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اخبار
سردار رضائیان اعالم کرد

کشف بیش از  ۱۴میلیون و  ۱۸۱هزار
واحد انواع ارز طی  ۲ماه

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا و فرمانده
قرارگاه امین از کشف بیش از  ۱۴میلیون و ۱۸۱
هزار واحد انواع ارز و دستگیری  ۶۶متهم اخاللگر
ارزی طی  ۲ماه جاری در کشور خبر داد.
به گزارش مهر ،سردار غالمرضا رضائیان در
تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت :در پی
نفوذ جریان هدفمند اخاللگران اقتصادی که به
منظور برهم زدن نظم اقتصادی کشور و ایجاد
ناامنی و اخالل در نظام بازار ارزی اقدام به
افزایش قیمت ارز میکردند ،کارآگاهان پلیس
امنیت اقتصادی بررسی موضوع را به صورت ویژه
در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود :کارآگاهان با تالشهای شبانه روزی
و اشراف اطالعاتی طی  ۲ماه جاری  ۶۶،نفر از
اخاللگران ارزی را به عنوان متهم در سطح کشور
شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده قرارگاه امین پلیس امنیت اقتصادی
تصریح کرد :در بازدید و بازرسی از محل فعالیت
متهمان بیش از  ۱۴میلیون و  ۱۸۱هزار واحد انواع
ارز از آنها کشف شد.
رضائیان ادامه داد :متهمان پس از تشکیل
پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع
قضائی شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران:

سبدگردان صوری بورس
دستگیر شد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از
دستگیری سبدگردان صوری بازار سرمایه خبرداد
و گفت :کارشناسان ارزش ریالی اموالی که این
فرد کالهبرداری کرده بود  ۱۰۰میلیارد ریال اعالم
کردهاند.
به گزارش ایرنا از پلیس ،سرهنگ علی
ولیپور گودرزی افزود :در راستای رسیدگی به
پروندههای اخالل در بازار سرمایه بورس و اوراق
بهادار پروندهای با موضوع سبد گردانی و مشاوره
سرمایهگذاری در معامالت در دستور کار این
پلیس قرار گرفت که در این راستا فردی که ۱۰۰
میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود دستگیر شد.
وی ادامه داد :متهم س.س از طریق فضای
مجازی با جذب دنبال کننده با شگردهای
مختلف ،بدون اخذ مجوز از سازمان بورس و
اوراق بهادار خود را به عنوان سبدگردان و مشاور
سرمایهگذاری در بازار بورس و سرمایه معرفی
میکرد.
این مقام انتظامی اظهار کرد :متهم با وعده
پرداخت سود کالن در کمترین زمان به سرمایه
گذاران بورس توانسته بود اعتماد اشخاص را به
خود جلب کند تا جایی که کاربران حاضر به در
اختیار گذاشتن نام کاربری و رمز عبور کارگزاری
خود به وی مینمودند و متهم با دسترسی به
پرتفوی شخصی آنها مبادرت به جذب سرمایه
 ۱۰۰میلیارد ریالی متواری شده بود که با اقدام
فنی پلیس دستگیر و به دادسرا فرستاده شد.
ولی پور گودرزی خاطرنشان کرد :با توجه به
فراگیری سرمایهگذاری در بازار بورس و سرمایه
همچنین کانالها و محتواهای به ظاهر آموزشی
در فضای مجازی که گاهی برای کالهبرداری و
منافع شخصی ساخته میشوند از شهروندان
خواست تا با دید باز و آموزشهای الزم وارد
این بازار شوند و از افشای اطالعات حسابهای
شخصی خودداری کنند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ
گفت :مردم در صورت مشاهده هرگونه موارد
مشابه با این پلیس به شمارههای ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳
و یا  ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲یا پلیس فتا تماس گیرند.

اخبار

تفاهمنامه بین فراجا و وزارت میراث امضا شد

وضعیت نگهداری از معتادان متجاهر دارای
شرایط خاص

حل مشکل ضابط قضایی یگان حفاظت
به گزارش ایسنا ،امضاء این تفاهمنامه بین سردار
اشتری و عزتالله ضرغامی در حاشیه گردهمایی
سراسری فرماندهان ،معاونان ،مدیران و مسؤوالن
پایگاههای یگان حفاظت میراث فرهنگی صورت گرفت.
سردار حسین اشتری ـ فرمانده انتظامی کشور ـ میراث
فرهنگی را شناسنامه هر کشور دانست و تاکید کرد:
اگر ما از میراث فرهنگی حفاظت میکنیم در واقع کار
ارزشمندی انجام میدهیم و نه یک کار اداری .امروزه
میراث فرهنگی ،حراست و حفاظت از آن کاری باارزش
به حساب میآید که مردم هم به آن عالقه دارند.
تفاهمنامهای هم که بین نیروی انتظامی و وزارت میراث
فرهنگی امضا شد ،در این راستا بود که امیدواریم منشأ
تحول و پیشرفت برای کارهای ما باشد.
او همچنین بیان کرد :حفاظت و حراست از میراث
فرهنگی مورد تایید همه مسؤوالن کشور است ،از طرفی
باید از ظرفیت مردمی به بهترین شکل استفاده کنیم.
افرادی هستند که به عنوان حافظ افتخاری میراث با ما
تماس میگیرند و عنوان میکنند افرادی به دنبال دفینه
و آثار تاریخی آمدهاند که ما بالفاصله ماموران خود را به
محل اعزام میکنیم.
فرمانده فراجا ادامه داد :در حوزه گردشگری هم امروز
کشور ما به گردشگر داخلی و خارجی نیاز دارد هم در
ب ُعد اقتصادی هم در ب ُعد معرفی جاذبههای گردشگری.
در موضوع صنایع دستی هم با توجه به تاکید مقام
معظم رهبری مبنی بر تولید داخلی این آمادگی وجود
دارد تا هر کجا کسی مشغول تولید و مورد تایید وزارت
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی بود ،ما
امنیت آنها را به عهده بگیریم .البته در اقصی نقاط
کشور امنیت خوبی داریم.
اشتری گفت :قطعا ً موضوع این تفاهمنامه را به
فرماندهان خود ابالغ خواهیم کرد و ملزم به اجرای آن
خواهیم بود.
فرمانده فراجا سپس در جمع خبرنگاران و در پاسخ به
سوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به محدودیتهای
قضایی و حقوقی یگان حفاظت میراث فرهنگی بهویژه
در برخورد با حفاران غیرمجاز و فروشندگان آثار
تاریخی ،آیا این تفاهمنامه چنین حدود اختیاراتی را
برای یگان تعریف میکند یا در ماموریتها اصالحاتی
صورت خواهد گرفت ،اظهار کرد :ما با هماهنگی
دادستان کل کشور همکارانمان در یگان حفاظت وزارت
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی را آموزش
دادهایم و آنها ضابط شدهاند .آن کسانی که عملکننده
ضابط هستند و گزارش خود آنها برای دستگاه قضایی
کفایت میکند.

پیشبینی وجود  ۱۵۰کودک معتاد
متجاهر در تهران

فرمانده نیروی انتظامی کشور و وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی تفاهمنامه همکاری امضا کردند .سردار اشتری همچنین از گسترش
حمایتهای فراجا از یگان حفاظت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خبر داد.

فراجا آمادگی
کامل برای
همکاری با
این وزارتخانه
دارد .در حوزه
راهور ،امنیت
گردشگران،
صنایعدستی
و کمک به
تولیدکنندگان
تفاهمخوبی
صورت گرفته
است
او افزود :از سوی دیگر ،همکاران ما هم آماده هستند
و هر کجا مشکل پیش آید به واسطه ارتباطی که
دارند ،چون فرماندهان یگان از همکاران ناجا هستند،
سریع انعکاس میدهند و مجموعه انتظامی شهرستان
و استان حمایت خواهند کرد و هیچ مشکلی درباره
حمایت از ماموران یگان حفاظت وزارت نداریم.
اشتری در ادامه گفت :چند ماه روی این تفاهمنامه
کار کارشناسی در فراجا و وزارت انجام شده است .فراجا
آمادگی کامل برای همکاری با این وزارتخانه دارد .در
حوزه راهور ،امنیت گردشگران ،صنایع دستی و کمک
به تولیدکنندگان و به طور کل نظم و انتظامبخشی به
این حوزه ،تفاهم خوبی صورت گرفته است.
فرمانده نیروی انتظامی گفت :در حوزههای مختلفی
که در تفاهمنامه به امضا رسیده آمادگی کامل برای
اجرا داریم و مشکلی برای آن نداریم چون این اقدامات
بر مبنای قانون و مصوبات قبلی است و باید از مردم
تشکر کنیم که اطالعات مورد نیاز را در احتیار ما قرار

میدهند .امیدوارم با انتقال دادهها و همراهی مردم این
ماموریت خطیر را به خوبی انجام دهیم.
او سپس به ضرغامی گفت :هر چه این کنترلها را
الکترونیکی و هوشمندانه کنیم در سرعت و دقت عمل
کمک خواهد کرد و مجموعه پژوهشی و دانشگاهی ما
آمادگی هر گونه همکاری را دارد.
عزتالله ضرغامی ـ وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی ـ نیز در جمع خبرنگاران گفت :این
تفاهمنامه با عنوان زیرساخت امنیتی گردشگری و
میراث فرهنگی امضاء شده است .به هر حال ،بسیاری
از مشکالت باید تکلیفشان به لحاظ شیوه برخورد و
اعمال قانون مشخص میشد که اینک با نیروی انتظامی
به نتیجه رسیدهایم.
او افزود :مفاد تفاهمنامه متنوع است ،شاید چند
بخش مهم آن به تبادل دادهها و اطالعات برگردد و
اشتراک در سامانههای اطالعاتی که برای برنامهریزی
دقیقتر به ویژه در حوزه گردشگری اهمیت زیادی

داشت .تا حاال به این اطالعات و دادهها دسترسی
نداشتیم .در کنار آن ،کلیه اموری که به مسائل مختلف
تاسیسات و خدمات گردشگری از استعالم افراد تا
حوزههای دفاتر خدماتی و اقامتی ،مربوط میشد احصاء
شده و با دقت وظایف هر یک از دو دستگاه مشخص
شده است .در حوزه پلیس راهور خیلی کار داریم ،در
تردد و ترافیک خیلی کار داریم که مورد دقت گرفت،
درباره پایانههای مرزی مسائل عدیدهای داشتیم که
باید با دقت بررسی و مسائل آن روشن میشد .بخش
مهم دیگر این تفاهمنامه به میراث فرهنگی،حفاریهای
غیرمجاز ،حفاطت از میراث فرهنگی ،اسکورت اشیاء
قدیمی و تاریخی ،تکلیف دفینهها و گزاشهایی که به
دست ما میرسد،مربوط میشود.
به گزارش ایسنا ،تفاهمنامه نیروی انتظامی و وزارت
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی در  ۱۲ماده
و شش تبصره امضا شده که از تاریخ  ۳۱اردیبهشتماه
الزماالجرا است.

سربازان متاهل حداقل  ۴میلیون و  ۱۰۰هزار تومان حقوق میگیرند
سازمان وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد :حداقل حقوق سربازان وظیفه
متاهل با افزودن هزینه عائلهمندی با رشد  ۱۴۵درصدی به مبلغ چهار میلیون و  ۱۰۰هزار تومان افزایش یافت
که هزینه مربوط به فرزند یا ایاب و ذهاب به این مبلغ افزوده میشود.
به گزارش ایرنا از پلیس ،سازمان وظیفه عمومی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در اطالعیهای اعالم کرد:
با همکاری مجلس شورای اسالمی و دولت ،میانگین حقوق کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در سال  ۱۴۰۱به
نسبت سال  ۱۴۰۰به میزان  ۱۱۵درصد رشد یافته و از مبلغ یک میلیون و ۴۹۰هزار تومان در فروردین سال
گذشته به سه میلیون و  ۲۰۰هزار تومان افزایش یافته است.
براساس ان گزارش ،قوق سربازان وظیفه مجرد که در مناطق عادی خدمت میکنند با رشد  ۱۴۰درصدی
و حداکثر به مبلغ سه میلیون و  ۷۸۰هزار تومان تعیین شد .همچنین حداقل حقوق سربازان وظیفه متاهل
با افزودن هزینه عائلهمندی با رشد  ۱۴۵درصدی به مبلغ چهار میلیون و  ۱۰۰هزار تومان افزایش یافت که
هزینه مربوط به فرزند یا ایاب و ذهاب به این مبلغ افزوده خواهد شد.

طبق اعالم سازمان وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،سربازان وظیفهای که در
مناطق عملیاتی خدمت میکنند (اعم از مجرد و متاهل) عالوه بر حقوق ذکر شده به تناسب مدرک تحصیلی
و تاهل از مبلغ حدود یک میلیون تا  ۳میلیون و  ۵۰۰هزارتومان از فوقالعاده عملیاتی بهرهمند خواهند شد.
سازمان وظیفه عمومی فراجا اعالم کرد :امیدواریم با افزایش حقوق و مزایا در سال جاری دیگر هیچ
هزینهای بابت انجام خدمت سربازی به خانواده کارکنان وظیفه تحمیل نشود و با ادامه این روند ،در راستای
تامین معیشت سربازان گامهای بیشتری برداشته شود تا ضمن تامین حداکثری معیشت سربازان و اجرای
قوانین و مقررات مغفول مانده در سالهای گذشته که مربوط به رفاه سربازان است ،شاهد رضایتمندی
هرچه بیشتر سربازان و خانواده های آنان باشیم.
مشموالن و خانوادههای آنان برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطالع رسانی
سازمان به نشانی  www.vazifeh.police.irو یا کانال های سازمان در فضای مجازی به نشانی
 @khabaresarbaziاز آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

دستگیری عامالن تبدیل درختان به ذغال
فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری پنج نفر در پی سرقت
درختان و کشف یک انبار شلوار قاچاقی خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ دوستعلی جلیلیان درباره دستگیری دو
ن را برای تبدیل به ذغال میفروختند
نفر که با دزدیدن درختان ،آ 
گفت :پس از وقوع چند فقره سرقت درخت در محدوده قیامدشت،
شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران کالنتری
این محل قرار و رصد و تحقیقات میدانی برای دستگیری متهم یا
متهمان صورت گرفت .سرانجام با تحقیقات تخصصی ماموران هویت
دو سارق را شناسایی کردند و مخفیگاه این افراد نیز در محدوده باغ
اناری قیامدشت شناسایی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ری درباره دستگیری این دو سارق
گفت :سارقان طی یک عملیات ضربتی دستگیر و به کالنتری منتقل

شدند .سارقان به سرقت درختان و فروش آنها به همدست دیگرشان
اعتراف کردند و مدعی شدند که مالخر مذکور درختهای سرقتی را
تبدیل به ذغال می کرده است .جلیلیان اظهار کرد :تحقیقات پلیسی
در این رابطه ادامه داشت تا در مرحله دیگری یک کارگاه تولیدی
غیر مجاز ذغال شناسایی شد و پس از هماهنگیهای قضائی ماموران
انتظامی ،متهم در حین تبدیل چوب به ذغال دستگیر شد .در بازرسی
از این کارگاه  ۳۰اصله درخت بریده شده و یک تن ذغال کشف شده
است .وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال کشف شده را حدود
یک میلیارد ریال برآورد کردهاند ،گفت :پس از تکمیل شدن پرونده
هر سه متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان ری در ادامه از کشف چهار هزار ثوب
شلوار قاچاق درعملیات ماموران پلیس امنیت شهرستان ری نیز خبر

داد و در این باره گفت :طی تحقیقاتی که ماموران پلیس شهر ری
انجام دادند مشخص شد که پوشاک قاچاق در یک انبار کاال در
محدوده قلعه نو نگهداری میشود .بر همین اساس رسیدگی به این
موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.
وی ادامه داد :هماهنگیهای قضایی انجام شد و در بازرسی از این
محل چهار هزار شلوار قاچاق کشف شد که بر اساس نظر کارشناسان
ارزش آنها  ۲۰میلیارد ریال است.
به گفته جلیلیان ،هویت و مخفیگاه مالکان این اموال شناسایی
شد و متهمان که دو نفر بودند در مخفیگاهشان در محدوده خیابان
پیروزی دستگیر شدند .متهمان با پیجوییهای انجام شده از سوی
ماموران به جرم ارتکابی خود اعتراف کرده و پس از آن روانه دادسرا
شدند.

طراح :مجتبی اردشیری

حل جدول

حلسودوکو

افقی:
-1معکوس – اختالل ناشی از استرس زیاد که فرد تصور میکند
تودهای در گلوی خود دارد  -2پایتخت ایتالیا – بیآبرو -وسط -
«ترش» میانتهی !  -3بشقاب بزرگ پلو – سرپیچی کردن – از اقوام
ایرانی – نویسنده «آخر بازی»  -4قاضی – رفیق مشهدی – فرخنده
 -5منقار پرنده – نامی دخترانه – گونهای مار خطرناک  -6نوعی
آبگوشت – محلی برای نگهداری افراد سالخورده  -7شهری نزدیک
تهران – حیثیت و شرف – رقیب جنگی  -8دهان – ویتامین انعقاد
خون – حرکت اسب در شطرنج – تمام و کل  -9دست برداشتن از
یکدیگر  -صحرای بزرگ مصر – جدید و تازه  -10دریای بزرگی که میان
سه قاره مشترک است  -خیالی  -11مخترع دینامیت – از سرشویهها
 میان چیزی  -12ادعا کردن – از بزرگترین جامعهشناسان معاصر مقصود  -13از بخشهای اوستا « -هنوز» فرنگی – با رنگ قاطیمیکنند – دلداده رامین  -14بدی – روباه صحرا – تنگنظر – بز
کوهی  -15کوچکترین کشور جهان پس از واتیکان  -رسوم.
عمودی:
-1دعای زیر لب  -محل نمایش حیوانات – سگال  -2آرزو – شاعر
شهیر نیشابوری – حائل پیچ و مهره  -3اتاق بزرگ – پیروی کردن -4
حرف شرط شاعرانه – حرف انتخاب  -نخست وزیر سابق انگلستان –
عامل پیشرفت برخیها  -5فیلم کابوی – همسر مادام کوری  -شتر
قویهیکل « -6خواب» تازی – پایتخت ونزوئال – حالت بیهوشی
 -7پاسخ مثبت – طرف و جهت – اهل دومین کشور پرجمعیت
ی و حالل
ی وحش 
جهان است – اثر چربی روی پارچه  -8پرندها 
گوشت  -خاک  -9تکیه به پشتی – کادو – عدد ماه – باد و نسیم
 -10چاه جهنم – دروازه بان معروف و قدیمی تیم ملی فوتبال آلمان
– مردم قرآنی  -11ریزنمرات کارنامه  -مقیاسی است برای سنجیدن
مایعات معادل  78/3لیتر  -گالبی  -12درخت زبانگنجشک – امر
به یافتن – ضمیر سوم شخص – بیماری  -13از انواع سود – زبانه
آتش  -14تکرار کردن – شغال حریص کلیله و دمنه  -خروس عرب
 -15تالش – جهاز شتر – پسر فریدون.
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جدول

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
استان تهران درخصوص وضعیت نگهداری از
معتادان دارای شرایط خاص در مراکز نگهداری
ح داد.
ماده  ۱۶توضی 
یزاده در گفتوگو با ایسنا،
مصطفی هاد 
درخصوص وضعیت نگهداری از معتادان
دارای شرایط خاص در مراکز نگهداری ماده
 ۱۶بیان کرد :هیچ معتادی براساس شیوهنامه
نگهداری بالتکلیف نیست .تکفل معتادان
دارای بیماریهای خاص با وزارت بهداشت و
دانشگاههای علوم پزشکی است که در غربالگری،
پزشک غربالگر به مقام قضایی پیشنهاد میکند
که فرد را با دستور او به مراکز درمانی ارجاع
دهند .وی با بیان اینکه شهرداری تهران برای
معتادان متجاهر زیر  ۱۸سال ،معتادان متجاهر
باالی  ۶۵سال و معتادان متجاهر دارای زخم
باز مرکز نگهداری راهاندازی کرده است ،یادآور
شد :برای نگهداری از معتادان متجاهر زیر ۱۸
سال فضا مهیاست .در حال حاضر شهرداری
تهران یک مرکز برای نگهداری معتادان متجاهر
زیر  ۱۸سال راهاندازی کرده است که پلیس با
دستور مقام قضایی افراد مشمول را جمعآوری
کرده و بعد از غربالگری تحویل شهرداری تهران
میدهند .دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد
مخدر استان تهران افزود :برآورد پلیس این بود
که حدود  ۱۵۰معتاد متجاهر زیر  ۱۸سال داریم
که تاکنون حدود  ۲۵معتاد متجاهر زیر  ۱۸سال
جمعآوری شده و در حال حاضر تنها دو نفر
داخل مرکز نگهداری هستند و مابقی آنها تحویل
یزاده درخصوص نگهداری
خانواده شده اند .هاد 
معتادان متجاهر ترنس در مراکز نگهداری ماده
 ۱۶نیز توضیح داد و گفت :برآوردی انجام شده
است اما تاکنون مصداق معتاد متجاهر ترنس
برای غربال به ما ارجاع نشده است.

سردار مهری عنوان کرد

جریمه سه برابری برای توقیف
دستگاه فلزیاب
فرمانده یگان حفاظت از میراث فرهنگی از
جریمه سه برابری برای توقیف دستگاه فلزیاب
خبر داد و گفت :ارزش هر دستگاه فلزیاب هر
اندازه که باشد و توقیف شود جریمه آن سه برابر
خواهد شد.
به گزارش مهر ،پنجمین گردهمایی سراسری
فرماندهان ،معاونان ،مدیران و مسئوالن
پایگاههای یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی شنبه  ۳۱اردیبهشت
در سالن آمفی تئاتر وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.
در این برنامه سردار حسن مهری فرمانده
کل یگان حفاظت از میراث فرهنگی گفت :در
سال  ۸۳حفاظت از میراث فرهنگی تشکیل شد.
ما در سطح کشور از میراثفرهنگی حفاظت
میکنیم .براساس شرح وظایف که برای ما
مشخص شد در  ۴وجه است از جمله انتظامی
امنیتی حفاظتی و اطالعاتی .اکنون با  ۶هزار نفر
از شورایاریها جلسه داشته و تفاهمنامه امضا
کردیم که در امر حفاظت به کمک ما بیایند غیر
از آنها با ائمه جمعه نیز صحبت شده است.
وی گفت :تاکید دارم که یک تلفن سه شمارهای
برای یگان داشته باشیم که مردم از این طریق با
ما ارتباط بگیرند .دستور العمل میراث بان را نیز
داریم که در دستور کار ماست .در جرایمی که
مردم ممکن است مرتکب تخلف شوند  ۷هزار
و  ۸۷۳مورد تخلف گزارش شده و از  ۷هزار و
 ۴۰۱مورد برای تشکی پرونده قضائی پیشگیری
کرده ایم همچنین در حفاظت از کاخ موزهها و
امکان ثبتی و غیر ثبتی نیز به صورت مستمر
نظارت میکنیم .از ظرفیتهای قانونی استفاده
کرده ایم تا آموزش تخصصی توسط فراجا انجام
شود .یک هزار و  ۱۰۰نفر ضابط قضائی آموزش
دیده اند ،همچنین  ۴۵۲دستگاه فلزیاب کشف
شده است در سال  ۱۴۰۰حدود  ۱۹۵۴۲قلم شیء
کشف شده که  ۸۷۷۴قلم آن اصل بوده است.
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