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آتشنشانان مشهدی همچنان خواستار افزایش حقوق هستند

تعدادی از آتشنشانان مشهدی دیروز ،با حضور در مقابل
استانداری خراسان رضــوی ،خواستار افزایش حقوق و
دریافتیهای خود شدند.
این آتشنشانان دلیل این اقــدام خود را حقوق پایین و
دریافت نکردن مزایایی از جمله تعطیالتکاری و شبکاری
اعالم کردند.

خط حادثه
عقیلرحمانی رئیسپلیس
مشهد گفت :مأموران پلیس
آگاهی تیم فرماندهی انتظامی
با دستگیری دو زورگیر حرفهای
در مشهد پرده از  21فقره انواع
سرقت برداشتند و همچنین
عامالن سرقت  2/5تن برنج ایرانی از یک فروشگاه
هم پای میز محاکمه کشانده شدند.

آتشنشانان ،شغل خود را سخت و زیانآور دانستند؛ اما
اعالم کردند که از این قانون و سایر مزایای مشاغل سخت و
زیانآور استفاده نکردهاند.
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد هم در این باره
گفت :خواسته آتشنشانان خــارج از حیطه وظایف و
اختیارات شهرداری است و در حقیقت همه مجموعههای

عینکهای قاچاق به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی طبس از کشف هزار و ۷۱۶عینک
خارجی قاچاق در شهرستان طبس خبر داد .
سرهنگ فاضل مریمی گفت :ارزش عینکهای
قاچاق یکمیلیارد و ۷۰۰میلیون ریال است.

شهرداری خواستار افزایش حقوق و مزایا هستند.
به گزارش صدا وسیما ،علی نجفی افزود :برخی از مزایای
کارکنان شهرداریها از سال  ۱۳۹۹حذف شده که البته
در حوزه آتشنشانی تا حد ممکن خواستههای این قشر
تأمین شد و امسال حدود  1/5میلیون تومان به دریافتی
آنــان اضــافــه شــده اســت؛ امــا سایر خواستهها خــارج از

وی افزود :مأموران انتظامی بخش دیهوک شهرستان
طبس در اجرای طرح مقابله با قاچاق کاال و ارز ،هنگام
کنترل خودروهای عبوری به یک سواری پراید
مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر ،خودرو را
متوقف کردند .فرمانده انتظامی طبس گفت :مأموران

با تالش مأموران فرماندهی انتظامی مشهد صورت گرفت

بسته شدن پرونده  21فقره
زورگیری و سرقت3میلیاردی برنج

◾

◾از سرقت خودرو تا زورگیری کف خیابان
سرهنگ احمد نگهبان ،فرمانده انتظامی مشهد
در تشریح جزئیات این خبر گفت :در پی گزارش
سرقتهای سریالی منزل و خــودرو در محدوده
غرب مشهد ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار
مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود :در بررسی تمامی زوایای یکی از سرقتها
کــه از یــک منزل مسکونی در مـحــدوده خیابان
الدن رخ داده بود ،مشخص شد سارقان در نبود
صاحبخانه تـعــداد زی ــادی ل ــوازم ب ــاارزش شامل
تلویزیون  50اینچ ،یک دستگاه لپتاپ ،مقداری
طال و جواهر ،یک عدد ساعت مچی نفیس 3،هزار
و  700دالر به ارزش  2میلیارد ریال را سرقت کردند.
این مقام انتظامی بیان کرد :مأموران پلیس آگاهی
مشهد با بررسی دقیق سرقتها و سرنخهای بجا
مانده و تجمیع اطــاعــات بدست آمــده ،یکی از
سارقان را که فردی سابقهدار بود ،شناسایی کردند و
او را به صورت نامحسوس کنترل و زیر نظر گرفتند.
سرهنگ نگهبان تصریح کــرد :پس از چند روز
تحقیقات ســرا ن ـجــام بــا اطمینان از مشارکت
مظنون در سرقتهای اخیر و بدست آوردن ادله
و مستندات کافی با هماهنگی قضایی ،او را هنگام
تردد با یک دستگاه سواری پراید مسروقه در یکی
از مناطق شهر مشهد محاصره و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی مشهد عنوان کرد :متهم که دارای
سوابق متعدد کیفری اســت ابتدا منکر هرگونه
جرمی بــود؛ امــا در ادامــه بازجوییهای پلیس به
چهار فقره سرقت خودرو زانتیا ،پژو و پراید 6 ،فقره
سرقت منزل و  11فقره زورگیری با همدستی یکی
از دوستانش اعتراف کرد .وی گفت :در ادامه این

اختیارات ماست .وی ادامه داد :شهرداری مشهد از طریق
نامهنگاری با وزارت کشور و سازمان امور استخدامی پیگیر
مطالبات کارکنان است.
تعدادی از آتشنشانان مشهدی ،سوم آبان ماه امسال
نیز با حضور در مقابل ساختمان شورای شهر و شهرداری
مشهد خواستار حل مشکالت خود شده بودند.

پس از هماهنگی با مقام قضایی در بازرسی از
سواری پراید ،هزار و ۷۱۶عینک خارجی قاچاق که
فاقد هرگونه مجوز بود ،کشف کردند .به گزارش صدا
وسیما ،سرهنگ فاضل مریمی افزود :مأموران در این
زمینه یک متهم را دستگیر و پس از تشکیل پرونده

با طراحی نقشهای با همدستی همسر و بــرادر
همسرش به داخل مغازه که کنار منزل مادریشان
قرار داشت ،نفوذ و مقدار  2تن و  500کیلوگرم برنج
ایرانی را با خودرو نیسان سرقت کردهاند.
فرمانده انتظامی مشهد عنوان کرد :با اطالعات
بدست آمده ،دو متهم دیگر این پرونده دستگیر و
برنجهای سرقت شده نیز از مخفیگاه آنها کشف
و به مالباخته تحویل شد.
سرهنگنگهبانخاطرنشانکرد:سهمتهممذکور
پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه
دادسرا شدند.

◾

عملیات تیم رسیدگی کننده پرونده با هماهنگی
مقام قضایی دیگر همدست متهم را در جاده قدیم
قوچان دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه او قسمتی
از لوازم مسروقه را کشف کردند.

◾

◾ماجرای سرقت 3میلیاردی برنج چه بود؟
ســرهـنــگ اح ـمــد نـگـهـبــان ،فــرمــانــده انتظامی
شهرستان مشهد در تشریح جزئیات این خبر هم
گفت :در پی گزارش سرقت فروشگاه در محدوده
شهرک غرب مشهد بــرای بررسی ماجرا تیمی از
مأموران پلیس آگاهی مشهد به محل اعزام و وارد
عملشدند.
وی اف ــزود :با حضور عوامل انتظامی در محل و
بررسیها مشخص شد ســارقــان ،شبانه با نفوذ
به داخــل یک فروشگاه برنج مقدار  2تن و 500
کیلوگرم برنج ایــرانــی به ارزش 3میلیارد ر یــال را
سرقت کردهاند.

این مقام انتظامی بیان کرد :تیم رسیدگی کننده
پرونده با بررسی دقیق محل سرقت و سرنخهای
موجود به راننده یک دستگاه وانتنیسان آبی
پالک مخدوش مظنون و تحقیقات خود را در این
زمینه آغاز کردند.
سرهنگ نگهبان گفت :کارآگاهان پلیس آگاهی
با استفاده از شیو ههای نوین پلیسی ،متهم را
شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در اقدامی
ضربتی دستگیر کردند.
متهم که برادر شاکی پرونده است ،در بازجوییهای
اولیهمنکرهرگونهجرمیبود؛امادرادامهتحقیقات
در بازجوییهای علمی پلیس و مواجهه با ادله و
مستندات کشف شــده به دستبرد به فروشگاه
برنج اعتراف کرد.
در تحقیقات تکمیلی از متهم  35ساله که اعتیاد
شدید به مواد مخدر صنعتی دارد ،مشخص شد
در نبود بــرادرش که به شهرستان سفر کرده بود،

◾هشدار رئیس پلیس مشهد برای کاهش جرایم
وی در خصوص آسیبشناسی این پرونده سرقت
اظهار کرد :رعایت نکردن اصول حفاظتی و ایمنی
از سوی مالباخته و اطمینان كاذب او به بستگانش
از عوامل اصلی ارتكاب این سرقت بود .شهروندان
باید در پیشگیری از مــوارد مشابه ،توصیههای
پلیس را جدی بگیرند.
وی همچنین از شهروندان خواست مواردی را که در
ادامه بیان میشود ،در پیشگیری از سرقت منزل
جدیبگیرند:
از بازگو کردن برنامه سفر خود نزد افــراد ناشناس
بپرهیزید .از نگهداری وجوه نقد و طال و جواهر به
مقدار زیاد در منزل خودداری کنید .هنگام خروج
از منزل ،تنها به قفل کردن در خروجی اکتفا نکرده،
تمام درهای داخلی ساختمان اعم از در پشتبام،
اتاقها ،آشپزخانه ،حیاط خلوت و ...را قفل کنید.
حتیاالمکان درهــای ورودی و داخلی منزل را به
سیستم هشداردهنده مجهز کنید .شماره سریال
یا مشخصات کامل اجناس و لوازم خانگی منزل
خود از قبیل لوازم صوتی و تصویری ،لوازم برقی و
سایر لوازم باارزش را در دفتر مخصوصی یادداشت
کرده و برای اطمینان بیشتر از آنها عکس تهیه
کنید .از قرار دادن نردبان ،چهارپایه و نظیر آنها
در کنار دیوارها خــودداری کنید .در صــورت رفتن
به سفر ،بستگان و همسایگان مورد اطمینان را در
جریان قرار دهید تا مراقب منزلتان باشند و به طور
مرتب به آن سرکشی کنند.

مبارزه با مواد مخدر

حوادث کار

امنیت ملی

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد

به دلیل بیاحتیاطی و رعایت نکردن نکات ایمنی

فرمانده انتظامی مشهد:

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از دستگیری پنج
عضو باند توزیع مواد مخدر صنعتی در مشهد خبر داد.
به گزارش قدس ،سرهنگ مهدی سلمانیان در تشریح این
خبر بیان کــرد :تیمهای مرکز عملیات ویــژه پلیس مبارزه
بــا مــواد مخدر خــراســان رضــوی در اقــدامــی اطالعاتی به
سرنخهایی از قاچاق و توزیع مواد مخدر صنعتی در مشهد
دست یافتند.
وی افــزود :پلیس در این عملیات با کنترل و مراقبتهای
پوششی ،دو خانه مسکونی در حاشیه شهر مشهد را
که پاتوق توزیع مــواد افیونی بــود ،شناسایی کرد و پس از
هماهنگی با مقام قضایی به طور ضربتی وارد عمل شد.
سرهنگ سلمانیان گفت :با دستگیری پنج متهم اصلی
پرونده در بازرسی از دو خانه مسکونی حدود  29کیلو و 590
گرم هروئین فشرده کشف و دو دستگاه خودرو سواری و یک
دستگاه موتورسیکلت توقیف شد.

فــرمــانــده انـتـظــامــی شـهــرسـتــان نـیـشــابــور گ ـفــت :بــه دلیل
بیاحتیاطیورعایتنکردننکاتایمنی،یککارگرساختمانی
در نیشابور جــان خــود را از دســت داد .سرهنگ علیرضا
حسینعلیزاده در این باره افزود :در این حادثه که در محدوده
بولوار جمهوری اسالمی نیشابور اتفاق افتاد ،کارگر ۴۲ساله به
دلیل سقوط از طبقه دوم ساختمان نیمهکاره جان خود را از
دست داد .وی تصریح کرد :پس از سقوط این مرد و تماس با
مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰بالفاصله مأموران کالنتری  ۱۲به
همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
فرمانده انتظامی نیشابور خاطرنشان کرد :با دستور مقام
قضایی بــرای بــررســی و تحقیقات بیشتر ،پــرونــده اولیه
تشکیل و جسد به سردخانه انتقال داده شد.
به گزارش ایلنا ،وی از کارگران ساختمانی خواست هنگام
انجام کار بــرای جلوگیری از هرگونه سانحه ناگوار ،نکات
ایمنی را رعایت و از وسایل ایمنی استاندارد استفاده کنند.

فرمانده انتظامی مشهد با بیان اینکه  ۸۲نفر از کارکنان این
مجموعه انتظامی در حوادث اخیر مصدوم و مجروح شدند،
گفت:نیرویانتظامیدراینایامسنگخوردوجانفشانیکرد؛
اما نگذاشت امنیت و آسایش شهروندان خدشهدار شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از معاونت اجتماعی فرماندهی
انتظامی خــرا ســان رض ــوی ،سرهنگ ا حـمــد نگهبان در
نـشـســت بــا جـمـعــی از اســات ـیــد حـ ــوزه علمیه خــراســان
اظهار کــرد :مــردم بابصیرت مشهد ،ا جــازه فتنهگری به
اغتشاشگران را ندادند و به همین دلیل شاهد کمترین
میزان خسارت به اموال عمومی ،اموال مردم و کسبه در این
شهر نسبت به کشور بودیم.
فرمانده انتظامی مشهد افــزود :کارکنان فراجا اجــازه عرض
اندام به مخالن نظم و امنیت عمومی را نمیدهند و با کسانی
که قصد برهم زدن نظم و آرامش روحی و روانی مردم را داشته
باشند ،برابر قانون با قاطعیت رفتار خواهد شد.

کشفهروئینفشرده
درمشهد

سقوطازارتفاع
جانکارگرساختمانیراگرفت

دستگیری سه شکارچی غیرمجاز
 ۳شـ ــکـ ــارچـ ــی م ــت ــخ ــل ــف در
شهرستانهای بیرجند و زیرکوه
دستگیر شدند.
سرپرست نمایندگی حفاظت
محیط زیست زیــرکــوه از دستگیری عامل
شــکــار پ ــرن ــدگ ــان وحــشــی و صــیــد در ایــن
شــهــرســتــان خــبــر داد و گــفــت :ب ــر اس ــاس
گزارشهای واصله از سوی همیاران افتخاری

برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی
کردند .وی گفت :قاچاق کاال و ارز به طور مستقیم به
اقتصاد کشور ضربه وارد میکند و پلیس با تمام توان
در برابر این پدیده شوم اقتصادی ایستاده است و
قاطعانه و قانونی با متخلفان برخورد میکند.

خط خبر
 ۱۵درصد از واحدهای صنفی
مشهد فاقد پروانه کسب

رئیس اتاق اصناف مشهد گفت :در حال حاضر
۱۵درصــد از واحدهای صنفی در مشهد پروانه
کسب ندارند.
هــادی مخملی افــزود :هم اکنون  ۱۲۶هــزار واحد
صنفی در مشهد از مجموع واحدهای صنفی این
شهر دارای پروانه کسب هستند و واحدهایی که
پروانه کسب ندارند نیز در حال پیگیری برای صدور
پروانهیاجابهجاییونقلمکانهستند.منشأبروز
همه تخلفات صنفی در واحدهای صنفی بدون
پروانه کسب است .بنابراین مهمترین برنامه این
اتاق ،ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه در
مشهد از طریق اتحادیههاست.
به گزارش ایرنا ،رئیس اتاق اصناف مشهد گفت:
همه برنامههایی که در راستای پیشرفت و توسعه
بازار از طریق واحدهای صنفی برای ارائه خدمات
بهتر به مردم و مشتریان دنبال میشود ،از طریق
واحدهای صنفی پروانهدار زیر پوشش اتحادیهها
دنبال میشود.
مخملی ادام ــه داد :هیئت رئیسه جدید اتــاق
اصناف مشهد همه مسائل و مشکالت را پیگیری
میکند و تشکیل کمیسیونها را در اولویت قرار
داده تا از این طریق بتوان توانمند شدن اتحادیهها
را به صورت علمی و از طریق قانونی انجام داد.
رئیس اتاق اصناف مشهد گفت :یکی از مسائلی
که اتــاق اصناف به طور جد پیگیر بــوده ،افزایش
ظرفیتها از طریق ایجاد شهرکهای صنفی
است ،به طوری که میتوان از اتحادیههای موجود
 ۳۰تا ۳۵شهرک صنفی ایجاد کرد.

دستگیری افرادی که مردم را
علیه کسبه تحریک میکردند

شـهــرسـتــان ش ــد .بــه گـ ــزارش ص ــدا و سیما
همچنین دو متخلف شکار و صید پیش از
انجام شکار در منطقه حفاظت شده باقران
بیرجند دستگیر شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان
بیرجند گفت :مأموران اجرایی یگان حفاظت
محیطزیستشهرستانبیرجندحینعملیات
گشت و کنترل اجرای مقررات شکار و صید در

منطقهحفاظتشدهباقران،موفقبهشناسایی
و دستگیری دو متخلف شکار و صید شدند که
باحضوربهموقعمحیطباناندرمحلموردنظر،
اقدام متخلفان نافرجام ماند.
وی اف ــزود :از متخلفان دستگیر شــده یک
قــبــضــه س ــاح کــمــرشــکــن روســــی ،دو عــدد
فشنگ چهار پــاره و یــک دستگاه دوربین
چشمی کشف و ضبط شد.

سارق تجهیزات
دکلهای
مخابراتی
دستگیر شد

سردار فرشید
فرمانده انتظامی
خراسان جنوبی از
دستگیری سارق
تجهیزات دکلهای
مخابراتی در
شهرستان درمیان
خبر داد و گفت :با
دستگیری یک سارق
حرفهای ،پرده از
 60فقره سرقت
باتری دکلهای
مخابراتی برداشته
شد.
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در شهر

در حاشیه

پایان
سرقتهای
سریالی احشام

 ۸۲نفرازمأمورانانتظامی
درحوادثاخیرمجروحشدند

محیطزیست

محیط زیــســت مبنی بــر شــکــار غیر مجاز
توسط شخصی با هویت معلوم ،بالفاصله
محیطبانان به محل مورد نظر اعزام و موفق
به شناسایی و دستگیری یک متخلف شکار
و صید شدند.
جــوان اف ــزود :از متخلف دستگیر شــده ،الشه
 ۶قطعه کبک به همراه دو قبضه سالح کشف
و ضبط و پــرونــده وی تحویل مــراجــع قضایی

خبر
روز

دادستان عمومی و انقالب تربتجام گفت :اقدام
سریع و قاطع نهادهای انتظامی و امنیتی در روز
جمعه  ۲۷آبان در مقابل اقدام عدهای فریبخورده
برای بر هم زدن نظم و امنیت شهرستان و تخریب
اموال مردم ،به شناسایی و دستگیری همه آنها
منجرشد.
حسن وزیری افزود :با رصد فضای مجازی مطلع
شدیم عدهای انگشتشمار با توهم عدم نظارت،
اقدام به تحریک مردم علیه تعدادی از کسبه بازار
کرده به این بهانه که این کسبه موجب دستگیری
برخی از متهمان شدهاند.
وی اضافه کرد :اصل اخبار آنها در این خصوص
کذب و تنها برای تصفیه حساب شخصی و رقابت
فاسدتجاریبود؛زیرادرهماندقایقاولیهباحضور
سریع و میدانی مأموران ،همه متهمان دستگیر و
تحویل مقامات قضایی شدند.
وزیری افزود :اگر فردی با نهادهای انتظامی امنیتی
همکاری کند ،به وظیفه اجتماعی خود عمل کرده؛
اما اگر اثبات شود از وقوع جرمی مطلع بوده و ادله
آن را مخفی کــرده ،این همکاری نکردن مشمول
ماده  ۵۵۴قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات
است و مجازات یک تا سه سال حبس تعزیری را
در پی دارد .دادستان تربتجام افزود :در همین
راستا اول آذر ماه یک متهم خانم شناسایی شد و
برخورد قاطع با ایشان صورت گرفت که اطالعات
بعدی در آینده اعالم خواهد شد.
وی تأکید کرد :چنانچه اقدام خرابکارانه علیه این
کسبهتوسطفریبخوردگانمحققشود،بیشک
نقش ایشان در تحریک مــردم به عنوان معاون
جرم وفق ماده  ۱۲۶قانون مجازات اسالمی مصوب
 ۹۲در نظر گرفته خواهد شد .دادستان با قدردانی
از بصیرت امت شهیدپرور ،به مردم توصیه کرد:
چنانچه اطالعاتی درباره این مسائل دارند ،با تلفن
 ۱۱۳وزارت اطالعات و یا تلفن ۱۱۴سازمان اطالعات
سپاه و ۱۱۰پلیس تماس بگیرند.

فرمانده انتظامی قاین
گفت :مأموران انتظامی
این شهرستان یک
سارق حرفهای را با
هشت فقره سرقت
احشام دستگیر کردند.
سرهنگ محمود زال
بیکی افزود :با وقوع
چند فقره سرقت
احشام در شهرستان
قاین ،شناسایی و
دستگیری سارقان در
دستور کار مأموران
پلیس آگاهی و انتظامی
شهرستان قرار گرفت.
وی گفت :مأموران
انتظامی شهرستان
قاین با بررسی اظهارات
مالباختگان و سرنخهای
بجا مانده ،سارق را
شناسایی و پس از
هماهنگی با مقام
قضایی متهم را دستگیر
کردند.
به گزارش صدا و سیما،
فرمانده انتظامی
شهرستان قاین افزود:
سارق در بازجوییهای
پلیسی به هشت فقره
سرقت احشام اعتراف
کرد که در نهایت متهم
دستگیر شده به همراه
پرونده برای سیر مراحل
قانونی به مراجع
قضایی معرفی شد.

