جان خود
را از دست داد.به گزارش پایگاه خبری پلیس،
سرهنگ “بهروز فخری” اظهار داشت :پس
از گ��زارش مرکز فوریت های پلیس��ی 110
مبنی بر غ��رق یک نوج��وان صحنه ای در
رودخان��ه دینور ،تیمی از مام��وران پلیس به
س��رعت در محل حاضر شدند.وی ادامه داد:
با حضور پلیس و در تحقیقات صورت گرفته
مشخص ش��د تعدادی از جوانان و نوجوانان
دینوری مشغول ش��نا و آب تنی در رودخانه
این ش��هر بوده اند که یکی از آن ها که 15
س��اله بوده به علت عدم آشنایی کافی با فن
شنا ،در رودخانه غرق می شود.

