
صفحه 11
یک شنبه  13 بهمن 1392 

2 ربیع الثانی 1435 - شماره  20702
حوادث ـ اخبار کشور

 

    حوادث کوتاه از کشور

طب�ق قوانین جدید در امارات متحده عربی 
مادران�ی که تازه صاحب فرزند ش�ده اند موظف 
هس�تند فرزندانشان را با شیر خود تغذیه کنند 
و در غیر این صورت همسرانش�ان می توانند از 

آنان شکایت کنند.

سرویس شهرستانها -
بارش برف اس�تان های شمالی و غربی کشور 
را س�فیدپوش و ریزگردها مدارس و ادارات زابل 

را تعطیل کرد.
به گزارش خبرنگار کیهان از رش��ت، بدنبال بارش 
ش��دید ب��رف و کوالک ک��ه از روز جمع��ه در گیالن 
آغاز ش��ده اس��ت کلیه مقاطع تحصیلی شیفت صبح 
روز شنبه شهرهای رش��ت، آستارا، املش، بندرانزلی، 
تولمات، خش��کبیجار، دیلمان، رحمت آباد، رودس��ر، 
سنگر، سیاهکل، ش��فت، عمارلو، فومن، کوچصفهان، 
الهیجان، لشت نشاء، لنگرود، کومله، اتاق ور، چابکسر، 
رحیم آباد، رضوانشهر، کالچای و صومعه سرا و مدارس 
ابتدایی آستانه اشرفیه، کیاشهر، رودبار، رودبنه و حویق 
تالش نیز در شیفت صبح تعطیل شد. محورهای پونل 
به خلخال، ماسوله به فومن و امامزاده ابراهیم به شفت 
نیز به علت بارش س��نگین برف بسته شده و تردد در 
این 3 محور به هیچ عنوان انجام نمی ش��ود ولی بقیه 
محورهای استان باز بوده و تردد در آنها با زنجیر چرخ 

امکان پذیر می باشد.
منطق��ه دیلمان در شهرس��تان س��یاهکل با 80 
سانتی متر برف بیشترین بارش برف را در سطح استان 

داشته است.
مدیرعام��ل هالل احمر گیالن گف��ت: 175 نفر از 
محصور شدگان در برف و کوالک طی 24 ساعت توسط 

هالل احمر گیالن نجات پیدا کردند.
علیرضا خصوصی در جریان بازدید از وضعیت نحوه 
امدادرسانی جمعیت هالل احمر گیالن آمادگی این نهاد 

برای ارائه خدمات در تمام شهرستان ها را اعالم کرد.
وی تصریح کرد: امدادگران جمعیت هالل احمر در 
19 پایگاه ثابت، سیار، موقت دریایی، هوایی، جاده ای 
و کوهستان در نقاط حادثه خیز و پرتردد گیالن مستقر 

شدند و آماده ارائه خدمات امداد و نجات هستند.
همچنین به گزارش مهر معاون فرماندار شهرستان 
شاهرود با اشاره به شدت بارش برف در مناطق شمال 
ای��ن شهرس��تان از گرفت��اری حدود 6 نفر ش��هروند 

شاهرودی در برف و کوالک جنگل ابر خبر داد.

مرتضی معتمد ضمن اش��اره به بارش قابل توجه 
برف در شهرس��تان شاهرود خصوصا مناطق شمالی و 
ارتفاعات این شهرس��تان اظهار کرد: پنج یا شش نفر 
از شهروندان که برای تفریح به منطقه جنگل ابر رفته 

بودند گرفتار برف و کوالک شده اند.
وی با اش��اره به تش��کیل س��تاد بحران در محل 
فرمانداری ش��اهرود  گفت: در ح��ال حاضر نیروهای 
ام��دادی ب��ا کمک نیروه��ا و ادوات لش��کر 58 تکاور 
ذوالفقار در محل حاضر و در جست و جوی افراد گرفتار 

شده هستند.
ب��ه گزارش ایرن��ا، معاون ام��داد و نجات جمعیت 
هالل احمر خراس��ان شمالی گفت: یک گروه 13 نفره 
جانب��ازان که روز جمعه ب��ه کوه پیمایی رفته بودند با 
بارش شدید برف زمین گیر و هشت نفر آنان در ارتفاعات 

موسوم به »محمدعلی« شیروان گرفتار شدند.
»ابوالقاسم معماری« افزود: امدادگران استان پس 
از دریافت گزارش به محل شتافتند که پس از تالشی 
2/5 س��اعته توانس��تند این گروه از جانبازان را که در 
دامنه  های »ش��اه جهان« زمین گیر شده بودند، را پیدا 

و نجات دهند.
همچنی��ن به گ��زارش فارس برق 40 روس��تا در 
کالچای،  واجارگاه و مناطق کوهپایه ای چابکس��ر به 

دلیل بارش برف قطع شده است.
ش��هردار رودسر نیز با تشکیل جلس��ه فوق العاده 
وضعیت ش��هر به کلیه نیروهای خود آماده باش 100 

درصدی اعالم کرد.
خداداد قنبرزاده تصریح کرد: سه گروه با ماشین آالت 
بیل، گریدر، لودر و دستگاه های برف روب راه های شهری 

رودسر را پاکسازی می کنند.
وی به ش��ن ریزی و نمک پاشی معابر شهر رودسر 
اش��اره ک��رد و افزود: بی��ش از 100 نف��ر از نیروهای 

شهرداری رودسر در آماده باش کامل هستند.
بر اساس این گزارش با بارش شدید برف برق شهر 
ساحلی چالوس قطع شد. ارتفاع برف در این شهر 10 

سانتی متر گزارش شده است.
گ��زارش ایرن��ا از اردبیل نیز حاکی اس��ت 17 نفر 

از ش��هروندان گرفتار در برف و کوالک این اس��تان به 
بیمارستان منتقل شدند. همچنین 48 نفر از گرفتاران 
برف در اس��تان اسکان موقت شدند. بارش برف شدید 
در بجن��ورد باعث لغو پرواز تهران - بجنورد و بالعکس 

در روز گذشته شد.
برف مدارس استان های خراسان رضوی و شمالی 
در نوبت عصر دیروز را تعطیل و راه های 10 روس��تای 
شهرس��تان خوی را بس��ت و راه  های زنجان - تهم - 
چوزرق و زنجان - طارم هم به علت کوالک ش��دید و 

یخبندان تا اطالع ثانوی بسته اعالم شد.
برف همچنین مدارس مناطق شمال، شمال غرب 

و شمال شرق کشور را دیروز تعطیل کرد.
تعطیلی مدارس بر اثر ریزگردها

انتش��ار ریزگردها در آس��مان زابل، روز شنبه هوا 
را آلوده و مدارس و ادارات این شهرس��تان در اس��تان 

سیستان و بلوچستان را تعطیل کرد.
فرماندار شهرس��تان زابل گفت: میزان ریزگردها و 
آالینده  های هوای این شهرس��تان ش��ش هزار و 419 
میکروگ��رم بر هر مت��ر مکعب و 40 برابر اس��تاندارد 

جهانی است.
»هوش��نگ ناظری«  در گفت وگ��و با خبرنگار ایرنا 
اف��زود: آالینده ه��ای موجود در هوا ب��ه 12 برابر حد 

خطرناک رسیده است.
رئیس اداره هواشناسی شهرستان زابل نیز سرعت 
وزش توفان در این شهرستان را 80 کیلومتر در ساعت 
ذکر کرد و گفت: شعاع دید در منطقه فرودگاهی زابل 

به کمتر از 50 متر رسیده است.
»غالمحسین عابدی« افزود: وزش توفان همراه با 
گرد و خاک ش��دید تا سه روز آینده در شمال استان 

ادامه خواهد داشت.
رئی��س مرکز فوریت های پزش��کی زابل نیز گفت: 
پدیده گرد و خاک بروز مش��کالت تنفسی را افزایش 
می دهد به همین سبب به سالمندان و بیماران تنفسی 

توصیه می شود از خانه خارج نشوند.
»رضا نوروزی« بر استفاده از ماسک های مخصوص 

تاکید کرد.

تهران 7 درجهبرف، برق 40 روستای شمال را قطع کرد
 زیر صفر

به گفته سازمان هواشناسی امشب تهرانی ها 
سردترین هوای سال پایتخت را تجربه می کنند.
بنابراین گزارش دمای تهران امش��ب به 7 درجه 
س��انتیگراد زی��ر صفر کاهش می یابد و ب��ا ورود موج 
سرما از سمت نیمه غربی کشور بارش ها شدت می یابد 
که بیشترین بارش ها در استان های خراسان شمالی و 

خراسان رضوی رخ خواهد داد.
براساس این گزارش، در برخی مناطق جنوب شرق 
کشور نیز افزایش ابر و رگبار و رعد و برق رخ می دهد 
و فردا بارش ها به صورت پراکنده تر در سواحل شمالی، 
ش��رق و جنوب ش��رق کش��ور ادامه خواهد داشت و 
همچنین، به سبب بارش برف، یخبندان و لغزندگی، 
اختالل در تردد برای فردا در استان های اردبیل، گیالن 

و مازندران پیش بینی می شود.
الزم ب��ه ذکر اس��ت، از روز دوش��نبه با ورود یک 
سامانه بارشی به کشور در غرب، جنوب غرب ابرناکی 
و بارش باران و برف و وزش باد ش��روع می ش��ود و به 
تدریج گس��تره بارش ها به ش��مال غ��رب، دامنه های 
مرک��زی و جنوب زاگ��رس، دامنه های جنوبی البرز و 
جنوب کش��ور نیز می رسد که بارش ها در غرب کشور 
و دامنه های مرکزی و جنوبی زاگرس از شدت بیشتری 

برخوردار است.
گفتنی است، روز سه شنبه از مقدار بارش ها در نوار 
غربی کش��ور کاسته می شود و بارش ها در دامنه های 
جنوبی و مرکزی زاگرس، جنوب، نواحی مرکزی، شرق 

و جنوب شرق کشور ادامه خواهد داشت.
پلیس آگاهی هشدار داد

مراقب سبدهای کاالی تقلبی 
کالهبرداران باشید

پلیس آگاهی از شگرد جدید کالهبرداری با 
عنوان فروش سبد کاال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، پلیس آگاهی نسبت 
به ش��گرد جدید کالهبرداران و فروش س��بد کاال از 

سوی آنها هشدار داد.
بنا بر سوابق موجود افراد سودجود و کالهبردار از 
طریق سامانه پیامک 9830002351300021 اقدام 
به ارسال پیامک و شماره پیگیری با موضوع منتخب 
وی��ژه خط تلفن همراه در برنده ش��دن س��بد کاالی 
400 ه��زار تومانی )با تخفیف 276 ه��زار تومان( به 

شهروندان می کنند.
این کالهبرداران با ارسال نمونه ای از سبد کاالی 
اعالمی به اتاق اصناف مرکز استان به فریب شهروندان 

اقدام می کنند.
تحقیقات پلیس نشان می دهد اوالً کاالهای سبد، 
تقلبی بوده و مارک آنها اصل نیست و در ثانی قیمت 

مجموع کاالی یک سبد 180 هزار تومان است.

داماد 5 کیلو زعفران
 از پدر زنش دزدید

سرویس شهرستانها-
فرمانده انتظامی تربت حیدریه از دستگیری 
فردی که در غفلت پدر خانمش با باز کردن درب 
منزل اقدام به س�رقت پن�ج کیلو زعفران کرده 

بود خبر داد.
ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری پلی��س، محمدامین 
شاهرخی گفت: در پی اعالم شکایت یکی از شهروندان 
مبنی بر س��رقت 5 کیلو زعفران از منزلش در یکی از 
نقاط ش��هر تربت حیدریه این پرونده در دس��تور کار 
دایره تجسس کالنتری 11 این فرماندهی برای بررسی 

موضوع قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پس از حضور در صحنه جرم و 
بررسی محل مشاهده کردند که سارق با باز کردن قفل 
در وارد ساختمان شده و اقدام به سرقت مقدار تقریبی 

5 کیلوگرم زعفران از منزل مالباخته کرده است.
ش��اهرخی تصریح کرد: ماموران با بررس��ی دقیق 
صحنه ج��رم و تحقیقات به داماد مالباخته مظنون و 
پس از جمع آوری مس��تندات الزم با هماهنگی مقام 
قضایی او را دس��تگیر کردن��د.وی ادامه داد: متهم در 
بازجویی های به عمل آمده با مش��اهده مستندات لب 
به اعتراف گش��ود و به سرقت 5 کیلو زعفران از منزل 
پدر خانمش اعتراف کرد که در این رابطه اموال مسروقه 

کشف و تحویل مالباخته شد.
فرمانده انتظامی تربت حیدریه خاطرنشان کرد: پس 
از تحقیقات تکمیلی متهم به همراه مالباخته برای سیر 

مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.
کشف 6 کیلوگرم طالی قاچاق
از یک تبعه افغانی در مشهد

6 کیلوگ�رم طال در فرودگاه مش�هد از یک 
تبعه افغانی کش�ف و نامب�رده به پرداخت بیش 
از یک میلیارد و 372 میلیون ریال جزای نقدی 

محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از مش��هد به نقل از روابط 
عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، به دنبال 
ظن ماموران گمرک فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد 
مشهد به یک فرد تبعه افغانستان و بازرسی بدنی از وی که 
ابت��دا با ممانعت نامبرده هم��راه بود، مقدار 6 کیلوگرم طال 
که به شکل مسکوکات و شمش در زیر لباس وی جاسازی 
شده بود، کشف شد.پس از ارسال پرونده مذکور به اداره کل 
تعزیرات حکومتی خراسان رضوی و ارجاع پرونده به شعبه 
ویژه قاچاق کاال و ارز مشهد، متهم و وکیل مدافع وی برای 

اخذ دفاعیات به شعبه مذکور  احضار شدند.
در بازجویی های به عمل آمده مش��خص شد متهم این 
مقدار طال را به صورت قاچاق از مرز دوغارون به کشور وارد 
کرده و قصد فروش آن را در بازار داشته است؛ با وجود ادعای 
وی مبنی بر عدم اطالع از جرم خود، بزه انتسابی وی محرز 
و مس��لم دانسته شد.بر همین اساس شعبه هشتم تعزیرات 
حکومتی مش��هد وی را به اتهام قاچاق طال عالوه بر ضبط 
کاال ب��ه نفع دول��ت به پرداخت بیش از یک میلیارد و 372 
میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و تحمل 6 
ماه حبس تعزیری محکوم کرد که به لحاظ قطعیت یافتن 

این رای به اجرا درآمد.

رئیس شورای اصناف کشور از برپایی 
300 مرکز عرضه مس�تقیم کاال در اسفند 
ماه سال جاری در سراسر کشور خبر داد.

»قاس��م ن��وده فراهانی« در ش��هر ری به 
خبرنگار ایرنا گفت: طبق روال سال های گذشته 
و با همکاری صنوف مختلف، نمایش��گاههای 
عرضه مس��تقیم کاال در 300 نقطه کش��ور از 

هفتم تا هفدهم اسفند ماه برپا می شود.
وی با تأکید بر اینکه برپایی این نمایشگاههای 
بزرگ عرضه مستقیم کاال در مراکز استان ها و 
ش��هرهای بزرگ برنامه ریزی شده است افزود: 
در شهرهای کوچک نیز فروش فوق العاده کاال 

خواهیم داشت.
فراهانی با اشاره به اینکه عرضه محصوالت 
در این مراکز با تخفیف ویژه همراه خواهد بود، 
گفت: امس��ال در این نمایشگاه ها تنها اجناس 
تولی��د داخل بفروش خواهد رس��ید به جز در 

م��واردی که آن کاال یا جنس مورد نظر تولید 
داخلی نداشته باشد.رئیس شورای اصناف کشور 
با بیان اینکه نمایشگاههای عرضه مستقیم کاال 
در تهران در چهار نقطه فرهنگسرای خاوران، 
پارک ارم، حکیمیه تهرانپارس و بوستان والیت 
دایر خواهد ش��د، اظهار داشت: یک نمایشگاه 
عرضه مستقیم مواد غذایی در مصالی تهران 
نیز برپا می ش��ود که تا ای��ن لحظه زمان آغاز 
به کار آن مش��خص نشده اس��ت.وی هدف از 
برپایی این نمایشگاهها را عرضه بدون واسطه 
کاال برای خرید عموم دانس��ت و افزود: در این 
مراکز همچنین کمیته ای تحت عنوان »کمیته 
بررس��ی قیمت« تشکیل و قیمت ها را کنترل 
خواهد کرد و مردم می توانند مشکالت خود را 
در این رابطه به غرفه های بازرسی و نظارت در 
این نمایش��گاهها منعکس تا مسئوالن ذیربط 

بررسی کنند.

رئیس شورای اصناف کشور خبر داد

برپایی 300 مرکز عرضه مستقیم کاال
در سراسر کشور

پس�ر جوان�ی ک�ه بر اث�ر توه�م مواد 
روانگردان در وس�ط بزرگراه خوابیده بود 
در ی�ک تصادف دلخراش ج�ان خود را از 

دست داد.
س��اعت 4:39 صب��ح دیروز تص��ادف یک 
خودروی پراید با پس��ر جوانی در اتوبان باقری 
به س��ازمان آتش نش��انی و پلیس گزارش شد. 
نیروه��ای ام��دادی بالفاصله خ��ود را به محل 
حادثه رس��انده و در بررس��ی های اولیه متوجه 
ش��دند بر اثر این تصادف پسر جوان جان خود 

را از دست داده است.
رانن��ده پراید در جریان تحقیقات گفت: در 
حال رفتن به محل کارم بودم که متوجه شدم 
فردی در کف اتوبان خوابیده اس��ت. هر کاری 
کردم نتوانستم ماشین را کنترل کرده و به شدت 

با او برخورد کردم.
ماموران در ادامه متوجه ش��دند فرد کشته 
شده  همراه دوستش سوار یک دستگاه خودروی 
پراید بوده که به طور ناگهانی از ماش��ین پیاده 
و در میان اتوبان خوابیده است. برای مشخص 
شدن علت این کار تحقیقات از دوست این فرد 
آغاز شد که او در حالی که به علت مصرف مواد 
روانگردان حالت عادی نداش��ت گفت دوستم 
خسته بود به همین خاطر وسط اتوبان خوابید 
س��روصدا نکنید خودش بلند می شود و پیش 

ما می آید.
جالل ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی 
در این باره گفت: ش��دت تصادف در حدی بود 
که پسر جوان حدود 30 متر به همراه خودروی 

سواری بر روی زمین کشیده شد.

مرگ  وسط اتوبان

مصرف شیر فاسد 
30 دانش آموز جلفایی را 

مسموم کرد
30 دانش آموز مقطع ابتدایی یکی از مدارس 
هادیشهر از توابع جلفا بر اثر مصرف شیر فاسد 

مسموم و روانه بیمارستان شدند.
مدیر آموزش و پرورش شهرس��تان جلفا دیروز با 
تأیید این خبر به خبرنگار ایرنا گفت: توزیع شیرهای 
فاسد در دبستان دخترانه محسنیه هادیشهر و مصرف 
آن توس��ط دانش آموزان باعث بروز این حادثه ناگوار 

شده است.
محمد حسن پور افزود: بالفاصله پس از وقوع حادثه 
دانش آموزان برای انجام درمان به بیمارستان هادیشهر 

اعزام و کمک های اولیه بر روی آنان انجام شد.
وی اظهار کرد: از 30 دانش آموز مسموم شده 27 
نفر با انجام فوریت های پزشکی از بیمارستان مرخص 
و 3 دانش آم��وز ب��ه علت طوالنی ب��ودن دوره درمان 

بستری شدند.
وی ب��ا اظهار گالیه از کیفیت ش��یرهای توزیعی 
در مدارس توسط شرکت مربوطه از مسئوالن استان 
خواست با نظارت بر روند توزیع شیر در مدارس با افراد 

متخلف برخورد قانونی کنند.
از 10 هزار دانش آموز مدارس جلفا بیش از سه هزار 
دانش آموز از شیر رایگان ویژه مدارس تغذیه می کنند.

شهرس��تان جلفا در 146 کیلومت��ری تبریز واقع 
شده است.

در سال 93
کارت های پایان خدمت 

قدیمی اعتبار ندارند
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا 
آخری�ن تاریخ اعتبار کارت ه�ای پایان خدمت 

قدیمی را اعالم کرد.
سردار ابراهیم کریمی در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
ب��ه روند تعویض کارت ه��ای معافیت و پایان خدمت 
قدیمی با کارت هوش��مند، اظهار کرد: پایان امس��ال 
آخرین مهلت اعتبار کارت  های پایان خدمت قدیمی 
بوده و پس از آن این کارت   ها فاقد اعتبار خواهند بود.

وی با بیان اینکه به دارندگان کارت های فاقد اعتبار 
خدماتی ارائه نخواهد شد، افزود: با این وجود همچنان 
روند تعویض کارت های پایان خدمت و معافیت قدیمی 
ادامه خواهد داشت و متقاضیان باید با مراجعه به دفاتر 
خدمات الکترونیک پلیس +10 نس��بت به کارت های 

خود اقدام کنند.
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان 
اینکه تعرفه های تعویض کارت پایان خدمت تغییری 
نکرده و مانند س��ال قبل اس��ت، گفت: بر این اساس 
14 هزار توم��ان برای هزینه صدور کارت از متقاضی 
دریافت می ش��ود و 12 هزار تومان نیز باید به عنوان 
هزینه خزانه داری کلی باید پرداخت شود که این رقم 
افزایشی 2000 تومانی بر اساس قانون بودجه داشته 
و عدد آن نیز به حس��اب دولت ریخته شده و متوجه 
سازمان نیس��ت.کریمی با اشاره به اینکه لزومی برای 
تعویض کارت های پایان خدمت و معافیت افرادی که 
قبل از سال 60 کارت خود را دریافت کرده اند،  وجود 
ندارد، گفت: شناس��نامه های افراد باالی 50 سال در 
حک��م کارت پایان خدمت اس��ت و نیازی به تعویض 

کارت های قدیمی ندارند.
وی درباره تعوی��ض کارت های معافیت قدیمی با 
کارت هوش��مند نیز گفت: کارت های معافیت قدیمی 
از درجه اعتبار ساقط شده  اند با این وجود دارندگان این 
کارت ها باید نسبت به تعویض کارت خود اقدام کنند.

شیلیا دختر 18 س�اله آمریکایی 
بهترین دوس�ت خودش را با چاقوی 

آشپزخانه کشت.
»شیلیا اددی« دختر 18 ساله اعتراف 
کرد بهترین دوست خود را به کمک نفر 

قتل توسط 
نزدیکترین 

دوست

س��وم به نام »راشل 
ش��واف« ک��ه او هم 
بهترین دوس��ت آنها 
بوده را با چاقو کشته 

است.
ای��ن س��ه دختر 
اهل »استارس��یتی« 

در ویرجینیا هستند.در زمان فاجعه شیلی 16 ساله و بهترین 
دوست راشل و »اسکایالر نسه« بوده، به گفته خودشان آنها 

سه دختر جدایی ناپذیر بودند.
اس��کایالر  در 6 ژوئیه 2012 بعد از تعطیل ش��دن کار 
به خانه برمی گردد و دوباره ساعت 12 نیمه شب از پنجره 

اتاق خانه خارج شده و با ماشین می رود.
والدین اسکایالر از رفتن وی خبر نداشتند و نمی دانستند 
او به کجا رفته است تا اینکه شش ماه بعد در ژانویه سال 

2013 جسد او را کشف کردند.
راشل در اعترافات خود گفت: این توطئه ای توسط من 
و دوست مشترک من و اسکایالر، شیلیا بود و افزود: شیلیا 

مغز متفکر این سناریوی وحشتناک است.
این 2 نوجوان از دوستش��ان درخواست می کنند بعد از 
کار به نزد آنان یعنی 30 کیلومتر بعد از کوهس��تان برود. 
وقتی اسکایالر می رسد آنها با کارد آشپزخانه به وی حمله 

می کنند و او را می کشند.
بعد از کش��تن اس��کایالر موفق به دفن کردن وی نمی 

شوند و او را در خندقی زیر شاخه ها مخفی می کنند.
جس��د وی تا ماه ها در دخمه بود تا زمانی که راشل به 

جرم خود اذعان می کند.
در ج��واب به قاض��ی پرونده که چرا بهترین دوس��ت 
خود را کشتند، جواب قانع کننده ای نداشتند. تنها حرفی 
که زدند این بود که هیچ کدام نمی خواس��تند با اسکایالر 

دوست باشند.
شواهد نشان می دهد که راشل و شیلیا می ترسیدند اسرار 

ارتباطشان با یکدیگر توسط اسکایالر فاش شود.

تصادف منجر به فوت
اهواز- واحد مرکزی خبر: حادثه رانندگی در 20 کیلومتری محور 
سربندر به آبادان 3 کشته برجای گذاشت. فرمانده پلیس راه خوزستان 
گفت: امروز به علت واژگونی یک دستگاه پراید راننده و دو سرنشین 
خودرو پراید کشته شدند. سرهنگ قدرتی علت حادثه را ناتوانی راننده 
خودرو در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی دانست.

نجات از مرگ
تبریز- خبرنگار کیهان: زن 32 س��اله ای که به علت نامش��خصی 
از روی پل کابلی تبریز به پایین پرتاب ش��ده بود، با اقدامات احیایی 
اولیه، نجات یافت. وی پس از اقدامات اولیه اورژانس، به بیمارس��تان 

امام رضا)ع( تبریز انتقال داده شد.
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی به 

مشخصات این زن، اشاره نکرده است.
توقیف محموله قاچاق

سرویس شهرستانها: رئیس پلیس آگاهی انتظامی کردستان گفت: 
ماموران انتظامی شهرس��تان بیجار، موفق به کشف یک محموله یک 

و نیم میلیارد ریالی البسه و لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق شدند.
س��رهنگ احمدی تبار افزود: این محموله شامل 21 هزار و 379 
ثوب انواع البس��ه و 4 هزار قلم لوازم آرایشی بهداشتی بوده و در یک 
دس��تگاه کامیون بارگیری ش��ده بود، که با اشراف اطالعاتی ماموران 

شناسایی و توقیف شد.
وی خاطرنش��ان کرد: در این راستا راننده و سرنشین کامیون به 
همراه سرنشینان یک دستگاه سواری پراید که به عنوان اسکورت خودرو 

حامل کاالی قاچاق عمل می کرد دستگیر شدند.
زمین خواری میلیاردی

سرویس شهرستان ها: 800 هزار مترمربع از زمین های اراضی ملی 
به ارزش 8 میلیارد ریال در اس��تان چهارمحال و بختیاری از تصرف 

زمین خوار خارج شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی استان چهارمحال 
و بختیاری در تش��ریح این خبر اظهار داش��ت: پس از کسب اخبار و 
اطالعات مبنی بر اینکه یکی از افراد سودجو اقدام به تصرف و در اختیار 
گرفتن اراضی ملی کرده است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

ماموران پلیس آگاهی استان قرار گر فت.
به گفته سرهنگ یاری، پس از استعالم پالک ثبتی از اداره منابع 

طبیعی، ملی بودن اراضی مذکور به اثبات رسید.
باند حسن رند فرو پاشید

سرویس شهرستان ها: به گزارش پایگاه خبری پلیس، در پی گزارش 
چند فقره س��رقت ادوات ریلی در مس��یر راه آهن مش��هد- سرخس، 
تیم های  آگاهی پلیس راه آهن خراسان رضوی تحقیقات خود را آغاز 

کردند.
مام��وران انتظام��ی در این عملیات توانس��تند 4 ت��ن از اعضای 
باند »حس��ن رند« را در حال ارتکاب س��رقت کفشک های ترمز قطار 

دستگیر کنند.
کشف محموله تریاک

زاهدان- واحد مرکزی خبر: یک محموله 900 کیلویی تریاک در 
مرزهای جنوبی سیستان و بلوچستان کشف و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: مرزداران هنگ مرزی 
سراوان این میزان تریاک را طی 24 ساعت گذشته به دست آوردند.
اس��دالهی افزود: س��وداگران مرگ پس از درگیری مس��لحانه با 

مرزداران به آن سوی مرز متواری شدند.

رئیس کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقالب فرهنگی از 
مس�ئوالن آموزش و پرورش خواست، به جای طرح های غیر قابل 
اجرا و حذف تعطیلی پنج شنبه ها به مشکالت این وزارتخانه برسند.

علیرضا علی احمدی در مناظره جمعه شب شبکه اول سیما با موضوع 
بررس��ی تعطیلی پنج ش��نبه های مدارس تصریح ک��رد: تصمیم تعطیلی 
پنج شنبه ها تصمیم مشروع و قانونی است که توسط مرجع مربوطه یعنی 
شورای عالی آموزش و پرورش تحت نظارت شورای عالی انقالب فرهنگی 
اتخاذ ش��ده است. این تصمیم در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
ش��ورای اسالمی هم مورد بررسی قرار گرفت و با وجود اختالف نظرهای 

گوناگون، رضایت به اجرایی شدن این طرح داده شد.
وی با اشاره به مقبولیت خوبی که این طرح در میان مردم داشته است، 
تأکید کرد: این تصمیم در میان معلمان، به ویژه معلمان دوره ابتدایی از 
مقبولیت نس��بی خوبی برخوردار است؛ زیرا تبعیضی که برای آنها وجود 
داش��ت، اکنون کمتر شده و معلمان متوسطه نیز انعطاف بیشتری برای 

انتخاب ساعت حضور خود در مدارس دارند. 
علی احمدی گفت: خانواده ها نیز از این طرح استقبال کرده اند؛ مگر 
آنهایی که به هر دلیل پدر و مادر نمی تواند پنجش��نبه ها در خانه حضور 

داشته باشد.
علی احمدی با تأکید بر اینکه مسئولیت تربیت و تعلیم برعهده مدرسه 
و خانواده توأم با یکدیگر اس��ت، خاطرنش��ان کرد: نباید از نقش خانواده 
در تعلیم و تربیت غافل ش��ویم. البته الزم به ذکر اس��ت که در این طرح 
می توانس��تیم مالحظات بیش��تری در نظر بگیریم و تفاوتی میان مقاطع 
تحصیلی مختلف قائل نش��ویم؛ چرا که دانش آموزان در س��نین مختلف 

اقتضائات سنی متفاوتی دارند.
رئیس کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره 
به اینکه در گذشته به دلیل نبود اسناد باالدستی در هر دولت شاهد تغییر 
سیاست ها بوده ایم، گفت: بعد از تهیه سند تحول بنیادین و برنامه درس 
ملی، خوشبختانه هیچ دولتی نمی تواند سیستم آموزشی را تغییر دهد و 

این مسئله باعث یکپارچگی سیاست آموزشی شده است.
علی احمدی در همین رابطه به طرح جدید آموزش و پرورش مبنی 
بر »یک روز بدون کیف و کتاب در مدارس« اشاره کرد و گفت: این طرح 
با توجه به س��ابقه ای که در طرح های ش��بیه این وج��ود دارد یک طرح 

غیرعملیاتی است.
وی تأکید کرد: در گذشته مدیران و معلمان مدارس دو ساعت کالس 
پژوهشی را نمی توانستند مدیریت کنند و به دنبال کتاب و برنامه بودند، 
چگونه می ش��ود یک روز بدون کیف و کتاب را در مدارس اجرایی کرد؟ 
بنابراین، بهتر اس��ت به جای این گونه طرح ها، به مش��کالت 

آموزش و پرورش رسیدگی شود.

علی احمدی: به جای حذف تعطیلی پنج شنبه ها 
مشکالت را حل کنید

سه قاچاقچی هنگام حمل مواد مخدر طی درگیری با ماموران 
انتظام�ی در س�راوان و کنارک به هالکت رس�یده و دو نفر دیگر 

دستگیر شدند.
به گزارش فرماندهی سیستان و بلوچستان، سرپرست انتظامی سراوان 
گفت: ماموران در درگیری با قاچاقچیان مس��لح دو س��وداگر مرگ را به 
هالکت رس��انده و یک نفر دیگر را دس��تگیر و 114 کیلوگرم مواد مخدر 

کشف کردند.
سرهنگ دوم محسن داوودی افزود: در پی اطالع از قصد قاچاقچیان 
برای انتقال مواد مخدر به صورت کوله باری در محورهای فرعی، این افراد 

را در حال حمل مواد افیونی شناسایی کردند.
وی گفت: این قاچاقچیان به محض مشاهده ماموران اقدام به تیراندازی 
کردند که پس از درگیری دو نفر از سوداگران مرگ به هالکت رسیده و 

یک نفر دیگر دستگیر شد.
او افزود: ماموران در پاکس��ازی از مح��ل درگیری 97 کیلوگرم مواد 
مخدر از نوع تریاک و 20 کیلو و 300 گرم حشیش کشف و ضبط کردند.

هالکت 3 قاچاقچی مواد مخدر
 در سراوان و کنارک

تحقیقات محققین دانشگاه ییل آمریکا 
نش�ان داده است که در سال 2009 بیش از 
10 هزار کودک آمریکایی هدف گلوله قرار 

گرفته و کشته یا مجروح شده اند.
به گزارش راش��اتودی؛ تحقیقاتی که اخیراً 

هر ساعت 
یک کودک 
آمریکایی 

هدف قرار 
می گیرد

انجام گرفته اند نشان می دهند بیش از 10 هزار فرد زیر 18 سال در سال 
2009 هدف گلوله قرار گرفته اند. یک سوم از این افراد کشته شده اند.
در حالی که کودکان اغلب به صورت اتفاقی هدف تیراندازی قرار 
می گیرند، نوجوانان قربانی حمالت جنایی با تسلیحات گرم می شوند.

تحقیقاتی که توسط محققین دانشکده پزشکی دانشگاه ییل آمریکا 
صورت گرفته و در ژورنال علمی معتبر »بیماری های کودکان« به چاپ 
رسیده این آمار را براساس گزارش های بیمارستانی درباره کودکانی که 
در سال 2009 به دلیل حمالت با سالح سرد بستری شده بودند، ارائه 
کرده است.یافته های این تحقیقات بسیار هشدار دهنده بودند. در سال 
2009، 7391 کودک و فرد بالغ )89 درصد از آنها مذکر بودند( بر اثر 
اصابت گلوله در بیمارس��تان بستری شدند. در سال 2008، این رقم 
بالغ بر 6496 مورد بس��تری بود. از این میان 453 نفر در بیمارستان 
جان خود را از دست دادند.در این تحقیقات همچنین اعالم شده است 
که در سال 2009، در حدود 3 هزار کودک دیگر آمریکایی در محل 
وقوع حادثه کش��ته شده و یا قبل از اینکه به بیمارستان برسند جان 

خود را از دست داده اند.

تغذیه
با شیرمادر 
در امارات 
اجباری شد

این قانون که به تازگی به تصویب رس��ید تمامی مادران اماراتی را ملزم 
می کند حداقل دو سال نوزادانشان را با شیر تغذیه کنند.همچنین وزیر امور 
اجتماعی امارات متحده عربی گفت: اکنون با اعمال این قانون تمامی مادران 
شیرده مجبور می شوند فرزندانشان را با شیر خود تغذیه کند و در صورت تخلف 
از قانون همسرانشان حق دارند از آنها شکایت کنند.به گفته وزیر امور اجتماعی  
این کش��ور، این بخش از قانون می تواند یک مسئولیت برای مقامات قضایی 
ایجاد کند چون در صورتی که قانون، مادران را به تغذیه فرزندانشان با شیر 
خود ملزم سازد موجب می شود پرونده های جدیدی در دادگاه ها به ثبت برسد.

»ولید بن طالل« شاهزاده میلیاردر عربستانی 
با اشاره به اینکه بوی فساد از نهادها و دستگاه های 
دولتی عربستان به مشام می رسد، گفت: باید هرچه 
زودتر با فساد اداری در عربستان مبارزه و فاسدان 

را محاکمه کرد.

اقرار 
شاهزاده 

عربستانی به 
فساد اداری 
در کشورش

پایگاه خبری »رأی الیوم« نوشت: ولید بن طالل با اشاره به طرح تولید خودرو 
در عربستان با مشارکت شرکت های کره ای گفت: ملک عبداهلل بن عبدالعزیز پادشاه 
عربستان چهار سال پیش طرح تولید نخستین خودروی عربستان به نام »غزال 
1« را کلید زد و قرار بود این خودرو یک سال پیش به تولید برسد اما این هدف 

هنوز تحقق نیافته است.
وی در نامه ای از »محمد الشریف« رئیس هیئت مبارزه با فساد خواست در 

مورد علل تأخیر تولید نخستین خودروی عربستانی تحقیق کند.
این ش��اهزاده عربس��تانی خاطرنشان کرد که براس��اس گزارش رسانه های 
عربس��تانی، طرح غزال 1 یک طرح خیالی و صوری اس��ت و تاکنون هیچ کاری 
در این جهت انجام نش��ده است.وی این مسئله را نمونه ای از انواع مختلف فساد 
اداری در دس��تگاه های دولتی عربس��تان دانست و گفت: بوی فساد منتشر شده 
اس��ت و زمان آن فرا رسیده است که هیئت مبارزه با فساد وظیفه خود را مبنی 
بر رسوا کردن اینگونه فسادها در عربستان هر چند به صورت جزئی انجام دهد.

گفتنی اس��ت بزرگ ترین و رایج ترین ش��یوه رسمی توزیع ثروت در خاندان 
سعودی، پرداخت حقوق ماهیانه به تک تک اعضای خاندان پادشاهی است.

براساس آمار دفتر رفاه و خدمات خاندان پادشاهی، حقوق این افراد از کمترین 
فرد که کوچکترین عضو و فرعی ترین ش��اهزاده است، از 800 دالر آغاز می شود 
تا به 200هزار و 270هزار دالر در هر ماه به یکی از نوادگان عبدالعزیز بن سعود 
می رس��د اما فرزندان نوه ها ماهیانه 13 ه��زار دالر دریافت می کنند و این مبالغ 

جدای از هزینه های ازدواج و ساخت کاخ هاست.
براس��اس تحقیقات انجام ش��ده، 14 خانواده س��عودی کنترل 47 درصد از 
کرس��ی های هیئت مدیره بخش بازارهای داخل��ی را در اختیار دارند و در بخش 
ارتباطات، تنها یک خانواده چهار کرس��ی از مجموع 46 کرس��ی این بخش را در 
اختیار دارد.70 تا 80 درصد از عربستانی های زیر 30 سال بیکار هستند و عربستان 
طبق تحقیقی که درباره وضعیت معیشتی مردم 190 کشور جهان به عمل آمده 
است، از میان 190 کشور جایگاه 169 را دارد و این در حالی است که عربستان 

درآمد زیادی از محل صادرات نفت و از رهگذر حج به دست می آورد.


