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جاسازی مواد مخدر در تریلی
یــزد- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان یزد از 
کشــف انواع مواد مخدر که در یک دستگاه تریلی اسکانیا به طرز ماهرانه ای 
جاسازی شــده بود خبر داد.سرهنگ محمدحسین ستوده نیا گفت: ماموران 
پلیس در بازرســی از این تریلی مقدار 96 کیلوگرم حشیش و 29 کیلوگرم 
تریاک کشف کردند.وی اضافه کرد: در این راستا یک متهم نیز دستگیر شد.

قاچاق شتر
زاهدان- خبرنگار کیهان: جانشــین انتظامی شهرستان سراوان از کشف 

48 نفر شتر قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ »نصراله شیبک« گفت: مأموران انتظامی این فرماندهی هنگام 
گشــت زنی در حوالی روستای »گید بســت« 48 نفر شتر که در یک محل 
نگهداری می شدند را کشف کردند.وی افزود: مأموران در بازرسی از این محل 
دریافتند که این شــترها بدون مجوز قانونی و بهداشــتی و به صورت قاچاق 

وارد کشور شده است.
انتقال کاالی نو به جای مستعمل

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی استان البرز از کشف انواع ژنراتور و 
دستگاه های سنگین راه سازی قاچاق در البرز خبر داد.

سرتیپ »عباسعلی محمدیان« گفت: در پی اقدامات فنی و اطالعاتی پلیس 
آگاهی اســتان مبنی بر دپوی کاالهای قاچاق در ماهدشت کرج 17 دستگاه 
دیزل ژنراتور )کامینز، کاترپیالر( در مدل های مختلف ســاخت کشــورهای 
آمریکا و انگلیس، یک دستگاه لودر ساخت کشور آمریکا و مقادیر قابل توجهی 
قطعات خودروهای ســنگین متعلق به یکی از شرکت های ماشین سازی در 

مکان یادشده کشف کردند.
وی افزود: در بررسی اظهار نامه ها و پروانه های ارائه شده از سوی مالکان 
مشخص شــد اطالعات مندرج در این اسناد با کاتالوگ های دیزل ژنراتورها 
همخوانی نداشته و هیچ اطالعاتی از آنها قیدنشده است. همچنین در بازبینی، 
وضعیت کاالها همگی مســتعمل بوده ولی مدارک ارائه شده حاکی از آکبند 

بودن آنها داشته که از این حیث نیز مدارک با کاالها همخوانی نداشتند.
فرمانده انتظامی استان در پایان گفت: پس از اخذ دستور مراجع قضائی 
با گمرکات مکاتبه و پس از ارزیابی ریالی کاالهای مکشوفه رقمی برابر با 96 

میلیارد و 301 میلیون و 714 هزار ریال محاسبه و تعیین شد.
کشف انواع مواد افیونی

کرج- ایرنا:  فرمانده انتظامی البرز اعالم کرد که در اجرای طرح پاکسازی 
نقاط آلوده، 226 کیلوگرم مواد مخدر، مقادیری مشــروبات الکلی و آالت و 

ادوات مصرف مواد مخدر در این استان کشف شد.
سرتیپ عباسعلی محمدیان افزود: این طرح طی 48 ساعت گذشته برای 

ارتقای امنیت اجتماعی در مناطق آلوده و جرم خیز استان انجام شد.
وی اضافــه کرد: در این طرح 3 قاچاقچی مواد مخدر و 37 خرده فروش 

مواد مخدر دستگیر شدند.
جعل اسناد ملکی

سرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: دو جاعل 
حرفه ای اسناد ملکی در مشهد دستگیر شدند. 

ســرتیپ قادر کریمی افزود: در پی کســب اطالعاتی از حراست یکی از 
ســازمان  های دولتی مبنی بر اینکه فردی با اســتفاده از مدارک جعلی قصد 
انجام صورت جلسه و تنظیم اسناد به نام خودش را به صورت غیرقانونی دارد، 
بالفاصله به محل اعالم خبر عزیمت و در پوشش نامحسوس ابتدا اقدامات و 
عملکرد فرد خاطی را بررسی و زیرنظر داشته و در زمان ارائه اسناد و مدارک 

جعلی نامبرده را در اقدامی غافلگیرانه دستگیر کردند.
وی گفت: در بازجویی های اولیه پرونده، متهم اظهار داشت از طریق تلگرام 

با فردی آشنا شده و مدارک خود را به این فرد تحویل داده است.
کریمی خاطرنشان کرد: با شناسایی محل اختفای متهم تعدادی قولنامه 
ســفید مربوط به چند بنگاه معامالت ملکی شــهر و تعدادی اسناد مالکیت 

تک برگی و چند برگ کپی کارت ملی به نام افراد مختلف کشف کردند.
فرمانده انتظامی خراســان رضوی با اشاره به این مطلب که، ارزش این 
اســناد سه میلیارد ریال برآورد شده است بیان داشت: متهم که دارای چند 

فقره سابقه کیفری بود پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.
مرگ 6 عضو یک خانواده در تصادف

شــهرکرد- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه چهار محال و بختیاری از 
کشته شــدن 6 عضو یک خانواده در تصادف یک دستگاه کامیون با خودرو 
پژو در شهرســتان لردگان خبر داد.رحمت اهلل نجفی گفت: این حادثه حوالی 
روســتای »کهیان« از توابع شهرستان لردگان رخ داد که در این حادثه سه 

زن، 2 کودک و یک مرد کشته شدند.
وی سبقت غیرمجاز خودرو سواری پژو راعامل این تصادف عنوان کرد.

سالح غیرمجاز
کهنوج - فارس: فرمانده انتظامی کهنوج گفت: کشــف انواع موادمخدر 
و ســالح غیرمجاز از دســتاوردهای طرح مبارزه با متهمان تحت تعقیب و 

توزیع کنندگان موادمخدر در سطح این شهرستان است.
شــاهپور بهرامی اظهار داشت: در این طرح، 17 مورد انواع سرقت کشف 
و هفت نفر ســارق دستگیر شــدند، همچنین 13 دســتگاه موتورسیکلت 
و 25 دســتگاه خودرو توقیف شــد.وی تصریح کرد: کشــف 310 کیلوگرم 
انواع موادمخدر، 10 قبضه ســالح غیرمجاز، دســتگیری 16 نفر قاچاقچی و 
خرده فــروش مواد مخدر و پلمب چهار منزل به اتهام نگهداری موادمخدر از 

دیگر دستاوردهای این طرح است.
قاچاق چوب

رشــت - ایرنا: ماموران نیروی انتظامی اســتان گیالن در عملیات های 
جداگانه ای، افزون بر 14 تن چوب قاچاق در شهرستان های ماسال، تالش و 
املش کشف و ضبط کردند.بنابراین گزارش در این سه شهر مامورین پلیس 
استان توانستند ســه متهم را دستگیر و همچنین دو دستگاه نیسان و یک 

دستگاه کامیون را توقیف کنند.
تصادف خونبار دو خودرو

 سرویس شهرستانها: رئیس پلیس راه استان خوزستان گفت: بر اثر برخورد 
یک دســتگاه سانتافه با ســوناتا در محور سوسنگرد به بستان، دو نفر کشته 
و ســه نفر مجروح شدند.سرهنگ »رضا دولتشاهی« گفت: در پی اعالم یک 
فقره تصادف فوتی در محور سوسنگرد به بستان، ماموران به محل موردنظر 
اعزام و مشاهده کردند یک دستگاه سانتافه با یک دستگاه سوناتا به شدت با 
هم برخورد کردند که بر اثر آن دو نفر از سرنشین های هر دو خودرو به دلیل 
شدت جراحت وارده در دم جان خود را از دست دادند و سه نفر نیز مجروح 
که توسط عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شدند.رئیس پلیس راه استان 
بیان کرد: کارشناســان پلیس راه در صحنه حاضر و علت وقوع این حادثه را 

بی احتیاطی و انحراف به چپ از ناحیه هر دو خودرو اعالم کردند.
انفجار یک شیء در شرکت

رباط کریــم - مهر: فرمانده انتظامی شهرســتان رباط کریم از انفجار یک 
شیء در شرکت عمران پرند خبر داد.سرهنگ عبداهلل زاده پاشاکی گفت: دو 
تن از پرسنل حراست این شرکت هنگام گشت در مناطقی از فاز 6 پرند یک 
شــیء انفجاری کشــف کردند و بدون رعایت مسائل امنیتی آن را در کابین 
قرار می دهند که بر اثر انفجار یکی از آنها فوت کرد. وی اضافه کرد: بخشی از 
اراضی اطراف فاز 6 در گذشته میدان تیر و چک و خنثی بوده که این شیء 

از همان زمان در محل باقی مانده است.

* مسجد جامع غدیرخم )ضرابخانه(، خیابان پاسداران
ـ عزاداری اربعین حسینی با سخنرانی آیت اهلل سیداحمد خاتمی بعد از 
نماز ظهر و عصر و حرکت دسته عزاداری از ساعت 10 صبح از مقابل مسجد،

- پنج شنبه 18 آبان
ـ سخنرانی حجت االسالم کدخدا رستم، 19 و 20 آبان بعد از نماز عشا

- مراســم بزرگداشت سالگرد شهادت پدر موشکی ایران، شهید حسن 
تهرانی مقدم

با سخنرانی دکتر حمیدرضا مقدم فر و مداحی آقای مرتضی طاهری 
- 21 آبان بعد از نماز عشا

ولید بن طالل، شــاهزاده سعودی طی ۴۸ 
ساعت گذشته به دلیل انتشار خبر بازداشتش 

۱/۳ میلیارد دالر از ثروتش را از دست داد.
به گزارش تسنیم، ولید بن طالل، شاهزاده سعودی 
با وجود اینکه در 48 ســاعت گذشته به دلیل انتشار 

خبر بازداشتش بیش از یک 
متضرر شده،  میلیارد دالر 
ثروتمند  همچنان بســیار 

است.
پــس از آنکــه ارزش 
ســرمایه گذاری  شــرکت 
ســعودی که وی تاسیس 
کــرده در هفتــه جاری با 
1/3 میلیــارد دالر افــت 
مواجه شــد، خالص ثروت 
این مولتی میلیاردر سعودی 
به 17/8میلیارد دالر رسید. 

بنا به اعالم سازمان ملل متحد، یک میلیون و 
۲۵۰ هزار نفر در کشور جنگ زده سودان جنوبی 

با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند.
به گزارش ایسنا، گزارش مشترک این سازمان و 
دولت سودان جنوبی نشان می دهد شمار افرادی که 

از گرسنگی رنج می کشند، طی یک سال گذشته دو برابر شده است. این در 
حالی است که بنا به هشدار کمک رسانان و دولت سودان جنوبی، این کشور 

ممکن است در سال 2018 میالدی بار دیگر با قحطی روبرو شود.
گروه های فعال در عرصه ارائه کمک های بشردوستانه دلیل رو به وخامت 
نهادن شرایط سودان جنوبی را ادامه درگیری در این کشور می دانند. نزدیک 
به پنج سال از آغاز جنگ در سودان جنوبی می گذرد. درگیری ها در این کشور 

تاکنون بیش از 50 هزار کشته بر جا گذاشته است.
در دو بخش از ایالت الوحده )یونیتی( ســودان جنوبی که تازه استقالل 
یافته ترین کشــور جهان محسوب می شود، در ماه فوریه سال جاری وضعیت 

قحطی اعالم شده بود.
بنا به اعالم ســازمان ملل متحد و مرکز آمار ملی سودان جنوبی در ماه 
سپتامبر )شهریور( سال جاری 6 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی شدید 
روبرو بودند. رقمی که معادل 56 درصد کل جمعیت ســودان جنوبی است. 
شــرایط 25 هزار نفر از ساکنان ایالت الوحده )یونیتی( در همین ماه از نظر 

نهادهای بشردوستانه »فاجعه بار« ارزیابی شده است.
جنگ طوالنی مدت در ســودان جنوبی زراعت را غیرممکن کرده است. 
این در حالی اســت که امدادرسانی به ساکنان این کشور نیز »خطرناک« و 

»دشوار« توصیف می شود.
به گزارش یورونیوز، گروه های مدافع حقوق بشر از تمامی طرف های درگیر 
در جنگ سودان جنوبی خواسته اند امکان دسترسی فوری و بی  قید و شرط 

امدادرسانان به قحطی زدگان این کشور را فراهم کنند.

جسد ۲6 دختر نوجوان آفریقایی که گفته 
می شود در قالب پناهجو و به منظور سوءاستفاده 
جنسی در مسیر اروپا بودند، در دریای مدیترانه 

کشف شد.
بنــا بر گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، مقامات 

ایتالیایــی تحقیقاتی را در زمینه مرگ ایــن 26 نوجوان آغاز کرده اند. گفته 
می شود این افراد از نیجر و نیجریه در قالب پناهجو راهی اروپا شده بودند.

دادستانی اعالم کرده  امکان اینکه این افراد با انگیزه های جنسی به اروپا 
منتقل شده  و به دنبال آزار جسمی و جنسی کشته شده  اند، وجود دارد.

روزنامه ایتالیایی »کوریه ره دالســرا« نوشت: شمار دخترانی که به این 
منظور به ایتالیا منتقل می شوند، افزایش یافته است.

اجساد این دختران در دریای مدیترانه و در مسیری که معموال پناهجویان 
آفریقایی از آن مسیر به سمت اروپا می آیند، کشف شد.

فقط در سال 2016، بیش از 11 هزار زن و دختر نیجریه ای راهی ایتالیا 
شدند؛ جایی که قاچاقچیان انسان در انتظار آنان بوده اند. رومانی و یونان دیگر 
کشورهایی هستند که فعالیت قاچاقچیان انسان در آنها افزایش داشته است. 

بیشتر قربانیان 14 تا 18 ساله هستند.
در سال جاری میالدی حدود 130 هزار پناهجو با عبور از دریای مدیترانه 
خود را به اروپا رســانده اند.طبق آمار ســازمان جهانی مهاجرت، از آغاز سال 
2017 میالدی شمار پناهجویانی که در دریای مدیترانه جان باخته اند به 2 

هزار و 839 نفر رسیده است.

ارزش شرکت کینگدام هولدینگ در پایان معامالت روز دوشنبه به پایین ترین 
رقم از دسامبر 2011 تاکنون رسیده است.

الولید یکی از ده ها شاهزاده، وزیر و مقام سابق یا فعلی سعودی است که 
شــنبه شب به بهانه مبارزه با فساد به دستور کمیته ای به ریاست محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان بازداشت شد. سه تن ازثروتمندترین اتباع سعودی 

در بین بازداشت شدگان قرار دارند.

تبریز- خبرنگار کیهان:
ارائه طرح  از  رئیس سازمان بهزیستی کشور 
حمایت از معلوالن کشور به مجلس شورای اسالمی 

خبر داد.
» انوشــیروان- محســنی بندپی« گفت: این طرح 
برای اولین بار به مجلس ارائه شــده و امیدواریم هرچه 
زودتر به تصویب برسد.وی افزود: در خصوص مشوق های 

کارآفرینی بهزیستی متعهد شده است به میزان درصد 
معلولیت ها حقوق پرداخت شود و تا 5 سال نیز اقدام به 
بیمه کند.وی از افزایش 5 برابری مستمری افراد تحت 
پوشش بهزیستی در ســال جاری خبر داد و گفت: هر 
ســال با افزایش حداقل حقوق، مستمری ها نیز افزایش 

پیدا می کند.
رئیس بهزیســتی کشــور که برای افتتاح اورژانس 

اجتماعی هشترود به استان آذربایجان شرقی سفر کرده 
بود گفت: تعداد معلوالن کشور 1میلیون و 300 هزار نفر 
اســت که 25 درصد معلولیت ها مربوط به ذهنی و 11 
درصد آن مربوط به نابینایی می باشد و درصد ناشنوایی 

11 درصد از معلوالن را شامل می شود.
 وی گفت: در 2 استان کشور، طرح پایلوت غربال گری 
انجام گرفته که موجب کاهش 17 درصدی معلولیت ها 

شد. همچنین غربالگری قبل از ازدواج الزامی شده و به 
محض ابالغ، کســانی می توانند ازدواج خود را به ثبت 
برســانند که این امر را طی کرده باشــند و با توجه به 
غربالگری شیوع نابینایی و ناشنوایی بیش از 80 درصد 

کاهش در این معلولیت ها را شاهد هستیم.
به گفته رئیس بهزیســتی ایران 58 مرکز در سطح 
کشور مجوز نگهداری کودکان اوتیسم را دریافت کرده اند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور:

الیحه حمایت از معلولین کشور به مجلس ارائه شد

رئیس انجمن روماتولوژی ایران با گالیه از حذف 
پوشــش بیمه ای داروی »تری پاراتاید« گفت: اغلب 
افراد مبتال به پوکی اســتخوان پیشرفته، افراد کم 
درآمد جامعه هستند و توانایی تهیه دارو به صورت 

آزاد را ندارند.
احمد رضا جمشــیدی به »ایران پزشک« گفت: داروی 
»تری پاراتایــد« از مهم ترین داروهای مورد اســتفاده در 
کنترل پوکی استخوان و ترمیم شکستگی های حاصل از آن 
اســت که متاسفانه به تازگی از پوشش بیمه ای خارج شده 
و بیماران مجبور هســتند تمام هزینه دارو را به صورت آزاد 

پرداخت کنند.
جمشــیدی درباره علت این اتفاق اظهار داشت: وزارت 
بهداشــت با انجام مطالعه هزینه اثربخشــی، اعالم کرد که 
داروی تری پاراتاید به اصطالح هزینه اثربخش نیست، یعنی 

اثربخشی آن هزینه باالتری از استاندارد برای نظام سالمت 
به همراه دارد.وی افزود: به دنبال این مطالعه که به صورت 
غیرکارشناسی و بدون مشورت با انجمن های پزشکی انجام 
شد، وزارت رفاه نیز رای به خروج دارو از لیست بیمه داد، در 
نتیجه در حال حاضر بیماران به دلیل عدم توانایی در پرداخت 
هزینه ها برای خرید دارو به صورت آزاد، دچار مشکل شدند.

این فوق تخصص روماتولوژی با اشــاره به انجام مطالعه 
هزینه اثربخشی دیگری با همکاری انجمن روماتولوژی ایران 
و گروه اقتصاد و مدیریت داروی دانشکده داروسازی دانشگاه 
علوم پزشــکی شهید بهشــتی،گفت: این مطالعه نشان داد 
دارو در واقع هزینه اثربخش است و در مطالعه قبلی بازوی 
مقایســه ای صحیح نبوده و مطالعه از اساس اشــتباه بوده 
اســت، بنابراین توجیهی برای ادامه قطع پوشــش بیمه ای 
آن وجود ندارد، اما متاسفانه مسئولین هنوز اقدام اصالحی 

را انجــام نداده و دارو همچنان برای بیماران به صورت آزاد 
محاسبه می شود.جمشیدی با بیان این که تری پاراتاید هیچ 
جایگزینــی ندارد، ادامه داد: بین تمــام داروهایی که برای 
پوکی استخوان تجویز می شود، این دارو تنها دارویی است 
که استخوان سازی را تحریک می کند و باعث تشکیل بافت 
اســتخوانی تازه می شود، بقیه داروهای موجود در واقع تنها 

خاصیت جلوگیری از تخریب استخوان را دارند.
وی افزود: البته تجویز این دارو برای همه بیماران اصال 
امکان پذیر نیست و در واقع بیماران واجد شرایط مصرف آن، 
حدود یک درصد از کل بیماران مبتال به پوکی اســتخوان 
کشور هســتند، البته راهنمای تجویز صحیح این دارو نیز 
توســط انجمن روماتولوژی به وزارت رفاه ارســال شده، اما 
این دســته از بیماران هیــچ راه کار درمانی دیگری ندارند 
و این قطع پوشــش بیمه ای عمــال باعث توقف درمان این 

بیماران خواهد شد.
رئیس انجمن روماتولوژی ایران با  اشاره به خطراتی که 
در کمین این بیماران خواهد بود، گفت: خطر شکستگی های 
حاد در کمین این بیماران است و متاسفانه بسیاری از این 
شکستگی ها منجر به فوت می شود، در حالی که با استفاده 
از داروی تری پاراتاید در مدت زمان مناسبی بیمار به سطح 
استاندارد تراکم استخوان و در نتیجه عملکرد روزانه می رسد، 
در مقابل و در حالتی که درمان مناسب انجام نشود، بیماران 
هزینه های سنگینی را به نظام سالمت کشور وارد می کنند.

جمشــیدی با بیان این که اغلب افــراد مبتال به پوکی 
استخوان پیشرفته، افراد کم درآمد جامعه هستند،افزود: این 
افراد توانایی تهیه دارو به صورت آزاد را ندارند و دقیقا مثل 
این اســت که نظام ســالمت این افراد را به حال خودشان 

رها کرده باشد.

انتقاد رئیس انجمن روماتولوژی ایران از حذف پوشش بیمه ای داروی پوکی استخوان

رئیس  پلیس پایتخت از شناسایی ۱۵۸ مخفیگاه 
و پاتوق و دستگیری 6۰۰ سارق، مالخر و توزیع کننده 

مواد مخدر خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی دیروز در حاشیه 
نمایش کشــفیات طرح رعد4 گفت: با تالش شــبانه روزی 
همکارانم در کالنتری ها و پلیس پیشــگیری تهران بزرگ، 
چهارمیــن مرحله عملیات رعد4 بــا توانمندی کالنتری ها 
انجام و در 48 ساعت گذشته حدود 158 مخفی گاه و پاتوق 

با همکاری مقامات قضایی شناسایی شد.
رحیمی افزود: همچنین 372 نفر سارق و مالخر دستگیر 
و 14 باند مهم سارقان منزل،  خودرو و مغازه نیز منهدم شدند، 
ضمن اینکه دراین طرح حدود 200 خودرو، موتورسیکلت و 

دوچرخه سرقتی نیز کشف شد.
وی با  اشــاره به سایر کشفیات عملیات رعد4 ادامه داد: 
30 قبضه سالح نیز کشف شد که 24 قبضه آنها سالح جنگی 

و شکاری و 6 قبضه دیگر سالح قالبی بود.
رئیس پلیس پایتخت ارزش ریالی این کشــفیات را بالغ 
بــر 6 میلیارد تومان دانســت و اظهارداشــت: در این طرح 
همکارانمان در پلیس پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر موفق 
شدند دو باند توزیع عمده مواد مخدر را کشف کنند که 307 
کیلوگرم مواد مخدر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر از یکی 
از این باندها کشف شد و 50 کیلوگرم مواد مخدر نیز توسط 
کالنتری ها کشــف و ضبط شد، همچنین 232 توزیع کننده 
و خرده فروش مواد مخدر نیز دستگیر شدند.سردار رحیمی 
درباره کشفیات مربوط به کاال نیز گفت: سه باند قاچاق کاال 
نیز منهدم شدند که کشفیات آنها شامل دارو، کفش، ریسیور 
و... بــود که ارزش ریالی آنها 4/5 میلیارد تومان اســت.وی 
افزود: بیش از 60 هزار سی دی مبتذل، مستهجن و بازی های 

با اجرای طرح »رعد۴« پلیس

600 سارق، مالخر و مواد فروش در تهران دستگیر شدند

رایانه ای غیرمجاز نیز کشف و ضبط شد.رئیس  پلیس پایتخت 
با  اشاره به اهداف اجرای طرح رعد، گفت: در وهله اول تالش 
ما در طرح این اســت که ریسک را برای مجرمان باال ببریم، 
همچنین این طرح براســاس نیازســنجی های شهروندان با 

رویکــرد جامعه محــوری پلیس انجام 
می شود و تالش ما این است که محله 
به محله بتوانیم با مجرمان، متخلفان و 
قاچاقچیــان برخورد و محله ها را پاک 
کنیم.رحیمی با  اشاره به لزوم همکاری 
مردم با پلیس پایتخت گفت: انتظار ما 
این است که مردم به پلیس اطالع رسانی 
کننــد و اگر محل هایــی که به عنوان 
مخفی گاه می شناسند آنها را به پلیس 

معرفی کنند.
 پلیس آمادگی دارد با اطالعاتی که 

مردم می دهند با مجرمان و متخلفان برخورد جدی انجام دهد.
وی با اشاره به همکاری خوب دستگاه قضایی با پلیس، افزود: 
قضات در نقاط مختلف تهران دادســرا و دادستانی همراهی 
بسیار خوبی با پلیس داشتند و از آنها تقدیر می کنیم.فرمانده 

انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه بعضی از این مجرمان افراد 
تبعه افغانستان بودند، گفت: گروه دو نفره ای از آنها را دستگیر 
کردیم که اقدام به ســرقت 200 رأس گوسفند کرده بودند.

سردار رحیمی درباره ادامه طرح رعد گفت: بعد از پایان این 
مرحله همکاران من کارهای اطالعاتی 
برای شناسایی مالخران و سارقان را آغاز 
می کنند تا پــس از آن، مرحله بعدی 
شروع شود.وی با  اشاره به کاهش آمار 
سرقت ها و افزایش کشفیات، افزود: در 
دو، سه ماه اخیر ســرقت ها در تهران 
6 درصــد کاهش داشــت و همچنین 
کشفیات با افزایش 17 درصدی همراه 
بود و اگر تجهیــزات و توانمندی های 
پلیس بــاال برود قطعا ســرعت کار و 
برخورد با مجرمان افزایش پیدا می کند.

تاریخ اعزام همه مشموالن فوق دیپلم، دیپلم 
و زیردیپلم که برگ آماده به خدمت به تاریخ 
آبان ماه سال ۹6 دریافت کرده اند، از نوزدهم به 

بیست و سوم آبان ماه تغییر یافت.
به گــزارش پایــگاه خبــری پلیس، ســازمان 
وظیفه عمومــی ناجا طی اطالعیه ای اعالم کرد: همه 
مشــموالن کاردانی، دیپلم و زیردیپلم متولد 1355 
تــا پایان آبان ماه 1378 که برگ آماده به خدمت به 
تاریخ 1396/8/19 دریافت کرده اند، باید با مراجعه به 
یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس+10(، 
برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش را دریافت 
و برابــر اطالعات منــدرج در آن اقدام کنند.گفتنی 
اســت به علت در پیش بودن ایام سوگواری اربعین 
حســینی)ع( و استقبال پرشــور مردم برای زیارت 
کربالی معلی، حجم تردد اتوبوس های مســافربری 

در برخی از اســتان های کشور، باال خواهد بود لذا با 
هماهنگی های صورت گرفته با نیروهای مسلح، تاریخ 
اعزام به خدمت مشموالن فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم 
آبان ماه سال 96 از نوزدهم به بیست و سوم همان ماه 

تغییر یافته است.
در این اطالعیه آمده است؛ مشموالن ساکن تهران 
بزرگ باید ساعت 6 صبح روز سه شنبه مورخ بیست و 
سوم آبان ماه 1396 و مشموالن ساکن سایر استان ها 
نیز ساعت 7 صبح تاریخ ذکر شده در محل و مراکزی 
که در برگ معرفی نامه مشــموالن به مراکز آموزش 
نیروهای  مسلح اعالم شده ، حضور یابند تا به خدمت 
دوره ضرورت اعزام شوند. عدم حضور به موقع در زمان 
و محل های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر 
ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی، محرومیت های 

اجتماعی را برای آنان دربر خواهد داشت.

به علت تقارن با ایام اربعین

تاریخ اعزام به خدمت مشموالن تغییر یافت
نماینده مــردم مهابــاد در مجلس گفت: 
یا  محیط بانانی که در حین ماموریت کشــته 
مجروح شــوند بر حسب مورد در حکم شهید 
یا جانباز قرار می گیرند و مشمول مزایای قانون 

مربوطه می شوند.
به گــزارش خبرگزاری فــارس از ارومیه، جالل 
محمــودزاده با بیــان اینکه حمایــت از محیط بانان 
آســیب دیده در مواجهه با قاچاقچیان یک ضرورت 
است، گفت: الیحه حمایت از محیط بانان در کمیسیون 
کشاورزی تصویب شده است به طوری که طبق قانون 
مصوب، کشــته و مجروحان محیط زیست در حکم 

شهید و ایثارگران هستند.
وی با  اشاره به اینکه این الیحه یک ماده واحده و 
هفت تبصره دارد، ادامه داد: این افراد درخصوص بیمه 
عمر، حوادث و بســیاری از بیمه های متداول دیگر و 
نحوه تامین حق بیمه،  مشمول قوانین بیمه، بیمه عمر 
و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظیفه بگیران وزارت 
دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و ارگان های وابسته 

به آنها می شوند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس:

محیط بانان کشته شده 
شهید محسوب می شوند

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از 
تشدید برخورد با خودروهای آالینده خبر داد. 
سرهنگ حســن عابدی با اشاره به ادامه دار بودن 
طرح تشــدید برخــورد با خودروها و وســائل نقلیه 
آالینده و دودزا در شهر تهران، به تسنیم گفت: طرح 
تشــدید برخورد با خودروهای آالینده و دودزا از یک 
ماه پیش آغاز شــده و با توجه به نزدیک تر شدن به 
روزهای سرد ســال و افزایش آلودگی هوا،  این طرح 

همچنان ادامه دارد.
عابــدی افــزود: در حال حاضر همــکاران ما در 
62 نقطه از شــهر تهران مستقر هستند و با هرگونه 
وســیله نقلیه آالینده و دودزا بر اساس قانون برخورد 

خواهند کرد.
وی ادامه داد: در این طرح همکاران ما نسبت به 
کنترل برگه های معاینه فنی خودروها اقدام کرده و با 
وســائل نقلیه ای که فاقد معاینه فنی باشند به شدت 

برخورد می کنند.
جانشــین رئیس پلیــس راهــور تهــران بزرگ 
اظهارداشــت: از ابتــدای اجرای این طــرح تا کنون 
بیش از ســه هزار خودروی آالینده و دودزا در شهر 
تهران شناســایی شــده و همکاران ما نسبت به فک 
پالک و نصب پالک تعمیــری بر روی این خودروها 

اقدام کرده اند.
به گفته عابدی، اجرای طرح تشــدید برخورد با 
خودروهــای آالینــده و دودزا همچنان ادامه خواهد 

داشت.

رئیس پلیس راه مازندران گفت: عامل تصادف 
و واژگونی اتوبوس در محور سوادکوه مشخص 

شد. 
علی رضا قدمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
فارس در شهرســتان ســاری، اظهار کرد: براســاس 
بررسی های اولیه نقص در سیستم ترمز دلیل واژگونی 

اتوبوس در محور سوادکوه بوده است.
وی بیان کرد: بعد از بررســی های انجام شده سه 
عامــل در واژگونی اتوبوس در محور ســوادکوه نقش 
داشــته که هر کدام از آنان به ســهم تساوی مقصر 

تشخیص داده شدند.
رئیس پلیس راه مازندران تصریح کرد: بی مباالتی 
راننده اتوبوس به دلیل به حرکت درآوردن اتوبوس با 
عیب و نقص فنی مســتمر، بی مباالتی مالک اتوبوس 
به دلیل اســتفاده از قطعات غیرفابریک و عدم نظارت 
بر تعمیــر خودرو و بی مباالتی مدیــر مرکز مکانیزه 
معاینه فنی شهرســتان گلوگاه به دلیل عدم احراز و 
نظارت بر سالمت فنی سیستم ترمز اتوبوس در زمان 
صدور گواهی معاینه فنی سه عامل تصادف در محور 

سوادکوه بوده است.

سرویس شهرستانها:
یک هزار و 6۸۰ کیلوگــرم مواد مخدر در 
استانهای مرکزی و سیستان و بلوچستان کشف 

و ضبط شد.
فرمانده انتظامی اســتان مرکزی از کشف 900 
کیلوگرم مواد مخدر تریاک در یکی از محورهای شرقی 

این استان خبر داد.
سرتیپ کیومرث عزیزی، افزود: این میزان تریاک 
در یکی از محورهای شــرقی اســتان مرکزی از یک 
کامیون حمل سیمان که از استان های جنوبی به سمت 

مرکز کشور بارگیری شده بود، کشف شد.
وی ادامه داد: بســته های تریــاک در بار کامیون 
حمل سیمان جاسازی شده بود که با اقدام بهنگام و 
هوشیاری نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 

شناسایی و کشف شد.
فرمانده انتظامی استان مرکزی بیان کرد: در این 
جریان راننده کامیون دســتگیر و به مقامات قضایی 

تحویل داده شد.
همچنین فرمانده مرزباني سیستان و بلوچستان از 
کشف محموله قاچاقچیان و ناکامي آنها در انتقال 780 
کیلوگرم انواع موادمخدر به داخل کشور در مرزهاي 

سراوان خبر داد.
سرتیپ »سعید کمیلي«  اظهار داشت: مرزداران 
هنگ مرزي ســراوان با اشــرافیت اطالعاتي از قصد 
قاچاقچیــان براي برنامه ریزي و انتقــال مواد مخدر 
مخفي شده به داخل کشور مطلع شدند که بالفاصله 
با هوشیاري کامل به تشدید پوشش منطقه پرداختند.

وي افزود: نیروهاي مرزباني پس از ساعتي کمین 
هدفمند، پایش  دقیق و بررســي تحــرکات منطقه 
موفق شدند، محل اختفاي محموله را شناسایي و در 

پاکسازي منطقه، مواد مخدر را کشف کنند.
وی تصریح کرد: مرزداران در پاکسازي منطقه این 
مقــدار مواد مخدر که به طرز ماهرانه ای در زیر خاک 

پنهان شده بود را کشف کردند.

از  بلوچستان  و  انتظامی سیســتان  فرمانده 
دســتگیری عامالن قتل ۵ کشاورز هیرمندی در 
عملیات غافلگیرانه پلیس در شمال استان خبر داد.
سرتیپ محمد قنبری در گفت و گو با خبرنگار فارس 
در زاهدان اظهار کرد: در تاریخ 22 مهرماه سال جاری در 
پی وقوع قتل پنج تن و مجروح شدن یک نفر از کشاورزان 
در روســتای »دهنو میلک« شهرســتان »هیرمند« که 
شبانه در زمین های کشاورزی خود مشغول آبیاری بودند، 
کارآگاهان پلیس تحقیقات وســیعی را برای شناسایی 

عامالن این جنایت هولناک انجام دادند.
وی افزود: کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی در 
نتیجه رصدهای مداوم اطالعاتی از بازگشت عامالن این 
جنایت هولناک به صورت مخفیانه به شهرســتان زابل 
با خبر شــده و سرانجام با همکاری دادسرای شهرستان 
هیرمند به ویژه بازپرس آن دادســرا در محور مواصالتی 
میل نادر 5 نفر از عامالن جنایت را شناســایی و دستگیر 

کردند.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: متهمان پس از 
روبه رو شدن با ادله و مستندات پلیسی به اقدام مجرمانه 

خود به علت اختالفات شخصی اعتراف کردند.

نصب پالک اعزام 
به تعمیرگاه بر روی ۳000 
خودروی دودزا در پایتخت

عامالن قتل 5 کشاورز 
هیرمندی دستگیر شد

رئیس پلیس راه مازندران:

عامل واژگونی اتوبوس
 در محور سوادکوه مشخص شد

کشف بیش از 1600 کیلو مواد مخدر در دو استان

پلیس هند از وقوع ســانحه رانندگی در 
غرب این کشــور و کشته شدن ۱۳ تن در این 

حادثه خبر داد.
در این سانحه رانندگی که در ایالت گجرات اتفاق 
افتاد، یک دستگاه کامیون با خودروی ون برخورد کرد 

و موجب شد 13 تن جان خود را از دست بدهند و تعداد 9 نفر دیگر در این 
حادثه مجروح شــوند.در این حادثه راننده نیز در دم جان سپردند. همچنین 
مجروحان به مراکز درمانی منتقل شده اند که وضعیت جسمی تعدادی از آنان 
وخیم گزارش شــده است.یکی از شــاهدان این حادثه گفت: خودروی ون با 
سرعت باال در حال حرکت بود که راننده، کنترل آن را از دست داد و موجب 
وقوع این تصادف شد.گفتنی است، هند یکی از کشورهایی است که باالترین 
تعداد ســوانح جاده ای در آن اتفاق می افتد و تصادفات اغلب به دلیل رعایت 

نکردن قوانین رانندگی و نامناسب بودن وضعیت جاده ها و خودروهاست.

یک ارباب رجوع در اداره تعاون، کار و 
به سمت  بویراحمد  و  کهگیلویه  رفاه اجتماعی 

کارمند این اداره تیراندازی کرد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان؛ مدیرکل 
کار، تعــاون و رفاه اجتماعــی کهگیلویه و بویراحمد 
اظهار داشــت: فردی بنام »ف-م« از اعضای یکی از 
شرکت های تعاونی  با مراجعه به اتاق یکی از همکاران 

قصد جان وی را داشت.
صابر مظاهری افزود: این فرد با همراه داشتن یک 
قبضه سالح کالشینکف و دو خشاب با روبند وارد اتاق 
کارمند اداره کار شده که فرد به محض باز کردن کیف 
با هدف بیرون آوردن سالح با مقاومت این کارمند روبه 

رو شده و به طور کور اقدام به تیراندازی  کرد.
وی عنــوان کرد: هــم اکنون کارمنــد اداره کار 
کهگیلویــه و بویراحمــد از ناحیه ســر مصدوم و در 
بیمارســتان به ســر می برد و البته حال عمومی وی 

رضایت بخش است.
فرمانــده نیــروی انتظامی اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: ارباب رجوع مسلح اداره تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی این استان دستگیر شد.
سرتیپ مهدی انصاری گفت : این فرد در اظهارات 
اولیــه خود عنوان کرده قصد خودکشــی داشــته و 

تصمیمی برای کشتن کارمند اداره نداشته است.
وی با بیان اینکه ارباب رجوع مسلح اداره کار استان 
تیراندازی نکرده است، ابراز کرد: جزئیات حادثه توسط 

پلیس در دست بررسی است.

تیر اندازی به سمت کارمند 
اداره تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد

تمهیدات پلیس برای راهپیمایی جاماندگان اربعین در تهران
رئیس  پلیس پایتخت در مورد تدابیر پلیس برای برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین اظهار 
داشت: از ساعت 7 صبح پنجشنبه، راهپیمایی جاماندگان اربعین از سه محور در تهران آغاز می شود 
و پلیس تهران بزرگ در میدان امام حسین)ع( و سایر محورهایی که قرار است راهپیمایی در آنها 

انجام شود، طرح های امنیتی، انتظامی و ترافیکی را در نظر گرفته است.
رحیمی در مورد محدودیت های اعمال شده در این روز گفت: از میدان امام حسین)ع( تا حرم 

حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(، محدودیت صد در صدی اعمال می شود.
وی در مورد اجرا شــدن طرح پلیس دوچرخه سوار در تهران نیز اظهار داشت: این طرح فعال 
در تهران اجرایی نشده است. این یک پیشنهاد بود که باید کار کارشناسی روی آن انجام شود و 

رده های مسئول نظر بدهند و در صورت تصویب اجرایی شود.


