اخبار داخلی

شهادت يک مرزبان در سراوان

زاهدان ـ خبرنگار اطالعات :مرزبان هنگ مرزي سراوان در درگيري
با اشرار مسلح به شهادت رسيد.
فرمانده هنگ مرزي سراوان گفت :ستوانيکم علي دوست زاده هنگام
گشت زني ودردرگيري با اشرار به شهادت رسيد.
سرهنگ نواب زاده افزود :پيکر پاک اين شهيد در سراوان تشييع و
براي تدفين به زادگاهش اسفراين خراسان شمالي منتقل شد.

بهرهگيري از تجارب و دانش
پليس ايران درچين

هاي
رئيس دانشگاه پليس ملي چين با اشاره به توانمندي
سرويس خبر:
جمهوري اسالمي ايران در تربيت پليس توانمند ،گفت :آمادگي داريم از
تجارب و دانش پليس ايران بهره ببريم
کميس���ر دکتر «چائو شيقوان»؛ در ديدار و گفتگو با سردار لطفعلي
بختياري؛ فرمانده دانش���گاه علوم انتظامي امين ضمن ابراز خرسندي از
هاي پليس چين و ايران را
دعوت پليس ايران ،اظهار داش���ت :همکاري
هاي
دهيم و معتقديم پليس جمهوري اسالمي ايران داراي ظرفيت
توسعه مي
قابل توجهي است.
در اين ديدار تفاهمنامه همكاري ميان پليس جمهوري اسالمي ايران
و چين امضا شد.

بهرهبرداري از طرح بزرگ آبرساني غدير 2

س���رويس شهرس���تانها :طرح آبرساني غدير 2با حضور وزير نيرو
افتتاح شد.
عبداهلل سامري نماينده مردم خرمشهر در مجلس با بيان اين خبر افزود:
(ص)
االنبياء
طرح آبرساني غدير 2با حضور وزير نيرو ،فرمانده قرارگاه خاتم
برداري رسيد.
الدبس به بهره
و مسئوالن استاني در منطقه ام
هاي آبادان ،خرمشهر و
با تکميل فاز دوم طرح غدير ،آب شهرستان
شود.
شادگان از حالت مساعد و خوبي برخوردار مي

سقوط بالگرد آموزشي در حومه شيراز

سرويس حوادث :يك فروند بالگرد سبك آموزشي ـ تفريحي در
شيراز سقوط كرد.
خبر،
مجتبي خالدي س���خنگوي سازمان اورژانس كشور با بيان اين
كه يك فروند بالگرد آموزش���ي در
افزود :صبح ديروز پس از اعالم اين
پارك بمو شيراز سقوط كرده آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد.
او اضافه كرد :بر اثر اين حادثه دو نفر مصدوم شدند كه براي درمان
به بيمارستان زرقان انتقال يافتند.

توفان سيستان 75 ،نفر را روانه
بيمارستانكرد

زاهدان ـ اطالعات 75 :نفر در منطقه سيس���تان به دليل مشكالت
تنفس���ي ناش���ي از وزش توفان و گرد و خاك روانه بيمارستان و مراكز
درماني شدند.
بلوچستان
رضا اربابي مديركل دفتر مديريت بحران استانداري سيستانو
گفت :از اين شمار كه به دليل عوارض تنفسي ،چشمي و قلبي ناشي از
هاي اورژانس
ها ،مراكز درماني و پايگاه
توفان و گرد و خاك به بيمارستان
مراجعه كردند 33 ،نفر بستري و بقيه به طور سرپايي درمان شدند.
كيلومتر
سرعت وزش باد همراه باگرد و خاك در سيستان به 104
بر ساعت رسيد و ديد افقي را در شهرستان زهك به  800متر كاهش
داد.

پلمب  90خانه پالك قرمز در تهران

سرويس خبر :رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از پلمب
 90خانه پالك قرمز توس���ط پليس مبارزه با مواد مخدر در اين كالنش���هر
خبرداد.
سرهنگ محمد بخشنده افزود :اين منازل فقط به افراد معتادي كه از
شد تا در
تومان اجاره داده مي
هزار
آيند ،شبي 10
ها به تهران مي
شهرس���تان
آنجا بيتوته كنند.
ها زندگي
وي افزود :اگر مشاهده شود كه زن و كودكي در اين خانه
كنند ،پليس با هماهنگي بهزيس���تي ،كميته امداد ،بيمه سالمت و ساير
مي
كنند.
ها اقدام به انتقال آنها مي
سازمان
كرد 110 :اكيپ خودرو به همراه نيروهاي ويژه در شهر
بخشنده اضافه
وقت در حال رصد تمامي معابر و پاركها هستند.
به صورت تمام

سرويس خبر :دستگيري سلطان سكه بازار تهران،
هاي متخلف در بازار تلفن
بررسي اسناد و مدارك شركت
همراه و احراز تخلف ،ورود پليس آگاهي به بررس���ي
كننده ارز دولتي ،دستگيري جاعالن
هاي دريافت
ليست
هاي ملي اجاره شده از
دالر و خريد دالر دولتي با كارت
موضوعاتي بودكه رئيس پليس تهران بزرگ در نشست
ها بيان كرد.
خود با رسانه
سردار حسين رحيمي درباره دستگيري مردي58ساله
كه نبض بازار س���كه را درتهران براي مدت يك سال
دردست داشته است ،افزود :بعداز  4-3ماه کار اطالعاتي
با تالش مأموران پليس آگاهي سلطان سکه در عمليات
چند شب قبل پليس تهران دستگير شد؛ وي در مدت
آوري کرده بود.
 10ماه  2تن سکه را جمع
وي ادامه داد :س���لطان سکه به كارگرانش دربازار
داد كه در شرايط كاهش قيمت سكه آنها را
دستور مي
خريداري كنند و بعد در شرايط نبود سكه در بازار آن
رساند كه همين امر سبب باال و پايين
را به فروش مي
شد.
رفتن قيمت سكه مي
رئيس پليس تهران اظهار داشت :اواخر بهمن امسال
پس���ر اين فرد به همراه چند نفر ديگر با بيش از 150
سكه و هشت هزار دالر بازداشت شدند كه سلطان سكه
هاي خريداري كرد
بعد از آن اقدام به پخش كردن سكه
ولي پس از آنكه پسربا قرار وثيقه آزاد شد ،كارآگاهان
كار عملياتي اطالعاتي خود را روي وي متمركز كرده و
درنهايت او رابازداشت كردند.
فرمانده انتظامي تهران گفت :اين فرد در طول فعاليت
خود ،بر اساس  500سند و مدرکي که در اختيار پليس
است ميلياردها تومان سكه خريد و فروش كرده است.
افراد او قيمت سكه برايشان مهم نبود؛ هر وقت سلطان
هاي موجود در را
کرد افرادش برايش سکه
سکه اراده مي
داد.
خريدند و فرد قيمت سکه را تغيير مي
بازار را مي
وي افزود :بر اساس آماري که اعالم شدمبني براين
كه 220ميليون دالر توس���ط  35شرکت براي واردات
تاپ و قطعات رايانه كه ثبت سفارش داشتند
گوشي و لپ
دريافت شده است 12 ،تيم پليس آگاهي با حضور نماينده
کنندگان و
تعزيرات و سازمان حمايت از حقوق مصرف
وزارت صنعت کار بررسي را در اين زمينه شروع کردند.

سلطان سكه دستگير شد

بر اساس اطالعات  86ميليون يورو41 ،ميليون يوان و
ها اختصاص داده
18ميليون درهم امارات به اين شرکت
ش���ده است و ارز دولتي با قيمت 4200تومان به اينها
واگذار شده و جمع ًا 400هزار گوشي از  4برند معروف
اند.
به کشور وارد کرده
*اجاره كارت ملي

ها براي دريافت
وي به تقلب گسترده برخي صرافي
ارز دولتي اشاره کرد و گفت :با اشراف اطالعاتي و بررسي
ها کارت ملي
سامانه سنا مشخص شد برخي از صرافي
بال���غ بر  1800معتاد را به قيمت  30تا  50هزار تومان
اجاره کرده و با کارت آنها دالر دولتي دريافت کرده و
اند.
در بازار به قيمت آزاد فروخته
ها از نيمه دوم سال گذشته
او ادامه داد :اين صرافي
هاي پليس
اين فعاليت را شروع کرده بودند که بررسي
ها
حکايت از آن دارد که  2ميليارد دالر توسط اين صرافي
هاي ملي از افراد معتاد و بيکار
و به واسطه اجاره کارت
دريافت کرده اند.
*دستگيري جاعالن دالر
سردار رحيمي از انهدام يك شبكه شش نفري که
کرد خبر داد و گفت:با اش���راف
اقدام به جعل دالر مي

اخبار حوادث
صدور حکم متهمان فريب خورده ري استار
سرويس حوادث :متهمان پرونده آتش زدن مسجد و باشگاه فرهنگي
ورزشي در تهران به  6 ،5 ،3و  10سال حبس محکوم شدند.
االسالم والمسلمين موسي غضنفرآبادي با بيان اين خبر ،افزود:
حجت
سال گذشته چندين اقدام ضد امنيتي همچون آتش زدن مسجد ،باشگاه
فرهنگي ورزش����ي ،فدراسيون فوتبال و ساختمان خبر ورزشي به وقوع
پيوست.



فروشندگان موبايل ،مكلف به ارائه فاكتور به خريدار هستند
سرويس خبر :مديرکل تعزيرات حکومتي استان تهران گفت :مبناي
قيمت موبايل فاکتور خريد فروشنده است و اگر فروشنده فاکتور خريد
تواند در اين مورد شکايت
خود را ارائه نکند تخلف کرده و مشتري مي
خود را به تعزيرات ارائه دهد.
که با توجه به نبود قيمت مشخص
محمدعلي اس����فناني درباره اين
هاي تلفن همراه چگونه به بحث گرانفروشي در مورد اين کاال
گوش����ي
ها ما 35
گيري
شود ،گفت :به لطف پراکندگي برخي تصميم
رسيدگي مي
گذاري در کش����ور داريم که اين خودش يک معضل بزرگ
مرجع قيمت
شود.
محسوب مي
اس����فناني گفت :در واقع شيوه محاسبه قيمت موبايل درخصوص
اند برمبناي فاکتور به اضافه
اف����رادي ک����ه ارز  4200توماني دريافت کرده
هزينه واردات ،ترخيص و حمل است که سازمان حمايت ارقام را با هم
کند.
جمع زده و قيمت نهايي را اعالم مي
هاي
وي با اش����اره به يک مورد تخلف از س����وي يکي از شرکت

اطالعاتي پليس ،اعضاي اين شبكه جعل دالر كه از دو
ماه پيش فعال شده بودند شناسايي و هر شش نفر آنها
دستگير شدند.
وي گف���ت :از اين اف���راد 160هزار دالر مجعول
کشف و ضبط شده و بخشي از اين دالرها را هم توزيع
کرده بودند.

وي به دس���تگيري دو نفر ک���ه به بهانه فروش
اند اشاره كردو
سكه 170ميليارد تومان كالهبرداري كرده
اظهارداشت :اين افراد به بهانه فروش سكه پول دريافت
دادند اما با کالهبرداري از
كردند و حواله به افراد مي
مي
ها نفر فراري شده بودند که در مخفيگاهشان در يکي
ده
از شهرهاي شمالي شناسايي و دستگير شدند.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ ادامه داد :از اين افراد
بيش از 20کيلوگرم سکه و طال کشف و ضبط شد.
اخ�لال در نظام توليدي و بانكي از مصاديق
االرض است
افساد في
امروز نظام جمهوري اسالمي در مرحله حساسي
قرار گرفته و همه دشمنان ايران اسالمي و بيگانگان هم
و غمشان جنگ اقتصادي با ايران است.
والمسلمين محمد مصدق معاون اول
االسالم
حجت

واردکننده گوشي تلفن همراه ،گفت :اين شرکت  13هزار تلفن را وارد
تر به فروش رسانده و تخلفي
کرده و هر کدام را  400هزار تومان گران
 5ميلياردي داشته است.
وي اضافه کرد 40 :شرکت را مورد بررسي قرار داديم و مدارک آنها
را به س����ازمان صنعت ،معدن و تجارت ارائه داديم و منتظر اعالم نتيجه
نهايي از سوي اين سازمان هستيم.

بازداشت عامل آتشسوزي جنگل گلستان
كردن آتش و وقوع
ها :زوجي كه به روش����ن
س����رويس شهرستان
سوزي گسترده پارك ملي گلستان متهم هستند ،دستگير شدند.
آتش
خبر ،افزود :بر اساس شواهد
رئيس پارك ملي گلس����تان با بيان اين
هاي ش����اهدان عيني اين زن و ش����وهر مسافر ،در جنگل
موجود و گفته
گلستان براي خوردن چاي آتش روشن كرده بودند.
هاي مرتعي و 20
تيموري افزود :در اين حادثه  100هكتار از عرصه
هاي جنگلي آسيب ديد.
هكتار از عرصه

برخورد قطار با خودرو در شاهرود
ها :مسئول روابط عمومي اداره کل راه آهن شمال
سرويس شهرستان
شرق کشور گفت :برخورد قطار مسافري مشهد ـ تهران با خودرو سواري
در شاهرود خسارت بر جا گذاشت.
هاي شاهرود ـ
مرتضي عرب حجي افزود :اين سانحه بين ايستگاه
کالتخوان رخ داد.

جزئيات آدمربايي در شب بازي ايران در جامجهاني
ربايي در
سرويس حوادث :فرمانده انتظامي شرق استان تهران از آدم
شب بازي ايران در جام جهاني خبرداد و گفت :با هوشياري پليس آگاهي
شدگان آزاد شدند.
ربا دستگير و ربوده
استان  4آدم
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دادستان کل کشور با اشاره به اين مطلب درباره اين که
ليست دريافت کنندگان ارز دولتي اعالم شده و چه نهادي
با متخلفان اين ليس���ت برخورد خواهد کرد؟ گفت :ما
قانون مقابله با اخاللگران نظام اقتصادي در کشور داريم
و براساس آن اخالل در نظام پولي ممکن است افساد
في االرض محسوب شود .اخالل در نظام توليدي و نيز
اخ�ل�ال در نظام بانکي يکي از مصاديق مجازات قانون
تواند باشد.
اخاللگران مي
وي افزود :در اين خصوص خالء قانوني نداريم و
شديدترين مجازات را قانونگذار براي کساني که موجب
بيني کرده است و چنانچه افساد
ش���وند پيش
اخالل مي
بيني کرده
االرض محرز شود مجازات اعدام را پيش
في
ها در سراسر
و براساس تاکيد رئيس قوه قضائيه ،دادستان
کشور مکلفند مرتکبان را شناسايي كنند و تحت تعقيب
قرار دهند.
ه���اي موضوع اين قانون و
او گف���ت :مجازات
مج���ازات قانون اخاللگ���ران در نظام اقتصادي قابل
تعليق نيس���ت .تخفيف مجازات اعدام در اين مسائل
هاي نقدي و انفصال هم قابل
ممنوع است و مجازات
تخفيف نيست.
هاي ما در سراس���ر کشور
وي ادامه داد :دادس���تان
فعالند و براساس تاکيد رهبري ،شورايي با عنوان شوراي
هماهنگي سه قوه تاسيس شده است که هر هفته جلسه
دارند و کارها در حال انجام است.
وي با بيان اين که هر سه قوه مکلفند از دستور اين
شورا تبعيت کنند ،ادامه داد :تصميماتي گرفته شده که
برخي اعالم شده و برخي نيز اعالم خواهد شد.
معاون اول دادس���تان کل کشور درباره اين که آيا
در حوادث خرمشهر فرد يا افرادي بازداشت شدند ،در
حوادث بازار تهران چند نفر بازداشت شدند و برخورد
با آنها چگونه خواهد بود؟ گفت :دشمنان عوامل متعددي
در داخل کش���ور دارند که گاهي از احساسات پاک و
کنند.
نارضايتي بحق مردم سوءاستفاده مي
مصدق ادامه داد :در خصوص بازار تهران نيز بايد
ها و سد کردن معابر
ها ،مغازه
بگويم که آتش زدن زباله
اي بودند که سوء استفاده
ها نبوده و عده
قطع ًا کار بازاري
ها خبر ندارم.
کردند و من از شمار دستگيري
مي

سردار عبدالرضا ناظري افزود :چهارم تير جاري 4 ،نفر اقدام به ربودن
 2تن از شهروندان وراميني كه فرد مسن به همراه همسرش بود ،كردند.
هايي كه پس از مسابقه فوتبال
وي افزود :ربايندگان با توجه به شلوغي
شدگان را از ورامين خارج كرده و به يكي
ايران در شهر حاكم بود ،ربوده
هاي غربي كشور انتقال دادند.
از استان
ساعت
وي اظهارداش����ت :ماموران با انجام اقدامات اطالعاتي در 24
نس����بت به شناس����ايي اين افراد اقدام و مخفيگاه مجرمان را شناس����ايي
كردند.
فرمانده انتظامي شرق استان تهران ادامه داد :پليس در عملياتي غافلگيرانه
ربايندگان و رابطان آنها را دستگير كرد.
كرد :ربايندگان در قبال آزاد كردن افراد ربوده
س����ردار ناظري اضافه
شده درخواست  2/5ميليارد ريال وجه نقد كرده بودند.
واژگوني کشتي اندونزيايي  24قرباني گرفت
هاي جزيره سوالسي
اندونزي :براثرواژگون شدن يک کشتي در آب
درشمال جاکارتا پايتخت اندونزي  24نفر غرق و  41نفر مفقود شدند که
اکثر آنها كودك و زن بودند.
شود بيش از  140مسافر داشته،
اين کشتي عالوه براين که گفته مي
 48دستگاه وسيله نقليه شامل انواع خودرو مانند کاميون و موتورسيکلت
کرده است.
نيز حمل مي

د
 6نفر در کانادا از گرما جان باختن 
كانادا :دماي هواي مونترال با رس����يدن به  35درجه سانتيگراد سبب
مرگ شش نفر شد.
آتش نش����اني کانادا بررسي  50000خانه در مناطق گرم اين کشور
را آغاز کرده اس����ت و هش����دارهاي الزم را براي مقابله با موج گرما به
دهد.
ساکنان مي

تلفن
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ایمیل خط ارتباطي :

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی

می كنيم:
های تلفنی به نكات زير جلب 
توجه خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام
ها جنبه های خصوصی ،حقوقی و یا قضایی نداشته باشد.
* موضوع پیام

* پیام ها مختصر و دقیق باشد و از تکرار آن ها خودداری شود.

* خوانندگان محترم شهرستانی در پیام هایشان ،نام شهرستان مربوطه را بیان فرمایند .

.
است
ت

نوب
اساس
ر
ب
ها
پيام
چاپ
*
با تشكرـ سرويس ارتباطات مردمی

قدرداني از زحمات كاركنان بيمارستان قمربنيهاشم(ع)

از پزشكان ،سرپرستار ،پرستاران و بهياران دلسوز و زحمتكش بخش
هايشان
هاشم(ع) كه با مهرباني و رسيدگي
بستري زنان بيمارستان قمربني
كنم.
شوند ،تشكر و قدرداني مي
موجب كاهش آالم بيماران مي
خانم م .عـ از بيماران بيمارستان
ساخت مجتمع  9طبقه در خيابان فرعي يوسفآباد

با اين كه قرار ش���ده اس���ت از فروش تراكم بيش از حد در كوچه
عرض تهران خودداري شود ،در خيابان فرعي
هاي فرعي و كم
و خيابان
آباد براي پالكهاي در حال س���اخت  30و  32هركدام با
 34يوس���ف
290متر مربع زمين ،مجوز  9طبقه صادر شده و اين در حالي است كه
در همان محدوده و با همان شرايط حداكثر براي  7طبقه شامل طبقات
باال و زيرزمين مجوز صادر شده است كه جا دارد شهرداري منطقه 6در
اين خصوص پاسخگو باشد.
احمديـ از ساكنان يوسفآباد
چرا دوستداران تيم ملي فوتبال را اذيت كردند؟

من و  10نفر از اعضاي خانواده براي تماشاي مسابقه فوتبال ايران و
اسپانيا ،بليط اينترنتي خريديم ،بوق و پرچم ايران را هم تهيه كرديم و با
شور و شوق به استاديوم آزادي رفتيم .حدود ساعت  5بعدازظهر نيروي
هاي من با چشم
انتظامي از ما خواست كه از آنجا متفرق شويم و بچه
گريان به خانه بازگش���تند ،ولي بعد اعالم ش���دكه به دستور آقاي رئيس
اند .خواستم بگويم
جمهوري مردم امكان حضور در استاديوم را پيدا كرده
كنند؟ مگر حضور در استاديوم جرم
چرا به همين راحتي مردم را اذيت مي
است؟ چرا از همان ابتدا آقاي رئيس جمهوري دخالت نكردند؟
خانم دوستدار فوتبال
حجم باالي تبليغات صدا و سيما آزاردهنده است

هاي
هاي صدا و سيما قبل و بعد و بين مسابقه
انبوه تبليغات و آگهي
جام جهاني فوتبال واقع ًا آزاردهنده اس���ت .مگر صدا و سيما ميلياردها
گيرد ،چرا بايد اين حجم از تبليغات
تومان از بودجه عمومي كشور نمي
گفتند به دليل كسب درآمد رسانه ملي از
را به خورد مردم دهد؟ اگر مي
كند مردم راضي
تبليغات ،اين سازمان ديگر از بودجه دولت استفاده نمي
كننده ش���ده است.
ها گيج
ش���دند ،ولي حاال واقع ًا پخش انواع آگهي
مي
كنم حداقل كمي از اين تبليغات را كاهش دهند و به جاي
پيشنهاد مي
آن با كارشناسان فوتبال بيشتر مصاحبه كنند.
بيننده تلويزيون
اتحاديه نانوايان بيشتر نظارت كند

دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداش���ت و درمان اعالم كرده اس���ت كه
ش���ود ،بيش از اندازه
ها افزوده مي
مقدار سبوس���ي كه به آردهاي نانوايي
اندازد .از اتحاديه نانوايان
كنندگان را به خطر مي
است و سالمت مصرف
دار
رود نظارت بيشتري در اين زمينه داشته باشند و آرد سبوس
انتظار مي
را بين نانوايان توزيع نكنند .حفظ سالمت مردم مهمتر از آن است كه
سادگي ناديده گرفته شود.
به
تلفن به خط ارتباطي
يك برگ اظهارنامه مالياتي 27هزار تومان!

نت مراجعه و اظهارنامه مالياتي
راننده تاكسي هستم كه به يك كافي
را پر كردم ،بعد از انجام كار 27هزار تومان از من گرفتند و وقتي دليل
آن را جويا شدم ،گفتند كه 10هزار تومان براي اظهارنامه و 17هزار تومان
هم مربوط به مفاص ًا حساب مالياتي است! آيا واقع ًا ادارات دولتي هرچقدر
توانند از مردم بگيرند؟ آيا هزينه يك فرم سادة مالياتي
دلشان بخواهد مي
كند؟
بايد 27هزار تومان باشد؟ چرا دولت به اين مسائل رسيدگي نمي
شهروندي از اسالمشهر
اطالعات عمومي مردم را باال ببريد

ها به جام
 30خرداد اس���امي كش���ورهايي را كه تيم ملي فوتبال آن
اند ،نوشتيد .ايكاش جمعيت و مساحت اين كشورها
جهاني روسيه راه يافته
كرديد تا در چنين مواقعي
و بعض���ي از اطالع���ات ديگر را هم درج مي
اطالعات عمومي مردم افزايش يابد.
خواننده روزنامه اطالعات
پندهاي بزرگان را كتاب كنيد

هاي روزنامه اطالعات خواندم
وقتي ستون «پند بزرگان» را در ضميمه
و لذت بردم ،پشيمان شدم كه چرا از ابتدا اين جمالت كوتاه و پرمغز
ام .چه خوب است پندها را در كتابي
اي يادداش���ت نكرده
را در دفترچه
ها را داشته باشند.
گردآوريد تا مردم امكان داشتن يكجاي آن
تلفن به خط ارتباطي
آرزوي نشدني!

ها
اي در ستون خط ارتباطي آرزو كرده بود كه كرايه خانه
خواننده
افزايش پيدا نكند ،خواستم بگويم وقتي خود روزنامه اطالعات قيمتش
طور چنين انتظاري داريم؟
65درصد افزايش پيدا كرد ،چه
گورخاني
از شهيدان گرانقدر شرمندهايم!

ما شهداي قبل و بعد از انقالب و شهداي ترور و جنگ تحميلي را
هاي
ايم و از اينكه نتوانستيم جامعه را بعد از اين همه سال از شلختگي
ديده
شان هستيم.
سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي نجات دهيم ،شرمنده
گونه كه از نام شهيدان پيداست ،شاهد اعمال ما و
بايد باور كنيم همان
بخصوص ش���اهد اعمال مسئوالن و مديران جامعه هستند كه مسئوالن
بايد آن را جدي بگيرند.
برادر شهيد
اهميت ُپركردن اوقات فراغت دانشآموزان

مطابق خبرها وزارت آموزش و پرورش در تابس���تان امسال توجه
آموزان دارد و در اين زمينه از
اي ب���ه موضوع اوقات فراغت دانش
وي���ژه
ها و ادارات دعوت به عمل آورده است .با تشكر از اهتمام
ديگر سازمان
صورت گرفته بايد به اين نكته توجه كنيم كه پُركردن درست و اصولي
اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در سالمت ديني و روحي و اخالقي
سازان كشور نقش مهمي دارد.
آينده
پدر دانشآموز
تشكر از يك مسئول در زندان تبريز

از اخالق حس���نه و رفتار انساني رياست اندرزگاه  12زندان تبريز
كمال تشكر را داريم.
از مددجويان زندان تبريز
حل مشكل اشتراك خواننده روزنامه اطالعات

احترام ًا پيرو تماس تلفني يكي از خوانندگان روزنامه اطالعات در
شهرك «ورد آورد» بزرگراه تهران ـ كرج كه خواسته بود موزع روزنامه
در آن منطقه جهت امور اش���تراك روزنامه با ايش���ان تماس بگيرد ،به
رساند كه در مورخه  97/4/11اين كار انجام و مشكل ايشان
اطالع مي
برطرف شد.
امور توزيع و فروش روزنامه اطالعات

پاسخمسئوالن
پاسخ شهرداري منطقه 2درباره سدمعبر نمايشگاه اتومبيل

احترام ًا بازگشت به مطلب مندرج در روزنامه اطالعات مورخ 97/4/5
بدينوس���يله پاسخ اين منطقه براساس جوابيه معاونت خدمات شهري و
زيس���ت ش���هري و نيز معاونت حمل و نقل و ترافيك منطقه 2به
محيط
شود.
شرح زير اعالم مي
متن جوابيه :با عنايت به درخواس���ت ش���هروند محترم مندرج در
روزنامه اطالعات مورخ  97/4/5تحت عنوان «سدمعبر نمايشگاه اتومبيل
رو» مبني بر اين كه «نمايشگاه اتومبيل واقع در خيابان ستارخان،
در پياده
كند
رو پارك و سدمعبر مي
چهارراه برق آلستوم خودروهايش را در پياده
كنند ،فقط پوزخند تحويل
و وقتي رهگذران به كاركنان آن اعتراض مي
رساند :مطابق گزارش معاونت خدمات شهري
دهند ».به استحضار مي
مي
زيس���ت اين منطقه ،طي چند مرحله بازديد از محل نمايشگاه
و محيط
ها در معبر عمومي
اتومبيل يادش���ده موردي در خصوص پارك اتومبيل
اي موضوع عدم پارك خودروها در معابر
مشاهده نشد ،ليكن طي اخطاريه
عمومي به ذينفع واحد مذكور ابالغ گرديد.
شايان ذكر است هماهنگي الزم با پليس راهور منطقه جهت جلوگيري
هاي ممنوعه با خودروهاي مرتبط با نمايشگاه
و اعمال توقف در مكان
رو صورت پذيرفته است.
مذكور و آزادسازي معبر عمومي و پياده
مريم تراشيـ سرپرست روابط عمومي

