اخبار
وزير بهداشت:قول ميدهم
حتي يک روز هم دارو کمياب نشود

وزير بهداشت با اشاره
به اين که در کشور
هيچ گونــه کمبود
دارويــي نداريم ،در
اين بــاره گفت :اين
قول را به مردم ميدهيم که حتي يک روز
هم کمبود دارو نداشــته باشيم.به گزارش
ايسنا ،سعيد نمکي با اشاره به اينکه در زمينه
داروهاي اساســي کوچکترين کمبودي
نداريم و در ســال آينده هم اين کمبود را
نخواهيم داشت ،گفت :در زمينه قيمت دارو
هم مانند سالهاي گذشته افزايش سنواتي
ممکن است وجود داشته باشد ،اما جهش
قيمتي که به مردم فشار وارد کند ،نخواهيم
داشت .بيمهها هم داروهاي تحت پوشش
را حمايت خواهند کرد.وي در ادامه ،خاطر
نشان کرد :طرح تحول سالمت را به شدت
دنبال خواهيم کرد و مواردي مثل نگرش
اقتصادي به طرح تحول نظام ســامت و
اثربخشــي هزينهها را دنبــال ميکنيم و
تالشمان بر اين است که کاهش پرداخت
از جيب بيمار ،تأمين دارو براي بيماريهاي
خاص ،ماندگاري طبيب در مناطق محروم
را تقويت کنيم .از همه مهمتر به دنبال اين
هستيم که به بخش خصوصي بيشتر بها
دهيم ،البته نه اينکه جورش را مردم بکشند،
بلکه بايد خودمان جورش را بکشيم.نمکي
گفت :بهترين کاري که ما ميتوانيم براي
مردم انجام دهيم ،اين اســت که خدمات
بخش ســامت را به نحو احســن انجام
دهيم .ما قول ميدهيم با وجود تحريمها
حتي يک روز کمبود دارو نداشــته باشيم.
ما توسعه زير ساختهاي نظام سالمت را
ادامه ميدهيــم .همچنين به توليد کننده
داخلي بيشتر بها ميدهيم و اجازه نخواهيم
داد داروها و تجهيزات پزشکي که قابليت
توليد داخل دارند ،به کشور وارد شود.
افزايش کمک معيشت جانبازان
و خانوادههاي شهدا در سال ۹۸

معاون تعاون و امور
اجتماعي بنياد شهيد
از افزايــش کمک
معيشت جانبازان و
خانوادههاي شــهدا
بر اساس افزايش حداقلي حقوق کارکنان
دولت در سال  ۹۸خبر داد.محمود پاکدل در
گفتگو با مهر ،درخصوص کمک معيشتي
که به ايثارگران و جانبازان تعلق ميگيرد،
گفت :قانون برنامه ششــم براي جانبازان
فاقد درآمد ،خواهران ،بــرادران و نامادري
شهدا که داراي شرايط خاص باشند کمک
معيشــت خاص در نظر گرفته که معادل
حداقل حقوق کارکنان دولت است.پاکدل
افزود :تاکنــون نيز تعــداد زيادي کمک
معيشت براي اين افراد ايجاد شده و حدود
 ۳۶هزار نفر از اين مزايا بهره مند شده اند.
وي بابيان اينکه مبلغ اين کمک معيشت
براي نامادري ،خواهر و برادران شــهيدان
کمتر است ،عنوان کرد :دليل کم تر بودن
آن مبلغ نيز عدم تامين اعتبار براي آن است
و در صــورت تعيين اعتبار اين رقم به روز
خواهد شــد .معاون تعاون و امور اجتماعي
بنياد شهيد اظهار داشت :براساس سياست
دولت و مجلس هرســاله مبلغي حداقلي
براي کساني که حقوق پاييني دارند ،درنظر
گرفته ميشود.پاکدل درخصوص افزايش
کمک معيشتي به خانوادههاي جانبازان و
شهدا توضيح داد :سال آينده نيز بر اساس
افزايش حداقلي حقوق کارکنان دولت ،مبلغ
اين کمک معيشــتي نيــز افزايش خواهد
يافت.وي اظهــار اميدواري کرد :اميدواريم
ســال آينده با افزايــش حداقلي در تامين
اعتبارها ،شــاهد افزايش چشمگير کمک
معيشتهاي مربوط به بنياد شهيد باشيم.
انتخاب رييس کل نظام پزشکي
روز جمعه برگزار ميشود

عضو هيات رييسه مجمع عموميسازمان
نظام پزشــکي آخرين جزييــات انتخاب
رييسکل ســازمان نظام پزشکي کشور را
اعــام کرد.دکتر منصور جعفري نمين در
گفتوگو با ايسنا ،با بيان اينکه تاکنون ۲۲۳
نفر از اعضاي مجمع عموميسازمان نظام
پزشــکي براي حضور در رأيگيري اعالم
آمادگــي کردهاند ،گفت :همچنين تاکنون
شــش نفر به صورت کتبي کانديداتوري
ــمت رييسکلي
خــود را براي تصدي سِ َ
سازمان نظام پزشــکي اعالم کردهاند.وي
افزود :شــش کانديد اعالم شده عبارتند از
آقايان دکتر ظفر قندي ،دکتر عزيزي ،دکتر
ساالريان ،دکتر سيد شريفي ،دکتر افشينپور
و دکتر برديا .اين افراد اعالم کانديداتوري
کردهاند .از اين کانديداها سه نفرشان عضو
شــورايعالي نظام پزشکي بوده ،يک نفر
بازرس و دو نفر هــم عضو هيئت مديره
نظام پزشکيهاي شهرستانها و نماينده
مجمع عموميهم هستند .همه کانديداها
عضو مجمــع عموميبوده و حق رأي هم
دارند.جعفري نميــن تاکيد کرد :بر همين
اســاس روز جمعه  ۲۶بهمن ماه دو جلسه
براي مجمع عموميخواهيم داشت؛ يکي
جلســه مجمععموميعادي براي بررسي
مشــکالت جامعه پزشکي و جلسه مجمع
عموميفوقالعاده که براي انتخاب رئيس
کل از ســاعت هشت صبح تا چهار بعد از
ظهر برگزار ميشود.

رئيس سازمان بهزيستي  :مددجويان تحت فشارند

اجراي ۱۰درصد قانون حمايت ازمعلوالن در سال۹۸

رئيس ســازمان بهزيســتي کشور با
اشــاره به اينکه مستمري مددجويان
با توجه به تورم و کاهش ارزش پول
ملي به يک ســوم قبل کاهش يافته
است ،گفت :در سال آينده  ۱۰درصد
قانون حمايــت ازمعلــوالن اجرايي
ميشــود.وحيدقبادي دانــا در گفتگو
با مهــر در مورد بودجه ســال آينده
سازمان بهزيستي گفت :پيشنهاداتي
کــه در رابطه بــا بودجه ســال ۹۸

بهزيستي براي ارائه خدمات به جامعه
هدف مطرح شــده هــم در اليحه و
هم در کميســيون تلفيق خوب بوده
اســت اما با توجه به نياز جامعه هدف
و آنچه ما احتياج داريم کم است.وي
با اشاره به اينکه تنگناها و کاستيها
زياد هســتند ،افزود :علي رقم اينکه
مبلغ مســتمريها در دولت دوازدهم
ســه برابر افزايش يافته اســت اما با
توجه به تــورم و کاهش ارزش پول

ملي ،مبلغ مســتمريها به يک سوم
قبل کاهش يافتــه و همين موضوع
جامعه هدف ما را دچار مشکل کرده و
آنها تحت فشار هستند.رئيس سازمان
بهزيســتي در مورد اعتبــار مورد نياز
قانون حمايــت از حقوق معلوالن نيز
تاکيدکرد :مبلغي که در اليحه بودجه
ســال آينده براي اجرايي شدن قانون
حمايت از معلوالن در نظر گرفته شده
يک هزار و  ۱۰۰ميليارد تومان است
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در حالــي که بر آورد ما از اعتبار مورد
نيــاز اجراي قانون  ۱۲هــزار و ۳۰۰
ميليارد تومان بوده است اما اميد داريم
با کمک نمايندگان و مذاکرات انجام
شده بودجه در نظر گرفته شده به دو
هزار و  ۱۰۰ميليــارد تومان افزايش
پيدا کنــد.وي اظهار داشــت :با اين
اعتبار ميتوانيم در دو مرحله پوشش
 ۱۰درصــدي قانون حمايت از حقوق
معلوالن را داشته باشــيم.قبادي دانا

گفت :با توجه به شرايط سخت امسال
و ســال آينده ،همين که کار اجراي
قانون حمايت از معلوالن آغاز شــده
خوب اســت و ما نيز سعي ميکنيم
بــا در نظر گرفتن آيتمهاي مقاومتي،
شفاف ســازي و انضباط مالي شرايط
اوليه نسبتا خوبي ايجاد کنيم.

رئيس کانون سردفتران ازدواج و طالق خبر داد

گروه اجتماعي :رئيس کانون ســردفتران
ازدواج و طــاق از کاهش روند صعودي
ثبت طالق در سال  ۹۷خبر داد.
علي مظفري رئيس کانون سردفتران ازدواج
و طالق در نشســت خبري که چهارشنبه
 ۲۴بهمن ماه) برگزار شــد ،اظهار کرد :در
ديداري که مســئوالن قضايي در تير ماه
سال  ۹۵با مقام معظم رهبري داشتند ،رهبر
انقالب چند مورد را به مسئوالن تذکر دادند
که يکي از آنها افزايش طالق توافقي بود
و ايشان دستور دادند که تدابيري انديشيده
شود تا از روند صعودي طالق کاسته شود.
وي افزود :طي  ۲۰سال گذشته طالق در
کشــور روندي صعودي داشت ،به همين
دليــل پيرو تذکر مقام معظــم رهبري در
شوراي عالي انقالب فرهنگي و قوه قضاييه
جلساتي تشکيل شد و در جلسات عوامل
افزايش طالق از جمله عوامل سياســي و
اقتصادي مورد بررســي قرار گرفت.رئيس
کانون ســردفتران ازدواج و طالق گفت:
طبق بررسيهاي انجام شده يکي از عوامل
افزايش طالق در بين زوجين ،مشــکالت
قانونگــذاري بود ،زيرا قبل از ســال ۷۱
زوجين براي طالق توافقي مســتقيم به
دفترخانهها مراجعــه و طالق خود را ثبت
ميکردند ،اما از سال  ۷۱تصميم گرفته شد
که زوجين قبل از طالق به دادگاه مراجعه
کنند و يک نفر را از اقوام خود به عنوان داور
به دادگاه معرفي کنند.وي ادامه داد :اما اين
قانون نه تنها جلو رشــد طالق را نگرفت،
بلکه با آسيبهاي بيشتري همراه بود ،زيرا
دادگاهها مراکز داوري ايجاد کردند و ديگر
نيازي به معرفي داور از ســوي زوجين در
زمان طالق نبود و دادگاههاي خانواده براي

کاهش روند صعودي طالق در کشور

خود درآمدزايي ايجاد کرده بودند.مظفري
افزود :در سال  ۹۱تصميم گرفته شد تا در
کنار دادگاههاي خانواده ،مراکز مشاوره ايجاد
شود و زوجين قبل از طالق ملزم شدند به
مدت  ۵جلســه در کالسهاي مشــاوره
شــرکت کنند و اين پروسه روند طالق را
به مدت  ۲ماه به تعويق ميانداخت.رئيس
کانون سردفتران ازدواج و طالق گفت :از
داليل ديگر طالق زوجين اين بود که زن
و شوهر جايگاه اصلي ازدواج را نميشناختند
و زوجين تصور ميکردند ازدواج نيز مانند
رابطه دوســتي اســت.وي افزود :از جمله
داليل ديگر طالق کم شــدن مسئوليت
پذيــري بين زوجيــن ،ورود تجمالت به
موضوع ازدواج ،اشــتغال منفــي زنان در
زندگي مشترک و تأثير تفکرات فمنيستي
در زندگــي بود.مظفري بــا بيان اينکه در

ســال  ۹۶در هر ســاعت  ۷۰ازدواج ثبت
ميشد ،گفت :در ســال  ۹۶روند صعودي
طالق به اوج خود و به وقوع  ۲۱طالق در
ساعت رسيد.وي گفت :در سال  ۹۶از هر
دو ازدواج ،يک طالق ثبت ميشــد.رئيس
کانون ســردفتران ازدواج و طالق تصريح
کرد :در شــوراي انقــاب فرهنگي براي
کاهش طالق مصوب شد که زوجين قبل
از ثبت ازدواج يک دوره آموزشي  ۶ساعته
در  ۴رشته روانشناسي ،حقوقي ،مهارتهاي
زندگي و احکام و خانواده را طي کنند.
وي تصريح کرد :همچنين مصوب شــده
اســت که زوجين قبل از مراجعه به دادگاه
براي اعالم درخواست طالق ۵ ،جلسه در
کالسهاي مشــاوره غربالگري سازمان
بهزيستي مراجعه کنند و بعد از پشت سر
گذاشــتن اين کالسها ،زوجين ميتوانند

به دادگاه مراجعه کنند.مظفري گفت :طبق
گزارش سازمان بهزيســتي در همان ماه
اول اجراي اين قانــون  ۳۵درصد زوجين
از طالق توافقي منصرف شدند.وي تأکيد
کرد :با تمــام تالشهاي مــا به منظور
کاهش طالق ،اما مشــاهده شد برخي از
دفترخانههاي طالق دفاتر خود را به مانند
مغازههــاي کوچک کنــار دادگاهها بردند
و به ســرعت طالقهاي توافقي را ثبت
ميکردند ،به همين دليل تصميم گرفته شد
از سال  ۹۸براي ثبت طالق در دفترخانهها
سقف تعيين شود و هر دفترخانه نتواند بيشتر
از آن طالق در ماه ثبت کند.رئيس کانون
سردفتران ازدواج و طالق گفت :همچنين
مقرر شــد دفاتر طالق حدود  ۲کيلومتر از
دادگاههاي خانواده فاصله داشــته باشند و
سردفتران طالق بايد در زمان ثبت طالق

اثر انگشــت خود را ثبت کنند.وي تصريح
کرد :خوشبختانه در سال  ۹۷روند صعودي
طالق در کشور کاهش پيدا کرد و در سه
ماهه نخست امسال  ۳درصد طالق نسبت
به سال قبل کاهش پيدا کرد و در  ۶ماهه
نخست ســال  ۱۲درصد کاهش پيدا کرد.
مظفري گفت :براي تشــويق بــه ازدواج
زوجين به مجلس درخواست داديم که وام
ازدواج از  ۱۵به  ۳۰ميليون تومان افزايش
پيدا کند که اين موضوع در کميسيون تلفيق
مجلس تصويب شد و از سال  ۹۸اجرايي
ميشــود.رئيس کانون سردفتران ازدواج و
طالق گفت :اســتانهاي تهران ،خراسان
رضــوي ،اصفهــان ،فارس ،خوزســتان،
آذربايجان شــرقي ،مازندران ،گيالن ،البرز
و آذربايجــان غربي در ســال  ۹۶جزء ۱۰
استان برتر در ثبت طالق بودند.وي افزود:
استانهاي سمنان ،چهارمحال بختياري و
يزد جزء سه استاني بودند که کمترين آمار
طالق را داشتند.رئيس کانون سردفترداران
ازدواج و طالق گفت :در سال  ۹۷استانهاي
تهران ،خراسان رضوي ،خوزستان ،فارس،
اصفهان ،آذربايجان شرقي و غربي ،کرمان،
مازندران ،سيستان و بلوچستان از نظر ثبت
ازدواج جزء  ۱۰استان برتر بودند و همچنين
استانهاي سمنان ،ايالم و خراسان جنوبي
کمترين ميزانثبتطالق راداشتند.مظفري
بيان کرد :در حال حاضر در حال راه اندازي
سايتي هستيم تا اطالعات زوجين در زمان
اقدام به ازدواج ثبت شــود و در اين سايت
فيلمهاي مشاوره و کتابهاي روانشناسي
بارگذاري شده اســت .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،وي گفت :اين سايت از
سال  ۹۸آغاز به کار خواهد کرد.

حداد عادل :براي اجراي سند تحول بنيادين  ۲راه داريم

همگان بر سند تحول بنيادين توافق دارند

رئيس فرهنگســتان زبان و ادب فارسي گفت :براي
اجراي ســند تحول بنيادين  ۲راه داريم .يا جبههاي
عمل کنيم يا بخشهاي اولويــت دار آن را انتخاب
کنيم.به گزارش مهر ،غالمعلــي حداد عادل رئيس
فرهنگستان زبان و ادب فارسي در نشست همانديشي
رؤساي سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي(بعد

رئيس پليــس آگاهي تهران بــزرگ ،از
دســتگيري مجرميســابقهدار ملقب به
«ابليس ســياه» خبر داد کــه تنها پس از
گذشت چهار ماه از زمان آزادياش از زندان
مرتکب قتل شد.
ساعت  01:30مورخه  21بهمن  97وقوع
يک فقــره جنايت در طبقــه چهارم يک
مجتمع مسکوني در بلوار دريا به کالنتري
 134شــهرک قدس اعالم شد.با حضور
مأموران در محــل و تأييد خبر اوليه فوت
پيرمردي  68ســاله ،بالفاصله موضوع به
اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي و قاضي
کشيک دادسراي امور جنايي اعالم شد.پسر
مقتول که طي تماس تلفني با  110موضوع
را بــه پليس اطالع داده بود ،در اظهاراتش
به کارآگاهان گفت :روز گذشته (مورخ 20
بهمن  )97از ســاعت  14الي  17به همراه
اعضاي خانوادهام در منــزل پدرم حضور
داشــتيم و پس از آن به منزلمان در کرج
رفتيم ،ســاعت  19به پدرم زنگ زدم تا به
او اطالع دهم که به خانه رســيديم اما او
پاســخگو نبود ،موضوع را با برادر بزرگترم
مطرح کــردم و از او خواســتم که به پدر
سرکشــي کند اما او گفت کــه در تهران
حضور ندارد.وي افزود :نهايت ًا ســاعت 12
شــب به همراه يکي از اقوام همســرم به
تهران و خانه پدرم مراجعه کرديم ،زمانيکه
در آپارتمان را باز کردم ،با بهمريختگي اثاثيه
داخل خانه روبهرو شدم و نهايت ًا با جسد پدرم
در اتاقخواب درحاليکه دست ،پا و دهانش
با پارچه بســته شــده بود روبهرو شدم که
بالفاصله موضوع را به پليس اطالع داديم.
کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در همان
تحقيقات اوليه اطالع پيدا کردند که پسر
مقتول به نام «حميد» ( 30ســاله) نتيجه
ازدواج دوم مقتــول اســت ،برابر اظهارات
ساير اعضاي خانواده مقتول مشخص شد
که حميد از چندي پيش با پدرش اختالف
پيدا کرده و ارتبــاط آنها طي اين مدت به

از انقالب) که صبح چهارشنبه با موضوع مدرسه تراز
تمدن نوين اسالمي ،چالشها و راهبردها در مدرسه
دارالفنون برگزار شد ،گفت :مدرسه تراز تمدن الگوي
اسالميخوب است .اما بايد بگوييم اين مدرسه چگونه
بايد باشد و در سند تحول بنيادين ،ببينيم چگونه به
آن پرداخته شده اســت.وي ادامه داد :امروز همگي
بر سند تحول بنيادين سندي توافق داريم و مخالفي
ندارد .تنها ممکن است برخي با بخشهايي از آن يا
عباراتي در آن مخالف باشد ،اما کليت محتوا حرفهاي
منطقي ،اســاميو تربيتي است که به شوراي عالي
انقالب فرهنگي رفته و به تصويب شده است.رئيس
فرهنگستان زبان و ادب فارسي در ادامه بيان کرد :براي
اجراي سند تحول  ۲راه وجود دارد؛ اول آنکه جبههاي

عمل کنيم و روش بعدي اين اســت که بخشهاي
اولويت دار را انتخاب کنيم و روي آن متمرکز شويم.
وي در تکميل سخنان خود گفت :آموزش و پرورش
در حال حاضر نميتواند بــه صورت جبههاي عمل
کند و محدوديتهايي دارد که بايد به سمت انتخاب
اولويتها برود .وي در ادامه به چالش ديگر آموزش و
پرورش که تربيت معلم است اشاره کرد و بيان کرد :بعد
از انقالب سازوکار تربيت معلم باعث درگيري آموزش
و پرورش با وزارت علوم شد .ما تالش بسياري کرديم
تا مجوز تاسيس دانشگاه فرهنگيان را گرفتيم که اين
دانشــگاه در اختيار آموزش و پرورش باشد ،اما سوال
اينجاست که اين دانشگاه چقدر به اهداف خود نزديک
شده است.حدادعادل اظهار کرد :بنابر آمار مرکز نيروي

انســاني آموزش و پرورش تا سال  ،۱۴۰۰حدود ۳۲۰
هزار معلم در آموزش و پرورش بازنشسته ميشوند و
ظرفيت دانشگاه فرهنگيان تا چهار سال بيشتر  ۷۰هزار
نفر نيست .در نتيجه ميرويم سراغ فارغ التحصيالن
ديگر دانشگاهها .همين ميشود که ساماندهي معلمان
حق التدريس به نتيجه نميرسد چون هر بار گروهي
از معلمان حق التدريس به نمايندگان فشار ميآوردند
براي رسميشــدن و آنها براي آنکه مردم را راضي
نگه دارند تا در دوره بعد راي بياورند اين خواســته را
ميپذيرند که همين مسير ادامه پيدا کند .اين مسير
باعث يک سري اتفاقات دنباله دار ميشود به طوريکه
امروز آموزشياران نهضت سوادآموزي هم مدعي معلم
شدن و استخدام شدن هستند.

«ابليس سياه» و همدستانش به جرم قتل بازداشت شدند

گونهاي نبوده که رابطه نزديکي با يکديگر
داشته باشند.با توجه به تحقيقات ميداني و
ديگر اقدامات پليسي ،کارآگاهان اداره دهم
پليس آگاهي اقدام به دستگيري پسر مقتول
کردند.
اعتراف متهم در بازجوييها

حميد در اظهارات اوليه منکر هرگونه دخالت
در مــرگ پدر خود بود اما در ادامه و با ارائه
مستندات پليســي به ناچار لب به اعتراف
گشــود و به کارآگاهان عنوان داشت که
قتل پدرش توســط يکي از اراذل و اوباش
منطقه ستارخان به نام علي.الف ( 35ساله)
انجام شده است.حميد درباره نحوه مشارکت
خود در قتل پدرش به کارآگاهان گفت :روز
حادثــه (جنايت) برابر قــراري که با علي
گذاشته بودم ،به همراه اعضاي خانواده و به
بهانه ميهماني به خانه پدرم رفته بوديم ،در
زمان حضور در منزل پدرم ،از طريق آيفون
اقدام به باز کردن در ورودي مجتمع کرده
و علي به همراه دوستانش به پشتبام خانه
رفته و آنجا مخفي شدند ،آنها منتظر ماندند
تا من و خانوادهام محل را ترک کنيم.
با شناســايي «علي.الــف» ،کارآگاهان در
همان تحقيقات اوليه اطالع پيدا کردند که
وي از مجرمان سابقهدار در زمينه ارتکاب
جرايم مختلف سرقت ،زورگيري ،ضرب و
جرح ،تهديد شهروندان و آزار و اذيت است
که آخرين بار در سال  1391به اتهام آزار و
اذيت پسري  21ساله دستگير و در آن پرونده
به «ابليس ســياه» معروف شده و حدود
چهار ماه پيش از زندان آزاد شده است.برابر
اطالعات پرونده سال « 1391علي  .الف»
در سال  1389پسري  21ساله را با تهديد
مــورد آزار و اذيت قرار داده و پس از آن به
مدت دو سال اين جوان و خانوادهاش را به
مرگ تهديد ميکرد تا نهايت ًا در سال 1391
و ادامه تهديدات ،با طرح شــکايت خانواده
اين پسر توســط پايگاه دوم پليس آگاهي

تهران بزرگ دســتگير ،تصوير وي در آن
پرونده و برابر دستور قضايي براي شناسايي
ديگر جرايم ارتکابي منتشر و پس از تکميل
پرونده روانه زندان شــده است.کارآگاهان
اداره دهم پليس آگاهي در تحقيقات از پسر
مقتول اطالع پيدا کردند که علي.الف پس
از آزادي از زندان در منطقه ستارخان تردد
دارد که با شناسايي دقيق محل تردد وي،
اين متهم در يک عمليات پليسي و قبل از
هرگونــه اقدام به فرار در مورخه  23بهمن
 97بازداشت و به اداره دهم پليس آگاهي
تهران بزرگ منتقل شد.
افشاي جزييات جنايت

علي پس از مواجه حضوري با پسر مقتول به
ناچار لب به اعتراف گشود و ضمن معرفي دو
همدست خود ،در اعترافاتش به کارآگاهان
گفت :چندي پيش با حميد (پســر مقتول)
آشنا شدم ،حميد در صحبتهايش ميگفت
پدرش رفتار مناسبي با او ندارد تا اينکه يک
روز مدعي شد پدرش در خانه گاوصندوقي
پر از پول ،طال و اسناد مالکيت دارد ،حميد
از من خواسته بود در پوشش سارق به خانه
پدرش رفته و محتويات داخل گاوصندوق
را ســرقت کنم ،قرار بود اسناد مالکيت به
حميد و طال و جواهرات داخل گاوصندوق
نيز به من برسد لذا موضوع را با دو دوستم
در ميان گذاشــته و آنها نيز براي سرقت
اعالم آمادگي کردند.وي افزود :روز حادثه
برابر نقشه طراحي شده توسط من ،حميد
به همراه خانوادهاش و به بهانه ميهماني به
خانه پدرش رفــت ،حميد ار طريق آيفون
در مجتمــع را باز کــرد و من به همراه دو
دوستم ،مستقيم به پشتبام رفته و منتظر
مانديم حميد و خانــوادهاش از خانه خارج
شوند ،پس از رفتن حميد و خانوادهاش ،به
نام همسايه زنگ واحد مقتول را زديم ،به
محض باز شدن در خانه ،به زور وارد خانه
شده و مقتول را مستقيم به اتاقخواب برده
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اخبار حوادث
شهادت يک سرباز در درگيري
با قاچاقچيان در زاهدان

شب سه شنبه يگان تکاوري  ۱۰۶قطار
خنجک زاهــدان در تعقيــب و گريز با
خودروي قاچاقچيان دچار انحراف از جاده
شده و سرباز محمد حسيني به دوستان
شهيدش پيوست.به گزارش ايسنا ،در اين
حادثه تعدادي ديگر از پرسنل اين يگان
دچار مصدوميت شــدند که حال يکي از
آنان وخيم اســت و هم اکنون در ICU
بستري است.سرباز حسيني مجرد ،ساکن
شــهر قوچان از توابع اســتان خراسان
رضوي بود ،پيکر اين سرباز فداکار جهت
تشييع به زادگاهش منتقل شد.
 ۲فوتي و  ۵مفقودي
جوي اخير
در حوادث ّ

رئيس سازمان امداد و
نجات جمعيت هالل
احمر از امدادرســاني
به بيــش از  ۱۲هزار
نفــر در  ۲۲اســتان
متأثــر از حوادث جوي در کشــور خبر داد.
مرتضي سليميرئيس سازمان امداد و نجات
جمعيت هالل احمر در گفتگو با باشــگاه
خبرنگاران جوان ،با اشاره به وقوع سيل ،برف
و کوالک در کشــور اظهار کرد ۲۲ :استان
در کشــور از جمله اصفهان ،ايالم ،بوشهر،
تهران ،چهارمحال و بختياري ،خراسانهاي
جنوبي ،رضوي و شمالي ،خوزستان ،سمنان،
سيستان و بلوچستان ،فارس ،قزوين ،کرمان،
کرمانشاه ،کهگيلويه و بويراحمد ،گلستان،
لرستان ،مازندران ،مرکزي ،هرمزگان و يزد
از  ۲۰بهمن تا ســاعت  ۶صبح چهارشنبه
 24بهمن ماه متأثر از سيل ،برف و کوالک
بودند.وي افــزود :در اين مدت  ۱۱۳۹نفر از
نيروهاي امــدادي در قالب  ۲۹۶تيم به ۱۲
هزار  ۷۷۰نفر امدادرساني کردند و همچنين
 ۲هزار و  ۲۴۳نفر اسکان اضطراري دريافت
کردنــد و  ۹۶نفر نيز به مناطق امن منتقل
شدند.ســليميبا اشاره به مفقود شدن  ۵نفر
گفت :دو نفر در شهرســتان اسديه خراسان
جنوبي ،يک نفر در رودان هرمزگان ،يک نفر
در ميرجاوه سيستان و بلوچستان و يک نفر
هم در ممسني فارس مفقود شدند و همچنين
يک نفر در اسديه خراسان جنوبي و يک نفر
هم در اللي خوزستان به دليل گرفتار شدن
خودرو سواري در مسير سيالب فوت شدند.
رئيس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل
احمر تصريح کرد ۸۳۹ :دســتگاه خودرو از
مســير برف ۵۴ ،دســتگاه خودرو از مسير
سيالب رهاســازي شــدند و از  ۱۹۰واحد
مسکوني نيز آب تخليه شد.سليميتشريح
کرد ۷۲ :دســتگاه چــادر ۲۴۳۰ ،تخته پتو،
 ۴۳۰تخته موکت ۲۱۰۰ ،کيلوگرم نايلون،
 ۹۲۵بســته غذايي ۲۰۷۷ ،قوطي کنسرو،
 ۲۳۰کيلوگرم حبوبات ۱۳۰ ،کيلوگرم روغن
و  ۳۳۰بطــري آب معدنــي در بين مناطق
مذکور توزيع شــد.وي افزود :امدادرساني در
استانهاي خراسان جنوبي و شمالي ،سمنان،
مازنــدران ،کرمان ،هرمزگان ،سيســتان و
بلوچستان و فارس همچنان ادامه دارد.
4کشته و  2مجروح در اثر برخورد
خودروي سنگين با پرايد

و پس از بستن دست ،پا و دهانش ،به دنبال
گاوصندوق گشتيم اما گاوصندوقي در خانه
وجود نداشت ،مقتول را مورد ضرب و شتم
قرار داديم اما مشخص شد که گاوصندوقي
در خانه ندارد ،نهايت ًا محل نگهداري پول و
طالجات را در يکي از اتاقها پيدا کرده و با
سرقت پول و طالجات (در حاليکه دست و
پا و دهان مقتول محکم بسته شده بود) از
خانه خارج شديم.با معرفي دو متهم ديگر
پرونده به نامهاي فرهاد ( 29ســاله) و امير
( 30ســاله) ،آنها نيز در منطقه پارکوي و
ســتارخان شناسايي شده و تنها با گذشت
چند ســاعت از زمان دستگيري سرکرده
گروه ،دســتگير و صراحت ًا به مشرکت در
سرقت منجر به جنايت اعتراف کردند.
مالباختگان به اداره آگاهي مراجعه کنند

در همان تحقيقات مقدماتي صورت گرفته
از ايــن گروه از ســارقان و در بازرســي از
مخفيگاههاي آنهــا ،مقاديري از طالجات
سرقت شده از خانه مقتول کشف شد.عالوه
بر طالجات سرقت شــده از خانه مقتول،
امــوال با ارزش ديگــري از قبيل فرش و
طالجات نيز کشف شد که با ادامه تحقيقات
پليسي مشخص شد اين گروه از متهمان
با شناسايي منازل متعلق به زنان و مردان

سالخورده اقدام به سرقتهاي به عنف از منازل
ميکنند که در ادامه با بررسي پروندههاي
مشابه ،تعدادي از محلهاي سرقت به عنف
منازل در شهر تهران شناسايي و مالباختگان
به پليس آگاهي تهران بزرگ دعوت شدند.
در ادامه اقدامات پليســي ،کارآگاهان اداره
دهم پليس آگاهي تهران بزرگ اطالع پيدا
کردند که اين گروه از سارقان به عنف قصد
داشتند با شناسايي تعدادي از محل سرقت
در شهرستانهاي تبريز و اصفهان ،سرقتهاي
مشــابه ديگري را انجام دهند که پيش از
هرگونه اقداميدستگير شدند.سردار عليرضا
لطفي؛ رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ ،با
اعالم اين خبر به تسنيم گفت :با توجه به
اعتراف صريح پسر مقتول به مشارکت در
جنايت و اعتراف متهمان به ويژه سرکرده
گروه سارقان ،به سرقت به عنف منجر به
جنايت ،قرار بازداشــت موقت توسط مقام
قضايي صادر و هر چهار متهم در اختيار اداره
دهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفتند.
وي از تماميشهروندان و مالباختگاني که
به اين شــيوه مورد سرقت به عنف منازل
خود قرار گرفتند خواست تا براي شناسايي
متهمان و پيگيري شــکايات خود به اداره
دهم پليس آگاهي تهــران بزرگ واقع در
خيابان وحدت اسالميمراجعه کنند.

سخنگوي اورژانس قم خبر داد :شب گذشته
در تصادفي دلخراش در اتوبان کاشان  -قم
 ۱،کودک و  ۳بزرگسال در دم جان باختند.
به گزارش ايســنا ،مهدي فراهاني دراين
رابطــه توضيح داد :بر اثر برخورد شــديد
خودروي سنگين با پرايد  ۴تن کشته و ۲
نفر مجروح شــدند.وي اظهار کرد :در اين
حادثه که در حدود  ۲۰کيلومتري قم اتفاق
افتاد ،به دليل وخامت حال مجروحان ،بالگرد
اورژانس هوايي به همراه آمبوالنس زميني
در کمترين زمان ممکــن به محل اعزام
شدند.فراهاني بيان کرد :بر اساس اطالعات
اوليه از محل تصــادف هر  ۴نفر فوتي از
سرنشينان خودروي پرايد و  ۲مجروح اين
سانحه نيز از سرنشينان خودروي سنگين
بودهانــد .همچنين در راســتاي اخبار اين
حوزه ،سرپرست پليس راه استان آذربايجان
شــرقي از برخورد يک دستگاه پژو  ۴۰۵با
سواري پرايد در محور «تبريز-اهر»خبرداد.
سرهنگ رضا کريمينژاد در تشريح اين خبر
گفت :در پي اعالم مرکز فوريتهاي پليس
 ۱۱۰مبني بر وقوع يک فقره تصادف فوتي
در محور «تبريز  -اهر» باالتر از سه راهي
«ينگجه»بالفاصله اکيپ گشتي پليس راه
به همراه گروههاي امدادي به محل حادثه
اعزام شدند.اين مقام انتظامياستان افزود:
با حضور ماموران مشخص شد  ۲دستگاه
خودرو ســواري پژو ۴۰۵و سواري پرايد با
يکديگر برخورد ،که در اثر اين حادثه ۲نفر
از سرنشينان خودروها در دم فوت و  ۳نفر
ديگر مصدوم و توسط عوامل اورژانس به
بيمارستان اعزام شــدند.به گزارش پايگاه
خبري پليس ،سرپرســت پليس راه استان
علت اصلي حادثه را بي احتياطي از جانب
راننده سواري پژو ۴۰۵در اثر انحراف به چپ
اعالم کرد.

