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انعقاد  ۱۱تفاهم نامه همکاری اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی با دانشگاههای خوزستان

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خوزستان از
انعقاد 11تفاهم نامه همکاری با دانشگاههای استان خبر
داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی خوزستان ،ارسالن غمگین با ذکر به اینکه در
راستای تحقق اهداف و سیاستهای کلی اصل  44قانون
اساسی ابالغی مقام معظم رهبری»مدظله العالی»یازده
تفاهم نامه همکاری با دانشگاه های سراسر استان در شش
ماهه دوم سال  1400تا کنون منعقد و یا تمدید کرده ایم.
وی با اشاره به اهمیت ترویج تعاون در جامعه
دانشگاهی ،گفت :حمایت از توسعه فعالیت تعاونی های موجود در عرصه های علم و فناوری ،تشکیل تعاونی های
ویژه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهها ،جهت دهی به پژوهش های کاربردی بخش تعاون ،ایجاد اشتغال در
میان دانش آموختگان دانشگاه ،در سایه همکاری و انعقاد تفاهم نامه فی مابین دانشگاهها و ادارات تعاون میسر است.
الزم بذکر است اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خوزستان با مراکز دانشگاهی از جمله دانشگاه کشاورزی و منابع
طبیعی خوزستان ،دانشگاه آزاد و پیام نور رامهرمز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه ،دانشگاه آزاد واحد اندیمشک،
دانشگاه پیام نور واحد هویزه ،دانشگاه شماره  2علمی و کاربردی دزفول ،موسسه آموزشی مهر اروندان آبادان دانشگاه
آزاد شوشتر ،دانشگاه ازاد استان ،چمران و جهاد دانشگاهی استان تا کنون تفاهم نامه منعقد کرده است .و در همین
راستا و با پیشنهاد استان خوزستان ،اجرای طرح سفیران تعاون در استان با عضویت مدیران مرکز ارتباط با صنعت این
دانشگاه ها در خرداد ماه سال  1401در استان به عنوان پایلوت کلید خورد.

جمعآوری پل بلوار امین قم
نیازمند مطالعات کارشناسی است

شهردار قم با اشاره به وضعیت پل میدان جانبازان قم
نیز عنوان کرد :جمعآوری و تخریب این پل باید بهصورت
دقیق کارشناسی شود و هنوز هیچ اقدام کارشناسی در
خصوص ضرورت یا عدم نیاز پل بلوار امین انجام نگرفته
است.
دکتر سیدمرتضی سقائیاننژاد امروز در چهل و
ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم
در سالن جلسات ساختمان شهید باکری ،با اشاره به اخذ
مجوز ردیف بودجه جهت جمعآوری ریلهای متروکه به
همراه خاکبرداری و جدولگذاری ،اظهار داشت :مجموعه
مدیریت استان با توجه به مصوبات سفر رئیسجمهوری به قم ،نسبت به جمعآوری ریلهای متروکه اصرار دارد.
وی برخی چالشهای پیش رو در جمعآوری ریلهای متروکه را موردتوجه قرار داد و تصریح کرد :وضعیت
مالکیتهای پیرامون ریلهای متروکه هنوز بهدرستی مشخص نیست.
شهردار قم ادامه داد :از همین حاال برخی از نهادها نسبت به مالکیت اراضی پیرامون ریلهای متروکه مدعی بوده
و درصدد نصب نیوجرسی هستند که شهرداری با قدرت در برابر آنها ایستادگی خواهد کرد.
وی با اشاره به وضعیت پل بلوار امین قم نیز عنوان کرد :جمعآوری و تخریب این پل باید بهصورت دقیق
کارشناسی شود و هنوز هیچ اقدام کارشناسی در خصوص ضرورت یا عدم نیاز پل بلوار امین انجام نگرفته است.
دکتر سقائیان نژاد تأکید کرد :شهرداری قم در خصوص انجام مطالعات کارشناسی در رابطه با تخریب این پل اصرار
دارد و از عواقب ،مزایا یا نقاط ضعف آن اطمینان حاصل نکرده است.

ساالنه حدود  ۵میلیون اصله نهال در نهالستان تخصصی ایوان تولید میشود

ایالم-راضیه صمیم نیا :مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
ایالم گفت :ساالنه حدود  ۵میلیون اصله نهال در نهالستان مادر تخصصی
ایوان تولید میشود .مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان این که
 65گونه نهال در نهالستان مادر تخصصی ایوان کشت می شود اظهار
داشت :نهالستان سردسیری شهرستان ایوان نهالستان» مادر تخصصی»
تولید گونههای جنگلی زاگرس و تولید گیاهان دارویی منطقه زاگرس
است که بهعنوان نهالستان مادر ،در کل کشور شناخته شده و تولید
نهال دارد.
رضا احمدی بیان کردن این نهالستان حدود  6هکتار مساحت دارد و
بیشاز  65گونه نهال در این نهالستان اعم از گونههای جنگلی و گیاهان
دارویی تولید می شود .وی با بیان اینکه ساالنه حدود  5میلیون اصله نهال در
این نهالستان تولید می شود افزود :تفاوتی بین تناوب تولید بسته به گونههای
مورد نیاز در طول سال وجود دارد و از  3تا  5میلیون اصله نهال سالیانه در
نهالستان سردسیری ایوان تولید می شود.
وی گفت :در یک موقعیت زمانی بر اساس طرحها ممکن است برای
کاشت نهال از گونههای متفاوت استفاده شود و با توجه به فضای در دسترس
تعداد کمتری نهال در سطل و گلدان قرار داده شود و تولید از  5میلیون اصله
کمتر گردد.
ایشان ادامه داد  :ممکن است در یک موقعیت دیگر و بر حسب نیاز گونه
های دیگری بصورت زمینی کشت شوند که تولید بیشتر خواهد شد و این عدد
به بیشاز  5میلیون اصله نهال در سال میرسد.
مدیر کل منابع طبیعی استان ایالم با اشاره به اینکه این نهال
ها به  12استان زاگرسی کشور نیز فرستاده می شوند ،افزود :این
نهال ها حتی در استانهای غیر زاگرسی و مرکزی کشور نیز به فروش
می رسند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم تصریح کرد :تمام اعتبار

هایی هم داریم که در عرض یک سال از عرصه مد نظر خارج می شوند و
خوشبختانه گرایش و استقرار آنها در عرصه به صورت صد درصدی بوده است.

این طرح از محل اعتبارات ملی و توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری
کشور تامین میشود و خوشبختانه در شهرستان ایوان شاهد یک نهالستان
علمی با تکنولوژی بذر  ،زیستشناسی و بیو میکرولوژی بذرها که به صورت
کام ً
ال علمی توسط کارشناسانی که در این نهالستان مشغول به فعالیت هستند
اداره می شود.
رضا احمدی با تاکید بر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر شعار
سال افزود :این نهالستان برای تعداد نزدیک به  60نفر اشتغالزایی داشته که
تعدادی از این افراد زنان سرپرست خانوار می باشند.
وی افزود  :این فعالیتها منجر به تولید نهال با کیفیت استاندارد و علمی
همچنین مقاوم به شرایط پیش رو مثل خشکسالی ،ریزگردها کمبود برف
و باران ،شرایط نامتناسب بودن بارشها و مقاوم به شرایط فقر خاک در نظر
گرفته میشود.
مدیر کل منابع طبیعی با اشاره به اینکه رشد نهالها در این نهالستان
بین یک تا سه سال است خاطر نشان کرد :حداکثر زمان برای پرورش بعضی
گونه ها که به سختی رشد می کنند و ارتفاع می گیرند  3سال است اما گونه

مدیر کل منابع طبیعی استان ایالم با تاکید بر اجرای طرح
زراعت چوب که یکی از طرح های اساسی سازمان منابع طبیعی و
آبخیزداری کشور است افزود :در تمام استان های زاگرس نشین این
طرح به حالت اجرایی درآمده و تولید نهال های سریع رشد در دستور
کار قرار گرفته است.
رضا احمدی با اشاره به مشارکت و تمایل کشاورزان و فعالیت آنها در
طرح زراعت چوب خاطر نشان کرد :مجریان و کارآفرینان حوزه تولید چوب با
مشارکت کشاورزان در کل استان مشغول به فعالیت هستند.
وی با بیان این مطلب که خوشبختانه در 12نهالستان استان نسبت به
تولید گونه های متناسب گرمسیری و سردسیری اقدام شده افزود :در این
راستا  6میلیون اصله نهال در استان تولیده شده است.
ایشان با ذکر این مطلب که در شهرستان دهلران یکی از مجریان
اقدام به کاشت 115هکتار زراعت چوب کرده است ،افزود :اداره منابع طبیعی
شهرستان دهلران  166هزار اصله نهال اکالیپتوس به صورت رایگان در اختیار
این مجری قرارداده است.
احمدی خاطر نشان کرد :با برنامه ریزی های صورت گرفته در
حوزه زراعت چوب ،به دنبال استقرار صنایع جانبی وفراوری چوب در
استان هستیم.
احمدی با اشاره به اینکه تاکنون در سطح استان  2هزار هکتار طرح
زراعت چوب در قالب بادشکن و کمربند سبز اجرا شده است یاد آور شد :هزار
هکتار از این طرح در حوزه موسیان در شهرستان دهلران قرار دارد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد و گفت  :انشااهلل بتوانیم بر اساس منابع
آب استان طرح زراعت چوب را در کل استان توسعه دهیم

مدیرکل راه وشهرسازی استان مرکزی اعالم کرد:

تصویب بررسی ضرورت تهیه طرح ویژه باغات سنجان ،کرهرود وقنات ناصری درشورایعالی شهرسازی ومعماری ایران

اراک -فرناز امیدی :مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت:
درپنجمین جلسه شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران ،ضرورت تهیه طرح
ویژه باغات سنجان ،کرهرود وقنات ناصری توسط اعضای شورا به تصویب
رسید.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی( استان مرکزی) ،پنجمین
جلسه شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران با حضورمقام عالی وزارت راه
وشهر سازی ،دبیر شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران ،اعضای شورا ،مدیرکل
راه وشهر سازی استان مرکزی وسایر مسئولین به صورت ویدئو کنفرانس
برگزار شد.حمید انعامی مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی درخصوص
مصوبات جلسه بیان داشت :ضرورت تهیه طرح ویژه جهت حفظ باغات واراضی
کشاورزی مجاور اراک یکی از دستور کارهای جلسه بود که با تالش وپیگیری
های همکاران اداره کل به تصویب رسید.
وی تاکید کرد :این طرح با هدف کاهش آسیب های ناشی از آلودگی

های زیست محیطی مجاور شهر اراک و دستیابی به حفظ اراضی باغات وایجاد
وتقویت مکانهای گردشگری و تفریحی و جلوگیری از ساخت وساز دراراضی
کشاورزی باغات مجاور کالنشهر اراک به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی
ومعماری ایران اراعه وبه تصویب رسید.
مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد :پس ازتصویب ضرورت
تهیه طرح ویژه باغات سنجان ،کرهرود وقنات ناصری درشورایعالی شهرسازی
ومعماری ایران ،مقررشد محدوده طرح وشرح خدمات در دبیرخانه شورایعالی
شهرسازی ومعماری با هماهنگی اداره کل راه وشهرسازی استان مرکزی،
بررسی وجهت تهیه طرح به تایید برسد.
انعامی در پایان گفت :اراک چهارمین شهری است که با احیای باغهای
مجاور شهر نسبت به کاهش آلودگی وکنترل ساخت وسازها دراراضی باغی
وکشاورزی شهر اقدام کرده است.

موفقیت چشمگیر دانشجویان دانشگاه صنعتی قم
در المپیاد و مسابقات ورزشی دانشجویی کشور

دانشجویان دانشگاه صنعتی قم در المپیاد و مسابقات
ورزشی منطقه  4کشور خوش درخشیدند .درمسابقات
تکواندو پانزدهمین دوره المپیاد ورزشی ،تیم تکواندوی
دانشگاه صنعتی قم با حضور علی پرهون و محمد پورشادمان
از دانشجویان مهندسی برق این دانشگاه با کسب دو مدال
طال صدر نشین شد .این المپیاد به میزبانی شهر اراک و با
حضور 10تیم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه :همچنین در
مسابقات کاراته کشوری منطقه  4کشور که با حضور 7
تیم در بخش بانوان برگزار شد ،ریحانه گودرزی دانشجوی
کارشناسی ارشدمهندسی صنایع دانشگاه صنعتی قم توانست به مدال نقره دست یابد.
در مسابقات تنیس روی میز ،علی اخوان دانشجوی کارشناسی فیزیک مهندسی دانشگاه صنعتی با اقتدار در
سکوی قهرمانی قرار گرفت .وی در این مسابقات که با حضور  8تیم در شهر محالت برگزار شد ،توانست بدون شکست
به عنوان قهرمانی دست پیدا کند و مجوز حضور در المپیاد ورزشی دانشگاه های سراسر

اتصال واحد شماره  4نيروگاه رامين به شبكه
سراسري برق با تالش شبانه روزي متخصصين

واحد شماره  4اين نيروگاه كه بدليل اشكال در
ترانسفورماتور آن از مدار خارج شده بود صبح امروز به
شبكه سراسري برق كشور متصل گرديد.
به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز  ،حمداهلل
سعیدی کیا سرپرست امور نگهداری و تعمیرات الکتریک
نيروگاه رامين در اين باره گفت :با حادث شدن اشكال در
ترانسفورماتور واحد شماره  ، 4اين واحد از مدار توليد
برق خارج گرديد و ترانسفورماتور آن توسط متخصصين
تعميرات الكتريك نيروگاه تحت بررسي و عيب يابي و
تعمير قرار گرفت.
سعيدي كيا افزود :متخصصين تعميرات الكتريك با تالش شبانه روزي خود در طول  48ساعت كار مداوم
پس از انجام تستهای الکتریکی  ،نصب تیوپ کنسرواتور  ،وکیوم نمودن هوای درون ترانس  ،انجام تستهای
شیمیایی روغن و گازکروماتوگرافی واحد را آماده بهره برداري نمودند و در حال حاضر واحد مذكور در مدار
توليد برق قرار دارد.

مسئولیت خود را بپذیریم.
وی با تاکید بر اینکه امکانات شهرداری تهران به اقتضاء نیاز ها
نیست ،بیان کرد:هر جا و نقطه ای از تهران که نیاز است باید به آن نیاز
پاسخ داده شود و بر اساس همان نیازها باید مشارکت ایجاد شود.
شهردار تهران با تاکید مجدد بر فعالیت مدیریت شهری پایتخت بر
اساس مشارکت با نهادها ،نخبگان جامعه و ...افزود :واقع امر این است
که ما در مدیریت شهری به شدت محتاج کمک هستیم و در کنار آن نیز

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان:

نهضت احداث گلخانه در کردستان
راه اندازی شود

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت :نهضت احداث
گلخانه در استان کردستان با همکاری همه دستگاه های مرتبط باید
ایجاد شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان،
پیمان اسکندری ظهر امروز در اولین جلسه توسعهی گلخانههای استان
کردستان اظهار داشت داشت :توسعه گلخانهها به بهره وری مناسب از
ک میکند و باید همه
منابع محدود آب و خاک ،اشتغال زایی باال کم 
دستگاه ها و رسانه ها مروج احداث گلخانه باشند.
اسکندری در ادامه افزود :میزان باالی عملکرد در واحد سطح،
تولید محصول در تمام فصول ،امکان اجرایی نمودن اصالح الگوی
مصرف بخصوص در حوزه انرژی و سوخت ،صرفه جویی و استفاده
بهینه از نهاده های کشاورزی از مزایای ایجاد گلخانه است.
وی با تاکید بر جذب سرمایهگذاران و برگزاری دوره های توجیهی
احداث گلخانه عنوان کرد :در بحث ایجاد گلخانه باید ترویج تخصصی
صورت گیرد و سرمایهگذاران را به بخش کشاورزی وارد میکنیم و نباید
سرمایه گذاران با بروکراسی اداری دلسرد کنیم.
وی شفافیت در بحث دستور عملهای صدور مجوز احداث گلخانه
را ضروری دانست و افزود :قوانین و مقررات را برای سرمایهگذارن
بصورت شفاف و بهرهوری اقتصادی را مشخص کنیم.
اسکندری با اشاره به مشکالت عدم توسعه مطلوب در گلخانه
های استان اظهار داشت :هزینه بر بودن احداث واحدهای گلخانه ای،
نوسانات قیمت نهاده ها ،عدم وجود تسهیالت پایدار و تأمین وثایق و
تضامین بانکی توسط متقاضیان سرمایه گذاری موجب کاهش احداث
گلخانه در کردستان است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در خصوص
گلخانه های کردستان گفت :چهار گلخانه در شهرستان های بیجار،
دیواندره ،قروه و سقز با اشتغال زایی  ۶۸۴نفر در حال سازه احداث و در
آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.

برگزاری آزمون استخدامی
در سازمان تأمین اجتماعی

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی از
برگزاری آزمون استخدامی در تیرماه  1401خبرداد
آقای عفت نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان
تأمین اجتماعی از آغاز ثبت نام برای تأمین نیروی انسانی در سازمان
خبرداد
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمیناجتماعی از
آغاز ثبتنام داوطلبان استخدام پیمانی برای تامین نیروی انسانی مورد
نیاز مراکز درمانی ایجادی و توسعهای این سازمان ،از  23خرداد خبر
داد.
به گزارش روابطعمومی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان
کردستان  ،ابوالفضل عفتنژاد با اعالم این خبر گفت :داوطلبان استخدام
میتوانند در صورت احراز شرایط حسب مفاد دفترچه راهنمای آزمون
استخدامی که در سایت رسمی سازمان به نشانی  www.Tamin.irو
همچنین سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.
 irمنتشر شده است ،تا  2تیرسال جاری نسبت به ثبتنام در سامانه
مربوطه اقدام کنند.
وی افزود :آزمون کتبی بهصورت همزمان در مراکز استانهای
مربوطه ،روز پنجشنبه مورخ  23/4/1401برگزار خواهد شد .ضمنأ
در آزمون مذکور امتیاز بومی ( 40درصد امتیاز بومی شهرستان) و
همچنین قانون اصالح سن (سابقه اشتغال در دستگاههای اجرایی و
شرکتهای تابعه) و جوانی جمعیت (امتیاز سنی و افزایش نمره کتبی
آزمون) جهت جذب نیروی انسانی لحاظ شده است.
روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی به داوطلبان شرکت در این
آزمون توصیه کرده است اخبار و اطالعات این آزمون استخدامی را صرفاً
از طریق سایت رسمی این سازمان دنبال کنند.

کشف  20دستگاه ماينر قاچاق در گنبدكاووس

جلسه ستاد راهبری مسئولیتپذیری اجتماعی با حضور شهردار تهران

اولین جلسه ستاد راهبری مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان ها و
بنگاههای اقتصادی شهر تهران به ریاست علیرضا زاکانی برگزار شد.
اولین جلسه ستاد راهبری مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها
و بنگاه های اقتصادی شهر تهران ظهر امروز سه شنبه  ۳۱-خرداد ماه
 -۱۴۰۱به ریاست علیرضا زاکانی شهردار تهران و با حضور نمایندگان
دستگاه های مسئول در حوزه موضوعات اجتماعی برگزار شد.
شهردار پایتخت در سخنانی با اشار ه به اینکه یکی از ویژگی
های این دوره مدیریت شهری(شهرداری و شورای شهر تهران) توجه
توامان به روح و جسم شهر است ،گفت :یکی از ویژگی های شهر
تهران الگو بودن آن برای سایر شهر ها و استان های کشور است .هر
عمل و کاری که در تهران انجام می شود بر سایر استان ها و شهرها
اثر می گذارد و این ویژگی مسئولیت مدیریت شهری پایتخت را چند
برابر کرده است.
شهردار تهران افزود :در هر نقطه از تهران که دست می گذاریم با
منبع گسترده ای از نیاز مواجه می شویم و این در حالی است که امکان
بالقوه ای از توانمندی نیز در شهر وجود دارد.
زاکانی ادامه داد :ما نسبت به نیاز ها یا می توانیم بی تفاوت باشیم
و یا می توانیم در کنار دیگر دستگاه های حاکمیتی و نهاد های مختلف
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به شدت می خواهیم کمک کنیم تا امر اجتماعی در تهران رقم بخورد.
زاکانی ادامه داد :تهران در هر نقطه از خود دریایی از نیاز است و این
نیاز جز با مسئولیت پذیری مردم پاسخ داده نمی شود.
در ادامه جلسه احمد احمدی صدر مدیر عامل سازمان رفاه،
خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در سخنانی
گفت :امیدواریم بتوانیم ظرفیت های موجود را در کنار ظرفیت
های مردم به میدان بیاوریم تا بتوانیم در حوزه مسائل اجتماعی
گامی موثر برداریم.
پس از سخنان مدیر عامل سازمان رفاه ،خدمات و مشارکت های
اجتماعی شهرداری تهران درباره پیشینه و سازوکار مسئولیت پذیری
اجتماعی و اقدام های انجام شده در دبیر خانه این نهاد توضیحاتی ارائه
شد پیرامون موضوعات مطرح شده شهردار تهران به تبیین موضوعات
مختلف در این بخش پرداخت.
در اولین ستاد راهبری مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها و بنگاه
های اقتصادی شهر تهران نمایندگانی از شورای شهر تهران ،بهزیستی
استان تهران ،حفاظت محیط زیست استان تهران ،سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان تهران ،اتاق اصناف تهران ،اتاق بازرگانی ،صنایع معادن و
کشاورزی تهران شرکت کردند.

سردار « سعید دادگر « اظهار داشت :با اشراف اطالعاتی ماموران
پلیس آگاهی شهرستان گنبد کاووس  ،محل نگهداری دستگاه های
استخراج ارز دیجیتال در يك منزل مسكوني شناسایی شد.وی افزود:
پس از هماهنگی با مرجع قضائی و در بازرسی ازمحل مورد نظر 20
دستگاه ماینر که بصورت غیرمجاز با برق شهری کار می کرد ،کشف
شد.فرمانده انتظامی گلستان در ادامه گفت  :برابر اعالم کارشناسان،
ارزش دستگاه های ماینر کشف شده بالغ بر  14ميليارد ریال برآورد
شده است.سردار دادگر در پایان با اشاره به دستگیری يك متهم در این
راستا و معرفي آن به مرجع قضائی ،خاطرنشان كرد :برخورد قانونی با
سودجویان و مجرمان با جدیت در دستور کار پلیس بوده و شهروندان
می توانند در صورت اطالع از اینگونه موارد ،مراتب را از طریق سامانه
 110به پلیس اعالم کنند.

انبار احتکار  500تن گندم
در مینودشت کشف شد

سرهنگ»فرزاد تاجره « اظهار داشت :طرح عملیاتی مقابله با
قاچاق ،احتکار و اخالل در تولید و توزیع کاالهای اساسی و معیشت
محور ،در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان مینودشت قرار
گرفت.وی افزود :در این راستا ماموران موفق شدند طی عملیاتی 500
تن گندم احتکار شده در یک انباری اطراف شهر را کشف کنند.
سرهنگ تاجره تصریح کرد :برابر اعالم کارشناسان ،ارزش این مقدار
کاالی کشف شده  57میلیارد و  500میلیون ریال برآورد شده است.این
مقام انتظامی خاطرنشان کرد :در این عملیات یک نفردستگیر و پس از
تشکیل پرونده به مراجع ذیصالح معرفی شد .

آسمانی شدن مامور پلیس در آزادشهر

فرمانده انتظامی استان از آسمانی شدن همکار انتظامی
ستواندوم «مصطفی سوسرائی» حین انجام وظیفه در شهرستان
آزادشهر خبر داد.سردار «سعید دادگر» اظهار داشت :بامداد امروز
همکار وظیفه شناس انتظامی آزادشهر به منظور بررسی سرقت
کابل برق و دستگیری سارقان به یکی از مناطق شهرستان اعزام
شد.وی افزود :متهمان به محض مشاهده پلیس با استفاده از تاریکی
هوا از محل متواری که همکار خدوم انتظامی حین تعقیب و گریز
سارقان بر اثر برخورد با کابل برق فشار قوی قطع شده ،بشدت
مجروح و به بیمارستان منتقل شد.فرمانده انتظامی گلستان گفت:
متأسفانه بعلت شدت جراحات ،این مامور انتظامی به خیل همکاران
شهیدش پیوست.سردار دادگر ضمن تسلیت عروج شهادت گونه
ستواندوم «مصطفی سوسرائی» ،خاطرنشان کرد :جان برکفان
والیت در لباس مقدس پلیس همواره نشان داده اند برای دفاع از
امنیت و آرامش مردم تا پای جان تالش خواهند کرد.گفتنی است
دو سارق کابل برق نیز با تالش ماموران انتظامی دستگیر و تحویل
مراجع قضائی شدند.

