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خبر ويژه

رئیس شورای شهر تهران گفت :در پی بارش برف اخیر در معابر اصلی با مشکل مواجه نبودیم اما متاسفانه در کوچه پس کوچه های شهر شهروندان با بحران مواجه بودند .به گزارش میزان،
محسن هاشمی در چهل و دومین جلسه شورای اسالمی شهر تهران گفت :بعد از بحران های مربوط به زلزله چه در کرمانشاه و چه در اطراف تهران و بحران نارضایتی ها در تهران با آن همراه
بودیم ،به بحران برف اخیر رسیدیم.هاشمی ادامه داد 2 :تا  3هزار نیروی شهرداری تهران در قالب  163پایگاه برف روبی ،خیابان های اصلی را با سرعت از برف پاکسازی کردند اما متاسفانه
کوچه و پس کوچه های تهران دچار بحران شد.وی در رابطه با شکستگی تعدادی از درختان در پی بارش برف خاطرنشان کرد :در برف اخیر شاهد مشارکت شهرداری ،دولت و شهروندان نبودیم
و همین موضوع سبب شد تعدادی درخت بشکنند.رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد :امیدوار هستیم شاهد مشارکت های اجتماعی در اموری همانند برف روبی و  ...باشیم!.

مهمترین دغدغه موجود در مناطق زلزلهزده تهیه کانکس است

حوادث دور دنيا

سقوط مرگبار اتوبوس
داخل رودخانهاي در هند

رســانههاي داخلي هند از وقوع سانحه
رانندگي در اين کشــور و کشــته شدن
دســتکم  ۳۶تن خبر دادند.به گزارش
ايسنا ،بنابر اعالم مقامات محلي در اين
حادثه يک دســتگاه اتوبوس که حامل
 ۵۵مســافر بود در ايالــت بنگال غربي
دچار ســانحه شــده و داخل رودخانهاي
ســقوط کرد.پليس هند با بيــان اينکه
راننــده اتوبوس کنترل آن را از دســت
داده و موجب شــده اتوبوس از روي پل
به داخل رودخانه سقوط کند اعالم کرد:
در اين حادثه  ۳۶تن کشته شدهاند .بنابر
اعالم پليس محلي هند ،اجساد قربانيان
اين حادثه در يک عمليات شش ساعته
شناســايي و نجات يافتــگان به مراکز
درماني منتقل شــدند.به گــزارش ژاپن
تودي  ،مقامات محلي ايالت بنگال غربي
بررسي جزييات بيشتر اين حادثه رانندگي
را آغاز کرد ه و قرار اســت به هر يک از
خانوادههاي قربانيان بيش از هفت هزار
دالر غرامت پرداخت شود.
درگيري در يک زندان برزيل
 10کشته برجا گذاشت

درگيري روز دوشنبه ميان چند گروه در
زنداني در شــمال شرق برزيل دستکم
 10کشــته برجــا گذاشــت.به گزارش
تارنماي هرالد تريبيون آمريکاي التين،
ايــن درگيري در حالي منجر به کشــته
شدن چند زنداني شد که در اين منطقه
( ايالت ســئرا) اخيرا نيز  14نفر به دنبال
تيراندازي در يک باشــگاه شبانه کشته
شــده بودند.منابع آگاه اعالم کردند ،اين
حادثه به دنبال درگيري شديد و خشونت
آميز ميان گروههاي رقيب در اين زندان
رخ داد.يک منبع اگاه در اين رابطه افزود:
درگيري زندانيــان اين گروههاي رقيب
بطور ناگهاني شــروع و بــه مرگ چند
تن از انها منجر شــد .به دنبال وقوع اين
درگيري شــديد ،نيروهاي پليس و گارد
زندان وارد عمل شــدند و کنترل اوضاع
را بدست گرفتند.درگيري مرگبار در اين
زنــدان که  113زنداني دارد در حالي رخ
داد که خشــونت در منطقه شمال شرق
برزيل مقامات اين کشور را نگران کرده
است .گزارش شده است تيراندازي اخير
در يک باشــگاه شبانه در اين منطقه نيز
به دليل درگيري ميان گروههاي رقيب
جنايتکار بوده است.
 11کشته در حادثه متروی گرجستان

 11نفــر جان خــود را در حادثه ریزش
سقف ایســتگاه مترو در تفلیس از دست
داده اند.به گزارش ایســنا از ریانووستی،
این حادثه روز ســه شــنبه در ایستگاه
متروی وارکتیلــی تفلیس در حالی روی
داد که کارگران یک شــرکت ساختمانی
در حال بازســازی بخشــی از ســقف
ایســتگاه مترو بودند.بــه گفته مقامات
شهری گرجســتان مجروحان حادثه به
بیمارستان منتقل شده اند و این ایستگاه
تا اطالع تعطیل است.علت این حادثه از
سوی کارشناسان در حال بررسی است.
ایســتگاه مترو وارکتیلی در جنوب شرق
تفلیس آخرین ایستگاه متروی این شهر
است که به عنوان ترمینال ارتباطی حمل
و نقل مسافران پایتخت با شهرک های
اقماری به شمار می رود و روزانه هزاران
نفر در آن تردد دارند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه نامه وزیر آموزش و پرورش به رئیس مجلس
در خصوص پاداش پایان خدمت فرهنگیان بجا بود ،گفت :نگران بودجه آموزش و پرورش
هستیم.حجتاالسالم والمسلمین علیرضا سلیمی در گفتوگو با فارس در خصوص نامه وزیر
آموزش و پرورش به رئیس مجلس و بیان نارضایتی از منتفی شــدن پرداخت پاداش پایان
خدمت فرهنگیان از صندوق توسعه ملی ،اظهار داشت :اعتراض وزیر آموزش و پرورش را بجا
میدانم ،اگر مجلس با این پیشنهاد موافقت میکرد آنگاه میتوانست برای کسب موافقت و
اذن از رهبر معظم انقالب برای برداشت از صندوق توسعه ملی اقدام کند.

نماینده مردم قصر شــیرین و ســرپل ذهاب با انتقاد از وضع امدادرسانی به زلزلهزدگان
غرب کشــور میگوید هنوز بعد از گذشت  80روز از زلزله کرمانشاه به  40درصد از مردم
زلزلهزده کانکس داده نشــده و امدادرســانی به مردم زلزلهزده در سرمای زیر صفر درجه
کافی نیست.فرهاد تجری در گفتوگو با پانا با اشاره به وضع فعلی زلزلهزدگان غرب کشور
گفت :خسارات روانی ،جســمی و مادی زیادی به مردم منطقه وارد شده است و با وجود
حمایتهایی که مسئوالن کردند ،کاســتیهای زیادی وجود دارد که با توجه به سرمای
شدید هوا این حمایتها باید بیشتر شود.

نجات  ۱۵۰سرنشين گرفتار
در تله«سييژ» در اتريش

 ۱۵۰کوهنــورد در اتريــش کــه داخل
تلهسييژ گرفتار شــده بودند نجات پيدا
کردند.به گزارش ايسنا ،اين  ۱۵۰نفر داخل
تله سي يژ در يک منطقه کوهستاني در
اطراف پيست اسکي kreischberg
براي چند ســاعت گرفتار شده بودند که
با کمــک بالگردهاي امدادي نجات پيدا
کردند.بنابــر اعالم رســانههاي داخلي
اتريش اين دستگاهها دچار مشکل فني
بوده و به همين دليل مسافران آن تخليه
شدند.به گزارش يورونيوز ،پليس محلي
اعالم کرد :تماميمســافران بدون هيچ
مشکلي از تلهسييژها منتقل شده و هيچ
يک از آنهــا دچار جراحت يا مصدوميت
نشدهاند.

نگران بودجه آموزش و پرورش هستیم

جزئیات طرح ترافیک  ۹۷در شورای شهر تصویب شد

حوادث در ايران

طرح ترافیک سرمایهداران

ساالري  :احتمال فساد و رانت در طرح ترافیک جدید وجود دارد
گروه اجتماعي  :شــورای شــهری ها روز گذشته
سرنوشت آرم طرح ترافیک  ۹۷را مشخص کردند.
با وجــود اینکه این طرح دارای معایبی بود و برخی
اعضا با آن مخالف بودنــد در نهایت این طرح بعد
از کش و قوس های فراوان تصویب و سرنوشــت
سهمیه بگیران مشخص شد .در اين طرح جانبازان
باالی  ۲۵درصــد اعصاب و روان و جانبازان باالی
 ۷۰درصد به شــرط تایید بنیاد جانبازان و ایثارگران
از پرداخــت عــوارض در محدوده طــرح ترافیک
جدید در ســال  ۹۷معاف شدند .اين در حالي است
كه شــورای شــهر برای طرح ترافیک خبرنگاران
۵۰درصــد تخفیف گرفت .به اين ترتيب با تصویب
شورای شــهر تهران این طرح از  15فروردین 97
در پایتخت با نرخهای متفاوت اجرا میشود .اما در
اين خصوص ساالري عضو شوراي شهر گفت :ارائه
ندادن اطالعات دقیق از میزان عوارض پرداختی در
طرح جدید ترافیک به مردم موجب فساد و رانت می
شود .محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با
بيان اينكه مینیمم ورود به محدوده  20هزار تومان
است،اظهارکرد :کسانی که همه پارامترها و ضرایب
را پاس کنند این عدد را پرداخت میکنند مگر اینکه
تخفیف داشــته باشند .هاشمی با بیان اینکه در این
الیحــه ضرایب آالیندگی ،زمان و  ...در نظر گرفته
شده است ،گفت :ضریب اولیه  20هزار تومان است
که تا  34هزار تومان هم ممکن است با وجود عدم
پاس کردن ضرایب پیش رود .کف عوارض ورود به
محدوده طرح ترافیک  13هزار و  400تومان و سقف
آن  36هزار تومان خواهد بود.
ضریب برای تعیین نرخ عوارض

معاون شــهردار تهران با بیان اینکه بر اساس این
طرح جداولی تنظیم شــده گفت :دو دســته خودرو
مجوز ورود به محدوده را دارند به طوری که به 63
هزار خودرو مجوز به اشخاصی داده می شود که به
لحاظ شغلی الزم اســت درهمه سال وارد محدوده
شوند که البته ازاین  63هزار خودرو مبلغ  100هزار
تومان بابت جواز دریافت میشــود و  40هزار مجوز
به صــورت روزانه برای افــراد دیگر در نظر گرفته
شده که مجموعه سقف ورود به محدوده  103هزار
خودرو خواهد بود که هیچ تفاوتی در پرداخت این دو
گروه نیســت .وی با بیان اینکه  63هزار مجوز تنها
به افرادی داده می شود که به لحاظ شغلی باید وارد
محدوده شــوند و باید خیالشان راحت باشد که می
توانند وارد محدوده شــوند ،گفت :چند ضریب برای
تعیین نرخ عوارض در نظر گرفته شده به گونهای که
ســاعت  6تا  10صبح و ساعت  16تا  19به عنوان
اوج ترافیک عصرگاهی تعیین شــده و ساعت ده تا
 16نیز به عنوان میان روز خلوت است که افراد می

تصادف كاميون با پرايد  5كشته و
زخمي بر جاي گذاشت

بهشت به خبرنگاران «راه» نداد
نظری :موافقت با سهمیه ترافیک خبرنگاران

حجت نظری در موافقت با سهمیه ترافیک خبرنگاران
عنوان کرد :برای اینکه بتوانیم با جامعه گفت و گوی
دو ســویه داشته باشیم ،الزم است تردد خبرنگاران به
محدوده طرح را تســهیل کنیم؛ این قطعا در راستای
تقویت و تثبیت دموکراســی و مردم ســاالری است.
در نهایت بر اســاس مصوبه شورای اسالمی شهر به
شــهرداری تهران اجازه داده شده است که حداکثر ۳
درصد از کل مجوزهای صــادره را در موارد خاص با
اعمال ضریب  ۰.۵تعیین و محاسبه کند .خبرنگاران،
روزنامه نگاران و عکاسان خبری مشمول این ماده از
موارد خاص محسوب شده و آئین نامه این تبصره به
تصویب کمیسیون عمران و حمل و نقل خواهد رسید.
اعالم شرایط دریافت رایگان طرح ترافیک برای
جانبازان

توانند در مواقع خلوت مراجعه کنند.وی افزود :ساعت
تــردد خودروها در صبح  6.5تا  10از  10تا  4و از 4
تا  7شب تقسیمبندی شده است .معاون حملونقل
و ترافیک شهرداری تهران افزود :اگر در ساعت اوج
خودرویی وارد و در خلوتی خارج شود ضریب یک،
اگر خودرویی در تایم غیرپیک وارد شود و در همان
تایم نیز خارج شود ضریب نیم و خودروهایی که در
اوج ترافیک وارد و در اوج ترافیک نیز خارج میشوند
ضریب  1.5خواهند گرفت.
اين طرح به نفع پولدارها نيست !

به گفته پورســیدآقایی ،ضریــب آالیندگی در نظر
گرفته شــده که باید بگویم بــرای خودروی دارای
معاینه فنی برتر ،ضریب کمتری در نظر گرفته شده
و این در حالی اســت که اگر افراد حساب خودرو را
از قبل شارژ کنند  20درصد تخفیف میگیرند .وی
با بیان اینکه ضریب آالیندگی خودروهای هیبریدی
تنها یک دهم اســت گفت :برخیها میگویند که
این ضریببه نفع پولدارها اســت اما باید بگویم ما
باید آن افراد را هم تشــویق کنیم که به جای آنکه
پولش را به خودروی بنزینی بدهد خودروی برقی که
آالیندگی کمتری دارد تهیه کند.
بیتوجهی شــورای شــهر به شــغل سخت
خبرنگاری

همچنين روز گذشــته شورایی ها سهمیه ترافیکی
خبرنگاران و عکاســان خبری در صحن شــورای
شهر تصویب شــد و اعضای شورای اسالمی شهر
تهران ،بــا تخفیف  ۵۰درصدی طرح ترافیک برای
خبرنــگاران موافقت کردند .اما خبرنــگاران حوزه
شهری در پی عدم توجه تعدادی از اعضای شورای
شهر تهران به سختی شغل خبرنگاری و در فرآیند

بررســی الیحه طرح ترافیک  ،۹۷صحن جلسه را
ترک کردند .احمد مســجدجامعی به عنوان یکی از
اعضای شــورای شهر تهران با بیان اینکه پیشنهاد
میشــود که در ماده  2این الیحــه خبرنگاران نیز
لحاظ شوند ،گفت :البته گاهی سوء استفادههایی به
اسم خبرنگاران انجام میشده ،به عنوان مثال 1300
تا  1500آرم به دســتگاههای مختلف داده شده اما
به اســم خبرنگار و  ...بوده است.وی با بیان اینکه
پیشنهاد میشود در تبصره  2ماده سوم به جای 1.5
درصد سه درصد شامل حال خبرنگاران شود ،گفت:
در این تبصره باید اســم خبرنگاران ،روزنامه نگاران
و عکاســان هم لحاظ شود و آنها جزء موارد خاص
شــوند و آئیننامه مورد نظر به تصویب کمیسیون
برسد .سیدحسن رســولی دیگر عضو شورای شهر
تهران ضمن مخالفت با پیشــنهاد مســجدجامعی
مبنی بر اختصاص سهمیه به خبرنگاران در خصوص
طرح ترافیک گفت :بنده مخالف این موضوع هستم
چراکه این نوع برخورد در شأن و جایگاه اهالی رسانه
نیست.وی ضمن تأکید بر مبارزه با فساد بیان کرد:
یکی از ویژگیهای الیحه طرح ترافیک درسال 97
مبارزه با همین موضوع است.در ادامه پورسیدآقایی
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران با
بیان اینکه همه ما اصحاب رســانه را ارج مینهیم
و کسی هم مخالف کمک به آنها نیست ،گفت :اما
اتفاقی که رخ داده این اســت که برخیها به اســم
خبرنگاران ،عکاسان و  ...آرم میگرفتند به گونهای
که همین حاال  6000مجوز به اسم خبرنگار منتشر
شده اما آیا واقعا ما  6000خبرنگار داریم؟ این نشان
میدهد که این آرمها به جای دیگر و در خانوادهها و
مسئوالن میرفته است.

اين گزارش مي افزايد  ،در چهل و دومین جلســه
رسمی شــورای اسالمی شــهر تهران با تصویب
اعضای شــورای شــهر تهران جانبازان باالی ۲۵
درصد اعصــاب و روان و جانبازان باالی  ۷۰درصد
به شرط تایید بنیاد جانبازان و ایثارگران از پرداخت
عوارض در محدوده طرح ترافیک جدید در سال ۹۷
معاف شدند.
احتمال فساد و رانت در طرح ترافیک جدید

در اين راستا محمد ساالری در چهل و دومین جلسه
شورای شهر تهران گفت :ارائه ندادن اطالعات دقیق
از میزان عوارض پرداختی در طرح جدید ترافیک به
مردم موجب فساد و رانت می شود.وی افزود :یکی از
مشکالتی که در اینجا وجود دارد و در طرح تفصیلی
نیز وجود داشــت ،این بود که مردم تا دوسال بعد از
ابالغ طرح تفصیلی نمی دانستند که بندهای مختلف
این طرح چه اهدافی دارد و این عدم آگاهی موجب
افزایش فســاد و رانت شد.ساالری گفت :اکنون در
حــوزه تعیین عوارض طرح ترافیک هم وضعیت به
نوعی اینگونه اســت ،از آنجایی که این طرح تمام
خانواده های تهرانی را تحــت تاثیر قرار می دهد،
معاونت حمل و نقل شهرداری و کمیسیون عمران
و حمل و نقل باید در یک جدول ،مشخص کنند که
مردم در چه شرایطی چه مبالغی باید پرداخت کنند تا
مردم اطالعات کافی در این خصوص داشته باشند.
قناعتي  :طرح ترافیک جدید بهنفع سرمایهداران
است

همچنين ابوالفضل قناعتی عضو ســابق شورای
شهر تهران در اين راستا گفت :در طرح اشارهشده
قطع ًا نه ترافیک و نه آلودگی کاهش مییابد و این
طرح بهنفع ســرمایهداران خواهــد بود چراکه آنها
مشکلی برای پرداخت سالیانه ۹میلیون تومان برای
طرح را ندارند.

حريرچي  :با تخلفات برخورد قانوني ميکنيم

در حالي که برخي بيمارستانها تا تسويه حساب بيمار
اجازه ترخيص نداده و به گروکشــي براي دريافت
کامل هزينهها اقدام ميکنند ،سازمان نظام پزشکي
و وکال ايــن اقدام را جرم و قابل پيگيري ميدانند.
بهگزارش فارس؛ چندي قبل خانوادهاي در يکي از
بيمارستانهاي دولتي صاحب  3فرزند شد .سه قلوها
دو دختر و يک پسر بودند که به دليل نارس به دنيا
آمدنشان ،تيم پزشکي مجبور به نگهداري آنها در
بخش مراقبتهاي ويژه شد.نوزادان حدود دو ماه در
بيمارستان بودند تا عاقبت روز ترخيص فرا رسيد و
زماني که پدر نوزادان مقدمات بازگشت فرزندان و

گروکشیبیماربرایتسویهحساببابیمارستان!

همسرش را به منزل فراهم ميکرد با برگه ترخيص
و تســويه حساب بيمارســتان مواجه شد.پدر اين
نوزادان ادعا کرد که ســرانجام اعالم کردند با اين
بخشي که پرداخت کردهاي تنها ميتواني دو فرزند
دخترت را ترخيص کني و پسرت تا تسويه حساب
کامل نزد ما خواهد ماند همچنين در غير اينصورت
نوزاد به بهزيستي واگذار خواهد شد.
پــدر به هر دري زد تا فرزندش را به خانه و آغوش
مادر بازگرداند ولي نتيجهاي حاصل نشــد .پدر سه
قلوهــا عاقبت با پيگيريهاي فــارس و تماس با
مسئوالن اين بيمارستان دولتي موفق شد نوزادانش

را به آغوش مادر برســاند .مســئوالن بيمارستان
ماجراي گرو کشــي نوزاد را تکذيب کرده و اعالم
کردند بقيــه هزينهها را دريافت نخواهند کرد ولي
به راستي مسئوالن بيمارستانها اعم از خصوصي
يا دولتي مجوز چنين اقداميرا دارند؟
در ايــن زمينه تــرک همداني ،وکيــل پايه يک
دادگستري گفت :هيچ بيمارستان و مراکز درماني
مجوز گرو کشــي بيمار تا زمان تســويه حساب
را بر اســاس قانون ندارد .دربــاره حقوق اطفال،
گروگانگيري و بازداشــت اطفــال قوانين خاص
خودش را داريم و موارد اين چنيني مصداق نوعي

بازداشت بدون مجوز است و عمل مجرمانه به شمار
ميرود .ايرج حريرچي ،سخنگوي وزارت بهداشت در
مورد تسويه حساب بيماراني که از لحاظ مالي شرايط
مناسبي ندارند ،اظهار داشت :به هيچ وجه موضوع
گروگانگيري در بيمارستانها را تأييد نميکنم و از
اين اصطالحات استفاده نميکنيم.اگر بيماري اين
مبلغ را نداشته باشد ،به شرط اينکه مشخص شود
فرد نيازمندي است از طريق مددکاري بيمارستان
و کميته امداد به او کمک ميشــود ولي اگر جايي
ادعاي گروگانگيري باشد ،تخلف بوده و ما برخورد
قانونيميکنيم.

 ۶۰حساب بانکی مورد استفاده قاچاقچیان شناسايي شد

انهدام چندین باند مسلحانه مواد مخدر در كشور

دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان
از دســتگیری و انهدام چندیــن باند کالن حمل
مسلحانه مواد مخدر و توقیف  ۲۲دستگاه خودرو از
قاچاقچیان اصلی و بین المللی خبر داد .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان  ،دادخدا ساالری دادستان
عمومی و انقالب مرکز استان کرمان اعالم کرد:
بــا اقدامات اطالعاتی ،عملیاتی و قضائی به عمل
آمده در زمینه شناســایی شبکههای کالن و بین
المللی قاچاق مواد مخدر سربازان گمنام امام زمان
(عج) در اداره کل اطالعات اســتان و با دستورات
قضائی صادره در ماه گذشــته چندین باند کالن
مهم و بعضا بین المللــی قاچاق مواد مخدر پس
از شناســایی طی چندین مورد درگیری مسلحانه
در سطح اســتان مورد ضربه قرار گرفته و منهدم
کردند.
شناسايي  ۶۰حســاب بانکی مورد استفاده
باندهای قاچاق

ساالری بیان داشت :با توجه به دغدغههای جدی
مقام معظم رهبری و والیت نســبت به تهدیدات
و آســیبهای جدی ناشــی از توزیع مواد مخدر

و ایضــ ًا تاکید معظم له بر مبــارزه با اقتصاد مواد
مخدر و توقیف کلیه امــوال و دارایی قاچاقچیان
از ابتدای ســال جاری تاکنون تعداد  ۶۰حســاب
بانکی مورد اســتفاده باندهای قاچاق مواد مخدر
شناسایی شــد.وی ادامه داد :عمده صاحبان این
حســابها که در خارج استان ساکن و غیر بومی
بودهاند شناســایی و با احکام قضائی مبلغ صد و
ده میلیارد ریال وجــوه نقدی حاصل از معامالت
مواد مخدر از آنان توقیف و همچنین تعداد بیست
و هفت باب منزل مســکونی ،بــاغ ،ویالو زمین
کشاورزی از قاچاقچیان اصلی مواد مخدر توقیف
شده است.دادستان عمومی و انقالب مرکز استان
کرمان تصریح کرد :با توجه به موقعیت جغرافیایی
اســتان کرمان و مجاورت آن با پنج استان کشور
و قرار داشــتن اســتان در محل عبور مواد مخدر
حدود  ۶۰درصد از مــواد مخدری که از مرزهای
شرقی کشــور وارد میشود از استان کرمان عبور
کرده و تقریبا تمامــی باندهای کالن مواد مخدر
غیر بومی استان کرمان و به صورت عبوری بوده
اســت .ســاالری افزود :در مجموع عملیاتهای

انجام گرفته توســط ســربازان گمنام امام زمان
(عج) در اداره کل اطالعات هشــت تن انواع مواد
مخدر شــامل تریاک ،مرفین ،هروئین ،حشیش و
همچنین انواع سالح و مهمات جنگی از باندهای
مواد مخدر کشف و بیست و یک نفر از قاچاقچیان
اصلی دســتگیر و بیست و دو دســتگاه خودرو از
قاچاقچیان کشــف و توقیف و رسیدگی به اتهام
انان در مجموعه قضائی استان به صورت ویژه در
حال انجام است.

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در سیستان
و بلوچستان

فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان نيز کشف
یک محموله سنگین مواد مخدر خبر داد و گفت:
این محمولــه بیش از یک تن وزن دارد.ســردار
محمد قنبری اظهار داشــت  :یگانهای عملیاتی
پلیس استان سیســتان و بلوچستان در شهرستان
“ســراوان” در اقدامی اطالعاتی بــا ردزنیهای
گسترده به ســرنخهایی از حمل محموله سنگین
موادمخدر توســط سوداگران مرگ در منطقه کوه
سفید در محور “ســراوان -خاش” دست یافتند.

وی افــزود :پس از تکمیل تحقیقات پوششــی و
نامحسوس ،یگانهای عملیاتی پلیس در شهرستان
سراوان با نیابت قضائی به منطقه موردنظر اعزام
و در یک درگیری مســلحانه با قاچاقچیان ،موفق
به توقیف  ۲دســتگاه خودرو حامــل مواد افیونی
و دســتگیری  ۴قاچاقچی حرفهای شدند.ســردار
قنبری در ادامه اظهار داشت :ماموران در بازرسی
از خودروهای سوداگران ،موفق به کشف یک تن
و  ۵۸کیلو گرم تریاک ۱۰۱ ،کیلو گرم حشــیش،
 ۲قبضه ســاح کالش و یک قبضه اسلحه کلت
کمری شدند.

برخورد خونین پرایــد و کامیون در نکا
 ۳کشــته و دو مصدوم بر جاگذاشــت.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان،
اشکپور سخنگوی مرکز مدیریت حوادث
و فوریتهای پزشــکی مازندران گفت:
در ســانحهای که ساعت  ۷دقیقه بامداد
سهشــنبه در جاده نکا به ســاری بر اثر
برخورد یک دســتگاه خودروی سواری
پراید با یک دســتگاه کامیون رخ داد به
مرکز پیام اورژانس شــرق استان اعالم
شد.وی افزود :آمبوالنسهای پایگاههای
اورژانــس  ۱۱۵فنی و نارنــج باغ نکا و
هالل احمر شــهرک صنعتی به محل
حادثه واقــع در ابتدای شهرســتان نکا
عبور روستای گل خیل اعزام شدند.وی
با بیان اینکه این برخورد شدید متاسفانه
 ۳کشــته و دومصدوم برجای گذاشــت
گفت :جان باختــگان دو آقای حدود ۴۰
ساله و یک پســر بچه  ۶ساله بودند.وی
افزود:مصدومین دو آقای  ۲۶و  ۳۲ساله
بودند که توســط آمبوالنسهای اعزامی
پــس از انجام اقدامــات درمانی اولیه به
بیمارستان امام حســین (ع) نکا منتقل
شدند.
برف و سرما در تهران یک کشته و
 138مصدوم برجا گذاشت

مدیر روابــط عمومی مرکــز اورژانس
تهران گفت :ســرما و یخبندان ناشی از
بارش ســنگین برف موجب مرگ یک
نفــر و مصدومیت  138نفــر در تهران
شد.محمدکرم درآبادی روز سه شنبه در
گفت وگو با ایرنا افزود :تکنســین های
اورژانس تهران همزمان با بارش سنگین
برف در روز شــنبه( 7بهمــن) درحالت
آماده باش کامل بودند و ماموریت های
زیادی را بــرای ارائه خدمات درمانی به
شــهروندان انجام دادند.وی اظهار کرد:
تکنســین های اورژانس تهران از عصر
روز شــنبه تا دوشــنبه  138نفــر را به
دلیل ســرمازدگی در نقاط مختلف شهر
و همچنیــن معابر اصلــی و بزرگراهی
اطراف تهران بــه مراکز درمانی منتقل
کردند.مدیــر روابط عمومــی اورژانس
تهران خاطرنشان کرد :درهمین ارتباط
یک نفر نیز به دلیل شــدت سرمازدگی
در تهران جان خود را از دســت داد.به
گفتــه وی 8 ،مصدوم ناشــی از برف و
ســرما نیز دراین مدت توسط تکنسین
های اورژانس تهران در محل به صورت
سرپایی مداوا شدند.
دستگیری جاعل  3میلیاردی
اسناد ملکی در البرز

فرمانده انتظامی اســتان از دستگیری
جاعل اسناد ملکی که اقدام به  3میلیارد
ریال کالهبــرداری از طعمه های خود
کرده بود ،خبر داد  .ســردار “عباسعلی
محمدیان” گفــت :در پی دریافت یک
فقره پرونــده کالهبــرداری مبني بر
جعل ســند مالکيت ،پیگیری موضوع
در دســتور کار ماموران انتظامی استان
قرار گرفت .ســردار محمدیان گفت :با
توجه به حساســیت موضوع بالفاصله
رســیدگی به پرونــده در دســتور کار
کارآگاهــان پلیس آگاهی قرار گرفت و
پس از تحت نظر قرار دادن فعالیت های
وی و اقدامات پلیســی گسترده در این
خصوص ،مشخص شد که فرد ديگري
نیز به واســطه جاعل فريب خورده که
مال باخته با پرداخت  500میلیون ریال
به متهم قصد دارد بخشي دیگر از مبلغ
ســند را که حــدود  500میلیون ریال
اســت را در تهران به وی پرداخت کند.
این مقام انتظامی اظهار داشت :ماموران
با دریافت نیابت قضائی به تهران اعزام
شــدند و در یک عملیــات غافلگیرانه
متهــم را هنگام دریافت پــول از مال
باخته دســتگیر کردند و در بازرسی از
منزل وی تعدادی کپي ســند  14برگی
و کپي اســناد تک برگي که براي افراد
متقاضي جعل شــده و کپي آنها را نزد
خود نگه داشته بود کشف شد.

