اخبار

جاماندگان با  ۱۴۲۰تماس بگیرند؛

واریز بیمه بیکاری کرونا برای  ۹۰درصد مشموالن

ماندگاری هوای گرم در کشور

مدیرکل پیشبینی و هش��دار سریع سازمان
هواشناسی گفت :طی هفته جاری در بیشتر
نقاط کشور ماندگاری هوای گرم را خواهیم
داشت و دمای هوا در استان خوزستان به ۵۰
درجه سانتیگراد نیز میرسد.صادق ضیاییان
در گف��ت و گو با ایس��نا اظه��ار کرد :طی 4
روز آینده در بخشهایی از ارتفاعات جنوب
سیس��تان و بلوچس��تان ،ارتفاعات و شمال
ش��رق هرمزگان ،ارتفاعات کرمان و ش��رق
فارس به تناوب افزایش ابر ،بارش پراکنده و
گاهی رعد و برق و وزش باد خواهیم داشت.
مدیرکل پیشبینی و هش��دار سریع سازمان
هواشناسی با اشاره به اینکه از روز چهارشنبه
(اول مرداد) بارش در ش��مال غرب کش��ور
آغاز میش��ود ،اظهارک��رد :طی هفته جاری
ماندگاری هوای گرم و ش��رایط تابس��تانه
دما در بیشتر نقاط کش��ور برقرار است و در
اس��تان خوزس��تان دمای هوا از روز شنبه تا
س��ه ش��نبه ( ۲۸تا  ۳۱تیر) تا آس��تانه  ۴۹و
 ۵۰درجه سانتیگراد میرسد.ضیاییان افزود:
طی روزهای چهارش��نبه و پنجشنبه ( ۱و ۲
مرداد) کاهش محس��وس دما را در ش��مال
غرب کشور به ویژه سواحل شمالی خواهیم
داشت و در این مناطق حدود  ۶تا  ۱۰درجه
س��انتیگراد از گرمای هوا کاسته میشود.به
گفته وی از روز ش��نبه تا سهشنبه ( ۲۸تا ۳۱
تیر) در نوار شرقی کشور به ویژه منطقه زابل
وزش باد شدید خواهیم داشت که در بعضی
ساعات با گرد و خاک همراه است.
 ۱۲هزار مددجوی کمیته امداد
مستمریبگیر تامین اجتماعی شدند

مدیرکل بهداش��ت ،بیمهه��ای اجتماعی و
درم��ان کمیته امداد با بی��ان اینکه  ۱۲هزار
مددجوی امداد با پرداخت حق بیمه از سوی
این نهاد ،مس��تمریبگیر تامی��ن اجتماعی
ش��دهاند ،گفت :برنامه کمیته امداد افزایش
خانوادهه��ای تحت پوش��ش بیمه اجتماعی
به ی��ک میلیون خان��وار اس��ت.به گزارش
ایس��نا ،فریدون قربانی با تبریک فرارسیدن
هفته تامی��ن اجتماعی گفت :بیم ه اجتماعی
از محوریتری��ن موضوع��ات در فرآین��د
توانمندسازی مددجویان است که در قوانین
باالدستی کمیته امداد بر تقویت و توسعه آن
تاکید ش��ده اس��ت.وی با بیان اینکه کمیته
امداد از سال  ۸۴طی تفاهمنامهای با سازمان
تامین اجتماعی ،پرداخت حق بیمه اجتماعی
را برای مجریان طرحهای اشتغال تقبل کرده
است ،گفت :از سال  ۸۹زنان سرپرست خانوار
شهری هم تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار
گرفتند و حدود  ۲۴۰هزار از زنان سرپرست
خانوار و مجریان طرحهای اشتغال از خدمات
بیمه اجتماعی برخوردار شدند.قربانی افزود:
همچنین تا پایان س��ال  ۹۰حدود  ۱۴۰هزار
خانوار از زنان سرپرست خانوار روستایی هم
بیمه شدند و حق بیمه آنها توسط کمیته امداد
پرداخت میشد.مدیرکل بهداشت و بیمههای
اجتماعی و درمان کمیته امداد با بیان اینکه
ضریب نف��وذ بیمهه��ا در بی��ن مددجویان
کمیت��ه امداد در حال افزایش اس��ت ،گفت:
امروز برخی مددجویان به مرز بازنشس��تگی
رس��یدهاند و ای��ن بازنشس��تگی ب��ر مبنای
س��ن یا تکمیل  ۱۰سال س��ابقه بیمه است.
قربانی با تاکید بر اینکه بیمهش��دگان کمیته
امداد از تمام ظرفیته��ای تامین اجتماعی
ناش��ی از فوت ،بازنشستگی و از کارافتادگی
برخوردار میشوند ،اظهار کرد :تاکنون حدود
 ۱۲هزار نفر از بیمهش��دگان کمیته امداد به
دالی��ل مختل��ف از جمل��ه ازکار افتادگی یا
بازنشس��تگی ،به چرخه مس��تمریبگیران
تامین اجتماعی وارد شدهاند.
ایجاد هزار مرکز نیکوکاری
در استان تهران

رئیس شبکه های مردمی کمیته امداد استان
ته��ران از راه اندازی ه��زار مرکز نیکوکاری
تاپایان سال در استان خبر داد و گفت ۶:طرح
مبتن��ی بر نیاز در خصوص تامین مس��کن ،
جهیزیه  ،معیش��ت و ...تدوین ش��ده است.
ش��هرام فالح در گفتگو با مهر با اش��اره به
اینکه یکی از برنامههای کمیته امداد ایجاد
مراکز نیکوکاری در محالت و مساجد است
گفت :برنامه روزیهای الزم را انجام دادیم
تا بتوانیم مراک��ز نیکوکاری را در محالت و
صن��وف مختلف فعال کنی��م تا کمکهای
مردمی ب��ه نیازمندان هر محله ارائه ش��ود.
وی گفت :در این شکل از فعالیتها کمک و
خدمات به نیازمندان راحتتر انجام میشود
و نیازمندانی که در محالت مختلف شناخته
ش��دهاند میتوانند به راحتی و بدون پروسه
خاص��ی کمکه��ا را دریاف��ت کنند.رئیس
ش��بکههای مردم��ی کمیت��ه امداد اس��تان
تهران با اش��اره به اینکه در حال حاضر ۳۹۸
مرکز نیکوکاری در اس��تان فعال است تاکید
کرد :قصد داریم تا پایان س��ال تعداد مراکز
نیکوکاری را به هزار مرکز برس��انیم .برنامه
ریزیهای الزم انجام شده تا در ازای هر ۱۰
هزار نفر جمعیت یک مرکز ایجاد شود.

معاون بیمه ای س��ازمان تامین اجتماعی
با بیان اینکه بیش از  ۹۰درصد افراد ثبت
نام شده مقرری بیمه بیکاری ایام کرونا را
دریافت ک��رده اند گفت :افرادی که هنوز

این مقرری را دریافت نکرده اند می توانند
با ش��ماره  ۱۴۲۰تم��اس بگیرند .مهرداد
قریب در گفت وگو با ایسنا ،با بیان اینکه
حدود  ۸۷۰هزار نفر برای دریافت مقرری
بیمه بیکاری ایام کرونا در سامانه مربوط
ثبت نام کرده بودند که اس��امی نهایی به
وزارت رفاه ارسال ،شماره شبای واجدین
اخذ و برای خزانه داری ارسال شد  ،اظهار

کرد :این مقرری برای  ۲۰روز آخر اسفند،
فروردین و اردیبهش��ت ماه واریز شد.وی
افزود :بیش از  ۹۰درصد افرادی که ثبت
نام ک��رده بودند این مق��رری را دریافت
کرده اند.معاون بیمه ای س��ازمان تامین
اجتماع��ی درباره علت ع��دم دریافت این
مقرری برای شماری از ثبت نام کنندگان
گف��ت :تعدادی که تا امروز نتوانس��ته اند

این مبلغ را دریافت کنند زیاد نیس��ت اما
چند دلیل داش��ته اس��ت از جمله اینکه یا
ش��ماره شبا را اشتباه ارس��ال کرده بودند
یا ش��ماره متعلق به خودشان نبوده است.
قریب افزود :این افراد می توانند با شماره
 ۱۴۲۰تماس بگیرند تا راهنمایی شوند که
به چه نحوی مش��کل شان حل شود .اگر
اطالعات کامل باش��د مش��کل ظرف ۴۸

س��اعت رفع می ش��ود.وی درب��اره علت
تفاوت مبالغ واریزی نیز گفت که معموال
مقرری بیم��ه بیکاری بر اس��اس حقوق
 ۹۰روز آخر تعیین می ش��ود ضمن آنکه
مقرری بیمه بیکاری ایام کرونا با تصمیم
ستادملی کرونا تصویب و واریز شد و روال
دریافت مقرری بیمه بیکاری از خرداد ماه
به شرایط عادی برگشته است.

آغاز مقدمات ساخت خط  ۱۰مترو؛

ساخت واگن های داخلی مترو در دستور کار شهرداری

نش��ده که طبیعتا بخش��ی از این مشکالت
مربوط به دولت و سیس��تم بانکی و بخش��ی
دیگر مربوط به پیگیری های شهرداری است.
وی گفت :مس��ئوالن می گوین��د این  2رام
قطار آخرین قطارهای قرارداد سال  ۹۷است
و عمال واگن سازی بعد از آن بیکار می شود
و می دانید که در کش��ور چهار شرکت واگن
سازی داریم و باید هر چه سریعتر فکری کنیم
و ق��ول دولت در خص��وص خرید  ۶۳۰واگن
عملیاتی شود تا بتوانیم دوباره در واگن سازی
کار کنیم.هاشمی با بیان اینکه تولید قطار ملی
کار ارزشمندی است اما باید تالش کنیم که
میزان وابستگی مان به تجهیزات خارجی کم
شود ،اظهار کرد :امیدوارم در سال جهش تولید
و با وجود داش��تن کارخانجات واگن س��ازی
مختلف شاهد مراس��م افتتاح ده ها رام قطار
باشیم.

گ�روه اجتماع�ی ـ مهدی صالح�ی طاهری:

ش��هردار تهران از آغاز مقدمات ساخت خط
 ۱۰مت��رو از میدان کتابی به س��مت منطقه
 ۲۲خب��ر داد .پیروز حناچی ظه��ر دیروز در
مراس��م بهره برداری از  ۲رام قطار مترو که
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد با بیان
اینکه بخش آخر واگن های در حال ساخت
مترو وارد خطوط می ش��ود ،گفت :مش��کل
اصلی مترو این است که زیرساخت ها ساخته
ش��ده اما متناس��ب با آن واگن جدید اضافه
نشده است که ما این موضوع مهم را به طور
جد پیگیری می کنیم تا متناسب با زیرساخت
ها واگن ها نیز افزایش یابد.وی با بیان اینکه
ساخت واگن های داخلی و کاهش وابستگی
واگ��ن ها ب��ه قطعات خارج��ی به خصوص
در ش��رایط تحریم فعلی در دستور کار قرار
دارد ،اف��زود :س��اخت  ۱۰۵واگن جدید مترو
در دستور کار قرار دارد و امیدواریم در مرداد
ماه نیز بتوانیم قطعات آماده شده داخلی این
واگن ها را در معرض دید عموم قرار دهیم.
ش��هردار تهران با بیان اینکه ق��رارداد ۶۳۰
واگن که از س��وی دول��ت در حال پیگیری
بود به طرف چینی ارائه شده و تاییدیه های
بانک مرکزی نیز اعالم شده است ،گفت :در
آخرین جلس��ه ای که با سفیر چین داشتیم
این موضوع واگن ها بررس��ی شد و سفارت
ایران در چین نیز پیگیر این موضوع اس��ت.
وی ب��ا بیان اینک��ه بیکاری واگن س��ازی
تهران با کاهش سفارش��ات نگ��ران کننده
اس��ت اما اجازه نخواهی��م داد که این اتفاق
رخ ده��د ،اظهار کرد :می توانیم سفارش��ات

تهران و س��ایر ش��هرها را به س��مت واگن
س��ازی هدایت کنیم.حناچی ب��ا اعالم خبر
آغاز مقدمات ساخت خط  ۱۰مترو از میدان
کتابی به س��مت منطقه  ۲۲گفت :مقدمات
آماده ش��ده و به زودی س��اخت خط جدید
انجام می شود و می دانید که در منطقه ۲۲
بارگزاری زیادی ص��ورت گرفته اما حمل و
نقل عمومی متناسب با این بارگزاری نبوده
است.وی با اش��اره به شیوع کرونا گفت :در
فضای کرونایی نیازمند رعایت فاصله گذاری
اجتماعی هس��تیم ام��ا این مهم به ش��رط
افزای��ش ناوگان در اتوب��وس و مترو محقق
می شود.به گزارش ایسنا ،با حضور محسن

هاشمی و شهردار تهران که از طریق ویدئو
کنفرانس با واگن سازی تهران ارتباط داشتند
این  ۲رام قطار وارد فاز بهره برداری شد.
هاشمی  :عقب ماندگی مترو در تجهیزات


محسن هاشمی رئیس ش��ورای شهر تهران
نیز روز گذش��ته در مراس��م بهره برداری از ۲
رام قط��ار مترو که به صورت ویدئو کنفرانس
برگزار شد با بیان اینکه از همه عوامل اضافه
ش��دن  2رام قطار تش��کر می کنم ،گفت :با
آمدن این  2رام قطار ،یک درصد به ظرفیت
قطار عملیاتی مترو اضافه می شود.وی با بیان
اینکه طی سال های اخیر تالش های زیادی
برای توس��عه خطوط جدید مترو انجام گرفته

 6نفر بازداشت شدند ؛

محمد علیخانی رئیس کمیس��یون عمران و
حمل و نقل نیز در نشس��ت بررسی مطالبات
مدیریت ش��هری تهران از دول��ت در حوزه
حمل و نقل عمومی که امروز در خبرگزاری
مهر برگزار شد ،گفت :مترو تهران حدود ۲۰۰
ه��زار میلیارد تومان ب��رای تکمیل خطوط و
تجهیزات نیازمند است .زمانی همین واگنها
 ۵میلی��ارد تومان بود اما ام��روز به حدود ۲۰
میلیارد تومان رس��یده و هر قطار نیز ش��امل
 ۷واگن اس��ت .مترو تهران حدوداً به  ۳هزار
واگن نیاز دارد و حدود  ۶۰میلیارد تومان برای
تأمین واگنها نیازمندیم.

معاون مرکز سالمت محیط وزارت بهداشت:

کشف سکه های  ۳۰۰۰ساله در تهران

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از کشف  ۷۵۰سکه
عتیقه مربوط به س��ه هزار س��ال پیش و یک کتاب
قدیمی خبر داد و گفت :ارزش اموال کش��ف ش��ده
توسط کارشناس��ان میرات فرهنگی در حال بررسی
اس��ت .به گزارش ایسنا ،سردار کیوان ظهیری در ان
باره گفت :با دریافت خبری مبنی بر اینکه پدری ۷۰
س��اله به همراه دو تن از فرزندان  ۴۷و  ۳۷ساله اش
ساکن یکی از اس��تان های همجوار استان تهران با
همکاری دو تن از همدستانش��ان ساکن شهر تهران
باندی پنج نفره جهت فروش طالجات و سکه های
عتیقه تشکیل داده اند بررسی موضوع در دستور کار
تیمی از ماموران متخصص کالنتری  ۱۰۵س��نایی
قرار گرفت.وی عنوان کرد :بررسی های اولیه حکایت
از این داشت ،این پدر و سه پسرش با استفاده از ابزار
گنج یاب و حفاری های غیر مجاز ،طالجات و سکه
های عتیقه را در یکی از استان های همجوار استان
تهران کش��ف و پس از شناس��ایی خریدار توسط دو
تن از همدستانش��ان در ش��هر تهران به فروش می
رس��انند.این مقام انتظامی توضیح داد :در گام بعدی
از تحقیقات پلیس��ی مشخص شد که اخیراً این افراد
تعدادی س��که قدیمی مربوط به  ۳۰۰۰سال پیش را
کشف و قصد فروش آن به یکی از خریداران در شهر
تهران را دارند.رئیس پلیس پیش��گیری تهران افزود:
در ادامه تحقیقات پلیس��ی محل ق��رار اعضای این
باند و خریدار در یکی از مراکز موس��یقی شهر تهران
شناس��ایی و با دستور قضائی دستگیری فروشندگان

اما ساخت و تامین قطارها متناسب با افزایش
طول تونل نب��وده ،افزود ۳۰ :درصد س��رانه
قطارها نسبت به طول تونل کاهش دارد و با
اینکه تالش های زیادی در بخش زیرساخت
ها انجام ش��ده اما در موض��وع تجهیزات به
خص��وص تجهی��زات متحرک دچ��ار عقب
ماندگی هستیم.رییس شورای شهر تهران با
بیان اینکه حاال ک��ه کرونا مردم را اذیت می
کند بای��د فاصله اجتماعی را رعایت کنیم اما
این مس��ئله نیازمند افزایش ظرفیت حمل و
نقل عمومی است ،گفت :با اینکه در دهه های
اخیر شاهد تصویب مصوبات خوبی در دولت،
شهرداری و  ...بودیم اما این مصوبات عملیاتی

علیخانی:مت�روی تهران ب�ه  ۳هزار واگن

نیاز دارد

 ۴هزار واحد صنفی متخلف از پروتکل کرونا تعطیل شدند

و خری��دار عتیقه جات در دس��تور کار قرار گرفت و
مراقبت های ویژه پلیسی از محل قرار متهمان آغاز
شد.س��ردار ظهیری تصری��ح داد :مراقبت های ویژه
ادامه داش��ت تا اینکه شامگاه  ۲۴تیرماه اعضای این
باند پنج نفره به محل قرار مراجعه و با حضور شخص
خریدار به انجام معامله پرداختند که ماموران عملیات
کالنتری  ۱۰۵سنایی در یک عملیات پلیسی موفق
شدند کلیه اعضای این باند و همچنین خریدار سکه
و طالجات عتیقه را دس��تگیر کنند.وی تصریح کرد:
ماموران کالنتری سنایی در بررسی های بیشتر ۷۵۰
عدد س��که عتیقه ،سه آلبوم مخصوص به سکههای
 ۳۰۰۰هزار سال پیش ،یک کتاب قدیمی و تعدادی
تجهیزات الزم برای حفاری از متهمان کشف کردند.
به گفته س��ردار کیوان ظهی��ری  ،کلیه عتیقه جات
کش��ف ش��ده برای ارزش گذاری ب��ه مرکز میراث
فرهنگی تحویل ش��ده است و هر شش متهم برای
سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی گرفتند.

معاون مرکز س�لامت محیط و کار وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی گفت :چهار هزار واحد صنفی
متخلف از پروتکل های بهداشتی کرونا هفته گذشته
در سراسر کشور تعطیل شدند.
محسن فرهادی روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود:
میانگین کش��وری رعایت پروتکل های بهداشتی در
کش��ور در آخرین نزول به  ۲۲.۶۶رس��ید که تا هفته
گذش��ته به  ۴۵درص��د ارتقا پیدا کرده اس��ت .برخی
اصن��اف و ادارات از جمل��ه بانک ها ب��ه میزان قابل
توجهی بیش��تر از گذش��ته پروتکل های بهداش��تی
را رعای��ت کرده اند و میزان رعای��ت این ضوابط در
آنها باالتر از میانگین کشوری است ،وضعیت استفاده
از ماسک هم در کش��ور در همین حدود است اما در
مجموع هنوز با ش��رایط ایده آل فاصله دارم و انتظار
داریم میانگین کشوری رعایت پروتکل ها در اصناف،
ادارات و م��ردم به  ۸۰تا  ۸۵درصد برس��د.وی ادامه
داد :پروتکل های بهداشتی کرونا جنبه ترویجی ندارد،
جنبه اجباری دارد و رعایت نکردن آنها موجب تعطیلی
و پلمب واحد صنفی می ش��ود .در هفته گذش��ته نیز
تع��دادی از تاالرهای پذیرایی ،برخی قهوه خانه ها و
حتی دفاتر تعطیل شدند .معاون مرکز سالمت محیط
و کار وزارت بهداشت افزود :در هر صورت مهمترین
ابزار برای کنترل و مهار کرونا رعایت و اجرای پروتکل
بهداشتی ابالغ شده است که جنبه آموزشی هم دارند
اما الزم االجرا هستند و حتی بر اساس مصوبات ستاد
ملی کرونا اگر در ادارات دولتی این پروتکل ها رعایت

نشود مسببان آن به دادگاههای تخلفات اداری معرفی
می شوند.وی گفت :اکنون به جز رعایت پروتکل های
بهداشتی که اساس آن حفظ فاصله گذاری فیزیکی،
اس��تفاده از ماسک و رعایت بهداش��ت فردی مانند
شست و شوی دست است از نظر علمی هیچ راهکار
علمی دیگری برای کنترل کرونا نداریم و این ویروس
واکسن و درمان مشخصی ندارد.فرهادی افزود :ستاد
ملی کرونا به وزارت بهداش��ت ،دانش��گاههای علوم
پزشکی و همه دستگاههای دولتی ابالغ کرده است
که نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی را تشدید
کنند و حتما با متخلفان برخورد می ش��ود.وی درباره
اینکه هن��وز در موج اول کرونا هس��تیم یا موج دوم
شروع شده ،گفت :در این مورد اختالف نظر وجود دارد
و برخی کارشناسان می گویند چون در اغلب شهرها
از زمان موج اول شاهد خاموشی کرونا نبودیم اکنون
نیز در همان موج اول هس��تیم و با اوج گیری مجدد
آن مواجه شده ایم.

وزیر آموزش و پرورش گفت :پاداش پایان
خدمت فرهنگیان ت��ا مهرماه پرداخت می
شود و امیدواریم فرهنگیان زیادی تا پایان
سال تحصیلی آتی صاحب خانه شوند.
محس��ن حاجی میرزای��ی در گفتگو با مهر
درب��اره پرداخ��ت پ��اداش پای��ان خدمت
فرهنگی��ان گف��ت :پ��اداش بازنشس��تگی
کس��انی که در س��ال  ۹۸بازنشسته شدند
را باید پرداخ��ت کنیم .دکتر نوبخت رئیس
س��ازمان برنامه و بودج��ه صحبت کردند و
اعالم کردند تا قب��ل از مهرماه این پاداش
پایان خدمت پرداخت خواهد شد.وی ادامه
داد :همه افزایشهایی که به حقوق کارکنان
ش��اغل طی  ۹قبل دادیم باعث شد فاصله
بین ش��اغلین و بازنشس��تگان افزایش پیدا
کند .طرح همس��ان سازی را آقای نوبخت
قول دادند قبل از ش��روع س��ال جدید اجرا
کنند.وی بیان کرد :ف��وق العاده تخصصی

پاداش پایان خدمت فرهنگیان تا مهرماه پرداخت می شود

فرهنگیان که شامل بخش اداری شده بود
و شامل بخش اداری نشده بود و فرهنگیان
متقاضی بودند شاملشان شود ،در خردادماه
تصویب شد و از اول فروردین اجرا کردیم.
ما  ۴افزای��ش حقوق ب��رای فرهنگیان در
س��ال گذشته داشتیم اما همه این کارهایی
که کردیم این بود که در مقایس��ه با س��ایر
کارکن��ان دولت هماهنگ کنی��م تا حقوق
فرهنگی��ان متناس��ب ش��ود .االن
متوسط دریافتی فرهنگیان با سایر
دس��تگاهها متناسب اس��ت.حاجی
میرزای��ی اظهار ک��رد :همچنین با
ورود ب��ه مس��کن فرهنگی��ان کار
جدی صورت گرفت .اعالم کردیم
تمام فرهنگیان شاغل و بازنشسته
در سراس��ر کش��ور که پیش از این
از امتی��از مس��کن به��ره نبردهاند
میتوانن��د ثبت نام کنند و متقاضی
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اخبار حوادث
گرفتاری سارقان مسلح در دام قانون

فرمانده انتظامی خرمش��هر از دس��تگیری ۲
س��ارق مس��لح منزل در کمتر از  ۲۴ساعت
در عملی��ات ضربتی پلیس آگاهی خبر داد.به
گزارش میزان،سرهنگ همت علی ترکارانی
اظهار داش��ت :در پی وقوع یک فقره سرقت
مس��لحانه منزل با پوشش لباس نظامی و به
تبع آن انتشار کلیپ مربوطه در فضای مجازی،
موضوع به صورت ویژه در دس��تور کار پلیس
آگاهی قرار گرفت.وی اف��زود :کارآگاهان با
انجام کار اطالعاتی در کمتر از  ۲۴ساعت۲ ،
سارق را در این رابطه شناسایی و با هماهنگی
مرجع قضائی ،صبح چهارشنبه طی عملیاتی
غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
س��رهنگ ترکارانی ادامه داد :در بازرس��ی از
مخفیگاه متهمان  ۲دست لباس نظامی ناجا،
بس��یج و اداره برق ،یک قبضه س�لاح کلت
کمری صوتی ،اسپری ،شوکر ،دستبند ،ست
کمری پلیسی ،اوراق شناسایی مربوط به ناجا
و بسیج کشف شد.این مقام انتظامی با اشاره
به اینکه متهم��ان در بازجوییهای پلیس به
 ۳فقره س��رقت با سالح قالبی تحت عنوان
پلیس ،بسیج و اداره برق اعتراف کردند ،بیان
داش��ت :مال باختگان در مواجهه حضوری با
س��ارقان به صراحت آنان را شناسایی و پس
از تش��کیل پرونده تحویل مرجع قضائی داده
شدند.
کشف  60هزار لیتر سوخت قاچاق
در شهرستان قدس

فرمانده انتظامی غرب استان تهران ،از کشف
 60هزار لیتر س��وخت قاچاق در شهرس��تان
ق��دس خب��ر داد.به گزارش ایس��نا ،س��ردار
محس��ن خانچرلی در تشریح این خبر ،اظهار
کرد :ماموران پلیس پ��س از دریافت اخبار و
اطالعات��ی در خصوص قاچ��اق مقادیر قابل
توجهی س��وخت گازوئیل و روغن س��وخته
توس��ط افرادی سودجو ،موضوع را به صورت
ویژه در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود:
ماموران پس از انج��ام اقدامات تخصصی و
هماهنگی قضائی ،در یک عملیات غافلگیرانه
وارد محل دپوی سوخت قاچاق شده و عالوه
بر کشف  60هزار لیتر گازوئیل قاچاق ،چهار
نفر را نیز در این رابطه دستگیر کردند.
جاساز  ۴۸۰کیلو حشیش
در عمق دو متری زمین

وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛

ش��وند .حدود  ۳۳۰هزار نفر ثبت نام کردند
که طبق قانون کسانی که یک بار از امتیاز
بهره برده بودند مجاز نیس��تند در این طرح
ش��رکت کنن��د و وزارت راه و شهرس��ازی
بررس��ی کردن��د و  ۷۵هزار نف��ر را وزارت
راه و شهرس��ازی تایید کردند ۷۵ .هزار نفر
دیگر نیز معترض هستند که آنها میگویند
از ای��ن امتیازات برخ��وردار نبودهاند که در
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حال بررس��ی اس��ت ۱۳۰ .ه��زار متقاضی
نیز تقاضایش��ان منتفی شد.وزیر آموزش و
پرورش گف��ت :برای  ۷۵ه��زار نفر که در
اولویت ما هس��تند قرار شد هر جا ما زمین
داریم بگذاریم ک��ه  ۳میلیون زمین در این
راستا اعالم شده که باید تغییر کاربری داده
شود .آنجایی هم که زمینی نداریم قرار شد
که وزارت مس��کن و شهرسازی ورود کند.
وی گف��ت ۲۵ :ه��زار واحد را
در ش��هرهای جدید اختصاص
دادن��د ب��ه فرهنگی��ان که تا
پای��ان س��ال تحصیل��ی آینده
فرهنگیان بتوانند صاحب خانه
شوند .برای بقیه استانها قرار
شد ما پیمانکار معرفی کنیم و
ب��رای برخی دیگ��ر وزارت راه
و شهرس��ازی پیمانکار معرفی
میکن��د .توافقی نی��ز با بانک

ملی ایران داشتیم که  ۴هزار میلیارد تومان
را با س��ود  ۱۲درصد در اختیار آموزش قرار
داد و ب��ه عن��وان آورده اولی��ه فرهنگی��ان
میتوان��د کمک خوبی باش��د.وی گفت :از
نظ��ر بیم��ه فرهنگیان ،خدمات را توس��عه
دادیم .هم ارائه خدمات بیمه را از  ۵هزار به
 ۵۵۰۰مرکز بیمه افزایش دادیم و هم زمان
پرداخت هزینه درمانی همکاران را کاهش
دادی��م و در حال حاض��ر این پرداختها به
روز اس��ت .همچنین  ۳۴باش��گاه فرهنگی
آموزشی برای معلمان در سال  ۹۸تاسیس
ش��د و در  ۶استان باش��گاه پیشکسوتان را
ب��رای ارائه خدم��ات به پیشکس��وتان راه
ان��دازی کردی��م ۱۲۰ .مرک��ز درمان��ی در
سراس��ر کشور داریم که با تخفیفهایی که
میدهند امکان خوبی برای فرهنگیان مهیا
ش��ده اس��ت ۱۳.۵ .میلیارد تومان تخفیف
درمان دادیم.

با هوش��یاری و تالش پلیس مب��ارزه با مواد
مخدر شهرستان بندرلنگه  ۴۸۰کیلو حشیش
جاسازی شده درعمق  ۲متری زمین شناسایی
و کشف شد .به گزارش پایگاه خبری پلیس،
فرمان��ده انتظامی اس��تان هرم��زگان اظهار
داش��ت  :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر
شهرستان بندر لنگه در راستای مقابله جدی
و ب��ی امان با قاچاق مواد مخ��در و مبارزه با
قاچاقچیان و س��وداگران م��رگ با انجام کار
اطالعاتی و بهره گیری از شیوه های پلیسی
یک بار انداز مواد مخدر را در یکی از مناطق
بیابانی بندر مقام شناسایی کردند.وی افزود :
ماموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی شب
گذش��ته با تشکیل اکیپی به محل اعزام و در
بازرس��ی از محل  ۴۸۰کیلوگرم حشیش که
به طرز ماهرانه ای در عمق  ۲متری زمین و
گل و الی جاسازی شده بود کشف کردند.
دستگیری کالهبردار حرفه ای
در«سرپل ذهاب»

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری
فردی در “س��رپل ذهاب” خبر داد که به بهانه
فروش س��یمان با قیمت مناس��ب بیش از 10
میلی��ارد ریال از م��ردم زلزله زده شهرس��تان
کالهبرداری کرده بود.به گزارش پایگاه خبری
پلیس ،سردار “علی اکبر جاویدان” اظهار داشت:
پس از چند فقره شکایت از فردی ساکن “زرین
جوب” س��رپل ذهاب که اقدام به کالهبرداری
از آنها کرده بود ،رسیدگی به موضوع در دستور
کار قرار گرفت.وی ادامه داد :افراد شاکی اعالم
کردن��د که پس از وق��وع زلزله این فرد در چند
مرحله اقدام به فروش س��یمان با قیمت کمتر
از بازار به آنها جهت س��اخت و س��از واحدهای
مس��کونی کرده و اعتمادش��ان را جلب نموده
است.سردار جاویدان تصریح کرد :طبق اظهارات
ش��اکیان ،فرد کالهبردار پ��س از جلب اعتماد
طعمه های خود ،اقدام به دریافت مبلغی بیش
از  10میلیارد ریال از ساکنان شهر سرپل ذهاب
برای تهیه س��یمان کرده و سپس متواری می
ش��ود.فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان
اینکه اس��تعالم های صورت گرفته نیز خبر از
بدهی های سنگین فرد کالهبردار به دولت می
داد ،افزود :به همین خاطر این شخص از سوی
دستگاه قضائی نیز تحت تعقیب قرار داشت.

