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دادســتان تهران گفت: حصر سران فتنه یک 
تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه های ذی صالح 
در این تصمیم دخالت داشــته اند، لذا برخی افراد 

نمی توانند بگویند که حصر را قبول ندارند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دادســرای عمومی و 
انقــالب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در ســی امین 
نشست شورای معاونان دادستانی تهران به برخی مطالب 
روزنامه ها و ســایت های خبری در خصوص موضوع حصر 
اشــاره کرد و با توجه به این که اخیراً برخی نشــریه ها یا 
مسئوالن اظهارنظرهایی نموده اند که به منزله نشان دادن 
چراغ سبز به رفع حصر سران فتنه است، افزود: حصر یک 
تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه های ذی صالح در این 
تصمیم دخالت داشته اند. لذا برخی افراد نمی توانند بگویند 
که حصر را قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبنا است؛ 
زیرا این مسئله مربوط به مصالح ملی و کالن کشور است.

اجرای محکومیت مهدی خزعلی
جعفری دولت آبــادی حمالت عده ای به قوه قضائیه را 
بعضاً ناشی از بی اطالعی و ناآگاهی دانست و مبنای دیگر 
چنین اقداماتی را عناد و کینه ورزی نسبت به قوه قضائیه 
به شمار آورد و اظهار داشت: بی تردید وقتی عده ای محکوم 
می شوند، ناراضی خواهند شد. اخیراً حکم محکومیت مهدی 
خزعلی که چند سال پیش صادر شده بود، اجرا شد و این 
در حالی است که نامبرده طی دو سه ماه اخیر اهانت های 

بی شماری را به قوه قضائیه و برخی مسئوالن کشور نموده 
بــود و تا جایی پیش رفت که بــرای مردم تعیین تکلیف 
نمــود مبنی بر این که روز 22 بهمــن در منزل بمانند و 
در راهپیمایی سالگرد انقالب حضور نیابند؛ لذا این سؤال 
مطرح می شود که چه تفاوتی بین مهدی خزعلی و بوق های 

رسانه ای معاندین نظام در خارج از کشور وجود دارد.
وی دستگیری مهدی خزعلی را بی ارتباط با اظهارات 
اخیر وی نســبت به قوه قضائیه خواند و گفت : از قطعیت 
حکم محکومیت خزعلی بیش از چند سال می گذرد و در 
مورد نامبرده چند پرونده اتهامی مطرح اســت و تاخیر در 

اجرای حکم به منزله لغو آن نیست.
دادستان تهران در خصوص آخرین وضعیت متهمان 
پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، از تداوم 
بازداشت هشت متهم در این پرونده و همچنین بازداشت 

چهار متهم در پرونده بانک ملت خبر داد.
نظریه مشورتی در تایید مبارزه با فساد

جعفری دولت آبادی با اشــاره به نقض قرار وثیقه سه 
متهم اصلی این پرونده توسط دادگاه، اظهار داشت: دادگاه 
با نقض قرار صادره از سوی دادسرا، استدالل کرده بود که 
داشتن بدهی و عدم پرداخت اقساط معوق جرم نیست؛ این 
در حالی است که پرونده مذکور متضمن بسیاری اقدامات 
مجرمانه بوده است؛ ما معتقدیم اقدامات متهمان فراتر از 
صرف بدهی و تاخیر در پرداخت اقســاط بانکی است. لذا 

سرپرست دادسرای پولی - بانکی مطابق قانون آیین دادرسی 
کیفری، از بازپرس رســیدگی کننده به پرونده درخواست 

تشدید قرار سه متهم را نموده است.
وی با اشــاره به برخی تالش ها در اخذ نظریه از اداره 
حقوقی قوه  قضائیه به عنوان مرجع مشورتی قضات، افزود: 
عده ای سعی کردند از اداره حقوقی نظریه ای مبنی بر جرم 
نبودن بدهی بانکی اخذ کنند؛ اما قضات این مرجع مشورتی، 
با زیرکی و هوشمندی، این تالش را که می توانست به خلق 
رویه ای نامیمون در پرونده های فساد کالن اقتصادی منجر 

شود، عقیم گذاشتند.
دادســتان تهران در توضیح اقدامــات متهمان بانک 
سرمایه که بسیار فراتر از صرف بدهی بانکی است، به یک 
نمونه اشــاره کرد و گفت: در یک مورد ملکی که توســط 
کارشناس پرونده 39 میلیارد تومان تقویم شده است برای 
تضمین دریافت وام کالن میلیاردی معرفی شــده بود که 
در نهایــت بانک این ملک را به بهای 207 میلیارد تومان 

تهاتر کرده است.
اهمیت مبارزه با مواد مخدر

جعفری دولت آبادی در پاســخ به برخــی انتقادها از 
عملکرد قوه قضائیــه در برخورد با موادمخدر، ضمن ارائه 
آماری از پرونده های با موضوع موادمخدر و روان گردان در 
دادسرای تهران، گفت: البته برخی اطالعات به لحاظ دارا 
بودن طبقه بندی، قابل اعالم نیست و این انتقاد که دادستانی 

تهران با خرده فروش ها برخورد نمی کند، وارد نیست؛ زیرا 
اوالً، در قوانین ایران خرده فروشــی تعریف نشده است و 
ثانیــاً، در برخی موارد با توجه به میزان مواد موضوع جرم، 

مجازات حبس مقرر نشده است.
وی از اجرای ده طرح جمع آوری معتادان از شــهریور 
ماه تاکنون خبر داد و افزود: در ســال جاری، 3140 فقره 
دســتور بازرسی از اماکن متهمان موادمخدر صادر شده و 
تعداد قرارهای جلب به دادرسی و کیفرخواست های صادره 
4300 فقره است؛ 150 فقره پرونده با موادمخدر سنگین 
تشکیل شده و میزان کشفیات موادمخدر و روان گردان طی 
10 ماه گذشته بالغ بر 10 تن بوده است. هم چنین در حال 
حاضر 1000 معتاد در مراکز نگهداری معتادان متجاهر به 
سر می برند و تا فروردین ماه سال آینده ظرفیت این مراکز 

به 10 هزار نفر خواهد رسید.
مسدود شدن 200 سایت مبتذل و مستهجن

دادستان تهران با اشاره به فعالیت سایت های مبتذل و 
مستهجن، با ابراز نگرانی از رشد قارچ گونه چنین پدیده ای 
و آثار ســوء آن بر جوانان و خانواده ها، از صدور دســتور 
شناسایی این ســایت ها به ضابطین، تذکر به مدیران آنها 
و مســدود شدن حداقل 200 سایت طی روزهای گذشته 
خبر داد و افزود: این اقدامات با دستور قضایی انجام شده 
اســت و چنانچه فعالیت آنها ادامه یابد، منتهی به تشکیل 

پرونده قضایی برای عوامل آن خواهد شد.

دادستان تهران:

حصر سران فتنه یک تصمیم ملی است
نجات گمشدگان درکوهستان

کرمان - ایرنا: مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان کرمان گفت: پس 
از 6 ساعت جســتجو ی گروه امداد و نجات کوهستان این جمعیت،10 فرد 

گمشده در منطقه کوهستانی امجز پیدا شدند.
علی گنج کریمی افزود: در پی بارش شــدید باران یکی از اهالی عنبرآباد 
سه شنبه به فرمانداری این شهرستان مراجعه و عدم اطالع از وضعیت فرزند 

و 3 نفر از دوستانش در سه روز گذشته را اعالم کرد.
وی با اشاره به تماس فرمانداری با جمعیت هالل احمر عنبرآباد و اعزام 
گــروه امداد و نجات این جمعیــت به منطقه مورد نظر گفت: عالوه بر چهار 
فرد گمشــده که برای تفریح به کوهستان امجز رفته بودند، 6 فرد دیگر نیز 
برای یافتن افراد گمشــده به منطقه رفته بودند که از وضعیت سالمتی آنها 

نیز اطالعاتی در دست نبود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان کرمان تصریح کرد: با وجود مه 
گرفتگی شدید و شــرایط نامطلوب منطقه، با تالش 6 امدادگر و تعدادی از 
اهالی عنبرآباد، افراد مفقود شده شامگاه سه شنبه پیدا و به خانواده هایشان 

تحویل داده شدند.
2 شمش طال در خودروی سمند

ســرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: مأموران 
انتظامی شهر کرمانشاه هنگام گشت زنی در میدان امام حسین)ع( این شهر 
به یک دســتگاه سمند فاقد پالك برخورد کردند و جهت بررسی موضوع، به 

راننده دستور توقف دادند.
ســرتیپ منوچهر امان اللهی ادامه داد: راننده خــودرو با انجام حرکات 
حادثه ساز سعی داشت از محل متواری شود اما مأموران پس از مدتی تعقیب 
و گریز در همان حوالی، خودرو را متوقف و دو سرنشین آن را دستگیر کردند.

وی اضافه کرد: در بازرســی از این خودرو دو قطعه شــمش طال که به 
طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف و به همراه متهمان به مقر انتظامی 

انتقال یافتند.
ســرتیپ امان اللهی با اشاره به اینکه طبق اعالم نظر کارشناسان، ارزش 
شمش های مکشوفه دو میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: افراد 
دستگیر شده که حدود 35 سال سن دارند، پس از تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
کیف و کفش خارجی به بازار نرسید

اصفهان- خبرنگارکیهان: فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: ماموران 
انتظامی مستقر در گلوگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرضا هنگام پایش 
خودروهای عبوری به دو دســتگاه کامیون کشنده مشکوك شده و هر دو را 

متوقف کردند.
سرتیپ عبدالرضا آقاخانی افزود: در بازرسی از این خودروها 430 کارتن 
کفــش خارجــی و 240 کارتن کیف و چرم خارجی فاقــد هرگونه مدارك 

گمرکی کشف شد.
این مقام انتظامی ادامه داد: ارزش محموله های کشــف شــده توســط 

کارشناسان مربوطه چهار میلیارد ریال اعالم شده است.
ســرتیپ آقاخانی اظهار داشت : در این خصوص رانندگان هر دو خودرو 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی 

تحویل داده شدند.
نجات قوچ از چنگال گرگ

گناباد- ایرنا: رئیس اداره محیط زیست گناباد گفت: یک راس قوچ کوهی 
که مورد حمله گرگ های گرسنه قرار گرفته بود، صبح دیروز توسط یک مسافر 

از چنگال آنها نجات داده شد.
محمد یوســف نژاد افزود: این مسافر با وسیله نقلیه خود از کرمان راهی 
خراســان رضوی بود که در مســیر خود در منطقه کالت گناباد با مشاهده 
گرفتاری قوچ کوهی در چنگال 2 گرگ، با اقدامی متهورانه گرگ ها را فراری 

و قوچ را رهایی داد.
وی ادامه داد: قوچ وحشی که از چند ناحیه بدنش به شدت زخمی شده 
بود، توسط این دوســتدار محیط زیست برای درمان به اداره محیط زیست 

گناباد تحویل شد.
یوســف نژاد گفت: این گونه وحشی پس از تیمارداری و بازیابی سالمت 

خود، به دامان طبیعت بازگردانده می شود.
قوچ کوهی از گونه های حفاظت شده در شهرستان گناباد محسوب می شود.

دستگیری هنگام بارگیری
رشــت- خبرگزاری فارس: رئیــس اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس 
گیالن اظهارداشــت: مأمــوران این فرماندهی هنگام گشــت زنی در یکی از 
خیابان های رشت به یک محموله رها شده در کنار خیابان مشکوك شدند و 

آن را تحت نظر گرفتند.
علی یوســفی به بارگیری محموله مذکور توسط یک دستگاه خودروی 
وانت اشاره کرد و افزود: خودروی مذکور پس از بارگیری کاال توسط مأموران 

متوقف و راننده آن دستگیر شد.
وی با بیان اینکه در بازرسی از محموله خودروی مذکور تعداد 302 هزار 
و 800 عدد انواع مواد محترقه غیر مجاز به ارزش 100 میلیون ریال کشف و 
ضبط شدتصریح کرد: فرد دستگیر شده با تشکیل پرونده به مراجع معرفی شد.

سوختگی 7 نفر در انفجار کپسول 
اصفهان - خبرگزاری فارس: مرکز فوریت های پزشکی اصفهان اعالم کرد: 
انفجار کپسول گاز LPG خودروی سواری در یکی از خیابان های شهر اصفهان 

7 نفر را مجروح و روانه بیمارستان کرد.
در این حادثه 3 زن، 2 کودك و 2 مرد که دارای ســوختگی ســطحی 
بودند به بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم اصفهان منتقل شدند.

علت این حادثه توسط کارشناسان درحال بررسی است.
شکار صیادان

ســنندج - ایرنا: رئیس اداره حفاظت محیط زیســت دیواندره کردستان 
گفت: ماموران یگان حفاظت این اداره در هنگام عملیات گشت زنی در حاشیه 
منطقه حفاظت شده »چلچمه« و منطقه »سارال« این شهرستان سه شکارچی 

متخلف را دستگیر کردند.
بهزاد شریفی افزود: از این شکارچیان الشه یک خارپشت، سه قبضه سالح 

شکاری و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.
وی اظهــار کرد: پرونده این متخلفان برای رســیدگی و صدور حکم به 

مراجع قضایی ارجاع شد.
منطقه حفاظت شده چلچمه با مساحت 92 هزار هکتار از برف گیرترین 
و سردســیرترین مناطق کردستان بوده و مابین سقز، مریوان و دیواندره قرار 

گرفته است.
نجات 6 کوهنورد

بجنــورد- خبرگزاری فارس: معــاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
خراســان شــمالی گفت: پیرو تماس تلفنی با ندای امداد مبنی بر گم شدن 
6 کوهنورد در کوه های باالدســت روســتای ایزی، تیم جستجو و نجات در 

کوهستان به منطقه اعزام شد.
سیدمصطفی صالح پور افزود: پس از جستجوی 3  ساعته در کوه های شاه 

جهان در محدوده ای به نام »ریشی« 6 کوهنورد نجات یافتند.
به گفته وی، یک تیم چهار نفره در عملیات برای نجات این کوهنوردان 

حضور داشتند.
واژگونی مرگبار اتوبوس

چناران - خبرنگار کیهان : مدیر عامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی 
گفت: واژگونی یک دســتگاه اتوبوس در کیلومتر 30 جاده چناران به قوچان 

پنج کشته و 20 مصدوم بر جای گذاشت.
سید مجتبی احمدی افزود: 6 نفر از مصدومان توسط امدادگران به صورت 
سرپایی مداوا شده و 14 نفر نیز با آمبوالنس هالل احمر و اورژانس به مرکز 

درمانی انتقال یافتند.
رئیس  پلیس راه خراسان رضوی نیز گفت: در پی واژگونی اتوبوس مزبور 
چهــار نفر در صحنه حادثه جان خود را از دســت دادنــد و یک نفر نیز در 
بیمارستان جان باخت.سرهنگ هادی امیدوار افزود: طبق بررسی های اولیه 
ســرعت زیاد، یخ زدگی سطح جاده و نقص فنی اتوبوس از علل اصلی وقوع 

این حادثه می باشند.
این اتوبوس ولوو با 26 مسافر از ساری به مقصد تربت جام در حرکت بود.

پیرترین مربی زن جهان 90 ســال پیش 
هنگامی  که 4 سال بیشتر نداشته، فوت  و فن های 
کونگ فــو را یاد گرفته و از آن به بعد به عنوان 

مربی فعالیت می کند.
به گزارش فارس، »ژانگ« مربی 94 ساله ای است 

که از 4 ســالگی کونگ فو را آغاز کرده و در زمان خیلی کوتاه توانســته تمام 
فوت وفن آن را یاد بگیرد و به عنوان مربی فعالیت خود را ادامه دهد.

ژانگ که موفقیت خود را مدیون پدرش می داند می گوید:  پس از 90 سال 
که کونگ فو را شروع کردم، هنوز به آن عالقه مندم و شاگردان زیادی دارم.

او گفت: اول ســعی می کنــم اصول اخالقی را به آنهــا آموزش دهم تا 
هنگامی که در کونگ فو قدرتمند شــدند، بدانند چگونه از مهارتشان استفاده 

کنند.
پیرترین مربی زن دنیا که 94 سال دارد، در سالمت کامل است و با وجود 

کهولت سن سر پاست و هیچ گونه بیماری خاصی ندارد. 
ژانگ در شهر نینگ بو در استان ژجیانگ زندگی می کند. نینگ بو در شمال 
شرقی استان ژجیانگ قرار دارد و بعد از شانگهای از لحاظ توان عملیاتی ارسال 

محموله های بازرگانی در جهان رتبه دوم است.

تحقیقات اخیر نشان می دهد مسافرانی که از 
وسایل حمل و نقل عمومی در انگلیس استفاده 
می کنند هشت برابر بیشتر از افرادی که با ماشین 
آالینده های  معرض  در  می کنند  تردد  شخصی 

سرطان زا قرار دارند.
بر اساس گزارش  میل آنالین، کسانی که سفر با مترو لندن را تجربه کردند 
بــه دلیل کیفیت پایین به باالترین میــزان در معرض آالینده های خطرناك 

قرار می گیرند.
این در حالی است که سفر با اتوبوس های شهری نیز کم از مترو ندارند.

کیفیت بد هوا هر سال هزینه ای بالغ بر 3/7 میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس 
تحمیل می کند.مطالعه محققان نشان می دهد زمانی که مترو و اتوبوس شهری 
از سیستم تهویه خود استفاده می کنند مسافران آنها بیشتر از قبل در معرض 
ذرات سرطان زا قرار می گیرند.در این پژوهش که توسط دانشمندان در دانشگاه 
سوری انجام شده است نوشته شده است: کسانی که سفر با متروی لندن را 
تجربه کرده اند، بدترین ســطح کیفیت هوا را استنشاق کرده اند.پس از مترو 
باالترین سطح از قرار گرفتن در معرض آالینده ها به اتوبوس های شهری تعلق 
داشــت که با توجه به مدت ســفر و باز بودن پنجره و سیستم تهویه میزان 
آالیندگی قابل توجهی در پی دارند.از آن جا که سفر با اتوبوس دقیقه 42-17 
بیش از ســفر خودرو بود، آن معنا بود که مسافران اتوبوس برای مدت زمان 

طوالنی تر به سطوح باالتر از آلودگی قرار گرفتند.
در عین حالی کسانی که به طور معمول برای رفتن به سر کار از خودروهای 

دیزلی استفاده می کنند حداقل آلودگی را تجربه می کنند.
این مطالعه همچنین نشان داد کسانی که در مناطقی که از رفاه بیشتری 
برخوردار است زندگی می کنند و به احتمال زیاد به اتومبیل شخصی دسترسی 
دارند، نســبت به کســانی که در مناطق محروم تر زندگی می کنند و عمدتا 
از اتوبوس و اشــکال دیگر حمل و نقل عمومی اســتفاده می کنند، کمتر در 
معرض آالینده ها قرار می گیرند.تخمین زده می شود که کیفیت بد هوا ساالنه 
3/7 میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس آســیب می زند و منجر به مرگ ساالنه 
9400 شهروند لندنی می شود.الزم به یادآوری است که این بررسی منحصر 
به شــهر لندن بوده و بررســی این موضوع در سایر شهرهای انگلیس آماری 

تکان  دهنده است.

را شناسایی  باند خالفکاری  اسپانیا  پلیس 
کرده که تویوتاهای قدیمی و کهنه را به »ِفراری« 

و »المبورگینی«های تقلبی تبدیل می کردند.
به گزارش ایسنا، پلیس اسپانیا سه نفر را به اتهام 
راه اندازی کارگاهی در شهر کوچک »سیلس« و تبدیل 

خودروها در این کارگاه و فروش آنها به مشتریان اینترنتِی از همه جا بی خبر 
بازداشت کرده است.

پلیس در این کارگاه برچســب ها، قطعات و کیت هایی را پیدا کرده که 
برای طراحی و تبدیل تویوتاهای کهنه به فراری F430 استفاده می شدند.

در مجمــوع 14 خودرو کــه در مراحل مختلف تبدیل و تغییر بودند در 
این عملیات کشــف شــده و چهار دســتگاه فراری تقلبی در بین آنها آماده 

فروش بوده اند.
به گزارش یونایتدپرس، این گــروه زمانی که یکی از خودروهای تقلبی 
خود را به قیمت حدودا 40 هزار یورو به فروش گذاشته بودند، توسط پلیس 

شناسایی شدند.

بر اثر تصادف دو قطار در لوکزامبورگ دست 
کم یک تن کشته و دو تن مجروح شدند.

به گزارش ایســنا، این حادثه در پی برخورد یک 
قطار مســافربری با قطاری باری در شهر »دودالنژ« 

روی داد.

مقامات محلی می گویند: قطار مســافربری عازم فرانســه بوده که عالئم 
توقف را نادیده گرفته اســت.به گزارش یورونیوز، برنامه حمل و نقل ریلی در 

این کشور برای دو روز آینده به تعلیق درآمده است.

کودک 1/5 ســاله سه شنبه شب در شهر جهرم 
واقع در اســتان فارس در کانالی که سیالب در آن 

جاری بود فوت کرد.
به گزارش تسنیم، این کودك که تبعه افغانی بود مقابل 
ترمینال شهر جهرم از بغل مادرش به داخل کانال آب افتاد 

و بر اثر سیالب شدید فوت کرد.
این حادثه ســاعت 19 و 37 دقیقه شــب چهارشنبه 
به نیروهای امدادی هالل احمر در جهرم اطالع رســانی و 
نجات گران پس از تالش جسد این کودك را که آب چندین 

متر آن را برده بود پیدا کردند.
نجات دو دانش آموز

فرماندار رابر فارس هم با اشــاره به مفقود شــدن دو 
دانش آموز رابری بر اثر بارش شدید باران در این شهرستان 
گفت: دانش آموزان مفقود شده رابری در محاصره سیل قرار 

گرفته بودند.
علیجان سلیمانی ادامه داد: این دانش آموزان با سختی 
و عبور از کانال های ســد رابر و طی چند کیلومتر مسافت 
به علت ســرما به کانکس متروکه ای پناه برده بودند که با 

همت نیروهای حاضر سالم به خانه بازگشتند.
وی خاطرنشان کرد: پس از مشاهده رد پای دانش آموزان 
چند اکیپ به جست وجو پرداختند که در نهایت به کانکس 
رسیدند و دانش آموزان را در حالی که از سرما در حال کبود 

شدن بودند، مشاهده و به منزل انتقال دادند.
انسداد پل محور شیراز - جهرم

فرمانــدار ویژه جهرم گفت: محور شــیراز - جهرم و 
بالعکس به علت ریزش پل مســدود اســت و رانندگان از 

تردد در این مسیر خودداری کنند.

علیرضا صحرائیان اظهار داشت: به دلیل سست بودن 
پایه های پل و عدم ایمنی در مسیر جهرم - شیراز و احتمال 

ریزش پل دوم  کل مسیر مسدود شده است.
وی گفت: ماشین  آالت راه و شهرسازی و راهداران در 
منطقه مستقر شــدند و تالش می شود تا مسیر فسا آزاد 
شود تا رانندگان از مسیر سروستان - فسا برای رفت و آمد 
استفاده کنند. به جز محور شیراز - جهرم و بالعکس مابقی 
محورهای استان فارس باز و تردد در آنها در جریان است.

فرماندار ویژه جهرم درباره روســتای حاجی آباد افزود: 
مشکل روستا کمتر شده اما با توجه به بند تغذیه مصنوعی 
که در باالدست روستا وجود دارد از اهالی درخواست شده 

تا پایان بارندگی به طور موقت روستا را تخلیه کنند.
صحرائیــان بیان کرد: بند تغذیه مصنوعی باالدســت 
این روستا به احتمال 50 درصد دچار شکستگی و سرریز 

آب می شود.
تخریب 700 واحد مسکونی رابر

فرماندار رابر میزان خسارت وارد شده طی بارش های 
اخیر در این شهرستان را 7 میلیارد و 200 میلیون تومان 
و  امدادرســانی به 500 خانوار آسیب دیده اشاره کرد و از 
تخریب 700 واحد مســکونی در شــهر و روستاهای این 
شهرستان با خسارت 20 تا 80 درصدی، تخریب 32 باب 
مدرسه خشتی با خسارت باالی 70 درصد و 18 باب مدرسه 

دیگر در اثر بارندگی های اخیر خبر داد.
وی تخریب 50 درصدی شــیالت، تلف شــدن 150 
راس دام و 500 قطعه طیور، تخریب 2 کیلومتر از خطوط 
برق، خسارت به انشعابات شهری، تخریب جاده دسترسی 
به خط انتقال  آب، تخریب چهار کیلومتر از معابر شهری 

هنزاء، تخریب 70 کیلومتر از جاده های عشایری، تخریب 
معابر شــهر رابر و... را از جمله خســارت های وارد شده به 

شهرستان رابر تاکنون برشمرد. 
سلیمانی خاطرنشان کرد: راه 37 روستای صعب العبور و 
عشایری رابر بر اثر طغیان رودخانه ها و برفگیر بودن مناطق 

مرتفع مسدود و برق چهار روستا نیز قطع شده است.
سیل در روستای رفسنجان

بر اثر بارش روزهای گذشــته، سیالب وارد خانه های 
روســتائیان ناصریه شهرستان رفسنجان شد و سبب تلف 
شدن تعداد زیادی دام سبک شد. در اثر این حادثه تیم امداد 
جمعیت هالل احمر با پتو و وسایل گرم کننده عازم روستای 
ناصریه شد و کمک به خسارت دیدگان در حال انجام است.

همچنین بارش 48 ســاعته باران موجب جاری شدن 
سیالب و آبگرفتگی خیابان ها و معابر سیرجان شد. 

تخریب راه های روستایی حاجی آباد
فرمانــدار حاجی آباد هرمزگان از تخریب 70 درصد از 

راه های روستایی طی بارندگی  های اخیر خبر داد.
حمید جهانگیری کوهشــاهی اظهار داشــت: صبح 
سه شــنبه محور ورودی شــهر فارغان از توابع حاجی آباد 
بــه دلیل طغیان رودخانه و بارندگی های اخیر ریزش کرد 
و کار مرمــت آب بردگی های این محور توســط اداره راه و 
شهرســازی انجام شد.وی افزود: در محور تنگه زاغ نیز به 
دلیل ریزش های سنگ در سردرب تونل و طغیان رودخانه، 

جاده مسدود شد.
فرماندار حاجی آباد همچنین گفت: 70 درصد از راه های 
روستایی تخریب و بافت های فرسوده نیز دچار خسارت و 

تعدادی پل نیز تخریب شده است.

سیل جهرم جان یک کودک را گرفت

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور 
ناجا از مردم خواســت با توجه به شرایط جوی 
نامساعد از ســفرهای غیر ضروری در برخی 

محورها خودداری کنند.
ســرهنگ نادر رحمانی به فارس، گفت: براساس 
پیش بینی هــای به عمــل آمده وضعیــت راه ها در 
استان های زنجان، مازندران، گیالن، قزوین، چهارمحال 
و بختیاری، اردبیل و آذربایجان شــرقی طی امروز و 

فردا مساعد نخواهد بود.
رحمانــی ادامه داد: محورهای هــراز، چالوس و 
فیروزکوه نیز طی روزهای پنج شنبه و جمعه به جهت 
بارش برف و کوالك و یخ زدگی ســطح راه وضعیت 
مناســبی برای تردد و مســافرت ندارند که برهمین 
اساس از شهروندان تقاضا داریم از تردد در این محورها 

خودداری کنند.
وی با اشاره به بارش باران و خطر سیالب در برخی 
از استان ها، افزود: با توجه به بارش باران و خطر سیالب 
طی امروز و فردا در برخی از استان ها اعم از هرمزگان، 
بوشهر، گلســتان، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و 
بلوچســتان، فارس، خوزســتان، کرمان، کرمانشاه و 
کردستان به هموطنان توصیه می کنیم تا از سفر به 

این محورها نیز خودداری کنند.

شرایط نامساعد تردد در برخی راه های کشور 
امروز و فردا از محورهای هراز 
چالوس و فیروزکوه تردد نکنید

رئیس پلیس راهور ناجا از فوت بیش از 12 هزار 
نفر در حوادث ترافیکی 9 ماهه امســال خبر داد و 
گفت: 7۳ درصد از فوتی ها مربوط به حوادث جاده ای 

بوده است.
بــه گزارش مهر، ســردار تقی مهری در ششــمین 
گردهمایــی بین المللــی »ایمنی راه« و ســیزدهمین 
گردهمایی بین المللی »نورو تروما« اظهار داشــت: تروما 

مهمترین مسئله اصلی بعد از صحنه تصادف است.
مهری با اعالم اینکه در سال 84 بیش از 27 هزار نفر 
در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند، افزود: 
در پایان سال 94 این عدد به 16 هزار و 600 نفر کاهش 
یافت که نشان از عزم و اراده در کشور برای کاهش تلفات 

حوادث ترافیکی دارد.
وی با بیان اینکه بستن کمربند ایمنی در دهه 80 در 
کشور جا افتاد و امروز به عنوان یک رفتار خوب ترافیکی 
تلقی می شــود، افزود: بیش از 90 درصد رانندگان ما در 
حال حاضر کمربند ایمنی را می بندند، اما هنوز بســتن 

کمربند ایمنی برای سرنشینان نیازمند کار بیشتر است.
رئیس پلیــس راهور ناجا با اشــاره به آمــار 9 ماهه 
تصادفات رانندگی که نشان از کاهش 2/7 درصدی تعداد 
جان باختگان نسبت به سال گذشته دارد، اظهار داشت: این 
در حالی اســت که بیش از یک میلیون گواهینامه جدید 
صادر کردیم و بیش از 1/5 میلیون وسیله نقلیه به چرخه 

حمل و نقل کشور اضافه شده است.
سردار مهری با اعالم اینکه قریب به 19 میلیون خودرو 
و حدود 12 میلیون موتورســیکلت در کشور وجود دارد، 
افزود: قریب به 22 تا 25 میلیون راننده فعال در کشــور 

داریم که عدد بزرگی است.
وی بــا اعالم اینکه قریب بــه 50 درصد فوتی های 
حــوادث ترافیکی بعــد از صحنه حادثه و در مســیر 
بیمارستان و در داخل بیمارستان اتفاق می افتد، گفت: 
باید برای مجروحین بعد از صحنه تصادف برنامه ریزی 
دقیق تری داشته باشیم، بنابراین می طلبد در این زمینه 

سرمایه گذاری بیشتری صورت بگیرد.
رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به سه عامل مهم راه، 
خودرو و رفتــار راننده در وقوع تصادفات ترافیکی اظهار 
داشت: اســتانداردهای خودرو بهتر شده اما باز هم باید 

برای ارتقای کیفیت خودروها تالش کنیم.
مهری با اعالم اینکه 73 درصد جان باختگان حوادث 
ترافیکی مربوط به خارج از شــهرها اســت، گفت: در 9 
ماهه امسال 5300 فقره تصادف فوتی رخ داده که در این 
حوادث بیش از 12 هزار نفر جان خود را از دست داده اند.

وی با اشــاره به اقداماتی که بــرای ایمنی جاده ها و 
کنترل حوادث ترافیکی انجام شده است، گفت: در حال 
حاضر حدود هزار دوربین فعال در جاده ها داریم که قرار 

است تا سال آینده به 1800 دوربین افزایش یابد.
رئیس پلیــس راهور ناجا با اعــالم اینکه 51 درصد 
کسانی که در تصادفات فوت کرده اند در سنین 21 تا 50 
سال بوده اند، تأکید کرد: پلیس با بهره گیری و استفاده از 
تجربیات جهانی، به دنبال مدیریت سوانح ترافیکی است.
مرگ ساالنه 2 تا ۳ هزارکودک در تصادفات

مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب شــفا نیز در این 
همایش گفت: باید توجه کرد که متاسفانه ساالنه دو تا سه 
هزار کودك در تصادفات جان خود را از دست می دهند، 
این درحالیست که اگر در خودروها صندلی کودك را تعبیه 
کنیم میزان مرگ و میرشان بین 70 تا 80 درصد کاهش 
می یابد و در عین حال شاهد کاهش 60 درصدی آسیب 
به کودکان در تصادفات هستیم. بر این اساس مردم باید 
بدانند که هزینه نکردن برای مسائلی چون تعبیه صندلی 

کودك در خودروهایشان، ریسک بزرگی است.
به گزارش ایســنا، دکتر علی گرجی گفت: مسئله ای 
که باعث شد تا ما در کنگره ها به سمت ایمنی راه ها برویم 
این بود که طبق بررسی ها دریافتیم که بیماری هایی مانند 
صرع مقاوم به درمان، اختالالت روانی، اختالالت شخصیتی 
و... به دنبال ضربه به ســر ایجاد می شوند که بیش از 95 
درصد این بیماری ها با علم روز دنیا قابل درمان نیستند.

ساالنه 2 تا ۳ هزار کودک در تصادفات فوت می کنند

مرگ 12 هزار نفر در حوادث ترافیکی ۹ ماهه امسال

پرداخت حقوق معلمان 
حق التدریسی تا پایان اسفند

وزیــر آموزش و پرورش از پرداخت حقوق 30 هزار 
معلم حق التدریس تا پایان امسال خبر داد.

فخرالدین دانش آشتیانی به خبرگزاری صداوسیما 
گفت: دو هزار و 700 میلیارد تومان امسال برای پرداخت 
مطالبات حقوق فرهنگیان در نظر گرفتیم که بخشی از 
این مطالبات تا شــهریور امسال پرداخت شد و حقوق 
معلمان حق التدریس را نیز امیدواریم تا پایان امســال 

پرداخت کنیم.
قطع ۴ انگشت پسر ۱۶ ساله 

داخل چرخ گوشت
چهار انگشت پسر 16 ســاله به دلیل بی احتیاطی 
هنگام کار با چرخ گوشت صنعتی، به طور کامل قطع شد.
به گزارش پایگاه خبری 125، فرمانده آتش نشانان 
اعزامی درباره جزئیات این حادثه گفت: صبح دیروزکارگر 
16 ســاله ای در یک کارگاه کوچــک تهیه مواد غذایی 

واقع در بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان سیمون بولیوار با 
چرخ گوشت صنعتی مشغول کار بود که به دلیل بی احتیاطی 
ناگهان دست او به درون دستگاه فرورفت و انگشتان دستش 

قطع شد.
پاساژ کویتی ها بازگشایی شد

شهردار منطقه 12 تهران گفت: با توجه به اینکه کسبه 
پاساژ کویتی ها، یک مشاور مقاوم ساز دارای صالحیت را به 
شهرداری معرفی کردند و همزمان نیز تیم فنی شهرداری 
منطقه نسبت به پایش ساختمان اقدام کرد شهرداری مجوز 
داد تا واحدهای این پاساژ در اختیار صاحبان آن قرار گیرد.
ملکی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: فعالیت کسبه 
ادامه خواهد داشــت به شرطی که ایمن سازی ساختمان و 

مقاوم سازی آن در سه ماه آینده انجام شود.
وی افزود: 300 مغازه در پاساژ کویتی ها وجود دارد که 

از یک ماه گذشــته به علت آتش سوزی ساختمان پالسکو، 
در مجاورت آن فعالیت آنها نیز متوقف شده بود.

مرخصی مهدی هاشمی
 تا 30 بهمن ماه تمدید شد

مدیرکل زندان های استان تهران گفت: مرخصی مهدی 
هاشمی تا روز شنبه 30 بهمن ماه، بنا به درخواستی که از 

طرف وی ارسال شده بود، تمدید شده است.
محبی در پاسخ به اینکه آیا امکان تمدید مجدد مرخصی 
مهدی هاشــمی بعد از 30 بهمن ماه وجود دارد، به باشگاه 
خبرنگاران جوان گفت: تمدید مجدد مرخصی هاشمی به 

تصمیم مقامات قضایی بستگی دارد.
مهدی هاشمی از نزدیک به 40 روز پیش به علت فوت 

پدرش در مرخصی به سر می برد.

هشدار بهزیستی در خصوص 
کالهبرداری از معلوالن 

به بهانه خودرو
معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران از کالهبرداری 
جدید دالالن با عنوان امتیاز خودروی داخلی برای معلوالن 
خبر داد و گفت: به معلوالن هشــدار می دهیم که به هیچ 

عنوان فریب این افراد را نخورند.
محمدرضا اسدی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: در 
حال حاضر ســودجویان به اطالعات 4700 نفری که در 
انتظار دریافت این خودروها هستند دسترسی پیدا کرده و 
با برقراری تماس با این افراد اقدام به کالهبرداری می کنند 
تا جایی که معلوالن دچار ســردرگمی شده و مشکالت 

متعددی را ایجاد کرده است.
وی از معلوالن خواست در صورت تماس تلفنی مبنی 
بر امتیاز خودروی واگذاری مناسب ســازی شده داخلی و 
بهره مندی از معافیت های آن در اسرع وقت با شماره تلفن 

88789333 تماس بگیرند.

رئیس شورای قضائی استان کرمان از عفو 6 
نفر از محکومین اعدام در استان کرمان خبر داد.

به گزارش میــزان، یداهلل موحد، اظهار کرد: با عفو 
رهبر معظم انقالب 6 زندانــی کرمانی از اعدام رهایی 

یافتند.
وی در تشریح این خبر گفت: به مناسبت فرارسیدن 
سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، رهبر معظم 
انقالب اسالمی )مدظله العالی( با پیشنهاد عفو، تخفیف 
یا تبدیل مجازات 631 نفر از محکومان محاکم عمومی 
و انقالب، ســازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی 
نیروهای مســلح موافقت کردند، که هفت مورد از آنها 

مربوط به استان کرمان است.
رئیس شورای قضائی استان کرمان اعالم داشت: با 
اعمال این عفو 6 نفر مجازات اعدامشــان با یک درجه 
تخفیف به حبس ابد تبدیل شده است و همچنین یک 

نفر نیز میزان مجازاتش تقلیل یافته است.
وی ابراز داشت: 6 نفر از این افراد که مورد عفو قرار 
گرفته اند مرد و یک نفر زن هستند و کلیه جرائم متهمین 

در حوزه مواد مخدر است.

درگیری لفظــی و تیراندازی بین 2 مرد در یکی 
از خیابان  هــای قم منجر به مــرگ یکی از طرفین 

درگیری شد.
به گزارش میزان، حوالی ســاعت 21 شب چهارشنبه، 
درگیری دو مرد در خیابان 17 شــهریور، محله نیروگاه قم 

منجر به مرگ یک از افراد حاضر در این درگیری شد.
این درگیری به علت اختالفات مالی بوده و 2 مرد که از 
باشگاه بدنسازی خارج می شده اند، پس از درگیری لفظی با 

اسلحه گرم یکدیگر را مجروح کردند.
یکی از طرفین این درگیری در بیمارستان جان خود را 

از دست داده و نفر دوم نیز مراحل درمان را طی می کند.

سرپرست دادســرای عمومی و انقالب مشهد 
که  گرند  مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری  گفت: 
از مهلت های قانونی دستگاه قضایی برای پرداخت 
حق و حقوق شــاکیان پرونده استفاده نکرده بود 
با شکایت سهامداران در مشهد بازداشت و روانه 

زندان شد.
قاضی حســن حیدری در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افزود: متهم به جرم فروش اوراق موسوم به سهام و عدم 

پرداخت حق و حقوق سهامداران دستگیر شد.
وی بیان کرد: مدیرعامل شرکت گرند، بیستم بهمن 
ماه سال گذشته نیز با شکایت سهامداران و تفهیم اتهام 
کالهبرداری روانه زندان شده بود که با تعهد ادای حقوق 
سهامداران و شاکیان، با قرار وثیقه آزاد شد ولی به تعهدات 

خود عمل نکرده و به اخطاریه ها نیز توجهی نداشت.
معاون دادســتان عمومی و انقالب مشــهد افزود: با 
پیگیری مجدد شاکیان و با توجه به اینکه احقاق حقوق 
شاکیان در اولویت اول رسیدگی به پرونده های اقتصادی 
در دادســتانی مشهد قرار دارد، این فرد دوباره بازداشت 

و روانه زندان شد.
تیرماه سال گذشته درپی اعالم شکایت برخی شاکیان 
از شرکت سرمایه گذاری گرند در مشهد، مدیرعامل این 
شرکت به اتهام فروش غیرقانونی سهام با دستور قضایی 

به پلیس آگاهی خراسان رضوی احضار شد.
طبق قانون و اعالم دادستانی مشهد، تبلیغات و فروش 
ســهام شرکت های سهامی خاص خالف قانون و ممنوع 
اســت اما شــرکت گرند با نادیده گرفتن قانون اقدام به 

فروش سهام کرده بود.
در پرونده گرند، سال گذشته برخی افراد که چک های 
آنان برگشت خورده بود اعالم شکایت کرند و این درحالی 
بود که مدیرعامل این شــرکت در بازجویی هایی که در 
پلیس آگاهی صورت گرفت عنوان کرده بود که با مشکل 
نقدینگی مواجه شده ایم و به این خاطر چک ها برگشت 

خورده است.
متهم با گذشــت یک ســال از این موضوع و آزادی 
به قید وثیقه، هنوز نســبت به پرداخت حقوق شاکیان و 
سهامداران اقدام نکرده که روز سه شنبه، 26 بهمن جاری، 

دوباره دستگیر و روانه زندان شد.

بخشش 6  اعدامی 
در کرمان

درگیری مسلحانه 2 نفر در قم 
یک کشته برجا گذاشت

مدیرعامل شرکت گرند 
در مشهد روانه زندان شد


