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اخبار

 ۱۴نفر از عامالن درگیری در
اروندکنار دستگیر شدند
فرمانده انتظامی آبادان گفت ۱۴ :نفر از افراد
دخیل در درگیری و نزاع طایفه ای در اروندکنار
دستگیر و با حکم قضایی راهی زندان شدند.
به گزارش ایرنا سرهنگ حسین زلقی شنبه در
گفتوگو با خبرنگاران گفت :دستگیری سایر
عوامل این درگیری به ویژه پنج نفر از عامالن اصلی
تیراندازی در دستور کار پلیس قرار دارد.
وی افزود :در پی درگیری مسلحانه و طایفه ای
در اروندکنار و کشته شدن سه نفر از اعضای یک
خانواده در نهم آذرماه با اسلحه جنگی پیگیری این
موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار
گرفت .سرهن زلقی با اشاره به کشته شدن سه نفر
و مصدوم شدن  ۲نفر دیگر در این درگیری اظهار
داشت:از همان لحظات اولیه وقوع این درگیری
سه تیم عملیاتی پلیس تشکیل و با کار اطالعاتی
چهار نفر از عامالن نزاع مسلحانه را شناسایی و
با هماهنگی مقام قضائی در مخفیگاههایشان
دستگیر کردند .درگیری طایفهای سه شنبه نهم
آذرماه در اروندکنار رخ داد .مراسم تدفین سه نفر
کشتهشدگان این درگیری روز جمعه با حضور
سران عشایر و طوایف آبادان و خرمشهر برگزار شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان:

چرا سربازی حرفهای اجرا نمیشود؟
حشمت الله فالحت پیشه ،رئیس کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی دوره دهم مجلس
شورای اسالمی ،با تاکید بر حرفهای شدن بحث
خدمت سربازی به میزان گفت :ما از زمان مجلس
هفتم به دنبال طرحی برای حرفهای کردن نظام
سربازی در ایران بودیم ،در منطقه ما دراغلب
کشورها چیزی تحت عنوان خدمت سربازی وجود
ندارد و این کشورها سربازی را حرفهای کردند که
سرباز به عنوان یک شغل جذب نیروهای انتظامی
میشود.
وی حرفهای شدن سربازی در کشورها را یک اصل
خواند و گفت :این طرح مخالفان جدیای داشت و
در مجلس هفتم اجازه ندادند طرح حرفهای شدن
سربازی را مطرح کنیم ،در مجلس هشتم ،اما طرح
مذکور را در کمیسیون امنیت ملی مطرح کردیم که
شش رای آورد و اعضای کمیسیون با آن مخالفت
کردند .رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی با اشاره
به طرح مجدد این موضوع در مجلس دهم ،عنوان
کرد :رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ،مخالفت خود
را اعالم کرد و موضوع را فراتر از تصمیم و اختیارات
مجلس خواند ،از این رو موضوع از دستور کار خارج
شد .فالحتپیشه با بیان اینکه تنها نتیجهای که در
این مدت گرفته شد ،آن بود که حقوق سربازان را
افزایش دادند ،گفت :اعالم شد سربازان قریب به یک
میلیون و  ۴۰۰هزار تومان حقوق دریافت میکنند،
اما این امر به معنای حرفهای شدن سربازی در ایران
نیست؛ این در حالی است که خدمت سربازی باید
درایران حرفهای شود.
وی با تاکید بر اینکه برخی از سربازان پس از یک
دوره دوماهه در بحث آموزش وارد مناطق به شدت
خطرناک و مرزی مامور به خدمت میشوند ،اظهار
کرد :این سربازان متاسفانه مجبور به درگیری و
چالش با قاچاقچیان حرفهای میشوند و بعضا در
معرض تهدیدات انتظامی و امنیتی قرار دارند.
رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی با اشاره به سن
اغلب این سربازان که قریب به  ۱۹سال است ،گفت:
جان این جوانان با یک آموزش شبه حرفهای عمال
تهدید میشود.
فالحت پیشه افزود :در زمان ریاستم در کمیسیون
امنیت ملی با حضور در مناطق مرزی شاهد آخرین
سربازان کشور در مرزها بودم و معتقدم آنها جزو
مظلومترین خدمتگزاران به مردم هستند.
وی نگاه بر خدمت سربازی را نگاهی رانتی برشمرد
و مدعی شد :متاسفانه بر خدمت سربازی یک نگاه
رانتی نیز حاکم شده است و برخی از مسئوالنی که
مخالف داوطلبی شدن خدمت سربازی هستند،
فرزندانشان را به سربازی نمیفرستند و این فرزندان
مردم هستند که به خدمت سربازی فرستاده
میشوند ،جان و مال آنها به خطرمیافتد و بدون

رئیس اورژانس کشور خبر داد

 ۲۰میلیارد ریال سیگار قاچاق در
سرخه کشف شد

رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر ضرورت حرفهای شدن سربازی در ایران ،گفت :باتوجه به اینکه
برخی از سربازان پس از یک دوره دوماهه در بحث آموزش وارد مناطق به شدت خطرناک و مرزی مامور به خدمت میشوند و بعضی دیگر در شرایطی که با
روحیهشان همخوان نیست ،مجبور به خدمت میشوند؛ ضرورت دارد مسئوالن اقداماتی را انجام دهند که بحث سربازی به صورت داوطلبانه مدیریت شود.

فالحتپیشه:
اعالم شد
سربازان قریب
به یک میلیون و
 ۴۰۰هزار تومان
حقوق دریافت
میکنند ،اما این
امر به معنای
حرفهای شدن
سربازی در
ایران نیست
آموزش در مقابل دشمنان حرفهای قرار میگیرند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی به تشریح دیگر
آسیبهای موجود در بحث سربازی پرداخت و اظهار
کرد :آسیبی دیگری که میتوان به آن اشاره کرد ،این
است که سربازان دوسال از زندگی عقب میمانند و
بعضا در شرایطی که با روحیهشان همخوان نیست،
مجبور به خدمت میشوند.
فالحت پیشه با اشاره طرح مطرح شده در مجلس
دهم ،گفت :طرح مذکور مبنی بر این بود که ستاد
کل نیروهای مسلح سالیانه  ۱۰درصد ازنیروهای
مورد نیاز برای خدمت سربازی را به صورت پیمانی
استخدام کند و از میان داوطلبان و عالقمندان به
شغل نظامی و انتظامی این افراد را استخدام کنند،
همچنین آموزش مقدماتی سه ماهه و سپس
دورههای آموزش شش ماهه تخصصی را بگذارنند و
از حداقل حقوق پیمانی دولت نیز برخوردار شوند،
این امر سبب میشد افرادی که عالقمند هستند وارد
کار نظامی شوند ،ضمن آنکه حقوقشان دیده میشد

و آینده مشخصی را برای خود ترسیم میکردند.
وی افزود :در صورت اجرایی شدن این طرح پس
از پنج سال اگر بین یگان نظامی و انتظامی و نیروی
پیمانی سرباز توافق صورت میگرفت ،میتوانستند
به عنوان نیروی رسمی ارتش ،نیروی انتظامی و سپاه
فعالیت کنند و اگر هر دو طرف به توافق نمیرسیدند
سرباز بدون آنکه عمر خود را تلف کرده باشد،
میتوانست در جای دیگری به جامعه خدمت کند.
این تحلیلگر سیاسی خاطرنشان کرد :متاسفانه
این کار صورت نگرفت و معتقدم تصمیمگیرندگان
سربازی رفتن ِ فرزندان مردم ،افراد بیدغدغهای
هستند که فرزند خودشان به سربازی نمیرود و اگر
هم برود در بهترین مکانها خدمت میکند و در زمره
سربازان خاص است.
فالحت پیشه با تاکید براینکه یکبار برای همیشه
باید این امر حرفهای شود ،عنوان کرد :ایران کشوری
است با چالشهای انتظامی و امنیتی ،لذا سربازانش
باید حرفهای و با حقوق خاص باشند ،حال که

مسئوالن مدعی شدهاند ماهانه دویست میلیون
و  ۴۰۰هزارتومان برای حقوق سربازان پرداخت
میکنند ،به آن معنا است که از نظر بودجه نیز تا
حدی امکان آن که سرباز حرفهای استخدام شود،
وجود دارد .میتوانیم با سربازان حرفهای در برابر
تنشهایاجتنابناپذیربایستیم.
رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی با اشاره جنگ
تحمیلی و شهادت بسیاری از افراد ،گفت :در جنگ
تحمیلی بسیاری از افراد جانباز و شهید شدند ،پسران
به سربازی میرفتند و مردم نیز به سبب اصل دفاع
حضور داشتند و هرگاه مشکلی برای کشور پیش آید،
مردم پای کار خواهند آمد ،اما امروزه باید واقعیت را
بپذیریم ،اگر در گذشته هرخانواده چند فرزند ذکور
داشت ،امروز اینچنین نیست و آنهایی که تک
فرزند دارند ،سخت است سرنوشت فرزندانشان را
در حوزههایی که مخاطرهآمیز است رقم زنند؛ لذا
ضرورت دارد مسئوالن اقداماتی را انجام دهند که
بحث سربازی به صورت داوطلبانه مدیریت شود.

وجود  ۳۰۰۰آمبوالنس فرسوده در کشور

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت :بیش از  ۵هزار دستگاه
آمبوالنس در کشور در حال عملیات هستند که از این تعداد ،حدود
 ۳هزار دستگاه باالی  ۱۰سال عمر دارند و فرسوده هستند.
به گزارش مهر ،جعفر میعادفر ،در نخستین نشست خبری که
روز شنبه در محل سازمان اورژانس کشور برگزار شد ،گفت :در
کشور  ۳هزار پایگاه اورژانس داریم که  ۱۶۶۹از این پایگاهها در
جادهها هستند ،همچنین  ۵۰پایگاه هوایی و  ۲پایگاه دریایی هم
در کشور داریم.
میعادفر اظهار کرد :بیش از  ۵هزار دستگاه آمبوالنس در کشور
در حال عملیات هستند که فوریتهای پزشکی را انجام میدهند؛
البته از این تعداد ،حدود  ۳هزار دستگاه باالی  ۱۰سال عمر دارند

و فرسوده هستند ۲۴ .هزار نفر نیروی انسانی در خانواده اورژانس
مشغول به کار هستند که  ۲۱هزار نفر نیروی عملیاتی هستند و بقیه
در دیسپچها مشغول به کار هستند.
رئیس سازمان اورژانس افزود :در  ۸ماهه اول امسال ،اورژانس
 ۳میلیون و  ۲۸۸هزار و  ۸۰مأموریت داشته است که از این تعداد،
 ۲میلیون  ۵۳۶هزار مأموریت شهری و  ۷۲۳هزار و  ۲۷۱مأموریت
جادهای بوده است.
میعادفر گفت :مأموریتهای اورژانس امسال  ۱۵درصد رشد
داشته است ،در واقع در مأموریتهای جادهای  ۲۲درصد و در
مأموریتهای شهری  ۸۸درصد رشد داشتهایم .از  ۳میلیون
مأموریت اورژانس در  ۸ماهه امسال ۵۴۲ ،هزار و  ۲۹۴مأموریت
مربوط به حوادث ترافیکی بوده است که از این تعداد  ۴۲۲هزار و
 ۷۵۵بیمار به بیمارستانها منتقل شده اند.
میعادفر گفت ۲ :میلیون و  ۷۲۴هزار و  ۱۵۲مورد از مأموریتهای
اورژانس غیرترافیکی بوده است که از این تعداد حدود یک میلیون
بیمار توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.
رئیس اورژانس کشور افزود :در  ۸ماهه اول سال  ۱۸هزار و ۳۶۷
مورد حادثه ویژه داشتهایم که از این تعداد  ۱۲هزار و  ۷۹۴مورد
حوادث غیرترافیکی با  ۲۶درصد رشد و  ۵هزار و  ۵۷۳مورد ترافیکی
با  ۳۲درصد رشد بوده است.
به گفته وی مصدومین ناشی از حوادث ترافیکی  ۵هزار و ۷۳۵
مورد و تعداد مصدومین ویژه  ۲۸هزار و  ۳۲۵نفر در  ۸ماهه اول

امسال بوده است.
میعادفر گفت ۱۱۷ :مورد حادثه تصادف مربوط به اتوبوس در ۸
ماهه امسال رخ داد که در این حوادث ،هزار و  ۱۳۸نفر مصدوم و
 ۶۴نفر جان خود را از دست دادند .همچنین  ۱۰۳مورد حادثه برای
مینی بوسها رخ داد که  ۸۸۰نفر مصدوم و  ۳۳مورد در این حوادث

جان خود را از دست دادند.
رئیس اورژانس کشور گفت ۵۰ :پایگاه اورژانس هوایی داریم که ۲
هزار و  ۵۴۸مورد مأموریت داشتهاند و در این مأموریتها  ۲هزار و
 ۵۲۸بیمار به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
به گفته وی  ۳۱۶مورد مادر باردار به وسیله اورژانس هوایی در ۸
ماهه اول امسال برای وضع حمل به مراکز درمانی منتقل شدند.
میعادفر تصریح کرد ۱۳ :مورد جا به جایی پیوند اعضا امسال از
طریق نیروهای اورژانس انجام شده است .اورژانس تعداد محدودی
بالگرد دارد که در عملیاتها از بالگردهای هوانیروز ،هواناجا و سپاه
استفادهمیکنیم.
وی گفت :شماره  ۲۴۷یا سامانه بیماران سکته قلبی در امسال
 ۳هزار و  ۶۲مورد تماس ثبت کردند و همچنین اورژانس مربوط
به سامانه  ۷۲۴یا سامانه سکتههای مغزی  ۶هزار نفر را به مراکز
درمانی منتقل کردند.
وی گفت ۳ :سالی هست که نتوانستیم آمبوالنسی تهیه کنیم،
امیدواریم در بودجه سال آینده نگاه ویژه ای به اورژانس شود تا
بتوانیم هزار تا  ۱۵۰۰دستگاه آمبوالنس تهیه کنیم.

طراح :مجتبی اردشیری
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افقی:
-1نابغه فرانسوی و خالق «دایرهالمعارف دانشها ،صناعات و حرفهها»
 محل پرخطر – سمت و سو  -2حیوان خونخوار – کتاب «سهرابسپهری» – درخت زبانگنجشک  -3وحشی – ضربه فنی در بوکس –
ادب کردن و کیفر دادن « -4دیروز» تازی – واحد بازی تنیس – کسی
که قبول نشده – واحد شمارش آن «فال» است  -5از بزرگترین انواع
شاهین – کمربند فرضی زمین  -6آتش – چرک جامه – چهارمین ماه
میالدی  -7شرکت بزرگ کامیونساز آمریکایی – عالم اجسام  -آتشدان
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صدر اسالم  -10پایتخت کانادا – غذای تزریقی – بافته شده از پشم شتر
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– شکننده  -11تراوش – سرمه چشم – ماه پرتابی  -12اولین برنده جایزه
نوبل در قاره آسیا – در صف مراعات میکنند – نغمهها  -13دوراندیشی و
ذکاوت – نامی پسرانه – نشانه مفعول  -14جهاز شتر – بیستوپنجمین
بیابان بزرگ جهان – ماشین برداشت محصوالت دانهدار کشاورزی -15
سازی با دسته بلند و کاسهای گالبی شکل که معموال از چوب توت
ساخته میشود – طالی سیاه – سختترین کانی پس از الماس.
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جدول

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه ۲۰
میلیارد ریال سیگار قاچاق در سرخه کشف شد،
گفت :این محموله از قم به مقصد خراسان بارگیری
شده بود.
به گزارش مهر ،سردار عبدالله حسنی صبح شنبه
در جمع خبرنگاران به میزبانی ستاد فرماندهی
انتظامی سمنان با بیان اینکه  ۲۰میلیارد ریال
سیگار قاچاق در سرخه کشف شد ،ابراز کرد :یک
میلیون و  ۳۴۰هزار نخ سیگار قاچاق توسط مأموران
پلیس اطالعات و امنیت عمومی در پلیس راه
سرخه کشف و ضبط شد .وی با بیان اینکه هدایت
و پشتیبانی تخصصی مشخص کرد که قرار است
یک محموله قاچاق سیگار از قم به مقصد خراسان
رضوی بارگیری و ارسال شود ،ابراز کرد :سرنخهایی
از انتقال یک محموله بزرگ قاچاق به دست آمد
و سپس توسط مأموران دنبال شد تا در نهایت به
کشف این محموله انجامید.
فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به اینکه
کامیونت حامل سیگارهای قاچاق در محور آرادان
به سرخه شناسایی و در پلیس راه متوقف شد،
گفت :مأموران در بازرسی از این کامیونت ،محموله
قاچاق مذکور را کشف و همه را برای تحویل به
مراجع قضائی صورتجلسه کردند همچنین در این
رابطه یک نفر دستگیر شد.
حسنی با بیان اینکه عرضه خارج از شبکه و
قاچاق ضربات مهلکی به اقتصاد کشورمان میزند و
لذا اولویت و رسالت بزرگ ناجا مقابله با این پدیده
است ،گفت :سمنان به واسطه قرارگیری بر کریدور
و شاهراه شمال شرق کشور ،در زمره نقاط مهم از
بابت مبارزه با قاچاق کاال است.

کارت عابربانک سرقتی زورگیر
جنوب تهران را به دام انداخت

رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ
از دستگیری سارقی زورگیر که پس از سرقت از
مخاطبان مال باختگان ِ تلفن همراه ،تقاضای واریز
وجه نقد میکرد ،خبر داد.
به گزارش میزان ،سرهنگ کارآگاه علی عزیزخانی،
رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ،
بیان کرد :سیزدهم خرداد ماه سال جاری یکی از
شهروندان به پلیس آگاهی مراجعه و اعالم کرد ،در
خیابان هالل احمر در حال مکالمه با تلفن همراه
خود بود که ناگهان فردی با صورت پوشیده به او
حملهور شد ،با تهدید چاقو گوشیاش را سرقت
کرده و متواری شده است.
وی با اشاره به اینکه سارق پس از سرقت تلفن
همراه شاکی با ارسال پیام به مخاطبان تلفن همراه
تقاضای واریز وجه کرده بود ،عنوان کرد :یکی از
مخاطبان با مشاهده ارسال پیامک از طریق خط
شاکی ،اقدام به واریز مبلغ دو میلیون تومان به
کارت اعالمی کرده بود.
سرهنگ عزیزخانی افزود :با پیگیری سرنخ به
دست آمده و انجام استعالمات مربوطه ،مشخص
شد که کارت بانکی ارائه شده از سوی سارق نیز
سرقتی بوده است که با ردگیری سرنخهای موجود
و بهرهگیری از شیوههای نوین و علمی کشف جرم
هویت سارق برای کارآگاهان هویدا شد.
سرهنگ کارآگاه عزیزخانی افزود :با شناسایی
هویت مجرم که رضا نام داشت ،نتیجه تحقیقات
به مراجع قضائی اعالم و طی عملیاتی ضربتی متهم
در خیابان ولیعصر دستگیر شد و در تحقیقات
انجام شده صراحتا ً به انجام سرقت به عنف از
شاکی پرونده اعتراف کرد.
رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ
در پایان گفت :با تحت نظر بودن متهم ،اقدامات
و تحقیقات تکمیلی با هدف کشف سرقتهای
احتمالی دیگر از سوی رضا در دستور کار است.

سودوکو
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اخبار

روایت نماینده سابق مجلس از حواشی یک طرح

کدام واحدهای صنفی میتوانند
فعالیت شبانهروزی داشته باشند؟

ساعت و نحوه فعالیت واحدهای صنفی در شهر
تهران دارای شرایطی است که یکی از آنها اتمام
فعالیت تا ساعتی مشخص است ،در این میان اما
برخی واحدها میتوانند با دارا بودن یکسری شرایط
به طور شبانهروزی فعالیت کنند ،موضوعی که
معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران
بزرگ درباره آن توضیحاتی را ارائه کرده است.
سرهنگ نادر مرادی در گفتوگو با ایسنا ،درباره
ساعت فعالیت واحدهای صنفی در شهر تهران
گفت :ساعت کار صنوف در شش ماه اول سال تا
ساعت یک بامداد و در نیمه دوم سال تا  ۲۴است.
این موضوع البته در مورد تمام واحدهای صنفی
نیست و به عنوان مثال ساعت کار واحدی مانند
طالفروشی و  ...متفاوت است .اما به طورکلی
میتوان گفت که تمامی واحدهای صنفی باید
بحث رعایت ساعت خاموشی را داشته باشند.
وی با بیان اینکه فعالیت بیش از این ساعات
در شهر تهران مواردی نظیر ایجاد مزاحمت برای
شهروندان و ساکنان را خواهد داشت ،اظهارکرد:
از این رو پلیس نیز در مواجهه با این واحدها برابر
مقررات موجود عمل خواهد کرد.
معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی
تهران بزرگ درباره اینکه آیا واحد صنفی میتواند
مجوزی برای فعالیت شبانهروزی دریافت کند،
به ایسنا گفت :این امکان برای تمام واحدهای
صنفی وجود ندارد و تنها واحدهای صنفی مانند
داروخانههای شبانهروزی ،سوپرمارکتها ،تعویض
روغنی و خواربار فروشیها میتوانند چنین مجوزی
را دریافت کنند.
مرادی درباره شروط دریافت این مجوز نیز اظهار
کرد :مالکان و متصدیان این صنوف باید درخواست
خود را به اتحادیه بدهند و پس از آنکه مورد تایید
قرار گرفت ،نامهای به پلیس اماکن زده میشود،
پس از آن همکاران من در پلیس اماکن موضوع
را از لحاظ امنیتی و انتظامی پیگیری میکنند و
اگر تأییدیههای الزم صادر شود ،مجوز فعالیت
شبانهروزی به این واحدهای صنفی داده میشود.
وی درباره اینکه آیا به عنوان مثال یک کافی
شاپ هم میتواند چنین مجوزی را دریافت کند ،یا
خیر؟ گفت :تنها همان چهار صنفی که اشاره کردم
میتوانند چنین مجوزی را در تهران دریافت کنند
و دلیل آن هم ضروری بودن چنین مشاغلی است.
در دیگر موارد حتما باید از ساعت مجاز فعالیت
صنوف پیروی شود.

حوادث
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