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شهرستان

دوشنبه  11مرداد 1400
شماره 2987

اخبار
فازدومبخشنامههایابالغیمراکزمثبتزندگیاجرامیشود؛

مراکز مثبت زندگی فعالیتهای اجتماع
محور را شروع خواهند کرد

سی و ششمین جلسه
کارگروه مثبت زندگی بهزیستی
استان کرمانشاه به ریاست دکتر
فرحناز محمدی مدیرکل و با
حضور اعضای کارگروه و همچنین
از طریق ویدئو کنفرانس با حضور
روسای شهرستانها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان
کرمانشاه سی و ششمین جلسه کارگروه مثبت زندگی
بهزیستی استان کرمانشاه به ریاست دکتر فرحناز محمدی
مدیرکل و با حضور اعضای کارگروه و همچنین از طریق
ویدئو کنفرانس با حضور روسای شهرستانها برگزار شد.
دکتر فرحناز محمدی در این جلسه اظهار داشت:
فاز دوم بخش نامه های ابالغی مراکز مثبت زندگی اجرا
می شود /مراکز مثبت زندگی فعالیتهای اجتماع محور را
شروع خواهند کرد .مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با
تشکر از فعالیتهای همکاران در هفته بهزیستی ،اقدامات
امسال را با وجود محدودیت ها که با رعایت پروتکل های
بهداشتی انجام شد فراتر از حد انتظار خواند و گفت هفته
بهزیستی امسال برنامه های خوبی تدارک دیده شد و بسیار
پررنگ بود .محمدی گفت :مسئولیت اصلی قطع وبرقراری
مستمری با رئیس شهرستان است که با پیشنهاد مددکار
و با نظارت کارشناس شهرستان انجام می شود وباید با
دقت و حساسیت باالیی انجام شود .وی خاطر نشان کرد:
پذیرفتنی نیست که فردی متمکن مستمری دریافت کند
در حالی که در همان شهرستان فرد با اولویت ودارای
شرایط پشت نوبت مستمری بمانند.

 ۱۶۸حلقه چاه آب غیرمجاز
در فارس مسدود شد

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای
فارس از انسداد  ۱۶۸حلقه چاه غیرمجاز از ابتدای سال
جاری تا پایان تیرماه در این استان خبر داد.
علیاکبر بازیار ،افزود :گروههای گشت و بازرسی آب
منطقهای فارس در چهار ماهه نخست امسال  ۱۶۸عملیات
انسداد چاههای غیرمجاز استان را با هماهنگی دستگاه
قضائی و همکاری نیروی انتظامی انجام دادند .وی تصریح
کرد :با انسداد این تعداد حلقه چاه غیرمجاز در حدود ۲.۳
دهم میلیون مترمکعب آب در حجم سفرههای زیرزمینی
استان صرفه جویی شده است .مدیر دفتر حفاظت و بهره
برداری شرکت آب منطقهای با ابراز تأسف از وجود بیش
از  ۲۹هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان استان ،عنوان
کرد :این چاهها ساالنه در حال مکیدن مترمکعب از آبهای
زیرزمینی استان هستند .بازیار تاکید کرد :چاههای غیر
مجاز در نوبت پُر شدن قرار دارند و با اجرای طرح تعادل
بخشی منابع آب همه چاههای غیر مجاز پر میشوند .مدیر
دفتر حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای فارس تاکید
کرد :حفر و فعالیت چاه غیرمجاز جرم محسوب میشود و
حفاران با برخوردهای جدی دستگاه قضائی روبرو میشوند.

مدیر کل سالمت وامور اجتماعی شهرداری تبریز:

بیمارستان شهرداری تبریز احداث میشود

مدیر کل سالمت و امور اجتماعی
شهرداری تبریز از احداث بیمارستان
شهرداری تبریز خبر داد و گفت :اقدامات
مطالعاتی این بیمارستان انجام شده ،و در
آینده نزدیک شاهد احداث این بیمارستان
و اجرای طرح نوبتدهی اینترنتی در آن
خواهیم بود.
محمدحسین حسنزاده؛ مدیر کل
سالمت وامور اجتماعی شهرداری تبریز
در گفتوگو با خبرنگاران ،آسیبهای
اجتماعی را از اصلیترین مشکالت
کالنشهرها اعالم کرد و گفت :هیچ
کالنشهر و مدیریت شهری بدون برنامه
و نسخه در جهت برطرفسازی مداخالت و
مسائل شهری و اجتماعی قادر نخواهد بود
که عملکرد موفقی داشته باشد.
وی در همین راستا با اظهار بر اینکه
اگر برنامهریزی ما در مباحث و مسایل شهری
همچون عمران ،خدمات شهری ،ترافیک
شهری و… بدون توجه به مسائل اجتماعی
و نظرات ،عالیق و خواستههای شهروندان
انجام شود ،موفقیتی نخواهیم داشت ،بر نقش

دفاتر تسهیل گری با هدف ارتباط شهروندان
با مدیریت شهری اشاره کرد.
مدیر کل سالمت وامور اجتماعی
شهرداری تبریز در این خصوص ضمن اشاره
به ایجاد دفاتر تسهیل گری با هدف ارتباط
شهروندان با مدیریت شهری در چهار محله

تبریز ،از راهاندازی دفاتر تسهیلگری جدید
در  ۱۰محله محروم دیگر شهر خبر داد و
افزود :از طریق این دفاتر ،اطالعات خوبی
برای تصمیمگیران شهری و استانی ارسال
می شود و با توجه به این اطالعات میتوان
بخش عمدهای از مشکالت این مناطق را

بررسی و برطرف ساخت.
وی همچنین با تکیه بر انجام اقدامات
توسعهای خدمات اجتماعی و سالمت
کارکنان شهرداری در درمانگاههای امام
رضا(ع) و الغدیر ،ارائه خدمات این درمانگاهها
را بسیار خوب ارزیابی کرد و ادامه داد :این
درمانگاهها در کنار خدمات رسانی به کادر
شهرداری ،طبق تعرفههای دانشگاه علوم
پزشکی به سایر شهروندان نیز خدمات ارائه
میکنند.
حسنزاده در بخش دیگر با تکیه بر ایثار
تالشگران این مجموعه در ایام کرونایی و
مشارکت آنان در طیف گستردهای از اقدامات
در قالب ستاد کرونا و تداوم آنها ،کمیته
رفاه این مجموعه را یکی از محبوبترین
بخشها در شهرداری تبریز با رضایتمندی
بسیار خواند و متذکر شد :ما منکر نبود ایراد
و مشکالتمان نیستیم .اما تالشمان بر این
است تا با مدیریت بیش از پیش ،مشکالت
مرتبط با خدماتدهی اینترنتی از جمله،
اختالل در نوبتدهی و کنسلهای برنامه
پزشکان را برطرف سازیم.

معاون درمان وزیر بهداشت:

مردم نگران ظرفیت تخت های بیمارستانی نباشند

ساری – دهقان  :دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان
وزیر بهداشت در حاشیه بازدید از مراکز درنانی شهرستان
ساری گفت :ظرفیت تخت های بیمارستانی همیشه متناسب
با پیک کرونا افزایش پیدا می کند و مردم در این زمینه
نگرانی نداشته باشند.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی،
معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به گستردگی موج پنجم
کرونا در مقایسه با موج های قبلی گفت :ظرفیت تخت های
بیمارستانی همیشه متناسب با پیک کرونا افزایش پیدا می
کند و مردم در این زمینه نگرانی نداشته باشند.
دکتر جان بابایی با اشاره به اینکه شمار بستری شدگان
سرپایی در بیمارستان ها افزایش پیدا کرده است ،افزود:
تقریبا  ۸۰درصد مراجعه کننده ها با یک درمان موقت و
سرپایی راهی خانه هایشان می شوند.
او بیان اینکه کمبود وجود دارد ادامه داد ،در این زمینه

یکی از کارهایی که انجام دادیم بستری موقت ها را زیاد
کردیم.
معاون درمان وزیر بهداشت گفت :مردم نگران تخت
نباشند چرا که دانشگاه های علوم پزشکی براساس نیازشان
تخت ها را بالفاصله اضافه می کنند ،مهم این است مردم
کمک و همراهی کنند تا رفت و آمدها و تجمعات خانوادگی
و عروسی ها متوقف شود.
دکتر جان بابایی افزود :هر چه تعداد تختها زیاد شود
اما مردم توجهی به رعایت پروتکلها نداشته باشند مطمئن
باشید همه جا تخت کم میاید.
او خاطرنشان کرد :خوشبختانه تعداد مریض های
بدحال با وجود افزایش مراجعه کنندگان بیماری کرونا به
همان اندازه اضافه نشد و میزان مرگ و میر گرچه همینقدر
که هست قابل جبران نیست ولی به تناسب افزایش تخت ها
و بستری ها باال نیست.

معاون درمان وزیر بهداشت دلیل آن را مراجعه
زودهنگام مردم به مراکز درمانی عنوان کرد و گفت :بیمارانی
که زودتر به مراکز درمانی مراجعه می کنند زودتر از خدمات
درمانی بهره مند می شود و این امر می تواند وضعیت
بیماری را متوقف کند.

ورود بیش از  ۳۱۴هزار دوز واکسن کرونا به لرستان
رئیس گروه بیماری های واگیر
دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ورود ۳۱۴
هزار  ۴۷۳دوز واکسن کرونا به این استان
خبر داد.
حمید مخیری دیروز یکشنبه در جمع

خبرنگاران اظهار داشت :روزانه بین سه تا
چهار نفر مرگ به دلیل کرونا داریم.
وی با اشاره به روند واکسیناسیون در
لرستان اظهار داشت :تا کنون  ۳۱۴هزار
ُ ۴۷۳دز واکسن وارد استان شده است.

رئیس گروه بیمار یهای واگیر
دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان
داشت :تا کنون  ۲۷۱هزار ُد ز از این
واکسنها در استان تزریق شده است.
مخیری افزود :االن اولویت تزریق

واکسن برای گروه سنی  ۵۵سال به
باال ،افراد دارای بیماری زمینهای،
فرهنگیان ،خبرنگاران ،بانکها ،پلیس
راهور ،زندانیان ،ناوگان شهری و برون
شهری است.

تأسیس بانک اسناد و کتابخانه تخصصی انقالب اسالمی در استان بوشهر
بوشهر -خبرنگار عصررسانه  :رئیس شورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی استان بوشهر گفت :با
توجه به برنامهریزی صورت گرفته بانک اسناد انقالب
اسالمی در این استان راهاندازی میشود.
حجتاالسالم یوسف جمالی در گفتوگو با
خبرنگاران با اشاره به سالروز تأسیس شورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی به فرمان امام راحل
اظهار داشت 12 :مرداد ماه سالروز تشکیل نهاد
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی به فرمان رهبر
کبیر انقالب اسالمی است و این شورا تاکنون کارنامه
درخشانی از خود به ثبت رسانده است.
وی از برگزاری بیش از  18برنامه در طول سال
توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان
بوشهر خاطر نشان کرد :برخی از فعالیتهای این
نهاد ملی و بعضی مراسم هم استانی است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
استان بوشهر با بیان اینکه ویروس کرونا ،مراسم
و برنامههای ملی و انقالبی را مانند بسیاری از
امور دیگر تحتالشعاع قرار داده است تصریح کرد:
مجموعه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در
شرایط کرونایی با استفاده از ظرفیتهای مختلف

در شرایط کرونایی بیشتر از دوران قبل برنامه اجرا
کرده است.
جمالی با قدردانی از همکاری و تعامل
اصحاب رسانه و خبرگزاریها در آگاهی جامعه در
مناسبتهای مختلف خاطر نشان کرد :محور فعالیت
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ضد استکبار و
ضداستعماری است که همکاری رسانههای انقالبی
در این حوزه ستودنی است.
وی از تدوین سند چشمانداز  1404شورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی استان بوشهر بر اساس
بیانیه گام دوم انقالب خبر داد و گفت :بر این اساس

بانک اسناد و کتابخانه تخصصی انقالب اسالمی
استان بوشهر ایجاد میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان
بوشهر جمعآوری عکس ،فیلم ،سند تاریخی مربوط
به انقالب اسالمی در استان را یکی از موارد بانک
اسناد استان دانست و تصریح کرد :مردم والیتمدار
بوشهر در عرصههای مختلف انقالب اسالمی همراهی
قابل توجهی داشتهاند و این استان در عرصههای
گوناگون دارای چهرههای مطرح بینالمللی دارد.
جمالی وجود علمای بزرگ دینی ،مبارزاتی
و انقالبی را از ویژگیهای استان بوشهر دانست و
افزود :استان بوشهر در طول تاریخ مبارزاتی دارد که
برابر متجاوزان ،مستکبران و استعمارگران ایستاده
که شهید رئیسعلی دلواری ،شیخ ابوتراب عاشوری و
عالمه بالدی از آن جمله است.
وی افزود :برای نمونه استان بوشهر در
محکومیت عادی سازی روابط امارات متحده عربی و
رژیم اشغالگر قدس به عنوان نخستین استان کشور
در این عرصه ظاهر شد و همچنین برای محکومیت
ترور شهید فخری زاده به عنوان شهید صنعت
هسته ای زنجیره انسانی تشکیل داد.

با سرمایه گذاری سرمایهگذار خارجی در ارومیه؛

طرح زنجیره واحد نگهداری وبسته بندی
محصوالت کشاورزی کلنگزنی شد

آئین کلنگ زنی واحد نگهداری و بسته بندی محصوالت کشاورزی با سرمایه گذاری
خارجی  ۸.۴میلیون یورویی با حضور استاندار آذربایجانغربی و سرمایهگذاران بخش خصوصی
برگزار شد .این مجموعه که در سه فاز سردخانه و بخش بستهبندی و سورتینگ ،خشک کردن
میوه و صادرات محصول و مرکز لجستیک حمل و نقل برای بازارهای هدف و با سرمایهگذاران
خارجی با سرمایهگذاری  ۸.۴میلیون یورویی احداث خواهد شد .آذربایجان غربی دارای ۸۰۰
هزار اراضی زراعی و باغی است که ساالنه  ۶.۵میلیون تن محصول از این مزارع و باغات برداشت
میشود؛ نبود مراکز سورت و بسته بندی مناسب از نقاط ضعف عمده محصوالت صادراتی از
این استان است.
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی آذربایجانغربی ظهر یکشنبه در آئین کلنگ زنی این طرح
گفت :حجم سرمایه گذاری پروژه هماکنون  ۸.۵میلیون یوروست که به صورت آورده نقدی و
تجهیزات خواهد بود و به دلیل برخی زمانبندیها امکان آمادهسازی تا دهه فجر نیز امکان
پذیر بود با این حال ،در حال حل مشکالت اداری باری ترخیص تجهیزات از گمرک انزلی
هستیم .داوود غفارپور با بیان اینکه مساحت زمین احداثی پروژه  ۵۶هزار و  ۶۸مترمربع و
زیربنای مجموعه نیز  ۱۶هزار و  ۷۰۰مترمربع است ،ادامه داد :با اتمام پروژه شاهد اشتغالزایی
مستقیم  ۱۰۰نفر به صورت مستقیم و  ۲۰۰نفر به صورت غیر مستقیم خواهیم بود.
سیدسلیمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس شورای اسالمی هم در این آئین گفت :جذب
سرمایه گذار خارجی براساس چشم انداز  ۱۴۰۴و همچنین سرمایه گذاری داخلی موفقیت
آمیز بوده است و تالشهای استاندار نیز باید مورد قدردانی قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه در کل جهان  ۴درصد اشتغال در حوزه کشاورزی است خاطرنشان
کرد :این آمار در ایران  ۳۵و در استان  ۴۰درصد است با این حال آرزو داشتیم نهضت بسته
بندی و سورتینگ برای اصالح نظام بازار محصوالت کشاورزی استان محقق شود که با احداث
این واحد ،آذربایجانغربی میتواند به یکی از قطبهای صادراتی حوزه کشاورزی نیز تبدیل
الحی یکی از سرمایهگذاران این طرح در آئین کلنگزنی این مجموعه با
شود .حسین عبداهلل
ّ
اشاره به شرایط بحرانی و جنگ اقتصادی حال حاضر گفت :وظیفه ما این است در این شرایط با
همکاری هم ،پروژههایی برای شکستن تحریمها و تقویت جامعه ایجاد کنیم و در این راستا باید
از وزیر جهاد کشاورزی ،استاندار آذربایجانغربی و سایر مسئولین که برای احداث این مجموعه
مشارکت دارند تا شاهد سربلندی و اقتدار جمهوری اسالمی ایران باشیم قدردانی میکنیم.

خبر كوتاه

 4اثر نمایشی حوزه هنری قم آماده
حضور در جشنواره افالکیان

به همت باشگاه تئاتر
تجربه حوزه هنری قم 4
اثر نمایشی با موضوع شهید
و شهادت آماده حضور در
جشنواره تئاتر خیابانی
افالکیان میشوند .به گزارش روابط عمومی حوزه هنری قم،
به همت باشگاه تئاتر تجربه حوزه هنری قم  4اثر نمایشی
با موضوع شهید و شهادت آماده حضور در جشنواره تئاتر
خیابانی افالکیان میشوند« .مهندسی مین» به کارگردانی
محمدرضا پیغمبری« ،سرباز سردار» به کارگردانی هومن
پیری« ،کاخ ریاست جمهوری» به کارگرادنی مهدی کاشی
و «لشکر  41ثاراهلل» به کارگردانی میالد قره داغی 4 ،اثر
به قلم مرتضی شاه کرم هستند که توسط اعضای باشگاه
تئاتر تجربه آماده اجرا در این جشنواره میشوند .نخستین
جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان به مناسبت برگزاری کنگره
ملی شهدای استان قم با اجرای  ۱۶نمایش خیابانی برگزار
خواهد شد .چهار موضوع محوری این جشنواره عبارتند
از؛ “شهدای مدافع حرم”“ ،شهدای دفاع مقدس”“ ،شهدای
سالمت” و ” شهدای هنرمند» .پس از داوری آثار رسیده ۵
اثر برای اجرای خیابانی انتخاب خواهندشد.
باهدفپاسخگوییبهسئواالتوتماسهایمردمیصورتمیگیرد:

حضور مدیرکل بیمه سالمت استان
مازندران در مرکز سامانه سامد استانداری

ساری – دهقان  :برنامه
ارتباط مردم با مسئولین در
بستر سامد با حضور دکتر
رسول ظفرمند ،مدیر کل
بیمه سالمت استان مازندران
در مرکز سامد استانداری برگزار خواهد شد.
برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد با
حضور دکتر رسول ظفرمند ،مدیر کل بیمه سالمت استان
مازندران در مرکز سامد استانداری برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی
اداره کل بیمه سالمت مازندران ،در راستای اجرای مفاد
نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و با
هدف تسریع در انتقال مشکالت و نظرات مردم به مدیران
و پاسخگویی به درخواست ها و مشکالت مردم شریف
و بیمه شدگان استان ،برنامه ارتباط مردم با مسئولین
در بستر سامد با حضور دکتر ظفرمند در مرکز سامد
استانداری برگزار خواهد شد .مردم شریف استان به ویژه
بیمه شدگان و شرکای کاری سازمان می توانند در روز
یکشنبه  ، 10/۵/۱۴۰۰از ساعت  8الی  ۱0صبح با مدیر کل
بیمه سالمت مازندران از طریق شماره تماس  ۱۱۱مسائل و
مشکالت خود را مطرح نمایند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستـان:

احـداث 19بنـد خاکـی در گلستـان

مدیر کل منابـع طبیعی و آبخیـزداری گلستان
گفت 19 :بندخاکی در استان مورد بهره برداری با اهدف
آبخیزداری و آبخوانداری قرار گرفت .عبدالرحیم لطفی
اظهار کرد :در سال  98و 99از محل اعتبارات صندوق
توسعه ملی  110میلیارد تومان به اداره کل منابع طبیعی
استان گلستان ابالغ شدکه از اعتبارات فوق  86میلیارد
تومان جهت اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در
سطح استان با تالش جهادی همکاران و عوامل استانی
وشهرستانی در غالب 19بند خاکی 20،سازه شاخه گیر
و حدود 100سازه سنگ مالتی و گابیون انجام شد .وی
تصریح کرد:با مشارکت مردم آبخیز نشینان 3مورد بند
خاکی درمنطقه ماسان شهرستان گنید جهت کنترل
فرسایش گالی و دو مورد سازه سنگ مالتی در روستای
وامنان شهرستان آزادشهر مورد اجرا قرار گرفت .رئیس
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان اضافه
کرد :کل احجام اجرای براساس اعتبارات فوق حدود
 3000متر مکعب می باشد.لطفی بیان کرد :هدف از
اجرای طرحهای آبخیزداری در اولویت اول کنترل رسوب
و جلوگیری از فرسایش خاک است ،کاهش اثرات خشک
سالی و تغییر اقلیم ،تغذیه سفرههای زیرزمینی ،استحصال
آبهای سطحی ،کاهش خسارات سیل تأسیسات زیر بنایی
و اراضی کشاورزی و باغات نیز در آبخیزداری مدنظر قرار
میگیرند .لطفی اظهار کرد :استان گلستان به عنوان یکی
از مناطق گرم و خشک کشور با بحران کمآبی دست و
پنجه نرم میکند ،در سالهای اخیر در پی بارشهای پیاپی
خسارتهایی به بخش کشاورزی وارد شد ،به همین دلیل
بهره گیری درست از روان آبهای ناشی از بارش باران
در فصول مختلف سال میتواند راهکاری برای برون رفت
از این بحران باشد.ایجاد بندهای خاکی و جذب سرمایه
گذار و اختصاص بوجه کافی به این موضوع میتواند
موجب تقویت سفره آبهای زیر زمینی ،مدیریت روان آبها
گسترش بخش کشاورزی ،گسترش فضای سبز و تبدیل
استان گلستان به استانی سر سبز باشد.

دستگیری  ۲موبایلقاپ حرفهای در
کرج

رئیس پلیس آگاهی استان البرز از دستگیری دو
موبایلقاپ حرفهای در عملیات کارآگاهان پایگاه دوم این
پلیس و اعتراف آنان به  ۲۰فقره سرقت موبایل خبر داد.
محمد نادربیگی اظهار کرد :در پی چندین فقره
موبایلقاپی در نقاط مرکزی شهر کرج که در همه این
موارد مال باختگان عنوان کرده بودند سارقان  ۲راکب یک
دستگاه موتورسیکلت بودند که بعد از سرقت به سرعت
متواری میشدند ،موضوع با حساسیت ویژه از سوی
کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی البرز پیگیری شد.
وی افزود :کارآگاهان پس از بررسی محلهای وقوع
سرقت و تجزیه و تحلیلهای کارشناسی و همچنین استفاده
از تجهیزات هوشمند پلیسی سرانجام هویت  ۲نفر که در
این سرقتها دست داشتند را به دست آورده طی هماهنگی
با مقام قضائی و در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهشان
در یکی از مناطق کرج دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل
کردند .رئیس پلیس آگاهی البرز گفت :متهمان پس
از دستگیری در مواجه با مدارک و مستندات پلیس به
 ۲۰فقره موبایلقاپی در شهر کرج اقرار و عنوان کردند
سوژههای خود را عمدتاً از میان افرادی که داخل خودروها
نشسته و شیشه خودرو را پایین آورده بودند انتخاب و پس
از سرقت موبایل آنان ،از محل متواری میشدند.
وی متذکر شد :پس از اعتراف صریح متهمان در این
خصوص پرونده تشکیل و این افراد برای رسیدگی به جرایم
خود تحویل مراجع قضائی شدند.

