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دادستان عمومی و انقالب اســتان کرمانشاه جزئیات قتل 
هولناک ســه عضو یک خانواده در کرمانشاه را تشریح و از 

دستگیری قاتل این حادثه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی در تشریح جزئیات 
قتل ســه عضو یک خانواده، اظهار کرد: ساعت سه بامداد 
امروز )۷ بهمن( مردی ۳۵ ساله با استفاده از سالح گرم سه 

عضو یک خانواده را به قتل رساند.
وی با بیان اینکه قاتل داماد سابق این خانواده بوده، افزود: 
در این جنایت قاتل همســر سابق خود که دخترخاله اش 
بــوده، مادر و خواهر او را نیز در حالی که در خواب بوده اند 

به قتل می رساند.
دادســتان کرمانشــاه ادامه داد: طبق تحقیقات انجام شده 
قاتل از ابتدای شب در منزل مقتولین حضور داشته و شب 

را در یکی از اتاق های منزل آنها به اســتراحت پرداخته که 
پس از حصول اطمینان از خواب بودن آنها اقدام به قتل آنها 

با استفاده از سالح کلت کمری می کند.
وی با اشــاره به حضور تیم خبــره ای از کارآگاهان پلیس 
آگاهی اســتان و بازپرس ویژه قتل دادسرای کرمانشاه در 
محل جنایت عنوان کرد: با توجه به متواری شــدن قاتل از 
صحنه جرم اقدامات اطالعاتی الزم برای دستگیری وی در 

دستور کار قرار گرفت.
کرمی خاطرنشان کرد: ضابطین دستگاه قضائی با استفاده 
از ســرنخ های به دست آمده از صحنه جرم و با دقت عمل 
و هوشــیاری و انجام اقدام اطالعاتی و استفاده از شیوه های 
خاص پلیسی پس از گذشت ساعاتی از ارتکاب جرم در یک 
اقدام ضربتی مجرم فراری را در یکی از محالت حاشــیه ای 

شهر کرمانشاه دستگیر کردند. وی در پایان گفت: تحقیقات 
در خصوص علت و انگیزه های ارتکاب قتل در دســتور کار 

بازپرسی ویژه قتل دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان 
کرمانشاه قرار دارد.

قاتل دستگیر شد

قتل هولناک خانواده کرمانشاهی
غافلگیری قاچاقچیان

هنگام معامله مجسمه سه هزار ساله
فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری پلیس پیشگیری 
انتظامی کشــور از کشف ۹۳۰ قلم عتیقه با قدمت تاریخی سه هزار سال طی 
دو عملیات خبر داد و گفت: یک مجســمه ارزشــمند با قدمت سه هزار سال 
در این کشــفیات وجود دارد که قاچاقچیــان قصد فروش آن را به مبلغ چهار 
میلیارد تومان داشــتند. به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار حسن مهری 
در تشــریح این مطلب اظهار داشت: همکارانم در یگان حفاظت استان  تهران 
با رصد اطالعاتی  و طی دو عملیات جداگانه موفق به دســتگیری قاچاقچیان 
عتیقه و کشــف ۹۳۰ قلم شــیء عتیقه تاریخی و فرهنگی شدند.  وی افزود: 
قاچاقچیان قصد داشــتند این اشــیاء عتیقه را از کشــور خــارج کنندکه با 
هوشــیاری نیروهای انتظامی و یگان حفاظت از میراث فرهنگی و گردشگری، 
ناکام ماندند. فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری پلیس 
پیشــگیری انتظامی کشور با اشاره به کشــفیات این دو عملیات عنوان کرد: 
قاچاقچیان قصد فروش یک مجسمه ارزشمند را به قیمت چهارمیلیارد تومان 
داشتند که روز قبل در معامله این عتیقه، توسط نیروهای انتظامی و عملیات 
نیروهای یگان حفاظت از میراث فرهنگی اســتان تهران، غافلگیر شدند.  وی 
اضافه کرد:کشــف این مجسمه ارزشمند و تاریخی در حالی صورت گرفت که 
قاچاقچیان به ماموران یگان حفاظت از میراث فرهنگی و گردشــگری استان 
تهران پیشــنهاد  رشــوه ۴۰۰ میلیون تومانی داده بودند که در این عملیات 
ضربتی، ۳ نفر دســتگیر شدند. این مقام ارشــد انتظامی با اشاره به رد رشوه 
۴۰۰ میلیونی توســط نیروهای یگان حفاظت از میراث فرهنگی و گردشگری 
پلیس پیشگیری انتظامی مطرح کرد: از میان این ۹۳۰ قلم شیء عتیقه، ۸۱۰ 
شیء اصل و مابقی بدل کارشناسی شده است و در میان کشفیات؛ مفرق، سکه  
قدیمی، زیورآالت باستانی و ... دیده می شود که قدمت سه هزار ساله و دیرینه  
تاریخی دارند که عمدتا قاچاقچیان به شــیوه حفاری های غیر مجاز  به دست 
آوردند. ســردار مهری در بخش دیگری از سخنان به تشریح عملکرد ۹ ماهه 
یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری پلیس پیشگیری انتظامی 
پرداخت و بیان کرد: از ابتدای سال تا کنون تعداد ۵ هزار و ۸۹۴  ابالغ اوراق 
و اخطاریه توسط  این یگان صورت گرفته است، از طرفی با ۳۳۷ مورد تخریب 
آثار فرهنگی مقابله کرده ایم. وی با اشاره به ضبط و توقیف ۳۲۸ دستگاه  فلز 
یاب طی ۹ ماهه  ســال جاری، خاطر نشــان کرد: طی ایــن بازه زمانی ۸۷۶ 
فقره پرونده قضائی تشــکیل و هزار و ۴۲۸ نفر دســتگیر شدند. فرمانده یگان 
حفاظت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری پلیس پیشگیری انتظامی کشور 
درباره اقالم مکشوفه گفت: در ۹ ماهه سال جاری،   ۲ هزار و ۵۰۱ قلم عتیقه  
اصل و ۶ هزار و ۸۸  قلم عتیقه تقلبی کشــف شده است.  سردار مهری تعداد 
ارســال اخبار مردمی را ۶۶۲ مورد  عنوان کرد و به قاچاقچیان اشیاء عتیقه و 
سودجویان هشــدار داد که در رصد نیروهای این یگان هستند و شناسایی و 

دستگیری قاچاقیچان عتیقه به جد دنبال و عملیاتی می شود.

اینترنت بانک های جعلی
در کمین کاربران فضای مجازی

رئیس پلیس فتا اســتان کرمــان درخصوص رعایت نــکات ایمنی در زمان 
اســتفاده از اینترنت بانک گفت: قبل از وارد کردن نــام کاربری و رمز ورود 
جهت اســتفاده از اینترنت بانک از معتبر بودن برنامه همراه بانک و یا صفحه 
اینترنت بانک اطمینان حاصل کنید. ســرهنگ امین یادگار نژاد در این رابطه 
بیان کرد: بررســی و واکاوی پرونده های فیشینگ و برداشت از حساب بانکی 
نشان دهنده این نکته است که مجرمان سایبری با ساخت برنامه همراه بانک 
جعلی و طراحی صفحات فیشــینک اینترنت بانک، نام کاربری و رمز ورود به 
اینترنت بانک شهروندان را  سرقت کرده و به دنبال آن از حساب آنها مبالغی 
را برداشــت می کنند. وی افزود: مالباختگان بــه  دلیل عدم آگاهی از آدرس 
ســایت اصلی بانک جهت اســتفاده از اینترنت بانک خود به نتایج جستجوی 
گوگل اعتماد کرده و به دلیل عدم تشــخیص آدرس ســایت اصلی با جعلی، 
با ورود به ســایت های جعلی اطالعات حساب کاربری شامل نام کاربری، رمز 
ورود و ســایر اطالعات آنها توسط فیشــرها به سرقت می رود. وی با اشاره به 
این نکته که استفاده از رمزدوم پویا جهت خرید از درگاه های اینترنتی تا حد 
زیادی مانع دسترسی کالهبردان ســایبری به حساب های بانکی شده است، 
افزود: بانک ها برای امنیت هرچه بیشــتر حســاب های بانکی مشتریان خود، 
قابلیــت اســتفاده از رمزیک بار مصرف را جهت ورود بــه اینترنت بانک ارائه 
می دهند که همگان می توانند با اســتفاده از این قابلیت از دسترسی مجرمان 
ســایبری به حســاب های بانکی خود جلوگیری کنند. یادگارنژاد با بیان این 
مطلب که همه بانک های کشور برنامه های بانکی خود را در وب  سایت رسمی 
خود قرار داده اند به شــهروندان توصیه کــرد: برنامه های مورد نیاز خود را از 
لینک های معرفی شده در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نصب نکنند و 
فقط از فروشگاه های نرم افزاری معتبر برنامه های خود را دانلود و نصب کنند 
و اپلیکیشــن های کاربردی مثل همراه بانک را هم از ســایت بانک مورد نظر 

خود دانلود و نصب کنند.
رئیس پلیس فتا اســتان کرمان گفت: آدرس معتبر ورود به اینترنت بانک ها 
در ســایت رسمی پلیس فتا به نشانی  www.cyberpolice.ir در قسمت 
آدرس اینترنت بانک ها قرار گرفته است که هموطنان به راحتی و با اطمینان 
می توانند از آن استفاده کنند و در صورت مواجه با موارد مشکوک و یا نیاز به 
اخذ مشاوره و راهنمایی با مراجعه به بخش مرکز امداد و فوریت های سایبری 

پلیس فتا از خدمات بر خط این پلیس بهره مند شوند.

ویژه

فتا

رئیس مرکز اطالعات و کنتــرل ترافیک پلیس راهنمایی 
و رانندگــی از بارش برف و باران در جاده های ۵ اســتان 

کشــور خبر داد. وی افزود: محور دهگالن - حسین آباد، 
محور سقز - مریوان، محور ریگان - ایرانشهر و محور جاده 

چالوس و آزادراه تهران شــمال محورهای اصلی مســدود 
شده است.

سرهنگ احمد شیرانی درباره وضعیت ترافیکی جاده های 
کشور گفت: گزارش های دریافتی از مراکز کنترل ترافیک 
در سراسر کشور حاکی از آن است که در حال حاضر تردد 
در تمامی محورها به شکل آرام و روان در حال انجام است 
و تنهــا در محدوده پل فردیس در آزادراه قزوین – کرج – 
تهران ترافیک پرحجم و در مقاطعی نیمه سنگین است.  

وی درباره وضعیت جوی جاده های کشور نیز گفت: بارش 
برف و باران در برخی از محورهای اســتان های  خراســان 
رضوی، خراسان شــمالی، ســمنان، مازندران و گلستان 
گزارش شده و از این رو الزم است رانندگان در حین تردد 
از این محورها حتما با دقت و تســلط کافی رانندگی کرده 
و تجهیزات گرمایشی و ایمنی خودرویشان نیز سالم باشد. 
همراه داشــتن زنجیر چرخ و استفاده از آن در گردنه های 

برفگیر نیز الزامی است.
از ســوی دیگر ، مهدی ولیپور در گفت وگو با ایســنا، در 

تشــریح گزارش عملیات امداد و نجات طی ۲۴ ســاعت 
گذشته در کشــور گفت:  در این مدت امدادگران سازمان 
امدادونجــات جمعیت هالل احمر در عملیات  مختلفی در 
برف و کوالک، تصادف و ... حضور داشته و در مجموع ۱۲۱ 

مأموریت را انجام دادند.
وی بــا بیان اینکــه در ایــن مأموریت ها بــه ۱۲۸۴ نفر 
امدادرسانی شد، گفت: همچنین ۵۱ نفر نجات داده شده و 
۶۳ نفر نیز دچار آسیب دیدگی و جراحت شدند که ۳۹ نفر 
به مراکز درمانی منتقل شده و ۲۴ نفر نیز خدمات درمانی 

را به شکل سرپایی در محل دریافت کردند.
به گفته رئیس ســازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر، 
از مجمــوع ۱۲۱ مأموریت، ۱۶ مورد مربــوط به حوادث 
ترافیکی بوده که منجر به رهاسازی ۲۱ مصدوم در سوانح 

ترافیکی شده است.
ولیپــور تاکید کرد که آماده باش امدادگران جمعیت هالل 
احمر در جاده ها، مناطق برفگیر و ... ادامه دارد و از حداکثر 

امکانات و تجهیزات در این خصوص استفاده شده است.

امدادگران جمعیت هالل احمر اســتان تهران 
طی عملیاتی ۲۶ ساعته جان یک زن کوهنورد 

را در ارتفاعات شیرپال نجات دادند.
به گزارش ایســنا، حوالی ســاعت ۱۴:۵۰ روز 
چهارشنبه، ششم بهمن ماه، گزارش سقوط و 
آســیب دیدگی یک کوهنورد زن در ارتفاعات 
شــمال تهران به جمعیت هالل احمر استان 
تهران اطالع داده شــد که درپی آن چهار تیم 
عملیاتی از امدادگــران این جمعیت به محل 
حادثه واقع در ارتفاعات شیرپال مراجعه کردند.
با حضور امدادگــران در محل و پس از حدود 

دو ساعت جستجو، امدادگران موفق به یافتن 
محل ســقوط و محبوس شــدن این زن شده 
و قصــد انتقــال وی به پایین را داشــتند که 
شرایط جوی نامناســب و تاریکی هوا مانع از 
این اقدام شــد و از ایــن رو امدادگران مجبور 
به حضور در کنار این مصدوم شده و اقدامات 
اولیــه درمانی را برای نجات جــان این زن و 
جلوگیری از سرمازدگی انجام دادند. صبح روز 
بعد، امدادگران با کمک سه تیم عملیاتی دیگر 
موفق شدند تا مصدوم را به ایستگاه تله کابین 
توچال انتقال داده و این زن را به پایین منتقل 

کنند که با انتقال این زن، وی در اختیار عوامل 
اورژانس قرار گرفته و به مراکز درمانی منتقل 
شد. شاهین فتحی، مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر اســتان تهران با تایید این خبر گفت که 
عملیات نجات این زن بیش از ۲۶ ســاعت به 
طول انجامید و امدادگران جمیت هالل احمر 
عصر روز پنجشــنبه به ماموریت خود خاتمه 
دادند. مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان 
تهران به شــهروندان و حتــی کوهنوردان نیز 
توصیه کرد که از صعود به ارتفاعات در شرایط 

نامناسب جوی خودداری کنند.

جاده چالوس بازگشایی شد

جاده های کشور در چنگ برف و بوران

عملیات ۲۶ ساعته برای نجات یک زن در ارتفاعات برفی شمال تهران

فرمانــده مرزبانی انتظامی جمهوری اســالمی ایران از 
انهدام باند قاچاقچیان مواد مخدر و کشف ۹۰۰ کیلوگرم 
تریاک در آب هــای خلیج فارس خبــر داد. به گزارش 
ایســنا ســردار احمدعلی گودرزی گفت: در راســتای 
مقابله با قاچاق مواد مخدر و برخورد با سوداگران مرگ، 
مرزبانان استان هرمزگان با اشراف و تسلط اطالعاتی بر 
قاچاقچیان مواد مخدر در عملیاتی مقتدرانه و تاکتیکی از 
ورود محموله سنگین تریاک به کشور جلوگیری کردند. 
وی افزود: مرزبانان  کشور در این عملیات ضمن توقیف 

۲ شناور، ۹۰۰ کیلوگرم تریاک را کشف و در این رابطه 
سه نفر از سرشاخه های اصلی باند قاچاقچیان مواد مخدر 
را دستگیر کردند. به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده 
مرزبانی انتظامی کشور با بیان اینکه مرزهای آبی امن و 
محل جوالن قاچاقچیان مواد مخدر و معاندان نیســت، 
تصریح کرد: مرزبانان با تعامل و دیپلماســی گسترده با 
همســایگان حوزه خلیج فــارس، امنیت آب های خلیج 
فارس را بیش از پیــش تأمین و در امر مقابله با قاچاق 

تالش خواهند کرد.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از کشف ۱۵۰ 
میلیارد ریال ســیگار و تنباکو فاســد و قاچاق در مرکز 
تهران خبر داد. به گزارش ایســنا سرهنگ پیام کاویانی 
اظهارکرد: در ابتدای این هفته چندین  گزارش مردمی 
مبنی بر دپو ســیگار و تنباکو  فاسد و تاریخ گذشته در 
یک انبار کاال در محدوده خیابان »مولوی« دریافت شد 
و  بررسی موضوع در دستور کار مأموران نظارت بر اماکن 
عمومی قرار گرفت. وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات 
میدانی از صحت گزارش های دریافتی اطمینان حاصل 

کردند و پس از هماهنگی قضائی به محل اعزام و موفق 
شدند در بازرسی از این مکان  ۱۴ هزار نخ سیگار و ۱۷ 
هزار و ۱۱۰ بسته توتون تنباکو فاسد و تاریخ گذشته و 
قاچاق کشف کنند. رئیس پلیس امنیت عمومی تهران 
اضافه کرد: در بررسی های اولیه مشخص شد که متهمان 
با تغییر تاریخ های کاال، این اجناس را به تاریخ جدید به 
بازار مصرف عرضه می کردند.کاویانی با اشــاره به اینکه 
کارشناسان ارزش کشفیات این عملیات  را ۱۵۰ میلیارد 

ریال اعالم کرده اند.

کشف ۱۵۰ میلیارد ریال سیگار و تنباکوی فاسدتوقیف ۹۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در آب های خلیج فارس

اعالم مفقودی
برگ ســبز ســواری رنو تندر ال ۹۰  مــدل ۱۳۸۷ رنگ نقره ای 

متالیک
۸۲۰۰۸۷۱۵۹۲w۰۰۵۵۰۳ شماره موتور 

  NAALSRALD۸A۰۳۱۰۸۲ شماره  شاسی
شماره پالک ایران ۸۶-۷۵۶ ج ۱۸ 

متعلق به محمد علی ذاکری مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

با ورود جدی دستگاه قضا، پرونده برخورد ماموران سد معبر 
شهرداری با سبزی فروش گرگانی بر روی میز هیئت حفظ 
حقوق شــهروندی دادگستری گلســتان قرار گرفت. حیدر 
آســیابی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه دستگاه قضا 
کرامت انســانی را خط قرمز خــود در اجرای قانون می داند، 
اظهــار کرد: همواره به همه همکاران خود در دســتگاه قضا 
و بــه ضابطین عزیز قضایی تاکید کرده ایم که در برخورد با 
تخلفات کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی را مد نظر 
قرار دهند که الحمداهلل در عمده موارد این موضوع به شکل 
صحیح و کاملی صــورت می پذیرد. وی با بیان اینکه پس از 
دریافت گزارش برخورد ماموران شهرداری گرگان با یکی از 
دستفروشــان به این موضوع به صــورت جدی ورود کردیم، 
افزود: این پرونده روی میز هیئت حفظ حقوق شــهروندی 

دادگستری گلستان قرار گرفته است. رئیس کل دادگستری 
استان گلستان با تاکید بر اینکه هیئت حفظ حقوق شهروندی 
دادگستری گلستان برای بررسی ۶ پرونده موارد نقض حقوق 
شهروندی تشکیل جلسه داد، خاطرنشان کرد: عالوه بر این ۶ 
پرونده، موضوع برخورد ماموران سد معبر شهرداری گرگان با 
دستفروشان هم بررسی شد. آسیابی افزود: دو تن از اعضای 
هیئت نظارت بر حفظ حقوق شــهروندی دادگستری استان 
مامور بررسی این موضوع شدند و نتیجه بررسی آنها مبنای 
اقدام قانونی دادگستری اســتان گلستان در تصمیم گیری 
نهایــی خواهد بود. وی با بیان این کــه محدوده عمل همه 
دستگاه ها را قانون تعیین می کند افزود: چارچوب برخورد با 
افراد حتی اگر متخلف و مجرم باشــند باید بر اساس قانون و 

حفظ کرامت های انسانی و اسالمی باشد.

مدیر کل مدیریت بحران استان کرمان مجموع خسارات 
ناشــی از ســیل و توفان از ۲۵ تا ۳۰ دی ماه در اســتان 
کرمان را حدود ۴ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان اعالم کرد.

مجید سعیدی با اعالم این خبر گفت: این میزان خسارت 
پس از ارزیابی توســط کارشناسان دستگاه های اجرایی و 
فرمانداری های ۱۵ شهرستان تحت تاثیر سیل و توفان در 

قالب فرم های استاندارد تهیه شده است.
وی ادامه داد: از مجموع خسارت های برآورد شده، حدود 
۲ هزار و ۷۹۴ میلیارد تومــان مربوط به بخش زیربنایی 
و حــدود یک هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان مربوط به بخش 

کشاورزی است.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان تصریح کرد: ۳ هزار 
و ۷۹۲ واحد مســکونی نیز ) ۲۵ تا ۳۰ دی ماه( آســیب 

دیده اند که ۳ هزار و ۴۸۰ واحد نیاز به تعمیر دارد و ۳۱۲ 
واحد باید بازسازی گردد.

ســعیدی عنوان کرد: بــرآورد صورت گرفتــه به همراه 
مستندات به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال شده اند 
که با امضای وزیر کشور جهت طرح در جلسه هیات دولت 

به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهند شد.
وی اظهــار کرد: پس از تصویــب و ابالغ اعتبارات جبران 
خسارت های وارده، پیگیری های الزم به عمل خواهد آمد.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان یادآور شد: اقدامات 
فــوری و اضطراری از جمله بازگشــایی و ایجاد گذرهای 
موقــت در راه ها و ترمیم و اصالح برخی از زیرســاخت ها 
انجام گرفته و احداث ســیلبندهای آسیب دیده در دست 

اقدام است.

خسارت 4 هزارو 4۹۵ میلیارد تومانی سیل و توفان در استان کرمانورود دادگستری گلستان به پرونده تعرض به سبزی فروش گرگانی

درحالی که چندی پیش رئیس پلیس تهران 
بزرگ از افزایش مدت زمان نگهداری معتادان 
به یکســال در مراکز تــرک اعتیاد، خبر داد، 
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
اســتان تهران در این باره می گوید: با شیوع 
کرونا و به دلیل پیشــگیری از اپیدمی آن و 

عوارض رها بودن معتادان در ســطح شــهر، 
با تصویب ســتاد مقابله با کرونا، مقرر شــد 
ســقف مدت زمان نگهداری معتادان متجاهر 
در مراکز ماده ۱۶ تا یکســال افزایش یابد و 
اکنون چند ماهی اســت کــه به این موضوع 
بیشــتر توجه شده اســت. به گزارش ایسنا، 

طی دو روز گذشــته ســردار رحیمی، رئیس 
پلیــس تهران بزرگ با بیان اینکه قطعا تعداد 
زیــادی از کســانی که به مراکــز ماده ۱۶ و 
۱۵ برای بازپروری وارد می شــوند، مجددا به 
چرخه اعتیاد بازمی گردند، علت این موضوع 
را فرآینــد ناقص بازپــروری عنوان کرده بود 
که فقط ســم زدایی و ترک اعتیاد آن هم به 
صورت موقت انجام می شــود لذا بازگشــت 
دوباره این دســته از معتادان به کار، زندگی 
و جامعــه نیازمند اقداماتی اســت که پس از 
ســم زدایی باید رخ دهد و دســتیابی به این 

هدف نیازمند حداقل یکسال زمان است.
وی در ادامه گفته بود: با کمک دادستانی کل 
کشور و دادستانی تهران، این اتفاق در تهران 
انجام می شود؛ یعنی زمان نگهداری معتادان 
به یکســال )از ســه ماه به ۶ ماه و اکنون به 
یکسال( تمدید شد. اکنون اینکار شروع شده 
است و به نظر آثار بسیار خوبی خواهد داشت.
در این راستا مصطفی هادی زاده در گفت وگو 

با ایســنا، با اشــاره به افزایش مــدت زمان 
نگهــداری معتادان متجاهــر در مراکز ماده 
۱۶ به یکســال، اظهار کرد: براســاس قانون، 
معتــادان متجاهر با دســتور مقــام قضایی 
برای مدت یک تا ســه مــاه در مراکز مجاز 
درمان و کاهش آســیب نگهداری می شوند. 
تمدید مهلت برای یک دوره ســه ماهه دیگر 
با درخواســت مراکز مذکور بــوده و ممکن 
اســت این مدت زمان تغییر کند. وی افزود: 
در دوران بیماری کرونا و به دلیل پیشگیری 
از اپیدمی کرونا و عوارض رها بودن معتادان 
در سطح شهر، با پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد 
مخدر و تصویب ســتاد مقابله با کرونا، مقرر 
شد که ســقف مدت زمان نگهداری معتادان 
متجاهر در مراکز ماده ۱۶ تا یکســال باشد و 

این اختیار وجود داشته باشد.
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
اســتان تهران ادامه داد: البتــه اکنون چند 
ماهی اســت که به این موضوع بیشتر توجه 

شــده است به این معنی که استفاده از سقف 
زمانی یکســال برای نگهــداری معتادان در 
مراکز ماده ۱۶ بیشتر مورد توجه قرار گرفته 

است.
هادی زاده در پاســخ به این سوال که هزینه 
نگهــداری افزایش مــدت زمــان نگهداری 
معتــادان متجاهر از ســمت کدام دســتگاه 
پرداخــت می شــود، گفــت: صفر تــا صد 
نگهداری معتادان متجاهر توسط  هزینه های 

ستاد مبارزه با مواد مخدر تامین می شود.
به گفته دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر اســتان تهران، هزینه سرانه نگهداری 
معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ روزانه ۳۵ 

هزارتومان است.
وی با اشــاره به اینکه اکنون در استان تهران 
۱۴ هــزار معتاد متجاهــر در مراکز ماده ۱۶ 
نگهداری می شــوند، تصریح کــرد: در حال 
حاضر ۸۸ درصــد نگهداری معتادان متجاهر 

کشور در استان تهران انجام می شود.

افزایش مدت نگهداری »معتادان متجاهر« به یکسال

برخورد با حفاری  »جستجوگران عتیقه« در شهرری
فرمانده انتظامی ویژه شــهرری از برخورد با حفاری های غیرمجاز برای کشف 
عتیقه و ... خبر داد. ســرهنگ دوستعلی جلیلیان در گفت وگو با ایسنا، درباره 
نحوه همکاری پلیس در مراقبت از آثار تاریخی شــهرری گفت: پلیس دراین 
خصوص نظارت الزم را داشــته و درکنار یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی 
فعال است. وی افزود: به عنوان مثال مدتی قبل یک حفاری در یکی از مناطق 
شهرری انجام شده بود که توسط ماموران کالنتری مرکزی شناسایی و کشف 
شــد. وی با بیان اینکه این حفاری در یک منزل مســکونی و با هدف کشف 
اشــیای تاریخی انجام شده بود، اظهار کرد: البته این افراد چیزی کشف نکرده 
بودند و مســئوالن و کارشناســان مربوطه نیز حضور داشته و آنجا را بررسی 
کردند. جلیلیان با بیان اینکه کار تخصصی در مورد نگهداری از میراث فرهنگی 
را یــگان حفاظت این وزارتخانه انجام می دهد، گفــت: اما هم بر این موضوع 
حساســیت داریم و با هــر اقدامی برخورد خواهیم کرد. ضمن اینکه اشــراف 

اطالعاتی پلیس نیز در این حوزه باالست.

بازداشت دزد حرفه ای بیرجند
فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: ماموران انتظامی این شهرستان یک 
ســارق قطعات خودرو را دســتگیر و ۲۰ فقره سرقت را کشف کردند. سرهنگ 
علیرضا فوالدی اظهار داشــت: با وقوع چند فقره ســرقت قطعــات خودرو در 
شهرســتان بیرجند، بررسی موضوع به صورت ویژه در دســتور کار پلیس قرار 
گرفت. وی افزود: ماموران کالنتری ۱۳ شهرســتان بیرجنــد با انجام اقدامات 
اطالعاتی و تحقیقات گســترده پلیسی، یک سارق را در این خصوص شناسایی 
و پس از هماهنگی با مقام قضایی در عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش 
دســتگیر کردند. فرمانده انتظامی شهرســتان بیرجند بیان کرد: متهم ابتدا در 
اظهارات خود منکر هرگونه جرم و اتهامی شد اما پس از روبه رو شدن با شواهد 
موجود و ارائه مســتندات به ناچار لب به اعتراف گشــود و به ۲۰ فقره سرقت 
اعتراف کــرد. وی گفت: ماموران در ادامه عملیات با توجه به اعترافات ســارق 
دســتگیر شده یک مالخر را هم شناســایی و دستگیر کردند. سرهنگ فوالدی 
افزود: در این زمینه ۲ متهم دستگیر و با پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

کوتاه از حوادث

رئیس پلیــس آگاهی فرماندهی انتظامی کشــور گفت: ۸۶ 
درصد قتل ها و ۹۰ درصد ســرقت های مســلحانه در فاصله 
کوتاهی توسط نیروهای پلیس آگاهی کشف می شود. سردار 
ســرتیپ محمد قنبری در حاشــیه بازدید از پلیس آگاهی 
خراسان رضوی با تاکید بر هوشمندسازی پلیس افزود: امروز 
پلیــس بیش از هر زمان دیگر از تجهیزات نوین در کشــف 

جرم اســتفاده می کند و روز به روز دامنه این اقدامات نوین 
در کشف جرم گسترش می یابد و این اقدام به کیفیت کشف 
کمک می کند. وی اضافه کرد: اســتفاده از ابزار نوین کشف 
جرم، زمان رسیدگی به جرایم را نیز کاهش و احساس امنیت 
در مــردم را افزایش می دهد. رئیس پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی کشور گفت: کنترل هوشــمند مجرمان از اقدامات 

مناسبی است که انجام شده است و استفاده از امکانات و ابزار 
نوین در حوزه مبارزه با جرم سبب شده تا مجرمان احساس 
ناامنی کنند. قنبری افزود: با هوشمندســازی پلیس دالیل و 
مدارک اطالعاتی در محل وقوع جرم کشف می شود و کیفیت 
کار افزایش می یابد و پلیس آگاهی خراســان رضوی هم در 
کشــف جرم ســرعت و دقت دارد و کشف کامل بیش از ۷۶ 

درصد جرایم اتفاق افتاده در اســتان طی ۱۰ماهه اول سال 
نشان از دقت و هوشمندی پلیس آگاهی این استان دارد.  وی 
اضافه کرد: رضایتمندی مردم از پلیس آگاهی خراسان رضوی 
قابل قدردانی اســت و از همه همکارانم در پلیس آگاهی این 
استان تشکر می کنم و امیدوارم بتوانند مثل همیشه در انجام 

مطلوب ماموریت ها موفق عمل کنند.

موفقیت پلیس آگاهی در کشف و شناسایی جرایم


