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شان اسپایســر در جلسه روز جمعه پرچم 
آمریکا را به صورت وارونه به لباس خود سنجاق 

کرده بود.
به گزارش واشــنگتن  پســت، هنگامی که »شان 
اسپایسر« سخنگوی کاخ سفید روز جمعه برای پاسخ 

به پرسش های خبرنگاران حاضر شد، پرچم آمریکا را وارونه روی لباس خود 
سنجاق کرده بود.با این  حال، خبرنگاران حاضر در جلسه به سرعت این موضوع 
را بــه وی اطالع دادند.»جان رابرتس« - خبرنگار فاکس نیوز- به وی گفت: 

»پرچم را وارونه نصب کرده اید.«
اسپایسر نیز با مزاح به وی پاسخ داد: »جان رابرتس همواره در طرز لباس 
پوشیدن به ما کمک می کند.«یک خبرنگار دیگر نیز به وی گوشزد کرد که 
پرچم همچنان وارونه باقی مانده اســت.پس از آن، اسپایسر پرچم متصل به 
لباس خود را برگرداند، از خبرنگاران تشکر کرد و به سخنان خود ادامه داد.

با این  حال، انتشــار تصاویر و ویدیوهای این جلســه در فضای مجازی، 
توجه بســیاری را به خود جلب کرد.آمریکا برای به نمایش گذاشــتن پرچم 
خود قوانینی را وضع کرده است. در این قوانین آمده است: »پرچم به جز در 
شرایط اضطراری و به نشانه خطری بسیار شدید برای جان و مال افراد، هرگز 

نباید به صورت وارونه نمایش داده شود.«

شورای شهر روچدیل در انگلیس به دنبال 
تصویب قانونی بــرای مقابله با کاربردن الفاظ 

رکیک در اماکن عمومی است.
به گزارش پایگاه اینترنتی ایندیپندنت، شــورای 
شهر »روچدیل« در شــمال غرب انگلیس به تازگی 

الیحه ای مطرح کرده است که به موجب آن هر شخصی که در اماکن عمومی 
لب به ناسزا بگشاید 100 پوند جریمه می شود.

هدف از پیشنهاد این الیحه جلوگیری از به کار بردن ناسزا و الفاظ رکیک 
در اماکن عمومی، به تبعیت از قانون حفاظت و نظم در فضاهای عمومی است.
این الیحه موجب ایجاد موجی از خشــم در میان طرفداران آزادی بیان 
شده است. آن ها معتقدند این پیشنهاد نقض حقوق بشر و سوءاستفاده اعضای 

شورای شهر از قدرتشان است. 
در همین حال، اعضای شــورای شهر تصویب این الیحه را روندی برای 
متوقف کردن »اقلیت خاطی« و ارتقای ادبیات زبانی شــهروندان می دانند. 
»ســیمون دانزوک«، از اعضای شورای شهر روچدیل به بی بی سی گفت: این 

قانون برای شهر ضروری است.
از دیگر اشکال نقض قانون حفاظت و نظم در فضاهای عمومی در این شهر 
می توان به تکدی گری، ولگردی، سد معبر، پخش موسیقی با صدای بند، صدای 
بلند اگزوز، اسکیت در خیابان و ایستگاه موسسات خیریه غیرمجاز اشاره کرد.

نظرســنجی های جدید نشــان داد میزان 
محبوبیت »مالنیا ترامپ« در میان آمریکایی ها 

رو به افزایش است.
به گزارش ســی ان ان، نتایج نظرسنجی موسسه 
سی ان ان او آر سی نشــان داد میزان محبوبیت »مالنیا 

ترامپ« از زمان ورود همسرش به کاخ سفید، حدود 16 درصد افزایش یافته 
است.میزان محبوبیت مالنیا ترامپ پیش از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید 
آمریکا 36 درصد بود که در حال حاضر این رقم به 52 درصد افزایش یافته 
است. جالب این جاست که میزان محبوبیت وی در میان مردم آمریکا بیش 

از دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید این کشور است.
میزان نارضایتی از بانوی اول آمریکا نیز در حال حاضر حدود 32 درصد 
اعالم شــده اســت. همچنین پیش از مراســم تحلیف ترامپ، 23 درصد از 
شرکت کنندگان در نظرسنجی هیچ نظری در خصوص مالنیا ترامپ نداشتند؛ 
اما پس از ورود ترامپ به کاخ سفید، این رقم به 12 درصد کاهش یافته است.
یکی از نکات جالب این نظرسنجی این است که میزان محبوبیت مالنیا 
ترامپ در میان مردان آمریکایی بیش از زنان این کشــور اســت. 58 درصد 
مردان و 46 درصد زنان شــرکت کننده در این نظرسنجی بانوی اول آمریکا 

را مثبت ارزیابی کردند.

باستان شناسان مصری و آلمانی موفق شدند 
ســر مجســمه 8 متری 3 هزار ساله که گمان 
می رود متعلق به فرعون رامســس دوم باشد، 
را از زیرزمین خیابانی در محله المطریه قاهره 

کشف کنند.

به گزارش سی ان ان، این کشف یکی از مهم ترین کشف های باستان شناسی 
سال های اخیر مصر است.

باستان شناســان در حال عملیات جســت وجو برای پیــدا کردن دیگر 
بخش های این مجســمه از مناطق اطراف هســتند و این در حالی است که 
آن ها همزمان مجسمه ای از فرعون ستی دوم نوه پسری رامسس دوم را نیز 

در همین منطقه کشف کرده اند.
رامســس دوم یکی از بنام ترین حکمرانان مصر باستان است که به مدت 
بیش از 6 دهه از سال 1279 تا 1213 پیش از میالد بر این کشور فرمانروایی 

می کرد.
 وزارت آثــار باســتانی مصر این کشــف را جزو مهم ترین کشــف های 
باستان شناسی این کشور طی سال های گذشته خوانده و وعده داده در صورت 
پیدا شدن دیگر بخش های مجسمه رامسس دوم، امکان نصب این مجسمه در 
موزه ملی بزرگ قاهره برای بازدید عموم تا سال آینده میالدی فراهم است.
مجسمه کشف شده از سنگ سختی به نام کوارتزیت ساخته شده است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: دشمن به این نتیجه 
رسیده است که اگر بخواهد در نظام و کشورما اثر گذار 
باشد باید به مسائل اقتصادی بپردازد و با ابزار اقتصادی 

مردم را از مسئولین جدا کند.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجت االسالم غالمحسین 
محسنی اژه ای صبح دیروز در جمع فعاالن بخش خصوصی 
اتاق بازرگانی  افزود: دشــمن می خواهد با این ابزار اهداف 
خود را تعقیب کند و با این کار به نوعی تغییر نظام را دنبال 
می کند. دشــمن از این مجــرا می خواهد اهداف خود را در 
کشور ما تعقیب کند و به این نتیجه رسیده است که جنگ 

نظامی بسیار پرهزینه است و مردم ما را متحدتر می کند.
محســنی اژه ای گفــت: در حدود یک دهــه قبل که 
سیاســت های کلی اصل 44 تدوین و ابالغ شــد و پس از 
آن هم قانون اجرای سیاســت های اصل 44 توسط مجلس 
شــورای اسالمی برای اجرا ابالغ شد، باز هم پس از چندی 
رهبر انقالب با دوراندیشــی خود سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی را مطرح کردند.
وی اظهار داشــت: گاهی بنده از خود می پرسم که اگر 
چنانچه از ما پرسیده شود که با توجه به نظر مشخص دین 
اسالم، قانون اساسی و تدابیر رهبری، چه کاری در خصوص 
رشد و توسعه اقتصادی داشته اید چه پاسخی باید داد و آیا 
اینکه بگوییم نگذاشته ا ند جواب قانع کننده ای است یا اینکه 
بگوییم مشکل مربوط به گذشته ها است جواب درستی است؟

معاون اول قوه قضائیه توضیح داد: گاهی از فردی پرسیده 
می شود که چرا فالن کار را نکردید و می گوید نگذاشتند یا 

این مشــکل مخصوص گذشتگان است. هر دولتی می گوید 
که این مشــکالت مربوط به ما نیست و مربوط به گذشته 
است که پاسخ قانع کننده ای نیست. مثال ترامپ این حرف ها 
را می زند و می گوید که خرابی ها مربوط به دولت قبل بوده 

است، حاال باید ببینیم که او چکار می کند.
وی خاطرنشــان کرد: البته می گوییم که اتاق بازرگانی 
وظایف مشورت دادن،  نظارت کردن و هدایت کردن را برعهده 
دارد و درست است که اتاق در این خصوص فعال است؛ اما 
حرفی که از اتاق بیرون می آید باید حرف آخر باشد تا کمتر 
بتوان روی آن حرفی زد ولی بنده احساس می کنم که اتاق آن 
مقداری که باید نقش آفرینی داشته باشد را در حد الزم ندارد.
اژه ای بــه بیان مصداقی در این زمینه پرداخت و گفت: 
برای ســال آینده 40 هزار میلیارد اوراق خزانه عرضه شده 
اســت، آیا این کار خوب است یا بد؟ این کار چه گره ای از 
کار دولت و فعاالن بخش اقتصادی باز می کند، این کار چه 
اثرات مثبت و منفی برای حال و یا آینده دارد؟ لذا باید پرسید 
بخش خصوصی در این زمینه چه میزان نقش داشته است؟ 

در این کار حرف اصلی را چه کسی زده است.
وی ادامه داد: گفته می شود که نقدینگی دو برابر شده 
اســت و یا میزان بدهی دولت به بانک ها و یا بدهی بانک ها 
به بخش خصوصی تغییر کرده اســت، در این گونه مثال ها 
بخش خصوصی چه نقشی ایفا کرده است. آیا حقیقتا در این 

شرایط باید به این نظرات مشورتی بسنده کنیم.
معــاون اول قوه قضائیه  ادامــه داد: موضوع دیگر این 
اســت که چگونه اتاق بازرگانی و بخش خصوصی می تواند 

به پرونده های مطرح در دســتگاه قضــا کمک کند؛ چون 
هــم نظام، هم مردم و هم فعاالن اقتصادی در این موارد در 
حال ضرر هستند و عقل سلیم می گوید که چیزی که همه 
طرف آن ضرر است باید برطرف شود.محسنی اژه ای گفت: 
آیا همه این مشــکالت صرفا به خاطر خود فرد است یا این 
مشکالت بر سر آن فرد آوار شده است آیا همه تقصیرها بر 
عهده صاحب کارخانه است یا مجموعه مشکالتی مثل قانون 
یا اجرای قانون یا موضوعات دیگر بر سر راه فرد وجود داشته 
است که او مرتکب جرم شده است. آیا تمام علل ارتکاب جرم 
خود فرد بوده است یا علل دیگری بر سر او آوار شده است.
وی تصریــح کرد: یک فرد کــه می خواهد یک فعالیت 
اقتصادی کند با یک ســری مشکالت روبرو می شود و برای 
عبــور از موانع به ناچار تخلفاتی را مرتکب می گردد که اگر 
این موانع نبود دست به این کار نمی زد.سخنگوی  قوه قضائیه 
گفت: مدیرعامل یک بانک گاهی با دستور و سفارش فردی 
منصوب می شود. وقتی یک مدیرعامل این چنین نصب شد 
فردا از آن فرد دستور دهنده حرف شنوی دارد. آن فرد فعال 
اقتصادی وقتی که می بیند که شرایط به نفع او نیست و بین 
او بــا فرد دیگر تبعیض به وجود می آید و به رفیق یا رقیب 
او تسهیالت اعطا می شود اما به او تسهیالتی داده نمی شود 
چــه فکری می کند؟ یا وقتی که فرد متخلفی در بانک پیدا 
می شــود و می گوید من به تو تسهیالت می دهم به شرطی 
که آن مقدار را به من بدهی وقتی که یک شــعبه سه هزار 
میلیارد ال سی غیرواقعی صادر می کند که اگر به فرد آگاه و 
توانمندی وجود داشت می فهمید که آنها غیرواقعی است در 

این گونه شرایط مقصر کیست.محسنی اژه ای افزود: حال این 
پرونده  به دستگاه قضایی می آید و به جرم های فرد رسیدگی 
می شود؛ اما باید پرسید کارخانه و اموال و شرکت های او چه 
می شود. حال که فرد به زمین خورده است، آیا کسی هست 
که بــه او کمک کند آن فرد با توجــه به میزان تقصیرش 

مجازات خواهد شد؛ اما تکلیف اموالش چه می شود.
وی ادامه داد: مثال یک فرد تخلف کرده و با ال سی های 
صوری فعالیت اقتصادی انجام داده است، این فرد کارخانه 
و شرکت های زیادی دارد. آیا تعطیل کردن این کارخانه ها و 
شرکت ها به سود کشور است یا ضرر کشور، به سود اقتصاد 
یا به ضرر اقتصاد است و با این اقدام سایر فعاالن اقتصادی 
هم از نظر روانی دچار مشــکل می شوند، با خود می گویند 
این فرد که این مقدار توانمند و با رابطه است، نتیجه کارش 
اینچنین شــده پس چرا ما دیگر کار اقتصادی کنیم و لذا 

سرمایه اش را در کارهای زود باز ده خرج می کند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: یکی از معاونان دادستان 
تهران به تنهایی چند پرونده مهم را در دست دارد که واقعا 
سخت است و با تالش و زحمت در حال پیگیری آنها است، 
بویژه در گرفتن نظر کارشناسی که برای کارشناسی کارخانه 
اهواز این مشکل پیش آمد. یک کارشناس ارزش آن را دو هزار 
میلیــارد برآورد کرد و کارشــناس دیگر آن را 600 میلیارد 
زیــان ده خواند. این کارخانــه بیش از دو هزار کارگر دارد و 

وضعیت این کارگران چه می شود؟
در این نشســت اعضای حاضر در اتاق بازرگانی به بیان 

مشکالت خود پرداختند.

معاون اول قوه قضائیه در جمع فعاالن اقتصادی اتاق بازرگانی:

بیان اینکه مشکالت مربوط به گذشته است قانع کننده  نیست

وزیر آموزش و پرورش در حاشیه نشست مجلس 
دانش آموزي از برگشت 8۰۰ میلیارد تومان به صندوق 
ذخیره فرهنگیــان و تغییر در اعضای هیئت مدیره 

بانک سرمایه خبر داد.
به گزارش فارس، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در 
حاشیه اولین روز از برگزاری دومین نشست هشتمین دوره 
مجلس دانش آموزی که در ساختمان قدیم مجلس برگزار 
شــد در پاسخ به سوالی درخصوص اجرای طرح رتبه بندی 
معلمان در سال آینده، اظهار داشت: کارگروهی گذاشته ام 
تا بحث نظام حقوقی معلمان را تدوین کنیم که در آن نظام 

به موضوع رتبه بندی معلمان نیز توجه می شود.
دانش آشتیانی درخصوص پرداخت مطالبات فرهنگیان، 
یادآور شــد: مطالبات چند قسمت دارد؛ یکی پاداش پایان 
خدمت بازنشستگان فرهنگی است که پاداش بازنشستگان 
تا سال 94 پرداخت شده است ضمن اینکه بخشی از حقوق 
ســرباز معلمان نیز پرداخت شــده اما قسمتی از مطالبات 
نیز باقی مانده اســت.وی در پاسخ به عدم پرداخت بخشی 
از مطالبات ســال94 ،افزود: تا آن جا که بنده اطالع دارم 
پاداش ها پرداخت شده است اما پاداش پایان خدمت سال 
95 هنوز باقی مانده است و در حال دنبال کردن این موضوع 
هستیم؛ بعضاً حق التدریس مربوط به اول مهر تا پایان سال 
جاری باقی مانده است که پرداخت نشده است.وزیر آموزش 
و پرورش از پرداخت حقوق معلمان در اســفند ماه امسال 
خبر داد و گفت: این حقوق زودتر پرداخت شــده است که 
باید از دولت تشکر کنیم و بقیه مطالبات را دنبال می کنیم 
و امکان دارد بخشــی از آن را قبل از ســال جدید و بخش 

دیگر را در سال 96 پرداخت کنیم.
وی درخصوص میزان پرداختی مطالبات در قبل از سال 
جدید، گفت: نمی دانم، در حال تالش هستیم و این موضوع 
را در دولت با ســازمان برنامــه و بودجه دنبال می کنیم و 
امیدواریم قسمتی از آن را قبل از سال جدید پرداخت کنیم.
دانش آشــتیانی درخصوص موضوع بازگشت سه هزار 
میلیارد تومان از تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان به این 
صندوق، بیان داشــت: بنده اطالع دقیقی ندارم و براساس 
گزارشی که به بنده داده اند و مربوط به دو هفته قبل است 
نزدیک 800 میلیارد تومان بوده است که به صندوق ذخیره 
برگشته است اما اینکه رقم 3 هزار میلیارد تومان باشد بنده 

نیز شنیده ام اما هنوز گزارش آن نرسیده است.

وی درخصوص انتصاب افراد در کمیته مربوط به صندوق 
ذخیره فرهنگیان گفت: سعی می کنیم در جاهایی که افراد 
فعالی در هیئت مدیره و شرکت ها نبوده اند افرادی با تخصص 

مسائل اقتصادی به کار بگیریم.
دانش آشــتیاني افزود: طرح های مربــوط به مجامع و 
شرکت ها تمام شده است و تغییراتی در هیئت مدیره انجام 
دادیم و در حال حاضر تأیید هیئت مدیره بانک ســرمایه 
هفته پیش رســیده اســت و افراد جدید در هیئت مدیره 

منصوب شده اند.
تعلیم وتربیت به موضوعات حفظ کردني

 محدود نمي شود
وزیــر آموزش و پرورش همچنین طی ســخنانی در 

اولیــن روز از برگزاری دومین نشســت هشــتمین دوره 
مجلس دانش آموزی گفت: راه شــکوفایي  اســتعدادها، 
پــرورش خالقیت ها، آموزش مهارت هــا و در یک کلمه،  
قدرتمندکــردن جامعه،  تنهــا از طریــق توانمندکردن 

دانش آموزان میسر است.
به گزارش مرکز اطالع رســاني و روابط عمومي وزارت 
آموزش و پرورش، فخرالدین دانش آشــتیاني با اشاره به  
اینکه دانش آموزان توانمند، سرمایه توسعه جامعه در آینده 
هستند، تصریح کرد: در گفتمان »دانش آموزان توانمند، 
سرمایه توسعه آینده « همه دستگاه ها و نهادها نقش دارند، 
بنابرایــن تعلیم وتربیت محدود به موضوعات صرفاً حفظ 
کردني نمي شود و موضوعاتي مانند، مقیدکردن مدرسه به 
اجراي دستورالعمل هاي خشک و نادیده گرفتن نیازهاي 

دانش آموزان در این گفتمان جایگاهي ندارد.
دانش آشتیاني افزود: تعلیم وتربیت فعلي، آن چنان که  
باید با جامعه ارتباط الزم را  ندارد و نیازهاي اصلي را مرتفع 
نمي ســازد، بنابراین نظام تعلیم وتربیت باید تغییر کند و 

پرورش بر آموزش، مقّدم شمرده شود.
وي اجتماعي شــدن را الزمه آموزش موفق دانست و 
گفت:  چاره اي جز مشارکت دانش آموزان در مسائل نداریم ، 
زیرا عرصه  مدرسه ، تنها محل آموختن درس نیست، بلکه ، 
محل آموختن مهارت و قدرت در تعامل با جامعه اســت. 
وي مشورت دهي و مشورت گیري را نوعي گفتمان دانست 
و خاطرنشــان کرد: مجلس دانش آموزي با نوپایي خود، 
مي تواند ظرفیت هاي جدیدي را در آموزش و پرورش ایجاد 

کند و صداي دانش آموزان را به گوش مسئولین برساند.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس 
فتای ناجا یکی از نارضایتی های عمده شهروندان در 
طول سال های اخیر را نحوه تهیه و رزرو بلیت اینترنتی 

عنوان کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا، سرگرد مهدی 
شکیب گفت: هموطنان برای تهیه بلیت به مراکز و سایت های 
مجاز که در پرتال رسمی هر یک از ارگان های حمل  و نقل 
عمومی مثل هواپیمایی کشوری)http://www.cao.ir(، حمل و 
نقل ریلی)https://www.raja.ir/( و حمل و نقل جاده ای)سایت 
تعاونی های مجــاز( آمده مراجعه نموده و از خرید بلیت از 
سایت های واسط که به صورت غیرمجاز اقدام به فروش بلیت 
و بعضاً گران تر از قیمت مصوب می نمایند خودداری نمایند.
شکیب با اشاره به شگرد های کالهبرداری در این حوزه 
گفت: در یکی از راه های مجرمانه که در برخی از پرونده های 
تشکیل شده در پلیس فتا نیز مورد بررسی قرار گرفته است، 
افراد سودجو اقدام به طراحی سایت های جعلی فروش بلیت 
اینترنتی کرده اند و با استفاده از این شگرد توانسته اند مبالغ 

زیادی به سرقت ببرند.
وی افزود: این شگرد که به فیشینگ معروف شده است، 

طعمه که همان رمزهای عبور و اطالعات بانکی است را برای 
مجرم فراهم می آورد و مجرم با استفاده از این اطالعات در 
فرصتی مناسب اقدام به برداشت از حساب بانکی قربانیان 

می نماید.
به گفته سرپرســت اداره پیشگیری از جرائم سایبری 
پلیس فتا، فیشــرها با طراحی صفحاتی جعلی که بسیار به 
صفحه اصلی فروش بلیت الکترونیکی شــبیه است، تمامی 
اطالعات بانکی که قربانی در هنگام خرید بلیت وارد می کند 
را به ســرقت می برند و در ادامه می توانند خرید اینترنتی، 

انتقال وجه و.... را انجام دهند. 
سرگرد شکیب در توصیه به کاربران فضای مجازی گفت: 
کاربران سعی کنند همیشه آدرس سایت های بانکی و سایر 
سایت های مهم خود را در آدرس بار تایپ نموده و از رفتن 
به لینک هایی که در سایت های مختلف و یا در شبکه های 

اجتماعی ارائه شده خودداری کنند.
وی افزود: پلیس فتا از هموطنان درخواســت می کند 
در صورت مواجهه با موارد مشــکوک آن را از طریق سایت 
پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی 

گزارش نمایند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: با پیش بینی  
ترافیک پرحجم در معابر طی روزهای پایانی سال با 
اتخاذ یکسری تمهیدات، اقدام به تسهیل ترافیکی 

و تامین امنیت شهروندان می نماییم.
بــه گزارش مرکز اطالع رســانی فرماندهی انتظامی 
تهران بزرگ، سردار حسین ساجدی نیا با اشاره به کنترل 
بزرگراه ها، معابر و خیابان های شهر تهران از سوی ماموران 
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در روزهای پایانی 
ســال، گفت: با توجه به فرا رسیدن روزهای پایانی سال 
و همچنین خروج شهروندان و مسافران نوروزی و حضور 
شــهروندان برای زیارت اهل قبور، پیش بینی می شــود 
ترافیک تردد در مســیرهای منتهی به بهشت زهرا)س( 
و مبــادی خروجی و معابر اصلی شــهر تهــران  بیش از 
پیش افزایش یابد، بنابراین در روزهای پایانی سال تمامی 
این مســیرها در پوشش کامل ماموران پلیس راهور قرار 

خواهد گرفت.
ساجدی نیا با اشاره به افزایش سفرهای درون شهری 
در روزهای پایانی ســال به ویژه در معابر منتهی به مراکز 
خرید نظیر امین الملک، امامزاده حسن، تجریش،افسریه، 

بسیج، مولوی، مصطفی خمینی، شوش و ... گفت: با توجه 
به افزایش تقاضای مردم برای خریدهای نوروزی پیش بینی  
می شــود روزهای پیش رو شــاهد ترافیک پرحجمی در 
برخی مناطق تهران به ویژه منطقه بازار باشیم، بنابراین با 
اتخاذ یکسری تمهیدات ترافیکی در این معابر و با حضور 
محسوس و نامحســوس مامورین پلیس و بهره مندی از 
دوربین های نظارتی اقدام به تســهیل ترافیکی و تامین 

امنیت شهروندان می نماییم.
وی با تاکید بر استفاده پلیس راهنمایی و رانندگی از 
دوربین های کنترل ترافیک در این مسیرها، از شهروندان 
خواست که سفرهای درون شهری خود در مناطق مرکزی 

شهر را مدیریت کنند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره تمهیدات پلیس 
راهور در چهارشــنبه آخر ســال نیز گفت:  این موضوع 
بیشتر یک طرح انتظامی است، اما همکاران من تمهیدات 
ترافیکی ویژه ای را هم در این شب خواهند داشت و قطعا 
با خودروهایی که بخواهند با امنیت و آرامش شهروندان 
بازی کرده و یا اقدام به اخالل در آمد و شــد شهروندان 

نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

پلیس فتا هشدار داد

کالهبرداری سایبری
 به بهانه تهیه بلیت های نوروزی

با خودروهای مخل امنیت در چهارشنبه سوری برخورد می شود

تمهیدات پلیس راهور پایتخت
 در روزهای پایانی سال

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران با بیان این 
که کمپین »نه به چهارشنبه  سوری« در ابتدا توسط 
آتش نشانان تشکیل شد، گفت: آتش نشانان در شب 
چهارشنبه سوری در هر سه شیفت در آماده باش کامل 

به سر می برند.
ســعید شــریف زاده در گفت وگــو با تســنیم، درباره 
کمپین های ایجاد شــده در فضای مجــازی برای تحریم 
چهارشنبه سوری اظهار کرد: کمپین »نه به چهارشنبه سوری« 
در ابتدا توســط آتش نشــانان تشکیل شــد و هنرمندان و 
مــردم نیز این موضوع را مطرح کردند و هر روز که به ایام 
چهارشنبه آخر ســال نزدیک می شویم، مردم بیشتری به 

کمپین می پیوندند.
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی تهران ادامه داد: مردم 
استقبال کردند که از آیین های سنتی خود در ایام چهارشنبه 
آخر سال استفاده کنند، نه به چهارشنبه سوزی یعنی این که 
شهروندان از مواد منفجره استفاده نکنند، این مواد خطرناک 
برای ســایر شهروندان و نظاره گران بی گناه نیز خطر دارد و 

در سال های گذشته افرادی که دچار قطع عضو یا نابینایی 
شدند، در اکثر موارد شهروندان ناظر مراسم چهارشنبه آخر 

سال بودند.
وی تصریــح کرد: مردم از تماشــا کــردن و حضور در 
مراسم های خطرناک چهارشنبه آخر سال خودداری کنند 
تا کام کسی تلخ نشود؛ مردم باید به شادی خود و تفریحات 
خودشان برسند، ما نمی توانیم برای مردم تعیین و تکلیف 
کنیم و مانع تفریحات مردم نیســتیم، اما توصیه می کنیم 
که شــهروندان از مواد منفجره اســتفاده نکنند تا انشاءاهلل 

چهارشنبه آخر سال خوبی را پشت سر بگذاریم.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران با اشاره به آماده باش 
آتش نشــانان در ایام چهارشنبه آخر سال خاطرنشان کرد: 
آتش نشــانان هر سه شیفت ســازمان آتش نشانی در شب 
چهارشنبه سوری در آماده باش کامل به سر می برند و همراه 
با آتش نشــانان داوطلب در سراسر شهر سازماندهی شدند 
کــه در صورت بروز حادثه بتوانند ســریعاً خود را به محل 

حادثه برسانند.

اردبیل- خبرنگار کیهان:
با انفجار مهیب در یک خانه مسکونی در منطقه 
شهریار اردبیل 7 نفر جان خود را از دست داده 3 نفر 

نیز به شدت مجروح شدند.
این حادثه پنجشــنبه شــب زمانی رخ داد که در زیر 
زمین این واحد مسکونی ساخت مواد محترقه با استفاده از 

ماده ای به نام »زرنیخ« انجام می پذیرفت. براساس اعالم مرکز 
فوریت های پزشکی استان، یک نفر از آسیب دیدگان به علت 

سوختگی شدید به مرکز سوختگی تبریز اعزام شده است.
محمدرضا یعقوبی مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اردبیل گفت: شــدت انفجار به حدی بوده است 

که سقف طبقه همکف را بلند و ساختمان را تخریب کرد.

مدیرعامل آتش نشانی تهران خبر داد

آماده باش ۳ شیفتی آتش نشانان برای چهارشنبه آخر سال

مواد محترقه 7 نفر را در اردبیل کشت

بازپرس ویژه جرائم فرودگاه شــهید هاشمی نژاد 
مشهد گفت: مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی با 

قرار قانونی روانه زندان شد.
به گزارش ایرنا از مشــهد، بازپرس محمد حسن اصولی 
افزود: در ادامه پرونده فرودگاه هاشمی نژاد مشهد، مدیرکل 
فرودگاه های خراســان رضوی امروز برای ارائه توضیحات در 
خصوص سردرگمی مسافران دربارندگی های اخیر در فرودگاه 
مشهد و حبس غیرقانونی برخی از آنان در هواپیماهای متوقف 
متعلق به شرکت های ماهان و آتا در شعبه ویژه جرم فرودگاه 
هاشمی نژاد مشهد حضور یافت.وی بیان کرد: پس از 3 ساعت 
بازجویی فنی و تحقیقات میدانی، مدیرکل فرودگاه های استان 
به اتهام معاونت در توقیف غیرقانونی مسافران در پروازهای 
شماره 1034 ماهان، 5226 آتا و 2801 معراج تفهیم اتهام 
و با قرار قانونی روانه زندان شد و تحقیقات در زمینه تکمیل 
این پرونده ادامه دارد.در روز جمعه 29 بهمن با وجود بارش 
برف سنگین تا ســاعت 20 تمام پروازهای فرودگاه مشهد 
انجام ولی با تشــدید بارش پروازها تا ساعت 9 صبح شنبه 
30 بهمن متوقف شــد.بر این اســاس مســافران پروازهای 
شرکت های هواپیمایی ماهان، معراج و آتا با مشکالتی روبرو 
شدند به طوری که در پرواز ماهان به مقصد تهران مسافران 
حدود 7 ساعت و در پرواز آتا به مقصد یزد به مدت 4 ساعت 
داخل هواپیما حبس شده و نسبت به این وضعیت معترض 
بوده اند.به همین علت شعبه قضایی ویژه جرائم فرودگاه مشهد 
با ورود به این موضوع علت و مسببان آن را مورد پیگرد قرار 
داده است.فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد دومین 
فرودگاه پرتردد کشور پس از تهران است که بطور متوسط در 

شرایط عادی روزانه 180 پرواز در آن انجام می شود.

مدیرکل فرودگاه های 
خراسان رضوی بازداشت شد

انفجاری  موج  هر  گفت:  متخصص چشم پزشکی 
چه ناشی از ترقه یا مواد دیگر،  مستقیم و غیرمستقیم 
اثرات زیان باری را برای چشم به همراه خواهد داشت.
ذاکر محمدی با اشاره به حوادث چهارشنبه آخر سال و 
آسیب های احتمالی به چشم، به فارس گفت: هر ساله حوادث 
چهارشنبه سوری تلفات و مصدومان زیادی به همراه داشته که 
بخش اعظم این مصدومان به دلیل آسیب های چشمی دچار 
مشکل شده اند.محمدی افزود: طی چند سال گذشته استفاده 
از ترقه های خطرناک در معابر عمومی و حتی کوچه ها و منازل 
نسبت به قبل افزایش یافته و سبب بروز مشکالت زیادی در 
حوزه آســیب  به چشم شده است.وی تصریح کرد: هر موج 
انفجاری چه ناشی از ترقه یا مواد دیگر،  مستقیم و غیرمستقیم 
اثرات زیان باری را برای چشــم به همراه خواهد داشــت و 
می تواند قرنیه،  شبکیه و عصب بینایی چشم را دچار مشکل 
کند.این متخصص چشم پزشکی با اشاره به اینکه موج ناشی 
از انفجار به صورت غیرمستقیم عالوه بر چشم می تواند پلک ها 
را نیز دچار آسیب کند، گفت: شایع ترین مشکلی که در اثر 
حوادث چهارشنبه  آخر سال برای چشم به وقوع می پیوندد 
پرتاب جســم خارجی ناشی از انفجار مواد محترقه بوده که 
عالوه بر آسیب به پلک نابینایی، تخریب قرنیه، شبکیه و... 
را به همراه دارد.وی با اشــاره به موضوع سوختگی قرنیه و 
پلک، افزود: این مسئله یا سبب نابینایی شده و یا خسارات 
جبران ناپذیری را برای چشم به همراه دارد به طور مثال در 
اثر این حادثه ترشح اشک از قرنیه به شدت می تواند کاهش 
یابد و چشم دچار خشکی شود که این موضوع در بسیاری 

از مواقع با پیوند قرنیه نیز برطرف نمی شود.

 احتمال فلج عصب بینایی 
با موج انفجار مواد محترقه 

وجود دارد

مهار آتش سوزی مرتع
سوادکوه- خبرگزاری فارس: رئیس منابع طبیعی سوادکوه گفت: حدود

 5 هزار هکتار در روستای کارمزد این شهرستان دچار آتش سوزی شد. 
یداهلل داوودی افزود: این آتش ســوزی به صورت ســطحی رخ داد که با 
کمک مردم روستای کارمزد، دهیاری و کارکنان منابع طبیعی ظرف 3ساعت 

و 30 دقیقه مهار شد.
وی درباره میزان خسارت های وارده به عرصه های طبیعی سخنی نگفت.

نفت کش واژگون شد
سرویس شهرستان ها: رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: در پي اعالم 
مرکز فوریت های پلیســی 110 مبني بر یک مورد واژگونی خودروی حامل 
سوخت در گردنه هجیب بالفاصله واحد گشت کالنتری 11 بوئین زهرا ، یگان 

امداد و پلیس راه جهت بررسي موضوع به محل مراجعه کردند.
سرهنگ نصراهلل بیگلری ادامه داد: با حضور ماموران پلیس راه در محل 
مشخص شــد یک دستگاه خودروی نفت کش »اسکانیا« از پاالیشگاه شیراز 
به مقصد تبریز با بار 30 هزار لیتر نفت سبک در حال حرکت بوده که دچار 

واژگونی شد.
وی تصریح کرد: در این ســانحه راننده خودرو مصدوم و توســط عوامل 

امدادی به بیمارستان منتقل شد.
رئیس پلیس راه اســتان قزوین گفت: برابر اعالم کارشــناس پلیس راه، 
علت این حادثه عدم توجه به جلو توسط راننده نفت کش اسکانیا بوده است.

برخورد خونین کامیون با سواری
آبادان- ایرنا: مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
بندر ماهشهر گفت: برخورد یک دستگاه سواری پژو 405 و کامیون در جاده 
ماهشــهر به هندیجان نرسیده به روستای رحیم آباد باعث مرگ 6 سرنشین 

خودروی پژو شد.
بهروز محسنی اضافه کرد: با دریافت خبر این سانحه بالفاصله دو دستگاه 
آمبوالنس و یک دستگاه خودروی امداد جاده ای به محل حادثه اعزام شدند.
به گفته رئیس مرکز فوریت های پزشــکی بندر ماهشــهر، امدادگران با 
حضور درمحل حادثه دریافتند هر 6 سرنشین خودرو شامل 2 آقا، 2 خانم و 
2 کودک زیر پنج سال، در دم جان باخته بودند که پیکرآنان به سردخانه باغ 

رضوان ماهشهر انتقال یافت.
هنوز علت این سانحه از سوی کارشناسان پلیس راه اعالم نشده است.

کشف 12۰ هزار عدد مواد محترقه 
ســرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: در راستاي 
جلوگیري از فروش و توزیع مواد محترقه غیرمجاز، فروشگاه ها و مراکز خرید 
مشکوک به فروش مواد محترقه تحت بازدید و کنترل محسوس و نامحسوس 

ماموران قرار گرفت.
سرهنگ علی آزادی افزود: ماموران در بازدید از پنج واحد صنفي 80 هزار 
عدد انواع مواد محترقه غیر مجاز کشف کردند و عامالن فروش با تشکیل پرونده 

با مراجع قضایی معرفی شدند.
وی تصریح کرد: ماموران این فرمانده درشهرهای مختلف استان زنجان 
بیش از 40 هزار عدد انواع مواد محترقه را از فروشندگان و واحد هاي صنفي 

کشف کردند.
محموله کفش نزد پلیس ماند

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامي شهرستان نائین گفت : ماموران 
انتظامي مســتقر در ایستگاه ایســت و بازرسي شهید شرافت این شهرستان 
هنگام پایش خودروهاي عبوري به یک دســتگاه کامیون کشنده مشکوک و 

آن را متوقف کردند.
سرهنگ صادق کاظم زاد ادامه داد: در بازرسي از این خودرو یک محموله 
کفش خارجي به وزن 24 تن فاقد هر گونه مدارک مثبته گمرکي کشف شد.

وی با بیان اینکه کارشناســان مربوطه ارزش این محموله کشف شده را 
چهار میلیارد ریال اعالم کرده اند. اظهارداشت: راننده این خودرو دستگیر و با 

تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.
برنج خارجی به بازار نرسید

سرویس شهرستان ها: رئیس پلیس آگاهي استان اصفهان گفت: کارآگاهان 
پلیس آگاهي این استان جهت پایش خودروهاي عبوري به یکي از ورودي هاي 

استان اعزام شدند.
سرهنگ ستار خسروي  افزود: ماموران به دو دستگاه کامیون باري مشکوک 
و در بازرسي از آنها تعداد850 کیسه برنج خارجي کشف که کارشناسان ارزش 
این دو محموله کشف شده را یک میلیارد و 700 میلیون ریال اعالم کرده اند . 
وی اظهار داشت: در این خصوص دو راننده دستگیر و جهت سیر مراحل 

قانوني به مراجع قضائي تحویل داده شدند.
دستگیری سارقان طال فروشی

مشــهد- ایرنا: سرپرست دادسرای عمومی و انقالب مشهد گفت: عامالن 
سرقت مسلحانه از یک طالفروشی در این شهر دستگیر شدند.

قاضی حسن حیدری افزود: این سارقان 17 اسفند ماه سال جاری اقدام 
به سرقت مسلحانه از یک طالفروشی در منطقه محمدآباد مشهد کرده بودند.
وی خاطر نشــان کرد: سارقان مسلح به کلت کمری با تهدید طالفروش 

مقادیری طال به سرقت برده و از محل متواری شدند.
معاون دادستان عمومی و انقالب مشهد ادامه داد: یکی از سارقان در این 
شهر دستگیر شد. سارق اصلی نیز با اعطای نیابت به دادسرای تهران در آن 

حوزه قضایی دستگیر و به مشهد اعزام شد.
ســارقان مسلح هفدهم اسفند ماه ســال جاری یکصد گرم طال از یک 

طالفروشی در مشهد سرقت و از محل متواری شدند.
کامیون از پژو 4۰5 عبور کرد

زنجان- خبرگزاری فارس: رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: یک دستگاه 
کامیون در محور زنجان به تبریز با یک دســتگاه پژوه 405 تصادف کرد که 

دراثر آن 5 نفر کشته و یک تن دیگر مجروح شد.
سرهنگ علی اصغر شیرمحمدی افزود: این سانحه به علت خواب آلودگی 
راننــده کامیون رخ داد. این کامیون بعد از برخورد با پژو 405 از روی آن رد 
شد که در اثر این حادثه یک دختر بچه 3 ساله، یک پسر نوجوان 12 ساله، 

دو خانم و یک آقا را کشتند.
وی تصریــح کرد: یک خانم در این تصادف مصدوم شــده که وضعیت 

خوبی دارد. 
شتاب به سمت مرگ

رشت- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه استان گیالن اظهار داشت: یک 
دســتگاه خودروی زانتیا با 2 سرنشین هنگام عبور در محور رشت- انزلی از 
مسیر خود منحرف شد و با تیر چراغ برق کنار جاده برخورد کرد که در اثر 
این حادثه یکی از سرنشینان خودرو که زنی 35 ساله بود در دم جان باخت.

سرهنگ حسین محمدپور افزود: راننده 39 ساله این خودرو به بیمارستان 
منتقل شد اما بعلت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

به گفته وی تخطی از سرعت مطمئنه علت اصلی این سانحه بود.
اعتراف به قتل

بوشــهر- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی بوشهر گفت: در نیمه اول ماه 
جاری خانواده ای در بخش ریز شهرستان جم با مراجعه به پلیس از مفقودی 
»محمد« 27 ساله خبر دادند. سرتیپ حیدر عباس زاده افزود: مأموران انتظامی 
مطلع شــدند جسد مردی در کوه های اطراف روستای نارک پیدا شده که به 
محل مورد نظر اعزام و متوجه شدند که جسد متعلق به فرد مفقود شده است.
وی اضافه کرد: مأموران با انجام تحقیقات به 3 نفر مشــکوک شــدند و 
طی عملیاتی آنان را دستگیر کردند. سرتیپ عباس زاده گفت: افراد دستگیر 
شده ضمن اعتراف به قتل گفتند پیش از اینکه محمد را به قتل برسانند او 
را شکنجه کرده اند. به گفته وی تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

ترقه به چشم 4 نفر آسیب زد
تبریــز- خبرنگار کیهان: مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی 
آذربایجان شرقی اعالم کرد: در اثر ترقه بازی یک دختر 12 ساله و 3 پسر 5، 
10 و 21 ساله از ناحیه چشم دچار آسیب شدند که دختر نوجوان تحت عمل 
جراحی چشم قرار گرفت. همچنین پسران آسیب دیده از ناحیه چشم تحت 
درمان قرار گرفتند. در چهارشنبه سوری سال گذشته 312 نفر در آذربایجان 

شرقی آسیب دیدند که 160 نفر آنان از ناحیه چشم مصدوم شده بودند.

وزیر آموزش و پرورش در حاشیه نشست مجلس دانش آموزي خبر داد

برگشت ۸۰۰ میلیارد تومان به صندوق ذخیره فرهنگیان


