اخبار
خدمات مربوط به خون
باید تعرفه گذاری شود

مدیرعامل س��ازمان انتقال خ��ون تاکید
کرد :خدمات مربوط ب��ه خون بیمار باید
تعرف��ه گذاری ش��ود و پزش��کان دارای
گواه��ی صالحیت تجویز خ��ون در این
امر دس��تور الزم را صادر کنند زیرا تجویز
بدون علم خ��ون هزینههای گزافی را به
جامعه تحمیل میکند.به گزارش ایس��نا،
علیاکب��ر پورفتحاهلل در همایش افتتاحیه
س��مینار «هموویژالنس و مدیریت خون
بیمار» که در قزوین آغاز شد ،بابیان اینکه
چالشها و راهکارهای مدیریت خون بیمار
در اقتصاد سالمت دارای اهمیت بسیاری
اس��ت ،اظهار کرد :پولی که در س�لامت
هزینه میشود باید اثربخش باشد چراکه
این امر هزینهای برای داشتن انسانهای
س��الم اس��ت که در بخشهای دیگر نیز
اثر خود را خواهد گذاش��ت.وی افزود :در
حال حاضر دوسوم خون در اتحادیه اروپا
در افراد باالی  ۶۰س��ال مصرف میشود
لذا باید طب به س��مت اثربخش بودن و
افزایش کارایی خود حرکت کند زیرا بعد
از  ۶۰سال امکان اهدای خون وجود ندارد.
پورفتحاهلل بابیان اینکه یک و نیم میلیارد
نفر در جهان مع��ادل  ۲۷درصد جمعیت
جهان با کمخونی مواجه هستند ،تصریح
ک��رد :میتوان با س��رمایهگذاری مؤثر در
بخش بهداشت و درمان کارایی آن را ارتقاء
داد و از بس��یاری از مشکالت پیشگیری
کرد.وی اعالم ک��رد :در حال حاضر ۱۵۰
میلیون تزریق خون در دنیا انجام میشود
لذا مدیریت صحیح تزریق و انتقال خون
دارای اهمیت بسیاری است.
پیش ثبت نام عتبات نوروزی
در دهه اول بهمن

مدیر کل عتبات س��ازمان حج و زیارت از
آغاز نا م نویسی دور جدید اعزام زائران به
عتبات خب��ر داد.به گزارش مهر ،مرتضی
آقایی با اش��اره به اعزام زائران به عتبات
عالی��ات ،اظهار کرد :ب��ا توجه به نزدیک
شدن به اسفند ماه ،نامنویسی از متقاضیان
سفر به عتبات در اسفند سال جاری از روز
ش��نبه  ٢٩دیماه آغاز میش��ود.مدیرکل
عتب��ات س��ازمان حج و زی��ارت تصریح
کرد :متقاضیان از ش��نبه میتوانند برای
ثبت نام جهت تش��رف به عتبات عالیات
در اس��فند م��اه (اول ت��ا  ۲۳اس��فند ماه)
اقدام کنند.آقای��ی توضیح داد :متقاضیان
ب��رای نام نویس��ی میتوانند به س��ایت
 atabatorg.haj.irی��ا دفاتر زیارتی
سراس��ر کشور مراجعه داش��ته باشند.وی
اظه��ار کرد :اعزامهای زائ��ران عتبات در
اس��فندماه به دو صورت هوایی و زمینی
پیشبینی ش��ده اس��ت که از ساعت ۱۰
ت کاروانها برای ثبت
صبح ش��نبه ظرفی 
نام واعزام زائران به عتبات در اس��فندماه
باز میشود .مدیرکل عتبات سازمان حج
و زیارت تصریح کرد :پیش ثبت نامهای
عتبات نوروزی نیز در دهه اول بهمن ماه
آغاز خواهد شد.
آخرین جزییات سبد کاالی
مرحله دوم مددجویان

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت:
ب��ه محض تخصی��ص اعتبار از س��وی
سازمان برنامه و بودجه و ابالغ به کمیته
امداد  ،توزیع مرحل��ه دوم را در دهه فجر
آغ��از خواهیم کرد.پرویز فتاح در گفتگو با
مه��ر ،در مورد مرحله دوم س��بد حمایتی
مددجویان کمیت��ه امداد اظهار داش��ت:
براساس دستور رئیس جمهور ،مددجویان
نهادهای حمایتی کمیته امداد و س��ازمان
بهزیستی تا پایان سال دو مرحله دیگر سبد
کاال دریافت خواهند کرد.وی گفت :مرحله
اول س��بد کاال حدود یک ماه قبل میان
مددجویان توزیع شد و ما تقاضا کردیم که
زمان توزیع مرحله دوم سبد کاال دهه فجر
باشد.رئیس کمیته امداد تاکید کرد :مرحله
سوم سبد کاالی مددجویان نیز آخر سال
توزیع خواهد شد که البته هنوز زمان دقیق
آن مشخص نیست.وی اظهار داشت  :به
محض تخصیص اعتبار از سوی سازمان
برنامه و بودج��ه و ابالغ به کمیته امداد ،
توزیع مرحله دوم را آغاز خواهیم کرد.فتاح
با اش��اره به اینکه اشکاالت توزیع مرحله
اول رفع ش��ده است ،گفت :در مرحله دوم
نیز سبد کاال به همان مددجویانی که در
مرحله اول سبد کاال را دریافت کرده اند،
اختصاص پیدا میکند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش خبر داد

پرداختی معلمان خرید خدمات به روز میشود

مع��اون توس��عه مدیری��ت و پش��تیبانی وزارت
آم��وزش و پ��رورش ،اظه��ار امی��دواری کرد
پرداختی معلمان خرید خدمات نیز مانند معلمان
حق التدریس و س��رباز معلمان به روز ش��ود.
علی الهیار ترکمن ،در گفتگو با مهر بار دیگر با
تاکید بر اینکه تالش این معاونت این است که
نش��ان دهد بنا به چه دالیلی آموزش و پرورش
باید از قوانین عام کشوری خارج شود و قوانین
خاص خود را در امور استخدامیو پرداختی و...
داش��ته باش��د ،گفت :برای اتفاق افتادن چنین
روی��دادی باید مجلس آن را بپذیرد که آموزش
و پرورش نیز باید مانند وزارت علوم باید قوانین
اداری و مالی خاص داش��ته باش��د.
م��ا پیش نویس طرح خود را در این خصوص تا

اردیبهش��ت ماه آماده میکنیم .وی در پاسخ به
این پرس��ش که آیا همچنان مشکالت مدارس
در معافیت از پرداخت قبوض برق پابرجاس��ت،
بی��ان ک��رد :مجلس ش��ورای اس�لامیقانونی
گذاشت تا مدارس از پرداخت هزینه آب و برق
و گاز معاف ش��وند.
البته این معافیت س��قف مشخص دارد .وزارت
نیرو همچن��ان در این موضوع مقاومت میکند
اما دو بخش دیگر معافیتش��ان عملیاتی ش��ده
اس��ت .الهی��ار ترکم��ن همچنین در پاس��خ به
پرسش دیگری درباره اینکه بحث خرید خدمات
در حالی امس��ال در الیجه بودج��ه مورد تاکید
قرار گرفته ک��ه معلمان خرید خدمات همچنان
از س��الهای گذشته معوقات دارند ،اظهار کرد:

همانطور که بارها اعالم ش��ده اس��ت در حال
حاضر نیز  ۳۳۰هزار دانش آموز مناطق مختلف
از این ط��رح بهره میبرند .در ای��ن طرح قرار
نیس��ت والدین پول و هزینه ای برای تحصیل
فرزندانش��ان هزینه کنند.
همانطور که میدانید در سالهای گذشته ما در
الیح��ه بودجه ردیف مش��خصی برای پرداخت
حق��وق معلم��ان این ط��رح نداش��تیم و برای
همی��ن ه��م پرداختیها با معوقات همراه ش��د
و ما ش��رمنده این معلمان شدیم .امسال برای
خری��د خدمات ردیف مس��تقل در بودجه ایجاد
ش��ده اس��ت و هر تخصیصی برای این ردیف
اختصاص پی��دا کند ما ابتدا معوقات را پرداخت
میکنیم .وی درباره معوق��ات بخش نیروهای
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حق التدریس و س��رباز معلمان نیز گفت :حقوق
معلم��ان حق التدریس و س��رباز معلمان به روز
ش��ده و ماهانه انجام میش��ود.
امیدواری��م حق��وق معلمان خری��د خدمات نیز
به روز ش��ود .الهیار ترکمن درباره حقوق سرباز
معلمان و کم ب��ودن آن نیز گفت :ما در حقوق
آنه��ا دخالتی نداری��م و جدول را از س��تاد کل
نیروهای مس��لح میگیریم.

دادستان کل کشور:

قانون مبارزه با سرقت نیاز به اصالح دارد

گروه اجتماعی  :دادس��تان کل کش��ور
با بیان اینکه قانون مرتبط با س��رقت
و سارق باید اصالح ش��ود ،گفت :باید
قانون مرتبط با سارق و سرقت جامعتر
دیده شود و با زندانی کردن مسئله حل
نمیشود.
حجتاالس�لام والمس��لمین محم��د
جعفر منتظری دادس��تان کل کشور در
همایش تخصصی معاونین و رؤس��ای
ادارهه��ای مب��ارزه ب��ا س��رقت پلیس
آگاهی اس��تانهای سراس��ر کشور در
جم��ع خبرنگاران در خص��وص اینکه
چرا ب رای س��ارقان س��ابقهدار حد اجرا
نمیشود ،گفت :ش��رط سرقت موجب
حبس تعدد نیس��ت .ممکن است کسی
به صورت مکرر مرتکب س��رقت شود،
ام��ا واج��د ش��رایط  ۱۴ ،۱۳گان��ه حد
ی ادامه داد :اگر مبارزه
سرقت نش��ود.و 
با سارق و سرقت تنها در زندانی کردن
او پیشبینی کنیم آن زندانی کردن آثار
و تبعات س��وئی ب رای وی و خانوادهاش
دارد و بعد آمار زندانیان باال میرود که
به صالح نیس��ت؛ باید گفت مس��تلزم
برنامهه��ای جام��ع و کامل��ی اس��ت.
دادستان کل کش��ور از صاحب نظران
خواست که اهل تخصص در خصوص
مبارزه با س��رقت ،پیش��نهادات الزم را
ارائ��ه کنیم تا بتوانی��م در این خصوص
اس��تفاده کنیم.وی گفت :قانون مرتبط
با س��رقت و س��ارق باید اصالح شود؛
باید قانون مرتبط با س��ارق و س��رقت
جامعتر دیده ش��ود و ب��ا زندانی کردن
مس��ئله حل نمیش��ود .بنابراین باید از
یکس��ری ابزارهای دیگر باید استفاده
کرد تا س��رقت کاه��ش یابد.این مقام
ارشد دستگاه قضایی در خصوص تبادل
تجربیات با کشورهای دگر گفت :تبادل
تجربی��ات و تبادل مجرمی��ن را داریم
ام��ا آنچه مهم اس��ت این اس��ت که با
کشورهایی که شرایط همسانی مثل ما
دارند تبادل تجربیات داشته باشیم.
 ۲۸درصد جرائم در کشور مربوط به

سرقت است

دادس��تان کل کش��ورهمچنین گفت:
حدود  ۲۷تا  ۲۸درصد جرائم در جامعه
مربوط به س��رقت اس��ت و اولین رتبه
مربوط به جرائ��م مرتبط با مواد مخدر
اس��ت .وی همچنین ادام��ه داد  :جرم
س��رقت ارتباط مستقیم با افزایش جرم
م��واد مخ��در و اعتی��اد دارد ،وضعیت
اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی
در جامع��ه حاکم اس��ت مانند مس��ئله
بی��کاری یک��ی از علته��ای افزایش
ای��ن ج��رم در جامعه اس��ت و افرادی
که مس��ئولیت مستقیم در جلوگیری از
تعطیل��ی کارخانهها دارن��د باید تالش
کنن��د این اتفاق رخ نده��د چراکه این
جرم در جامعه زیاد میشود.دادس��تان
کل کشور خاطرنشان کرد :افراد وقتی
فقر به سراغش��ان میآی��د و میبینند

وی افزود :س��رقت از منازل از فراوانی
بیش��تری برخوردار اس��ت و نسبت به
سال گذش��ته در حوزه سرقت از منازل
۱۹درص��د افزای��ش داش��تیم و میزان
کش��فیات ۲۰درصد افزایش پیدا کرده
است.
جانشین فرمانده:کاهش سرقتهای

خشن در کشور

برای مایحتاج زندگی دستش��ان تنگ
اس��ت ایمانشان کم میشود و به ناچار
به س��راغ س��رقت و دزدی میروند و
اینجا مس��ئوالن مرتبط مقصر هستند
که گذاش��تند چنین اتفاق��ی رخ بدهد.
حجتاالس�لام منتظری با اش��اره به
اینک��ه در به وجود آمدن یک س��رقت
تمام دس��تگاهها مقصر هستند نه تنها
دس��تگاه قضا گفت :آمار س��رقت در ۹
ماهه س��ال جاری نس��بت به  ۹ماهه
گذش��ته افزایش داشته و شرایط فعلی
جامعه بر این آمار اثر مس��تقیم داش��ته
است ،مس��ئوالن نباید تنها از دستگاه
قضا انتظار داشته باشند که این آمار را
کاهش بدهند چراکه تمام مسئوالن در
این امر دخیل هستند.
ضرورت برخورد با مالخرها


دادس��تان کل کش��ور ادامه داد :یکی
از مهمتری��ن عواملی ک��ه میتواند در
کاهش آس��یبها نقش اصلی داش��ته
باش��د نیروی تقوا و تدبر انسان است.
ایمان که باش��د ،ف��ردی هرچقدر هم
تنگدست باشد هنگامیکه میخواهد به
مال دیگری دست درازی کند ،ایمانش
جل��وی او را میگیرد.حجتاالس�لام
منتط��ری یادآور ش��د :یک��ی دیگر از
عواملی ک��ه میتوان��د در کاهش این
جرم دخیل باش��د ،مالخرها هستند و
باید مبارزهای برای برخورد با مالخرها
داش��ته باش��ید چراکه مالخرها مامنی
برای دزدها شده اند.
نیروی انتظامیب�ازوی اصلی اجرای

عدالت برای دستگاه قضایی است

به گزارش فارس ،وی تاکید کرد :نیروی
انتظامیب��ازوی اصلی اج��رای عدالت
برای دستگاه قضایی است و از تالش
تکتک افراد در نیروی انتظامیتشکر
و قدردانی میکنم و از خون ش��هدایی
که برای حفظ و حراست کشور ریخته
شده است ،چشم نمیپوشیم .اگر نیروی
انتظامیچه در جرائم مش��هود و چه در

دیگر جرائم خش��ت اول را کج بگذارد
دیگر نمیشود به راحتی این مشکل را
درست کرد .حجت االسالم منتظری با
اشاره به لزوم داش��تن کارت ضابطین
گفت :اگر فرماندهان ،افس��ران و درجه
داران کارت ضابطین نداش��ته باش��ند
تمام تحقیقاتی که انجام میدهند فاقد
ارزش اس��ت و بعضا ش��اید کار خالف
قانونی هم انجام داده باشد.
پیگیریه�ای دس�تگاه قضای�ی در

خص�وص حادث�ه دانش�گاه عل�وم و
تحقیقات ادامه دارد

منتظری در خصوص حادثه دانش��گاه
عل��وم و تحقیق��ات و پیگیریه��ای
دستگاه قضایی اعالم کرد :در روزهای
اول برخ��ی عناص��ر ک��ه مؤث��ر بودند
دستگیر شدند؛ تحقیقات پلیسی انجام
ش��ده و پرونده در صورت کیفرخواست
ب��ه دادگاه ارس��ال میش��ود .پرون��ده
دیگ��ری هم در خصوص کس��انی که
آسیب دیدهاند تش��کیل شده است اما
مس��تلزم آن اس��ت که بهب��ودی آنها
حاصل ش��ود .این مقام ارش��د دستگاه
قضایی در خص��وص اینکه چرا ب رای
س��ارقان س��ابقهدار حد اجرا نمیشود،
گفت :شرط سرقت موجب حبس تعدد
نیست .ممکن اس��ت کسی به صورت
مکرر مرتکب س��رقت ش��ود ،اما واجد
شرایط  ۱۴ ،۱۳گانه حد سرقت نشود.
رئیس پلیس آگاهی کش�ور:نباید با

لقب «س�لطان» مجرمان را بزرگ جلوه
دهیم

س��ردار محمدرضا مقیمیرئیس پلیس
آگاهی کش��ور نیز در حاشیه همایش
تخصص��ی معاونی��ن روس��ای پلیس
مبارزه با س��رقت در جم��ع خبرنگاران
اظه��ار کرد :با مجرم��ان نباید به گونه
رفتار ک��رد که آنها ب��زرگ جلوه کنند
و نباید ب��ه آنها لقب س��لطان بدهیم.
وی افزود :هم��کاران ما تالش زیادی
برای دس��تگیری این سارقان میکنند

و نباید این الق��اب آنها را بزرگ کنند.
رئیس پلیس آگاهی کش��ور تاکید کرد:
اطالعات زیادی از طریق با اش��اره به
تاثیر مش��ارکت مردمیگفت :مردم به
دس��ت ما میرس��د که این اطالعات
شامل فیلمها و گزارشهای مردمیاست.
سردار مقیمیتصریح کرد :به عقیده ما
به صالح جامعه نیست که شیوه وقوع
س��رقت را در جامعه منتش��ر کنیم.وی
اف��زود :برخورد با تبه��کاران مربوط به
نیروی انتظامینیس��ت و سازمانهای
دیگر نیز باید در این زمینه کمک کنند
و ما با تش��کیل قرارگاه مقابله سرقت
ب��ا توجه به اینکه از س��ال ۹۲ش��اهد
افزایش س��رقت بودیم ،ب��ا راه اندازی
این قرارگاه توانس��تیم میزان س��رقت
را در س��الها ۹۴و ۹۵کاه��ش دهیم اما
متاس��فانه میزان س��رقت در سال ۹۶
افزایش پیدا کرده اس��ت.رئیس پلیس
آگاه��ی ناجا گفت :در ۹ماهه نخس��ت
س��ال ش��اهد افزایش س��رقت بودیم
و این در ش��رایطی اس��ت ک��ه با تمام
طرحهایی که اجرا کردیم ،نتوانس��تیم
میزان سرقت را کاهش دهیم و در این
رابطه سازمانهای دیگر هم باید ورود
پیدا کنند و مش��کالت اقتصادی باعث
ش��ده اس��ت .میزان س��رقت در کشور
افزایش پیدا کند به همین دلیل قرارگاه
مبارزه با س��رقت باید پویایی بیشتری
پی��دا کند تا در رابطه با وقوع س��رقت
کاهش داشته باش��یم و حتی آن را به
صفر برس��انیم .برای هر استان طرحی
مجزا برای مقابله با سرقت تدوین شده
اس��ت.وی افزود:در مورد آم��ار و ارقام
وقوع س��رقت میتوانیم بگوییم که در
بحث سرقت از منازل فراوانی بیشتری
داریم به گونهای ۹درصد کل س��رقتها
را س��رقت از منازل تشکیل میدهد و
سرقت خودرو و احشام و خروج احشام
از کش��ور از دیگر مورد سرقت در شکر
است.س��ردار مقیمیبیان ک��رد :اگر در
س��ال  ۸ ،۹۷س��رقت از بانک داشتیم
به همان میزان هم کش��فیات داشتیم.

سردار ایوب سلیمانی ،جانشین فرمانده
ناجا نیز با اش��اره س��رقتهای بزرگ و
خش��ن گفت :در خصوص سرقتهای
مه��م و خش��ن کاهشهای بیش��تری
داش��تیم و این موصوع تحت کنترل و
مدیریت پلییس بوده و اقدامات موثری
انج��ام دادیم و در انج��ام این اقدامات
موفق هم بودیم.س��ردار سلیمانی تاکید
کرد :به دلیل تش��دید بعض��ی امور که
از کنترل ما خارج اس��ت مثل بیکاری،
مش��کالت اقتصادی ،توس��عه حاشیه
نشینیها ،عدم مدیریت صحیح معتادان
متجاه��ر در جامعه و ع��دم پیش بینی
مکانی برای نگهداریش��ان ،نمیتوانیم
سرقت را ریشهکن کنیم.وی ادامه داد:
همچنی��ن مجموعه این عوامل نه تنها
باعث س��رقت در جامعه میشوند ،بلکه
یک روند رو به رشدی هم در این حوزه
پدید میآورند که البته شیب این نوع از
س��رقتها تند نیس��ت ولی ما را نگران
کرده است .جانشین فرمانده ناجا با اشاره
به طرح مبارزه قاطع با توس��عه سرقت
گفت :چندماه پیش در قرارگاهی را که
از قبل داش��تیم و فعال هم بود ،طرحی
را با عنوان طرح مبارزه قاطع با توس��عه
سرقت تهیه کردیم و مراحل اولیه اش
را ش��روع به پیاده س��ازی کردیم .و در
این طرح بر روی حوزههایی که بیشتر
سرقت در آن انجام میشود باید تمرکر
دزدی خودرو
کنیم .به عنوان مثال اگر
ِ
داریم باید بر روی آن تمرکز کنیم ،اگر
دزدی از خانهه��ا داریم باید بر روی آن
تمرکز کنیم و ...
وق�وع درص�د  70س�رقتها در ۱۰

استان

وی تاکید کرد :البته جغرافیای س��رقت
ه��م مهم اس��ت ،بی��ش از  ۷۰درصد
س��رقتها در  ۱۰استان اس��ت (تهران،
الب��رز ،خراس��ان رضوی ،خوزس��تان،
ف��ارس ،کرم��ان و اصفه��ان) ،اگر بر
روی ای��ن اس��تانها تمرک��ز کنی��م،
موفقیت بیشتری را در راستای کاهش
سرقت کسب میکنیم.سردار سلیمانی
خاطرنش��ان کرد :اگر بر روی سارقین
حرفه ای در کشور که حدود  ۲۰۰هزار
نفر هس��تند و حدود  ۶۰ت��ا  ۶۵درصد
س��رقتها توس��ط اینها انجام میشود،
تمرکز کنیم ،نتیجه بهتری داریم .البته
باید این را هم درنظر بگیریم که تعداد
سارقین بار اول در حال افزایش هستند
و باید بر روی اینها هم کار کنیم.

سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به سخنان رئیس جمهور مطرح کرد

سخنگوی س��ازمان غذا و دارو در مورد
اظهارات رئیس جمهور در گرگان مبنی
ب��ر تخلفات برخی افراد در حوزه واردات
دارو و مواد اولیه دارویی توضیحاتی ارائه
داد.
به گزارش ایلنا ،کیانوش جهانپور گفت:
در ارتباط با صحبتهای ریاست جمهور
در خص��وص مواد اولیه تاریخ گذش��ته
الزم به ذکر است که تخلف مورد اشاره
مرب��وط به م��اده اولیه مورد نی��از تولید
مکمل تغذیه ای یک ش��رکت بوده که
خوش��بختانه با نظارت دقیق س��ازمان
غذا و دارو کش��ف و ضم��ن برخورد با
ش��رکت متخلف ،فرآورده مورد نظر نیز
ری��کال و محموله ای با ارزش بیش از
یک میلی��ون دالر هم در گمرک با این
مشخصات ،شناسایی شده و اجازه ورود
و ترخیص آن صادر نش��د و گزارش آن
ه��م به مقامات و مراجع ذیصالح ارجاع
شده است .وی افزود :تا جایی که اطالع
دارم ارز مورد اس��تفاده این موارد مربوط
به س��ال گذشته بوده اس��ت و از منابع

برخورد جدی با متخلفان حوزه دارو صورت میگیرد

ارز ترجیحی و دولتی س��ال  ۹۷در این
خصوص س��وء اس��تفاده نش��ده است.
جهانپور در ادامه تاکید کرد :طبق اشاره
رئی��س جمهور ،زمان و ت��وان زیادی از
مجموع��ه دول��ت ،وزارت بهداش��ت و
س��ازمان غ��ذا و دارو ص��رف نظ��ارت
و کش��ف این موارد ش��ده و میش��ود،
لکن خوش��بختانه به رغ��م انگیزههای
نادرست و سودجویانه و تمایالت برخی
افراد در س��وء اس��تفاده از شرایط تهدید
و تحدیدهای اعمال ش��ده علیه کشور،
نظام س�لامت به ویژه س��ازمان غذا و
دارو در ماهها و س��الهای
اخیر حداکثر نظارت ممکن
را بر ح��وزه ورود کاالهای
س�لامت محور و مواد اولیه
م��ورد نی��از اعم��ال کرده
و م��وارد تخل��ف از جمل��ه
مورد اش��اره بدون اغماض
تحوی��ل مراج��ع ذیصالح
شده اس��ت.وی خاطرنشان
ک��رد :توفیقات��ی نی��ز که

در این عرص��ه و در مقابله با تحریمها
حاصل ش��ده است برخاسته از نظارت و
مراقبتهای مستمر سازمان غذا و دارو
و نی��ز همکاری صادقان��ه اغلب افراد و
ش��رکتهای دخیل در امر بوده و موارد
تخل��ف ،قاعدتا به کلی��ت واردکنندگان
و تولیدکنندگان ای��ن حوزه قابل تعمیم
نیس��ت و رئی��س جمهور نی��ز بر این
موضوع تاکید داش��ته ان��د.وی تصریح
کرد :طبق گفتههای رئیس جمهور طی
این مس��یر با موفقیت و س�لامت جز با
همدلی و همراهی دولت و ملت میس��ر

جامعه

نخواهد بود.
الزم به ذکر اس��ت ،رئی��س جمهوری
در گ��رگان گفت��ه اس��ت «برخ��ی ب��ا
فاکتورس��ازی باقیمانده ارز دولتی را در
بازار فروختند ،گفتند میخواهیم جنس
وارد کنیم ،ثبت سفارش کردند از بانک
مرکزی دالر گرفتند اما با دالل خارجی
طرف حس��اب خود هماهن��گ کرده و
با وجود دریاف��ت  100میلیون دالر ارز
دولتی ،به واس��طه داشتن فاکتور دروغ
 50میلی��ون دالر کاال وارد کردن��د و
مابق��ی آن را در بازار آزاد فروختند.مگر
میتوانی��م برای ه��ر نفر یک
قاضی یا مامور مسلح بگذاریم
و مراقب آنها باشیم؟ مگر این
کار شدنی است؟
هفته ای نیس��ت که در دولت
فری��اد ن��زده و از وزی��ری در
مورد نح��وه مصرف ارز دولتی
توضی��ح نخواهم ام��ا وزیر و
مع��اون وزیر ه��م حریف این
کارها نمیشوند.گزارش��ی به

ما میرس��د که خدا کند دروغ باش��د اما
مطابق آن فردی که ب��رای وارد کردن
دارو ارز دولت��ی گرفته ب��ه جای آن که
دارو با عمر  3س��ال را وارد کشور کند،
ماده اولیه ای ک��ه عمرش به ماه مانده
و تقریب��ا مجانی اس��ت وارد میکند که
با پایان زمان مص��رف ،اثر مفید دارو از
بین م��یرود که این گون��ه خیانتها را
نمیتوان گف��ت.در همه عرصهها پیروز
شدیم اما فقط یک جا باید جبران کنیم
و کم آوردیم که آن هم در اخالق ،ایثار،
فداکاری راس��تگویی و امانتداری است.
یک تولید کننده به جای آنکه دست به
تولید بزند مواد اولیه خود را در یک روستا
مخفی ک��رده تا کاالها در بازار گران تر
شود و او پول بیشتری به جیب بزند ،چرا
این گونه شده و ما به سود کم قانع نبوده
و از بی��ت المال برای خود جیب بزرگی
دوخته ایم.با همکاری و همدلی و توجه
به خداوند و راستگویی و ایمان میتوانیم
دشمن را شکست داده و از مسیر تحریم
به سالمت گذر کنیم».

اخبار حوادث
سارقان حرفه ای منازل در البرز
به دام افتادند

جانش��ین فرمانده انتظامیاستان البرز  ،از
دس��تگیری س��ارقان منزل ،در شهرهای
مختلف کشور که اقدام به  50فقره سرقت
کرده بودن��د ،خبر داد.به گ��زارش پایگاه
خبری پلیس  ،سردار “سید جعفر حسینی”
با اعالم این خبر گفت  :در پی ارجاع چند
فقره پرونده سرقت منزل به شیوه تخریب
در ورودی منازل به پلیس آگاهی اس��تان
البرز ،بالفاصله تحقیقات اولیه در خصوص
شناسایی س��ارق یا سارقان در دستور کار
قرار گرفت.جانشین فرمانده انتظامیاستان،
عنوان داشت :تحقیقات اولیه حاکی از آن
بود که سرقتها به شیوه تخریب در ورودی
منازل  ،ساعتهای ابتدایی شب در مناطق
کوي کارمندان  ،باغس��تان و اشتراکي از
سوی سرنشينان  3دستگاه خودرو سمند
 405 ،و پرايد انجام ش��ده اس��ت .سردار
حس��ینی با اعالم این خبر تصریح کرد :با
انجام تحقیقات گسترده میدانی  ،مخفيگاه
متهم��ان شناس��ايي و در ی��ک عملیات
غافلگیرانه هر  3متهم دستگیر و از منزل
آنها تعدادی اموال س��رقتی شامل لوازم
برقی  ،قاليچه و تابلو فرشهاي دستباف
نفیس ،پوش��اک و قطعات خودرو کشف
و  3دس��تگاه خودرو  ، 405سمند و پراید
توقیف شد .این مقام انتظامیخاطر نشان
کرد :متهمان که دارای س��ابقه س��رقت
هس��تند  ،در بازجوییه��ای مام��وران به
جرم خود مبنی بر  50فقره س��رقت منزل
در ش��هرهای “تهران  ،کرج  ،اسالمشهر،
اندیشه  ،اشتهارد  ،قم و فردیس” اعتراف
کردند .وی ب��ا بیان اینک��ه ارزش اموال
مکشوفه براساس اعالم نظر کارشناسان
 10میلیارد ریال برآورد شده است ،گفت :
تا کنون  15نفر از مال باختگان شناسایی
و تالش برای شناسایی س��ایر آنها ادامه
دارد .
خروج اتوبوس ولوو
از جاده با  ۲۳مسافر

رییس مرکز اطالع��ات و کنترل ترافیک
پلیس راهور ناجا از خروج از جاده اتوبوس
ولوو با  ۲۳مس��افر در س��منان خب��ر داد.
س��رهنگ نادر رحمانی در گف��ت و گو با
میزان بیان کرد :حوالی ساعت یک بامداد
چهارشنبه یک دس��تگاه اتوبوس ولوو در
کیلومت��ر  ۱۸کمربندی ش��اهرود از جاده
خارج شد.رییس مرکز اطالعات و کنترل
ترافیک پلیس راه��ور ناجا با بیان این که
اتوبوس مذکور با  ۲۳مسافر از اسفراین به
سمت تهران در حال حرکت بود که دچار
این س��انحه ش��د تصریح کرد :برابر نظر
کارشناس��ان پلیس راه ،عدم توجه به جلو
علت این حادثه بوده است.
دستگیری زوج موبایل قاپ در پایتخت

رئی��س پایگاه هش��تم پلی��س آگاهی از
دس��تگیری زوج موبایل ق��اپ با  50فقره
س��رقت خبر داد .به گزارش پایگاه خبری
پلیس“ ،س��رهنگ علی عزی��ز خانی” در
توضیح این خبر ،گفت :ب��ا ارجاع تعدادی
پرون��ده به پایگاه هش��تم پلی��س آگاهی
مبنی بر سرقت گوشیهای همراه توسط
زوج موتورسوار ،شناسایی و دستگیری آنها
در دس��تورکار قرار گرفت و ماموران موفق
شدند در تحقیقات میدانی ،چهره متهمان
را شناسایی کنند.این مقام انتظامیتصریح
کرد :در تحقیقات اولیه مش��خص شد که
این زوج دارای س��ابقه کیف��ری بوده و به
تازگی از زندن آزاد شده اند.وی بیان داشت:
در ادامه تحقیقات پلیسی  ،ماموران موفق
به شناس��ایی مخفیگاه متهمان شده و با
هماهنگی مقام قضائی آنها دستگیر و برای
تحقیقات تکمیلی به پایگاه هشتم منتقل
شدند.س��رهنگ عزیز خانی با بیان اینکه
متهمان برای جلوگیری از شناسایی شدن،
پالک موتورسیکلت را میپوشاندند ،عنوان
کرد :م��ال باختگان پس از مراجعه به این
پایگاه اظهار میداشتند که در حال مکالمه
با تلفن همراه بودیم که ترک نش��ین یک
دستگاه موتورسیکلت که زن بود با نزدیک
ش��دن به ما گوش��یهایمان را قاپیده و به
سرعت از محل متواری شدند.رئیس پایگاه
هش��تم پلیس آگاهی تهران از شهروندان
خواس��ت :برای جلوگیری از وقوع جرایم
مش��ابه از مکالمه و یا ارسال پیام به مدت
طوالنی در معابر عمومیدوری کنید.

