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انهدام شرکت هرمی
انزلی - خبرگزاری فارس: فرمانده انتظامی بندرانزلی گفت: با دریافت 
گزارشی مبنی بر فعالیت یک شرکت هرمی در این بندر بررسی موضوع در 
دستور کار ماموران انتظامی بندرانزلی قرار گرفت. سرهنگ هرمز عشقی با 
اشاره به شناسایی محل شرکت هرمی مزبور گفت: ماموران طی عملیاتی 
موفق شدند 11 عضو این شرکت را دستگیر و تحویل مراجع قضایی دهند.

طوطی های پرایدسوار
ســرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی کرمانشاه گفت: ماموران این 
فرماندهی هنگام گشــت زنی در میدان کیهانشــهر به یک دستگاه پراید 
مشکوک و آن را متوقف ساختند. سرهنگ محمدرضا امیری افزود: ماموران 
در بازرسی از این خودرو 550 قطعه طوطی برزیلی بدون هرگونه مدارک 
قانونی کشف کردند. وی اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و 

همراه با پرونده اتهامی به مراجع قانونی معرفی شد.
سرقت مسلحانه از سوپرمارکت

مشــهد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی مشهد گفت: مرد جوانی 
با اســتفاده از ســاح دولول شکاری از یک ســوپرمارکت سرقت کرد و 

متواری شد.
سرهنگ محمد بوستانی اظهار کرد: این سارق شامگاه دوشنبه در زمان 
خلوتی وارد یک سوپرمارکت در محدوده بلوار وکیل آباد شد و با شلیک یک 
گلوله به شیشه این فروشگاه اقدام به سرقت 700 هزار ریال پول نقد کرد.
وی ادامه داد: با اعام این ســرقت ماموران انتظامی واردعمل شدند و 

تحقیقات برای دستگیری سارق ادامه دارد.
فرمانده انتظامی مشهد با اشاره به اینکه به فروشنده مغازه آسیبی وارد 
نشد گفت: این فروشگاه مجهز به دوربین و تجهیزات کنترلی است که این 
امر نقش مهمی در شناسایی سارق و سرعت بخشیدن به روند پرونده دارد.

فروش ساختمان با اسناد جعلی
خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی لرستان گفت: در پی مراجعه 
یکی از شــهروندان به پلیس آگاهی اســتان و اعام اینکه در کار خرید و 
فروش آپارتمان بوده و فردی با جعل اسناد از وی کاهبرداری کرده است، 

موضوع در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.
سرتیپ محمد قنبری افزود: با انجام کارهای اطاعاتی و پلیسی، فرد 

کاهبردار در عملیاتی غافلگیرانه در خرم آباد شناسایی و دستگیر شد.
فرمانده انتظامی استان لرستان اظهار داشت: متهم در بازجویی صورت 
گرفته به جرم خود اقرار و اذعان کرد که با جعل اسناد و مدارک، 33 واحد 
ســاختمان نیمه کاره به مبلغ 16 میلیارد ریال را از مالباخته کاهبرداری 

کرده است.
به گفته وی متهم همراه پرونده مربوطه برای ســیر مراحل قانونی به 

مراجع قضائی معرفی شد.
کاالی قاچاق به مقصد نرسید

زاهدان - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی ایرانشــهر گفت: ماموران 
این شهرســتان هنگام پایش خودروهای عبوری در محورهای مواصاتی 
به دو دستگاه خودرو مشکوک و آنها را متوقف کردند. سرهنگ دوستعلی 
جلیلیان افزود: ماموران در بازرسی از این خودروها کاالهای قاچاق شامل 
مواد غذایی، الســتیک خودرو و لوازم خانگی به ارزش یک میلیارد ریال 
کشف کردند. وی اظهار داشت: 4 متهم در این رابطه دستگیر و دو دستگاه 

خودرو نیز توقیف شد.
خصومت جوانی را کشت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی پاوه گفت: در جریان نزاع 
بین دو جوان در این شهر یک نفر به ضرب چاقو از پای درآمد. سرهنگ 
حمیدرضا ملکی افزود: با تحقیقات انجام شده توسط کارآگاهان علت این 
درگیری خصومت های شخصی اعام شده است. وی گفت: قاتل هم اکنون 

در بازداشت به سر می برد.
کامیون خالفکار به پارکینگ رفت

زاهدان - خبرنگار کیهان: جانشین فرمانده انتظامی سرباز گفت: ماموران 
پلیس راهور این شهرســتان یک دستگاه کامیون کشنده را به علت عدم 
رعایت قوانین و مقررات، متوقف کردند. سرگرد ابوالقاسم صفرنژاد اظهار 
داشــت: ماموران با اســتعام از سامانه هوشمند پلیس متوجه شدند این 
کامیون دارای 38 فقره تخلف حادثه ساز و مبلغ 14 میلیون و 150 هزار 
ریال خافی پرداخت نشده است. وی گفت: کامیون مزبور به منظور اعمال 

قانون و پرداخت جرائم به پارکینگ منتقل شد.
کشف چک پول های جعلی

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی چرداول استان ایام از کشف 
30 میلیون ریال چک پول  جعلی در این شهرســتان خبر داد. ســرهنگ 
جهانگیر زارعی گفت: با بهره گیری از اطاعات پلیسی دو نفر که در زمینه 
تهیه و توزیع چک پول های جعلی فعالیت می کردند شناسایی و دستگیر 
شــدند. وی با بیان اینکه چک پول های جعلی در قطعه های یک میلیون 
ریالی و 500 هزار ریالی هستند اظهار داشت: افراد دستگیر شده تحویل 

مراجع قضایی شدند.
کشف 137 کیلو مرفین

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی آذربایجان غربی اظهارداشت: 
با انجام کارهای اطاعاتی مشخص شد فردی با کمک سایر عوامل اقدام 

به قاچاق مرفین می کند.
سرتیپ ناصر اصانی افزود: : این فرد با تشکیل باندی به صورت گسترده 
در زمینه تهیه و توزیع محموله های مواد مخدر کار می کرد لذا دستگیری 

او در دستورکار ماموران قرار گرفت.
وی تصریح کرد: بعد از هماهنگی های قضایی طی عملیاتی قاچاقچیان 
مورد نظر در یکی از روستاهای اطراف ارومیه شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامــی آذربایجان غربی با بیان اینکه 137 کیلو مرفین از 
محل دســتگیری قاچاقچیان مذکورکشف شــد، گفت: در این راستا سه 
نفر دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی راهی 

مراجع قضایی شدند.
برخورد قطار با دو عابر

دزفول - ایرنا: در دو حادثه جداگانه در اندیمشک برخورد قطار باری 
یک کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.

یک حادثه حوالی شامگاه سه شنبه شب در مجاورت جاده سامت کوی 

فرهنگیان شهر اندیمشک رخ داد.
در این حادثه پسر جوانی به علت شدت جراحت وارده فوت کرد.

علت این حادثه از سوی راه آهن و نیروی انتظامی در دست بررسی است.
در حادثه ای دیگر که عصر همان روز رخ داد قطار باری با جوانی 27 
ســاله در تقاطع راه آهن در خیابان الجوردی اندیمشک برخورد کرد. این 

حادثه به مصدوم شدن این جوان منجر و او در بیمارستان بستری شد.
توقیف 32 هزار لیتر گازوئیل

زاهدان - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی زاهدان اظهار کرد: ماموران 
انتظامی این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری در مسیر دوراهی 
گرانچین به یک دستگاه تریلر کشنده مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
 ســرهنگ علی عارف نژاد افزود: ماموران در بازرسی از این تریلر، 24 

هزار لیتر گازوئیل بدون هرگونه مجوز قانونی کشف کردند. 
فرمانده انتظامی زاهدان تصریح کرد: راننده خودرو به همراه محموله 
قاچاق کشف شده با تشــکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضائی معرفی شد.
سرمازدگی جوان

تبریز- خبرگزاری فارس: مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشکی اظهار داشت: با گزارش اهالی روستای صور از توابع 
بناب، مبنی بر سرمازدگی یک جوان در باغات این روستا، عوامل امدادی 

به محل اعزام شدند.
وحید شادی نیا گفت: این جوان 35 ساله با عایم سرمازدگی از ناحیه 
دســت و پا بعد از انجام اقدامات پیش بیمارستانی به بیمارستان سینای 

تبریز انتقال یافت.
وی ادامه داد: هویت این جوان نامعلوم اســت و به علت ســرمازدگی 

تاکنون قادر به تکلم نبوده است.

این  مجارستان  پایتخت  بوداپســت، 
روزها سرمای بی سابقه ای را تجربه می کند 
و دمای هوا در این شــهر به 2۸ درجه زیر 

صفر رسیده است.
به گزارش ایسنا، ســرما به حدی است که 

کمپین ملی مطالبه حقوق دانشجویان 
اردنی نمونه عجیب و جدیدی از نفوذ افکار 
تکفیری در منابع درسی مقطع ابتدایی را 

افشا کرد.
روزنامه »رأی الیوم« گزارش داد که کمپین 

ملی مطالبه حقوق دانشجویان اردنی اعام کرده است؛ در کتاب زبان 
عربی کاس پنجم ابتدایی اردن این پرسش و پاسخ آمده است:

-سؤال: »نظر شما درباره ابن سینا چیست«؟
-پاسخ: »با وجود جایگاه علمی واال، او کافری بی دین بوده که به 
صحابه پیامبر دشنام می داده است. شیخ االسام ابن تیمیه، غزالی و 

فارابی او را کافر دانسته اند.«
کمپین دانشجویان اردنی با ابراز شگفتی از طرح چنین محتوایی در 
منابع آموزشی اردن، از تکفیر دانشمند بزرگی چون ابن سینا به شدت 
انتقاد و وزارت آموزش و پرورش اردن را متهم کرده است که فضا را 
برای ترویج افکار تکفیری و مسموم در متون آموزشی فراهم کرده است.

 داعش با انتشــار ویدئویی از قتل یک 
پرده  نوپای داعشی  زندانی توسط کودک 

برداشت.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
تروریست های داعشی طی سالیان اخیر برنامه 

درسی مدرسه ها را تغییر دادند تا دانش آموزان را شست وشوی مغزی 
دهنــد، تنفر را بــه  زور در آنها برانگیزند و آنها را وادار به عضویت در 

داعش کنند.
گروه تروریستی داعش از این طریق حدود 400 هزار دانش آموز 
را شست وشوی مغزی داده است. در برنامه درسی داعش به کودکان 
نحوه ساخت کمربندهای انفجاری، گروگان گرفتن زنان و آماده کردن 

تله های انفجاری آموزش داده می شود.
در ویدئویی که توسط داعش منتشر شده کودکی در جنوب موصل 
پس از قدم گذاشتن در میدانی پر از توپ بازی با گرفتن اسلحه آماده 
شــلیک اسیر عراقی را که به فنس بسته شده بود، به ضرب گلوله به 

قتل می رساند.

که  هنگامی  ونزوئالئــی  زن جــوان 
قصد داشت شــوهرش را درون چمدانی 
صورتی رنگ از زندان فراری دهد، بازداشت 

شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سنگینی 

چمدان حین حمل سبب شد تا ماموران زندان به این زن ظنین شوند 
و او را دستگیر کنند.

بنا به این گزارش، زن مجرم »آنتونیتا روبلس« 25 ساله به زندان 
»خوزه آنتونیو« در ونزوئا رفت تا با شــوهرش ماقات کند . شوهر 
این زن »ابرایین خوزه وارگاس کارسیا« با همدستی او درون چمدان 
صورتی رنگی پنهان شد، اما نقشه این زن و شوهر ناموفق ماند و این 

زوج بازداشت شدند.
بنا بر اطاعات پلیس، زن مجرم دختر 6 ساله شان را نیز با خود به 
زندان برده بود، اما پس از بازداشت آنان این دختر بچه تحت حمایت 

سازمان حفاظت از کودکان ونزوئا قرار گرفت.

رودخانه دانوب هم یخ زده است.
گرمخانه ها زندگی بسیاری از بی خانمان ها را نجات داده است.

مدیر یکی از انجمن های کمک به افراد بی خانمان می گوید: سعی 
می کنیم برای بی خانمان ها حداقل ها را فراهم کنیم تا آنها قربانی سرما 
نشوند. اما متاسفانه بسیاری از آنها حاضر نیستند به گرمخانه ها ومراکز 

ما بیایند و قانع کردن آنها کار سختی است.
کارهای زیادی صورت گرفته است تا میزان مرگ و میر بی خانمان ها 
کاهش پیدا کند، مانند ایده جالباسی های مجانی؛ تا افراد لباس های 

گرم خود را به آن آویزان کنند تا به دست یک نیازمند برسد.
به گزارش یورونیوز، ایده جالباســی اخیرا در مجارســتان مورد 
استقبال واقع شده است. صدها جالباسی در سراسر مجارستان مرکز 

توزیع لباس گرم مجانی برای بی خانمان ها شده است.

نماینده مردم زاهــدان در مجلس درخصوص 
مشکل آلودگی هوای کالنشــهرها، گفت: مشکل 
نداشتن قانون و نیاز به قانون گذاری نیست، دولت 

باید به وظیفه خود عمل کند که نمی کند.
حسینعلی شهریاری در گفت و گو با تسنیم درخصوص 
آلودگی هوای کان شــهرها و به خصوص تهران، با اشاره 
به اینکه رســیدگی به مشــکات و چالش هایی از جمله 
جایگزینی خودروهای فرسوده، استانداردسازی خودروها 
و تولید بنزین با اســتانداردهای الزم مواردی اســت که 
متاســفانه آنچنان که باید محقق نشده، افزود: به همین 
دالیل همواره در زمستان و با وارونگی هوا موضوع آلودگی 
هوا برای برخی مناطق و از جمله شهر تهران به یک معضل 

جدی تبدیل می شود.
شــهریاری با اشــاره به اینکه برخــی مواقع صنایع 
خودروســازی با ادعای اینکه چند هــزار کارگر داریم از 
تمکین به وظایف قانونی شانه خالی می کنند، گفت: البته 

این موضوعی است که تنها به این دولت مربوط نمی شود.
وی فشــار وزارت صنعت برای پاک شــدن بیش از 
چهارصدهزار موتور ســیکلت کاربراتــوری را هم یکی از 

اقدامات خاف قانون اعام کرد.
نماینده مردم زاهدان مواجهه کشور با تحریم ها و عدم 
امــکان تامین منابع مالی را یکــی از دالیل عدم پرداخت 
تکالیف اعتباری دولت برای توســعه حمل ونقل عمومی 

کان شهرها دانست.
شــهریاری با تاکید بر موافقتش با انتقال بخشــی از 
تعطیات تابستانی مدارس به زمستان، گفت: باید در این 
خصوص مطالعات کارشناسی الزم انجام شود، بنده با این 
طرح موافقم و معتقدم اگر بخشــی از تعطیات تابستانی 
مدارس به زمســتان منتقل شــود در کاهش آلودگی هوا 

مؤثر خواهد بود.
وی همچنین در خصوص مصوبه مجلس برای کمک 
ســاالنه دومیلیارد دالری دولت بــه حمل و نقل عمومی 

کان شــهرها، گفت: ایــن موضوع مهمی اســت و جای 
پیگیری دارد.

تعطیلی مدارس در روزهای ناسالم هوا 
از روی ناچاری

رئیس مرکز سامت و محیط کار وزارت بهداشت نیز در 
پاسخ به این سؤال که آیا تعطیلی مدارس تنها چاره مشکل 
آلودگی هوا است، بیان داشت: مسلماً چاره اساسی نیست 
بلکه مقطعی و کوتاه مدت به شــمار می رود تا کودکان و 
نوجوانان بیشتر دچار آسیب نشوند و سامتی آنها به خطر 
نیفتد چرا که سامتی آنان از هر مسئله ای مهم تر است و 
در واقع از روی ناچاری این تصمیم گرفته می شــود وگرنه 

این راه حل اساسی نیست.
به گزارش فارس، خسرو صادق نیت ادامه داد: آلودگی 
هوا در 6 شاخص بررسی می شود اما باید بدانیم در روزهایی 
که آلودگی هوا در حد ناسالم اعام می شود به دلیل اقدامات 
انجام شــده معموالً روی 5 شاخص مونوکسید کربن، دی 

اکســید گوگرد، دی اکسید نیتروژن، ازن و ذرات زیر 10 
میکرون در حد پاک و سالم است.

صادق نیت افزود: نگرانی جدی ما در روزهای ناســالم 
در شهر تهران به دلیل ذرات 2/5 میکرون است که بیشتر 
به دلیل سوخت مواد سوختی فسیلی توسط وسایل نقلیه 

ایجاد می شود و دلیل اصلی آلودگی هوا به شمار می رود.
وی اظهار داشــت: هر اقدامی کــه بتواند فرایند این 
سوخت را بهتر کرده یا آلودگی کمتری ایجاد کند می تواند 
آلودگی هوا را کاهش دهد از جمله جایگزینی وسایل نقلیه  
تولید کننده آلودگی با وســایل نقلیه سالم تر یا کاهش در 
تــردد، البته باد و باران و تغییرات جوی تا حدی می تواند 
آلودگی را پاک سازی کند اما بهترین راه این است که منابع 

تولید آلودگی را اصاح و جایگزین کنیم.
به گفته این مقام وزارت بهداشت، آلودگی هوا در بعضی 
افراد به صورت حاد یا مزمن تأثیرگذار اســت که عوارض 

تنفسی و قلبی عروقی مهمترین آن است.

یک نماینده مجلس:

مشکلآلودگیهوانداشتنقانوننیست،دولتبهوظایفخودعملنمیکند

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران جزئیات 
الزام موتورســیکلت ها بــرای دریافت آرم طرح 

ترافیک ساالنه را تشریح کرد.
به گزارش ایســنا، اقبال شاکری در جمع خبرنگاران 
با اشــاره به خبر الزامی شدن دریافت آرم طرح ترافیک 
ساالنه برای موتورسیکلت های پایتخت گفت: حین بررسی 
تعرفه های طرح ترافیک در کمیسیون حمل و نقل و عمران 
شــورای شــهر تهران برای اولین بار پیشنهاد شد که در 
راستای ساماندهی موتورسیکلت های پایتخت، تمهیدات 

ویژه ای برای سال 96 اتخاذ شود.
وی در تشــریح این برنامه ها گفت: بر همین اساس 
تمامی موتورسیکلت های پایتخت برای ورود به محدوده 
طرح ترافیک باید نسبت به اخذ آرم طرح ترافیک ساالنه 

اقدام کنند.
شــاکری با بیان این که باید تمامی موتورسیکلت ها 
برگه معاینه فنی داشته باشند، گفت: همچنین مقرر شد 
که موتورســیکلت ها عوارض ساالنه خود را نیز پرداخت 
کننــد؛ به گونه ای که موتورســیکلت های انژکتوری 10 

درصد عوارض یک خودرو، موتورسیکلت های کاربراتوری 
20 درصد عــوارض یک خودرو و موتورهای برقی نیز از 
عوارض معاف هستند که این برنامه ها از سال 96 اجرایی 

خواهد شد.
رئیس کمیسیون عمران شهرداری با اشاره به استقبال 
پلیس راهور و معاونت حمل و نقل شــهرداری تهران از 
این مصوبه گفت: پلیــس در حال حاضر اقدام به اعمال 
قانون به صورت فیزیکی می کند، اما با اجرایی شدن این 
برنامه، دوربین های شــهر تهران رصد موتورسیکلت ها را 

بر عهده می گیرند.
وی با بیان این که همچنین ســتاد معاینه فنی شهر 
تهــران دو خط از مراکز خــود را در پنج مرکز به بحث 
معاینه فنی موتورسیکلت ها اختصاص داده است، گفت: 
امیدواریم با اجرایی شــدن این طرح موتورسیکلت های 

پایتخت سامان بیابند.
شاکری افزود: این طرح در کمیسیون حمل و نقل و 
عمران شورای شهر تصویب شده و برای تصویب نهایی به 

زودی در صحن شورای شهر قرائت می شود.

جزئیات الزام موتورسواران 
برای دریافت آرم طرح ترافیک مدیر پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی از 

پیش بینی بارش باران در برخی مناطق جنوب و جنوب 
شرق کشور و سواحل غربی دریای خزر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، احد 
وظیفه، گفت: امروز آسمانی صاف و شرایطی پایدار در اکثر 
مناطق حاکم خواهد شــد و فقط در برخی مناطق جنوب 
شرق، در جنوب استان سیستان و بلوچستان با شکل گیری 
جریان های جنوبی، بارش پراکنده باران گاهی با رعد و برق 

و وزش باد رخ خواهد داد.
وظیفــه افزود: فردا با گذر موج تــراز میانی جو از نوار 
جنوبی و تقویت جریان های مرطوب جنوبی بر روی جنوب 
شرق کشور عاوه بر سیستان و بلوچستان در جنوب کرمان 
و شمال هرمزگان نیز رگبار باران گاهی رعدوبرق و وزش باد 
شدید موقتی پیش بینی می شود.به گفته وی، روز جمعه به 
تدریج با شمالی شدن جریان روی دریای خزر، در سواحل 
غربی دریای خزر ابرناکی و بارش باران پیش بینی می شود 

که بارش در مناطق مرتفع به صورت برف خواهد بود.
وظیفه خاطرنشان کرد: اوایل وقت امروز به سبب وزش 

باد تا حدودی از غلظت غبار در تهران کاسته می شود.

پیش بینی بارندگی 
در برخی مناطق کشور 

دانشــجویان مقاطع مختلف دانشگاهی که در 
ســنوات اولیه تحصیلی موفق به فراغت از تحصیل 
موارد خاص  کمیسیون  تصویب  نشده اند، درصورت 
دانشــگاه، می توانند حداکثر به مدت یک سال از 

سنوات ارفاقی استفاده کنند.
به گزارش فارس، معاون مشموالن و امور معافیت های 
ســازمان وظیفه عمومی ناجا با اعام این خبر، با تاکید بر 
اینکه شرط اصلی بهره مندی از سنوات مذکور، امکان فراغت 
از تحصیل دانشجو در مدت سنوات ارفاقی است، افزود: در 

صورت موافقت کمیســیون موارد خاص، دانشــگاه با ادامه 
تحصیل در ســنوات ارفاقی، دانشجو بافاصله پس از اتمام 
سنوات اولیه تحصیلی، باید درخواست خود را از طریق دفاتر 

خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس+10( ثبت کند.
به گفته سرهنگ نجف حمیدزاده، چنانچه دانشجو در 
ترم اول ســنوات ارفاقی موفق به فراغت از تحصیل نشود، 
با ادامه تحصیل وی در ترم دوم ســنوات ارفاقی به شرطی 
موافقت خواهد شد، که در ترم اول حداقل تعداد واحدهای 
درســی معینی را گذرانده باشد، واحدهای پاس شده برای 

مقاطع مختلف، متفاوت است.وی در خصوص مهلت معرفی 
دانشجویانی که در سنوات ارفاقی فارغ التحصیل می شوند، 
گفت: دانشــجویانی که با اســتفاده از سنوات ارفاقی، فارغ 
التحصیل می شوند، یک سال مهلت داشته تا وضعیت خدمتی 
خود را مشخص کنند و یا در صورت پذیرش درمقاطع باالتر 

نیز می توانند از معافیت تحصیلی بهره مند شوند.
حمیدزاده خاطرنشــان کرد: مشموالنی که در سنوات 
ارفاقی فارغ التحصیل نشوند، از تاریخ انصراف و یا اخراج، یک 
سال مهلت دارند تا وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند.

سازمان نظام وظیفه اعالم کرد

شرایط بهره مندی از سنوات ارفاقی برای دانشجویان

مدیر یک پیش دبستانی در تهران به اتهام دریافت 
شــهریه مازاد بر نرخ مصوب آموزش و پرورش به 
پرداخت یک میلیــارد و 490 میلیون ریال جریمه 

نقدی محکوم شد.
به گــزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی 
اســتان تهران، شــکایت 18نفر از اولیــای دانش آموزان 
پیش دبستانی از مدیر یک پیش دبستان غیردولتی در غرب 
تهران مبنی براضافه دریافتی شــهریه ثبت نام دانش آموز 
درســال تحصیلی 95- 94 جمعاَ به مبلغ 469 میلیون و 
800 هزار ریال برای رسیدگی به شعبه 32 بدوی تعزیرات 

حکومتی تهران ارجاع شد.
شعبه پس از رســیدگی و احراز تخلف، مدیر مؤسسه 
پیش دبستانی مذکور را عاوه بر ممهور کردن پروانه به تخلف 
مرتبه اول، حکم به استرداد مبلغ 469 میلیون و 800 هزار 
ریال درحق شــکات و پرداخت مبلغ 993 میلیون و 600 
هزار ریال در حق دولت، جمعاً به مبلغ یک میلیارد و 490 

میلیون ریال جریمه نقدی صادر کرد.

در شرایطی که هنوز تعداد زیادی از دانش آموزان 
شیر مدرســه را دریافت نکرده اند، تصاویری در 
شبکه های مجازی منتشر شــده است، مبنی بر 
اینکه شیر مدرسه در یکی از خطوط هوایی توزیع 

شده است.
به گزارش فارس، امســال شــیر مــدارس برخاف  
سال های گذشته که معموالً در مهر و آبان توزیع می شد، 

در دی ماه به برخی مدارس رسید.
اما هنــوز تعداد زیــادی از دانش آمــوزان از جمله 
دانش آموزان شهر تهران، شیر مدرسه را دریافت نکرده اند 
و در چنین شرایطی، تصویری در شبکه های مجازی منتشر 
شده است، مبنی بر اینکه شیر مدرسه در یکی از خطوط 
هوایی توزیع شده است.البته ماجرای توزیع شیر مدرسه 
ایران در عراق، از جمله سوژه های جالب چند سال پیش 
بود که در نهایت مشخص شد پاکت شیرها به تعداد زیاد 
تولید شده و برای اینکه حیف نشود، استفاده شده است!

حال باید دید آیا دوباره چنین چیزی پیش آمده است 
یا شــیر مدارس به جای توزیع در مدرسه، مسیر خود را 

تغییر داده است؟
رئیس کمیته شیر مدارس تکذیب کرد

در همین حال رئیس کمیته شیر مدارس در خصوص 
خبر توزیع شیر مدارس در هواپیما، اظهار داشت: توزیع 

شیر رایگان در هواپیما تکذیب می شود.
جعفر آبادی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بخشنامه 
توزیع شــیر در مدارس از هفته گذشته آغاز شده است و 
حتی هنوز به مرحله کاملی از توزیع شیر در مدارس هم 

نرسیده ایم.
وی افزود: این نوع شــیری که در تصویر مشــاهده 
می شود از نوع پاکتی است و الزم به ذکر است که شیرهای 
پاکتــی از زمان تولید تا توزیــع باید به مدت 10 روز در 
قرنطینه باشــند، این در حالی است که تنها یک هفته از 

اباغ توزیع شیر در مدارس استان می گذرد.

ماجرای توزیع شیر مدارس در هواپیما 
صحت دارد؟

رئیس  مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
قم گفت: برخورد شدید دو خودروی پژو- سمند در 
محورجعفریه - قم ســه تن کشته و چهار مجروح 
برجای گذاشت که حال 2 تن از مجروحان وخیم است.
محمدرضا حســنی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: 
ساعت 20 سه شنبه شب براساس تماس و اطاعات مردمی 
ازطریق خط تلفن 115 به همکاران اورژانس استان قم مبنی 
بر برخورد شــدید دو خودروی سمند- پژو در محور جدید 
جعفریه-قم و احتمال باال بودن تلفات و مجروحین، بادرنگ 
تعداد چهار دستگاه آمبوالنس به محل تصادف اعزام شدند.

وی گفت: پس از حضور همــکاران اورژانس در محل 
تصادف و ارزیابی اولیه مشــخص شد سه تن از سرنشینان 
هر دو خودرو متشکل از 2 مرد و یک زن در دم و در محل 

تصادف فوت کرده اند.
رئیس  مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قم 
ادامه داد: همچنین این تصادف چهار مجروح هم داشت که 
حال 2 تن از مجروحان نیز وخیم بوده و با عملیات احیا و 
مراقبت هــای ویژه در داخل آمبوالنس به مرکز درمانی قم 
منتقل شــدند.وی با اشاره به وضعیت 2 مجروح دیگر این 
تصادف گفت: این افراد نیز با آســیب ها و شکســتگی های 

خفیف تر به مراکز درمانی سطح شهر منتقل شدند.

به اتهام دریافت شهریه مازاد انجام شد
محکومیت 149 میلیون تومانی 

مدیر پیش دبستانی

تصادف در محور جعفریه - قم 
3 کشته برجای گذاشت

زاهدان- خبرنگار کیهان:
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از درگیری 
با ســوداگران مرگ و کشف یک تن و 402 کیلوگرم 
مواد مخدر، 3 قبضه سالح کالشینکف و آرپی جی و 

دستگیری سه قاچاقچی حرفه ای خبر داد.
سرتیپ حسین رحیمی دیروز اظهار داشت: در سلسله 
عملیات منسجم علیه قاچاقچیان مسلح، مأموران انتظامی 
شهرستان های مهرستان، سیب و سوران و خاش یک باند 
بزرگ را که با استفاده از خودروهای تیزرو قصد جابه جایی 
مقادیر متنابهی مواد مخدر به صورت مسلحانه در محورهای 

فرعی شهرستان مهرستان داشتند، شناسایی کردند.
وی افزود: در پی اقدامات فنی و اطاعاتی شبانه روزی، 
روز سه شنبه یگان های عملیاتی پلیس، دو دستگاه خودروی 
پژو متعلق به اعضای این باند را شناسایی و به طور نامحسوس 

تحت نظر قرار دادند.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به ورود قاچاقچیان به 
کمین پلیس، گفت: سوداگران مرگ پس از ورود به منطقه 
کمین و مشاهده یگان های عملیاتی پلیس، با تغییر مسیر 
ناگهانی و تیراندازی به سمت مأموران قصد فرار از منطقه را 
داشتند که مأموران پس از هدف قرار گرفتن الستیک های 
این خودروها، ضمن دستگیری دو قاچاقچی مسلح که در 
این درگیری مجروح شــده بودند، 788 کیلوگرم تریاک، 
26 کیلوگرم هروئین و 24 کیلوگرم حشــیش را به همراه 
دو قبضه ســاح کاش، یک قبضه آرپی جی، دو گلوله و 9 

خرج مربوطه را کشف کردند.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در بخش دیگری 
از ســخنان خود از شناســایی یک باند توزیع کننده دیگر 
مواد مخدر که با اســتفاده از خودروهای سنگین اقدام به 
جابه جایــی مواد مخدر می کردند، خبر داد و گفت: در این 
عملیات مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری 
مأموران انتظامی خراسان رضوی و فرماندهی انتظامی غرب 
تهران با شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون در زاهدان، 
در بازرســی از آن 564 کیلوگرم تریاک را کشــف و یک 

قاچاقچی را نیز دستگیر کردند.

باند فحشا و قاچاق دارو در یک مجتمع مسکونی 
12واحدی در شمال تهران شناسایی و منهدم شد.

به گزارش تســنیم، اعضای باند فساد و قاچاق دارو در 
یکی از مناطق شمال تهران توسط نیروهای اطاعات سپاه 

شمال تهران شناسایی و دستگیر شدند.
طبــق مدارک موجود در پرونــده، مالک یک مجتمع 
مسکونی 12واحدی که در خارج از کشور است، ملک خود 
را در اختیار فردی قرار داده و این فرد، تمام ساختمان را به 
مرکز فســاد، فحشا و دپوی داروی قاچاق تبدیل کرده بود 
و واحدهای مسکونی این مجتمع را به افراد مختلف اجاره 
می داده اســت.با ارائه گزارش های مردمی، انجام تحقیقات 
اطاعاتــی از این مجتمع آغاز شــد و بعد از احراز قطعیت 
گزارش هــای واصلــه، عوامل این مرکز فســاد که 8 زن و

 4 مرد بودند شناسایی و دستگیر شدند. در این مرکز فساد 
عاوه بر داروهای قاچاق، مقدار زیادی مشروبات الکلی نیز 

کشف شده است.

 فرمانده سپاه ســلمان سیستان و بلوچستان 
گفت: نیروهای مرکز اطالعات سپاه سلمان استان 
موفق به کشــف 12 تن لوازم آرایشی و بهداشتی 
ساخت کشــور آمریکا به ارزش 400 هزار یورو در 

چابهار شدند.
سرتیپ حســین معروفی اظهار داشت: رهبر معظم 
انقــاب در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری به صراحت 
قید کردند که واردات هرگونه کاالی مصرفی از آمریکا به 
داخل کشور ممنوع است و پس از آن رئیس جمهوری این 
فصل الخطاب رهبری را به نهادهای ذیربط منتقل کردند و 
در نهایت موضوع ممنوعیت هرگونه واردات کاالی مصرفی 

از آمریکا به صورت قانون در آمد.
وی بیان کرد: برخاف اباغ رسمی، متاسفانه عده ای 
ســودجو، با توجه به قوانین حاکم بر مناطق آزاد، در ابتدا 
کاالهای آمریکایی را در این مناطق دپو کرده و پس از آن 
با استفاده از رانت و قدرت، مجوزهای الزم را اخذ می کنند 
که با این کار ضربه ای سنگین و مهلک به اقتصاد و تولید 
داخلی، اقتصاد مقاومتی و در حقیقت خسارتی جبران  ناپذیر 

به بدنه جامعه و مردم کشور می زنند.
وی ادامــه داد: در این راســتا و در پی تحقق فرامین 
فرمانــده کل قــوا و به تبع آن خواســت و مطالبه جدی 
اجتماعی و مردمی نســبت به هوشیاری در این خصوص، 
ســپاه سلمان سیستان و بلوچستان با همکاری دادستان 
چابهار برخورد جدی با شــبکه های سازمان یافته واردات 
کاالهای خارجی به خصوص اقام آمریکایی را در دستور 
کار خود قرار داد که پس از رصد و پایش مستمر اطاعاتی 
در مرکز اطاعات سپاه سلمان، مشخص شد برخی افراد بر 
خاف مطالبه عمومی جامعه و تنها به قصد منافع شخصی 
و مالی خود اقدام به واردات میزان زیادی کاالی آمریکایی 
به داخل اســتان کرده اند که با هوشیاری نیروهای مرکز 
اطاعات سپاه سلمان استان این اقام کشف و ضبط شد.
فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: اقام 
کشف شده شامل 12 تن لوازم آرایشی و بهداشتی ساخت 
کشور آمریکا به ارزش 400 هزار یورو بوده که قبل از توزیع 
در بازار داخلی کشف و مانع وارد آمدن خسارت به اقتصاد 

کشور و بدنه اجتماعی مردم شد.

انتظامــی آران و بیدگل گفت:  فرمانده نیروی 
متهمانی که دختر بچه 10 ساله ای را در آران و بیدگل 
گروگان گرفته بودند بعد از 12 ساعت دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس از کاشان، عصر روز دوشنبه 
)20 دی ماه( دختر بچه آران و بیدگلی هنگام برگشــت از 
مدرســه ربوده شد که پس از چند ساعت ربایندگان با پدر 
دختر بچه تماس برقرار کردند و با تهدید از او خواســتند 
که 400 میلیون تومــان پول نقد در ازای آزادی فرزندش 
پرداخت کند.پدر دختر پس از شنیدن این درخواست فوراً 

پلیس آگاهی را در جریان این حادثه گذاشت.
ســرهنگ مســعود ســپهوند اظهــار کــرد: گزارش 
گروگان گیری دختری 10 ســاله، ســاعت 18و 40 دقیقه 
روز دوشــنبه 20 دی ماه به پلیس انتظامی آران و بیدگل 
مخابره شد.وی افزود: بعد از این تماس تیم عملیاتی نیروی 
انتظامی شهرستان آران و بیدگل در کمتر از 12 ساعت افراد 
گروگان گیر را شناسایی و دستگیر کردند و متهمان به جرم 
خود اعتراف کردند.پلیس آگاهی فرد ربوده  شــده را حدود 
ساعت 6 صبح دوشنبه در یکی از دشت های زراعی آران و 
بیدگل که توسط ربایندگان در اتاقی زندانی  شده بود پیدا 

کردند و به خانواده وی تحویل دادند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: صبح دیروز 
دو فرد مسلح وارد دو منزل در شهر اراک شده و اقدام 

به تیراندازی به سمت آنان کردند.
سرتیپ کیومرث عزیزی تصریح کرد: در این تیراندازی 
5 نفر از ســاکنان جان خود را از دست داده و 4 نفر دیگر 
مجروح شــدند.وی ادامه داد: بافاصله در تحقیقات اولیه، 
هویت قاتان شناسایی شد و در برنامه ریزی عملیاتی پلیس 

بافاصله خودروی قاتان در یکی از محله ها کشف شد.
این مقام ارشد انتظامی گفت: بعد از مدت زمان کوتاهی 
یکی از قاتلین دســتگیر شــد و برنامه ریــزی پلیس برای 
دستگیری فرد دیگر نیز ادامه دارد.عزیزی در خصوص علت 
قتل بیان داشت که فرد قاتل مجرم سابقه دار است که اخیراً 
از زندان آزاد شده است و به کمک برادرش برنامه ریزی قتل ها 
را انجام داده است.وی خاطر نشان کرد: انگیزه قتل به قصد 
انتقام جویی و اختافات قبلی قاتان با ساکنان در منزل بوده 
است. این حادثه در دو منطقه مختلف شهر اراک روی داد.

یک منبع آگاه بیمارســتانی حــال 2 نفر از مجروحان 
حادثه تیراندازی صبح دیروز در اراک را وخیم اعام کرد.

این منبع آگاه افزود: در بین مجروحان حادثه تیراندازی 
یک پسر نوجوان 15 ساله، دختر 25 ساله و دو پسر جوان 
33 و 35 ساله هستند که در این میان حال دختر 25 ساله 
و پسر 33 ساله وخیم گزارش شده است.یک منبع آگاه دیگر 
نیــز گفت: عامل تیراندازی و قتل های دیروز اراک، ســال 
گذشته به جرم حمل مقدار قابل توجه مواد مخدر زندانی 
می شــود و با اطاع از احتمال اعدام با گرفتن مرخصی، از 
زندان خارج می شــود و اقدام به انتقام جویی می کند.قاتل 
از ســاح های کاشینکف و قمه استفاده کرده و کلت هم 

همراه داشته است.

دستگیری ۲ گروگان گیر
 در شهرستان آران و بیدگل

در درگیری با سوداگران مرگ
یک هزار و 40۲ کیلوگرم 

مواد مخدر کشف شد

کشف 1۲ تن لوازم آرایشی و بهداشتی آمریکایی 
در چابهار

انهدام باند فحشا 
و قاچاق دارو در شمال تهران

حادثه تیراندازی اراک
 5 کشته بر جای گذاشت


