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پلیس لندن از افزایش شدید و ناگهانی آمار 
ثبت جرم و جنایت در این شهر خبر داده است. 
به گزارش پایگاه خبری پرس تی  وی فارسی، پس 
از ســال ها نرخ رو به کاهش جرائم مرتبط با چاقو و 
اســلحه، پلیس لندن از افزایش شدید و ناگهانی آمار 

ثبت جرم و جنایت خبر داده است که دراین  بین جرائم مرتبط با اسلحه ظرف 
12 ماه گذشته 42 درصد و جرائم مرتبط با چاقو 24 درصد افزایش داشته است.

با افشای این آمار و هشدار متعاقب شماری از مسئوالن ارشد دربارۀ اثرات 
سوء کاهش بودجۀ نیروهای انتظامی بحث بر سر تأمین منابع باالگرفته است.
به گفته »مارتین هویت« دســتیار کمیسر عالی پلیس منطقه ای، لندن 
کماکان از امن ترین شــهرهای مهم جهان محسوب می شود گرچه نرخ جرم 
همانند ســایر نقاط انگلستان و ولز رو به افزایش است اما کماکان میزان آن 
به نسبت پنج سال پیش پایین تر است که البته کاهش محسوس منابع مالی 

را نیز باید در نظر گرفت.
نیروهای انتظامی ده ها مرکز پلیس را تعطیل کرده و صدها نفر از کارکنان 
تعدیل  شــده اند که از سال 2010 تاکنون صدها میلیون پوند کاهش هزینه 

را به دنبال داشته است. 
»سوفی لیندن« معاون شهردار لندن در امور انتظامی گفت: »با وجود این 
آمار بسیار نگران کننده نیروی موجود پلیس هرروزه متحمل فشاری مضاعف 

هستند تا با تالش بی وقفه امنیت را تأمین کنند.«
بر اســاس گزارشی که بازرسی انتظامی منتشر کرد رویکرد پلیس لندن 

در برخورد با جرائم سنگین و سازمان یافته فاقد اثربخشی کافی بوده است.

محققان می گویند اگر وزن تمام مورچه های 
موجود روی کره زمین را محاسبه کنیم به این 
نتیجه خواهیم رسید که وزن آنها از وزن همه 

انسان های ساکن کره خاکی بیشتر است.
به گزارش فارس، پروفســور »ادوارد ویلسون« از 

دانشگاه هاروارد آمریکا برای نخستین بار این تئوری را مطرح کرد و پس از 
آن »بِرت هالدابلر« با انجام بررســی های علمی و ثابت کردن این مسئله در 

مورد آن توضیح داد.
پروفسور ویلسون در این خصوص گفت: »بررسی های دقیق زیست شناسان 
نشان داده است در مجموع 10 هزار تریلیون مورچه روی کره زمین زندگی 
می کنند. میانگین وزن یک مورچه کارگر بین یک تا پنج ]میلی[ گرم محاسبه 
می شود که این رقم براساس گونه های مختلف مورچه ها تغییر می کند. با این 
توضیح اگر وزن همه مورچه های روی زمین را باهم محاســبه کنیم از وزن 

همه انسان های ساکن کره  خاکی بیشتر خواهد شد«.
پروفســور ویلســون و همکارانش تحقیقات خود را براساس این فرضیه 
پیش بردند که میانگین وزن هر انســان یک میلیون بار از میانگین وزن هر 

مورچه بیشتر است.
در سراسر جهان حدود 13 هزار گونه مورچه شناسایی شده اند که طول 
آنها از یک تا 30 میلیمتر محاســبه می شــود و وزن آنها در بیشترین حالت 

ممکن به 30 میلی گرم می رسد.

پرداخت حقوق ماهانــه به مادر بزرگ های 
ترکیــه ای، با هدف حمایت از نهاد خانواده و در 
قبال نگهداری از نوه های خود در این کشــور 

آغاز شد.
به گزارش ایرنا، براساس این طرح، مادر بزرگ هایی 

که در نگهداری نوه های خود مشارکت کنند، ماهانه 425 لیره )کمی بیش از 
100 یورو( کمک مالی و مقرری دریافت می کنند.

ایــن طرح بــرای حمایت از اشــتغال بانوان، حفظ رابطــه بین نوه ها با 
مادربزرگ ها، تامین سالمت روحی همه اعضای خانواده، ایجاد ارتباط سالم در 
نهاد خانواده و نیز تربیت نسل جدید با الگوهای بومی تدوین و اجرا می شود.
وزارت کار و تأمین اجتماعی ترکیه دیروز اعالم کرد پرداخت اولین حقوق 
پنج هزار و 735 نفر از مادر بزرگانی که در این طرح ثبت نام کرده اند، از طریق 

اداره پست ترکیه آغاز شده است.
ایــن طرح برای خانواده های با درآمد پایین و نیز خانواده های پرجمعیت 
پیش بینی شــده است. این طرح برای مادربزرگانی با سن کمتر از 65 سال 
به اجرا در می آید و شــرط توانمندی جسمی برای مشارکت در آن از طرف 
کارشناسان بررسی می شود. مادربزرگ های باالی 65 سال نیز به شرط توانایی 

جسمی در اجرای این طرح مشارکت داده می شوند.

لیبی روز پنجشنبه اعالم  گارد ســاحلی 
کرد که در پی واژگون شدن قایق پناه جویان 
در سواحل این کشــور، دست کم 97 پناه جو 

مفقود شدند.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، گارد 

ساحلی لیبی افزود: 23 پناه جو در این حادثه نجات یافتند و دستکم 15 زن و 
پنج کودک مفقود شدند.سازمان بین المللی مهاجرت پیش تر اعالم کرده بود که 
دست کم 590 نفر از آغاز سال جاری میالدی در آب های لیبی مفقود شده اند.

جنگ در لیبی و فقر و گرسنگی در کشورهای آفریقای مرکزی و شرقی 
باعث شده که هزاران نفر از مردم این کشورها برای فرار از جنگ و گرسنگی 
از طریق آب های مدیترانه به صورت غیرقانونی به کشورهای اروپایی از جمله 

ایتالیا مهاجرت کنند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
اقدام اخیر مجلس شورای اســالمی در ارتباط با 
کاهش سن معاینه فنی خودروها از پنج به چهار سال 
را نشانه البی پرقدرت وزارت صنعت و خودروسازان 

دانست.
طبق تصویب مجلس در بررســی الیحه هوای پاک، 
معافیت معاینه فنی از پنج به چهار سال کاهش یافت این 
درحالیست که پیشنهاد دولت و سازمان حفاظت محیط 
زیست، کاهش سن معاینه فنی برای خودروهای شخصی 

از پنج به دو سال بود. 
به گزارش ایســنا، در همین زمینه مدیرعامل شرکت 
کنترل کیفیت هوای تهران )وابسته به شهرداری تهران(، 
با اشــاره به اینکه حدود سه سال است  پیگیر این مسئله 
هستیم که در زمینه معافیت معاینه فنی به استانداردهای 
دنیا برگردیم، گفت: متاسفانه مجلس شورای اسالمی در 
زمینه آلودگی هوا به جای اینکه طرف مردم را بگیرد طرف 
خودروساز را گرفت. این حرکت مجلس به خوبی نشان داد 
که البی وزارت صنعت و صنعت خودروسازی کشور در این 
موضوع چقدر خوب کار می کند و از سوی دیگر البی محیط 
زیست و امثال ما چقدر ضعیف است. نمایندگان ملت به 
جای اینکه به فکر روزهای آلوده تهران و سایر کالنشهرها 
باشند، تصمیم گرفتند دوباره کمکی به خودروساز بکنند؛ 
خودروســازی که بعضا با محصوالت بی کیفیت با جان و 

سالمتی مردم بازی می کند.
وحید حسینی با اشاره به تصادفات جاده ای کشور در 
ایام نوروز، افزود: در این ایام تصادفات مرگبار بسیاری رخ 
داد. بدیهی است که خودرو عامل تصادف نیست بلکه عامل 
تصادف، فرهنگ رانندگی و رعایت نکردن قوانین است اما 
وقتــی تصادف اتفاق می افتد ایــن خودروی بی کیفیت و 
ناایمن است که باعث مرگ افراد و صدمات جانی می شود، 

بنابراین این یکی از معایب خودروهای بی کیفیت است.
حســینی با بیان اینکه وجه دیگر ایــن خودروهای 
بی کیفیت، کشــتاری اســت که در اثــر آلودگی هوا در 
کالنشــهرها صورت می گیرد، گفت: براساس آمار جهانی 
26 هزار نفر ســاالنه در کشــور به علت آلودگی هوا جان 

می ســپارند که بیش از ۸0 درصــد آن مربوط به ناوگان 
خودرویی اســت، بنابراین به منظــور حل معضل ناوگان 

خودرویی نیاز به برداشتن چند گام مشخص داریم.
وی افزود: استانداردهای سختگیرانه آالیندگی برای 
خودروهای نو یکی از ضروریات است. سازمان های بازرسی 
معتمد باید گواهینامه های آلودگی را به درستی و با دقت 
صادر کنند. به عنوان نمونه موتور سیکلت های کاربراتوری 
آلوده، سال های سال گواهینامه استاندارد آلودگی داشتند. 
این امر نشان می دهد که سیستم حتما یک ضعف عمده 
دارد که چنین دستگاهی می تواند گواهی آلودگی یورو 2 و 
یورو 3 بگیرد، در حالی که هیچ یک از این موتورسیکلت ها 

واجد شرایط دریافت گواهی یورو 2 و یورو 3 نبودند.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره 
بــه اینکه در بحث مدیریت آلودگــی ناوگان خودرویی با 
مکانیزم معاینه فنی مواجه هســتیم، اظهار داشــت: در 
شــرایط حاضر، استانداردسازی مراکز معاینه فنی صورت 
گرفته و اتصال این مراکز به سیستم یکپارچه انجام شده 
است همچنین حدود مجاز معاینه فنی سختگیرانه تر شده 
اما مسئله اینجاست که نباید برای خودروی نو یک فاصله 
زمانی پنج ســاله فرض می کردیم تا بعد از طی این مدت 
به معاینه فنی برســد بلکه باید طبق استانداردهای دنیا 
حداکثر دوره معافیت از معاینه فنی برای خودروهای نو را 

دو سال قرار می دادیم.
پیام مجلس به خودروساز: اصال نگران نباش

به گفته حســینی، در شرایطی که گارانتی خودرو دو 
ساله است؛ معافیت خودرو از معاینه فنی از پنج سال تنها 
به چهار سال تغییر کرده است. با این کار یک پیام روشن 
به خودروساز داده می شود که »اصال نگران نباش« چون 
بعد از پایان دوره دو ســاله گارانتی خودرو، دو سال بعد، 
خــودرو برای معاینه فنی می رود و اگر به دلیل آالیندگی 
از معاینه فنی رد شد، مصرف کننده باید از جیب خودش 

برای تعمیر و تعویض قطعات هزینه کند.
وی تاکید کرد: این پیام بسیاری بدی است. امیدوارم 
نمایندگان مردم در فصل بعدی آلودگی هوا در قبال این 
کارشان جوابی برای مردم داشته باشند و پاسخ دهند که 

چرا باید از سالمت مردم چشم پوشی کنند و نفع عده ای 
را در نظر بگیرند.

این استاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه اگر 
نگاهــی به قوانین دنیا در زمینه آلودگی بیندازیم متوجه 
می شویم برای گارانتی تجهیزات کنترل آالیندگی ۸ سال 
زمان قید شده است، گفت: یعنی وقتی مصرف کننده وارد 
ســیکل معاینه فنی می شود خاطرش جمع است که تا ۸ 
سال خودرویش در معاینه فنی به هر دلیل ازمرحله معاینه 
فنی آلودگی رد شود؛ این خودرو همچنان گارانتی است و 
می تواند به خودروساز برگشته و خودرویش را تجهیز کند.

تجهیزات کنترل آالیندگی باید گارانتی 
طوالنی مدت داشته باشند

حسینی با تاکید بر اینکه تجهیزات کنترل آالیندگی 
باید گارانتی طوالنی مدت داشته باشند، تصریح کرد: این 
اقدام از این جهت اهمیت دارد که مطمئن شویم خودروساز 
در تجهیزات کنترل آالیندگی از قطعات باکیفیت استفاده 
می کند اما در شــرایط حاضر این امکان برای خودروساز 
وجود دارد که هر کاتالیســت بی کیفیتی را روی خودرو 
نصب، تست های آالیندگی ابتدای کار را پاس و گواهینامه 
آلودگی را اخذ کند و خودرو را در بازار بفروشد و مطمئن 
باشد وقتی این خودرو به معاینه فنی می رسد، در صورت 
ایجاد مشکل برای هر قطعه و تجهیز کنترل آلودگی هیچ 

خطری متوجه او نیست.
وی بــا بیان اینکه این اقدام فشــاری را به سیســتم 
معاینه فنی تحمیل می کند، گفت: اگرچه معاینه فنی یک 
ســامانه است ولی با مردم طرف است. وقتی تعداد زیادی 
از مردم با توجه به سختگیرانه تر شدن حدود مجاز معاینه 
فنی، رد شــوند و همه آنها بنا باشد از جیب خود هزینه 
کاهش آلودگی خودرو را بپردازند مطمئن باشــید تبعات 
بســیاری خواهد داشت و نوعی بازدارندگی در بین مردم 

نسبت به انجام معاینه فنی ایجاد می کند.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره 
به اینکه دو سال پیش در زمان تدوین پیش نویس الیحه 
هوای پاک پیشنهاد کردم که تجهیزات کنترل آالیندگی 
را بطــور مادام العمر گارانتی کنیم، تاکید کرد: با توجه به 

اینکه در کل عمر یک خودرو بیشتر از دو کاتالیست مصرف 
نمی شــود می توانستیم به راحتی این اقدام را انجام دهیم 
و در شــرایطی که هر ســاله قیمت خودروها به هر دلیل 
افزایش می یابد بهتر است در هنگام فروش اولیه خودرو، 
کمی با افزایش قیمت این موضوع را لحاظ کنند تا اگر هر 
خودرویی به دلیل آلودگی رد شد صاحب خودرو بی دغدغه 

بتواند از گارانتی تجهیزات کنترل آلودگی استفاده کند.
به گفته حسینی، در شرایطی که رانندگان بدانند در 
معاینه فنی آلودگی رد می شــوند و باید با پرداخت 700 
هزار تومان کاتالیست را تعویض کنند حتما نسبت به انجام 

معاینه فنی بازدارندگی خواهند داشت.
کاهش یک ساله سن معاینه فنی

 دردی از تهران دوا نمی کند
سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان 
حفاظت محیط زیست هم با انتقاد از تغییر دوره معافیت 
معاینه فنی خودروها از پنج به چهار ســال، گفت: در دنیا 
نمونه های بسیاری وجود دارد که خودروهای تولیدی تنها 
یک ســال معافیت از معاینه فنی دارند ولی متاسفانه در 
کشــور ما با توجه به تصمیم مجلس شورای اسالمی این 

دوره، چهار سال تصویب شد.
نواب حســینی منش، رئیس ستاد معاینه فنی شهر 
تهران نیز با گالیه از مصوبه مجلس در خصوص کاهش سن 
معافیت معاینه فنی، گفت: کاهش یک ساله سن معاینه فنی 
دردی از تهران دوا نمی کند. تنها 300 هزار خودرو شامل 
این تغییر سن می شوند که باید نسبت به دریافت معاینه 

فنی به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند.
از سوی دیگر معصومه ابتکار  معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه امیدوار 
بودیم مجلس به عمر دو ســال معاینه فنی خودروها رأی 
دهد، گفت: ما نیز تمام توضیحات و پیشــنهادات الزم را 
ارائــه داده بودیم اما اینکه نماینــدگان چطور درباره این 
مسائل تصمیم گیری می کنند، چه اولویت هایی برایشان 
مهم است و چرا معافیت معاینه فنی را به جای دو سال به 
چهار سال کاهش دادند، پرسش هایی است که نمایندگان 

مجلس باید به آنها  پاسخ دهند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران خبر داد

کاهش یک ساله سن معاینه فنی
 با البی پرقدرت وزارت صنعت و خودروسازان

رئیس شورای عالی استان ها با تاکید بر ضرورت 
پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتی در هزینه های 
کشــور، گفت: اگر اقتصاد مقاومتی را در خصوص 
هزینه شهرداری ها لحاظ کنیم بسیار موثر خواهد 

بود.
به گزارش تســنیم،  مهدی چمران روز پنجشــنبه 
در حاشیه برگزاری سی وهشتمین اجالس شورای عالی 
اســتان ها در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت توجه 
جدی بــه موضوع اقتصاد مقاومتی در کشــور، گفت: با 
توجه به اهمیــت اقدامات اقتصادی در شــهرداری ها و 
دهیاری ها و مدیریت شــهری و روســتایی بر این اساس 
طرح الزام شوراهای اســالمی، شهرداری ها و دهیاری ها 
برای تحقق رهنمودهای مقــام معظم رهبری در عرصه 
اقتصاد مقاومتی تنظیم و به کمیسیون های شورای عالی 
استان عرضه شد که پس از بررسی های انجام شده در قالب 
25 مورد این طرح در جلسه امروز شورای عالی استان ها 

مطرح و بررسی شد. 
چمران افزود: اعضای شــورا ضمن پیشنهاداتی که 
مبتنی بر اصالحات برگرفته از منویات مقام معظم رهبری 
بــود، این طرح را به تصویب رســاندند کــه به زودی به 
شوراهای سراسر کشور ابالغ خواهد شد و شوراها موظف 
می باشند گزارشات خود را در این خصوص هر 3 ماه یک 

بار به شورای استان ها عرضه کنند.
وی با اشــاره به حجم قابل توجه بودجه شهرداری ها 

نسبت به بودجه کشور، گفت: بودجه شهرداری ها در کل 
کشــور رقمی بیش از 40 هزار میلیارد تومان بوده است 
که ممکن اســت این رقم در ســال جاری به حدود 50 
هزار میلیارد تومان برســد. با توجه به اینکه حداقل 25 
میلیارد تومان از این بودجه، بودجه عمرانی اســت و در 
مقایســه بودجه عمرانی کشور و دولت رقم قابل توجهی 
است، می توان با این بودجه شهرداری ها شهرها را متحول 
کــرد و اگر اقتصاد مقاومتی را در خصوص هزینه بودجه 

شهرداری ها لحاظ کنیم بسیار موثر خواهد بود.
رئیس شــورای عالی استان ها همچنین انجام امور و 
هزینه کرد بودجه در شــهرداری ها را در مقایسه با دولت 

بسیار سریع و با ریخت و پاش کمتر عنوان کرد.
تصویب بودجه 20 میلیارد تومانی
 شورای عالی استان ها در سال 96

همچنین به گزارش فارس،  مهدی چمران از تصویب 
بودجه 20 میلیارد تومانی شــورای عالی در سال 96 در 

اجالس روز پنجشنبه این شورا خبر داد.
وی افزود: بودجه سال گذشته شورای عالی استان ها 
نیــز 20 میلیارد تومان بود که تاکنون 12 میلیارد تومان 
آن تخصیص یافته و 4.5 میلیارد تومان دیگر نیز مقدمات 
پرداخت آن طی شده است و در آ ینده پرداخت می شود.

به گفته چمران بایستی ماهانه یک دوازدهم بودجه 
به شــورای عالی اســتان ها پرداخت  شــود که این مهم 

محقق نشد.

رئیس شورای عالی استان ها:

هزینه بودجه شهرداری ها 
براساس اقتصاد مقاومتی بسیار موثر است

قتل با سالح شکاری
تایبــاد- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی تایباد گفت: به دنبال دریافت 
خبری مبنی بر وقوع قتل در یکی از روستاهای این شهرستان ماموران انتظامی 
به محل مورد نظر اعزام شــدند. سرهنگ حسن ناگهانی افزود: در تحقیقات 
ماموران مشخص شد پسر جوان خانواده پس از درگیری لفظی با خواهرش با 
سالح شکاری به سمت او 5 گلوله شلیک کرده و خواهرش را به قتل رسانده 
است. وی افزود: قاتل پس از ارتکاب جنایت از محل حادثه متواری شد. ماموران 

نیز عملیات خود را برای دستگیری او آغاز کردند.
کفش خارجی به بازار نرسید

یزد- خبرنگار کیهان: معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی اســتان 
یزد گفت: ماموران این فرماندهی هنگام پایش محورهای این اســتان به یک 
دســتگاه تریلر مشکوک و آن را متوقف کردند. سرهنگ محمود میرحسینی 
افزود: ماموران در بازرسی از این تریلر کفش و پوشاک خارجی بدون مدارک 
مثبته گمرکی به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون ریال کشــف کردند. وی 
گفت: خودروی حامل کاالی قاچاق توقیف و راننده آن با تشــکیل پرونده به 

مراجع قضایی معرفی شد.
سرعت مرگ آفرین 

ایرانشــهر- خبرگزاری تسنیم: مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی ایرانشهر اظهار داشت: ساعت 6 و 30 دقیقه  صبح دیروز یک دستگاه 
سواری پژوحامل اتباع بیگانه غیرمجاز در کیلومتر 27 محور دلگان به زهکلوت 

واژگون شد.
محمودرضا ناصح افزود: بر اثر این حادثه 2 نفر در دم جان خود را از دست 

دادند و 9 نفر دیگر زخمی شدند. 
وی تصریح کرد: مجروحان این ســانحه توسط 4 دستگاه آمبوالنس به 

بیمارستان »خاتم االنبیا)ص(« ایرانشهر منتقل شدند.
ناصح گفت: ســرعت باالی خودروهای حامــل اتباع بیگانه غیرمجاز در 
محورهای منتهی به ایرانشــهر همواره حادثه آفرینی می کنند. این خودروها 

برای خود و دیگران خطر آفرین هستند.
قاچاق گریدر 

ســرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی عسلویه گفت: ماموران ایستگاه 
بازرسی شهید »مصطفی خمینی«)ره( روستای »بندو« از توابع عسلویه هنگام 
پایش محور ورودی این شهرســتان به یک دستگاه کشنده تریلر حامل یک 

دستگاه ماشین راه سازی گریدر مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
ســرهنگ ســهام صالحی افزود: پس از توقف تریلر و بررســی مدارک 
مشــخص شد، گریدر ساخت کشــور آمریکا بوده و از مبادی غیرقانونی وارد 

کشور شده است.
وی اظهارداشت: ارزش محموله مکشوفه برابر نظر کارشناسان 5 میلیارد 
ریال برآورد شــده و در این خصوص یک نفر دســتگیر و به همراه خودرو و 
محمولــه برای ســیر مراحل قانونی در اختیار اداره مبــارزه با قاچاق پلیس 

آگاهی قرار گرفت.
آتش در هتل 

اهواز – ایرنا:مدیر روابط عمومی آتش نشانی اهواز با اشاره به وقوع حادثه 
آتش ســوزی در بزرگترین هتل این شهر گفت: منبع حریق در طبقه سوم 

هتل خاموش شده است 
مقصود حق شناس اظهار کرد: این آتش سوزی در ساعت 22 و 14 دقیقه 
پنجشنبه شب به آتش نشانی گزارش شد و بالفاصله 9 خودروی اطفا و امداد 

و نجات به محل اعزام شدند.
وی با بیان اینکه همه مهمانان از هتل خارج شدند، تصریح کرد: با تالش 
آتش نشانان، این حادثه تلفاتی نداشته است اما تعدادی از آتش نشان ها دچار 
دودگرفتگی شدند.حق شناس تاکید کرد: علت حریق توسط کارشناسان در 

دست بررسی قرار دارد.
 گوسفندان بی مجوز به رشت نرفتند

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان گفت: ماموران 
یگان امداد این فرماندهي هنگام پایش خودروهای عبوری در عوارضی تاکستان 
به یک دســتگاه کامیون بنز حامل بار احشام مشکوک شدند و آن را متوقف 
کردند.سرهنگ رســول فراهانی ادامه داد: در بازرسي ماموران از خودرو 90 

راس گوسفند فاقد بارنامه و مجوز اداره بهداشت کشف شد.
وی با اشــاره به اینکه ارزش تقریبي احشام مکشوفه 450 میلیون ریال 
است، گفت: احشام کشف شده که از استان کرمانشاه به مقصد رشت بارگیري 

شده بود تحویل اداره دامپزشکي شهرستان تاکستان شد.
انهدام باند جعل اسناد دولتی

بابلسر- خبرگزاری فارس: فرمانده انتظامی بابلسر گفت: به دنبال اطالع از 
جعل اسناد توسط  تعدادی از کارمندان یک اداره در این شهرستان، بررسی 

موضوع در دستور کار ماموران انتظامی بابلسر قرار گرفت
ســرهنگ عباس فتحعلی  پور افزود: بعد از بررسی به عمل آمده متوجه 
شدیم تعدادی از کارمندان بطور ماهرانه  با جعل مهرهای اداره متبوعه خود 
وهمچنین ســرقت نامه های آرم دار اداره با دریافت رشوه های کالن اقدام به 

ارایه معرفی نامه و جوابیه استعالم های اداری می کردند.
فرماندهی انتظامی بابلسر تصریح کرد: ماموران  با انجام اقدامات پلیسی 

موفق شدند دو نفر از این افراد را شناسایی ودستگیر کنند.
فتحعلی پور خاطرنشان کرد: در این عملیات از متهمان تعدادی مهرهای 
برجســته جعلی، مهر دبیرخانه جعلی، تعداد یک بســته نامه های آرم دار با 
سربرگ اداری و همچنین تعداد 25 فقره اسناد جعلی آماده برای تحویل از 

این افراد کشف و شناسایی شد.
بازداشت تاجر قالبی

ســرویس شهرستان ها: رئیس پلیس آگاهي استان اصفهان گفت: در پي 
شــکایت تعدادي از کسبه این اســتان مبني بر کالهبرداري فردي از آنان، 
بررسي موضوع  در دستور کار ماموران پلیس آگاهي قرار گرفت. سرهنگ ستار 
خســروی افزود: در بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد فردي با معرفي 
خود به عنوان تاجر برنج با در دست داشتن مدارک شناسایي و هویتي جعلي 
و یا به نام افراد دیگر اقدام به دریافت دســته چک از یکي از بانک ها کرده و 
سپس با استفاده از این چک هاي بي هویت اقدام به خرید وفروش اجناس و 

اقالم در سطح بازار کرده است.
وی گفت: سرانجام با تحقیقات علمي و تخصصي ویژه رد پاي این مجرم 
حرفه اي در یکي از استان هاي کشور به دست آمد و ماموران پس از هماهنگي 
با مقام قضائي با همکاري پلیس آگاهي آن اســتان متهم را در مخفیگاهش 

دستگیر کردند.
به گفته ســرهنگ خســروي این متهــم تاکنون بــه 20 میلیارد ریال 

کالهبرداري از شهروندان اعتراف کرده است. 
واژگونی خونبار 

یاسوج- ایرنا:رئیس جمعیت هالل احمر شهرکهگیلویه گفت: واژگونی یک 
دســتگاه پژو 206 در جاده دهدشت - بهبهان در این استان 2 کشته و سه 
زخمی برجای گذاشت.ســید عادل رهبریان افزود: این حادثه در ساعت 22و 

40 دقیقه پنجشنبه شب در کیلومتر 25 دهدشت اتفاق افتاد.
وی گفت: سه نفر از سرنشینان زخمی شده این خودرو با همکاری جمعیت 
هالل احمر کهگیلویه به بیمارستان امام خمینی )ره( دهدشت انتقال یافتند.

کشف داروی غیرمجاز
ســرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی رزن استان همدان گفت: درپي 
اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي110 مبني بر یک موردقاچاق  دارو در مسیراین 
شهرســتان به همدان، ماموران انتظامی رزن به محل مورد نظر اعزام شدند. 
ســرهنگ داوود علی بخشی افزود: پس از حضور ماموران در محل، مشخص 
شد یک دستگاه خودرو پیکان حامل کاالي قاچاق به دلیل سرعت غیرمجاز 
واژگون و دچار حریق شــده که برابر اعالم اهالي راننده خودرو پس ازپیاده 
شدن و کندن پالک های آن، توسط یک دستگاه پژو پارس به طرف همدان 

متواري شده است.
وی اظهار داشــت: خودرو مذکور پس از مهار حریق، مورد بازرسي قرار 
گرفــت که از داخل آن تعداد 221 هــزار و 500 عدد انواع قرص خارجي و 

ایراني غیر مجاز کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان رزن گفت: تالش پلیس جهت شناســایی 

ودستگیری متهم همچنان ادامه دارد.

تبریز- خبرنگار کیهان:
بارش شدید باران در تبریز سبب جاری شدن 
سیالب در این شهر و رانش زمین در برخی مناطق 

تبریز شد.
بــارش باران صبح دیروز در تبریز شــدت گرفت به 
طوری که ســیالب در بیشــتر کوچه و خیابان های این 
شــهر جاری شد و عبور و مرور خودروها و شهروندان را 

مشکل ساخت.
گزارشات حاکیست در خیابان منتهی به »یکه توکان« 
بر اثر سیالب زمین فرو نشست کرد، و یک خودروی پراید 
نیز داخل چاله افتاد. همچنین رانش زمین در »42 متری« 

منجر به ریزش آسفالت و باز شدن زمین شد.
جاری شدن سیالب و آبگرفتگی خسارت هایی را به 
تأسیسات شهر و مردم وارد کرد. فرماندار تبریز با صدور 
اطالعیه ای از شهروندان خواست در منازل بمانند و خود 

را برای وزش تندباد عصر جمعه آماده کنند.
تندباد اردبیل را درنوردید

تندباد که سرعت آن در مناطق شمال غرب و مرکز 
استان اردبیل به 115 کیلومتر در ساعت رسید از صبح 
دیروز باعث بروز مشکالتی برای شهروندان این استان شد.
به گزارش ایرنا از اردبیل،  بیشــترین سرعت تند باد 
در شهرهای مشکین شهر با 115 کیلومتر و اردبیل ۸5 
کیلومتر در ساعت ثبت شد و سرعت باد در دیگر مناطق 

استان اردبیل به 56 تا ۸5 کیلومتر در ساعت رسید.
تندباد در مشکین شهر، اردبیل و برخی از شهرستان ها 
باعث شکسته شدن درختان، تابلوهای شهری، آنتن های 
تلویزیون، تاسیسات شــهری و مواج شدن رودخانه ها و 
دریاچه ها شــد و در تردد شهروندان مشکالتی را بوجود 

آورد.
وزش تندبــاد گرم عالوه بر بــروز پدیده گرد و غبار 
موجب افزایش دما در شهرستان های استان اردبیل شد.

به دنبال بارش شدید باران رخ داد

جاری شدن سیالب 
و رانش زمین در تبریز

کارشناس ســازمان هواشناسی کشور گفت: از 
بعدازظهر امروز تا روز یکشــنبه به دلیل بارش های 
رگباری احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و سیالبی 
شدن مسیل ها و رودخانه ها در استان تهران و البرز 

پیش بینی می شود.
امین حسین نقشینه به تسنیم گفت: امروز بارش ها در 
سواحل شمالی کشور وجود دارد و دریای خزر مواج خواهد 
بود، ضمن اینکه شاهد اُفت محسوس دما در سواحل شمالی 
کشــور نیز خواهیم بود.نقشینه افزود: شدت بارش ها امروز 
در استان های کردســتان و کرمانشاه تشدید می شود و از 
بعدازظهر در استان های همدان، لرستان، ارتفاعات جنوبی 
البرز مرکزی شامل استان های تهران  و البرز بارش ها شدید 
خواهد بود و از بعدازظهر شــنبه تا روز یکشــنبه به دلیل 
بارش های رگباری احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و سیالبی 
شدن مسیل ها و رودخانه ها در استان تهران و البرز پیش بینی 
می شود.وی ادامه داد: یکشنبه با حرکت شرق سوی سامانه 
بارشی، این سامانه بخش هایی از شمال شرق کشور شامل 
استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی و مرکز و جنوب 

غرب کشور را فرا خواهد گرفت.

بارندگی در بخش هایی از کشور تا فردا 
ادامه دارد

احتمال آبگرفتگی 
معابرعمومی تهران و البرز

حریق گســترده در انبار قطعات یدکی در غرب 
تهران با بر جا گذاشتن 13 مصدوم مهار شد.

ســخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر 
تهران درباره وقوع این حادثه به ایســنا گفت: وقوع حادثه 
حریق در یک انبار قطعات یدکی خودرو در ساعت 19:25 
پنجشــنبه به ســامانه 125 اطالع داده شد که در پی آن 
ســتاد فرماندهی، آتش نشانان چندین ایستگاه را به محل 
حادثه واقع در کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج اعزام کرد.
ســید جالل ملکی بــا بیان اینکه نخســتین گروه از 
آتش نشــانان حدود 2 دقیقه بعد به محل رسیدند، افزود: 
پس از حضور آتش نشان ها در محل مشاهده شد که حریق 
در انبار کاال به مســاحت حدود پنج هزار متر مربع رخ 
داده و شــعله  های آتش در حال سرایت و گسترش است 
که بالفاصله چندین ایستگاه دیگر نیز به محل اعزام شدند.
ملکی از مهار حریق در این انبار سه طبقه پنج هزار متر 
مربعی پس از ســاعت ها تالش خبر داد و گفت: در دقایق 
نخست حادثه بیش از 40 دستگاه انواع خودروی سواری و 
بیش از 100 آتش نشان در محل حضور داشتند و پس از مهار 

آتش، دیروز عملیات لکه گیری و ایمن سازی ادامه داشت.
مصدومیت 13 نفر

در پی بروز حریق در انبار قطعات یدکی، سرپرســت 
اورژانس کشور با بیان اینکه تعداد کل مصدومین این حادثه 
13 نفر بود، گفت: از این تعداد چهار مصدوم توسط ماموران 
اورژانس به بیمارستان منتقل شدند که خوشبختانه تمامی 
آنها پس از درمان از بیمارستان ترخیص شدند، همچنین 9 

نفر از مصدومان به صورت سرپایی مداوا شدند.
پیرحســین کولیوند افزود: در پــی حادثه حریق انبار 
قطعات یدکی در کیلومتر 11 جاده مخصوص تهران - کرج 
)شــرکت کروز(، چهار دســتگاه آمبوالنس و یک دستگاه 

اتوبوس آمبوالنس در محل حادثه مستقر شدند.

قطار شــهری تهران- کرج تا پایان شهریورماه 
امسال جمعه ها به علت انجام عملیات بهسازی تعطیل 

است و مسافر جابجا نمی کند.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شرکت بهره برداری متروی 
تهران و وحومه، مدیر ارتباطات و امور بین الملل این شرکت 
با اشاره به ضرورت انجام بهسازی خط 5 مترو تهران، گفت: 
بیــش از 1۸ ســال از بهره برداری خط متــرو تهران-کرج 
می گذرد و به همین خاطر شرکت بهره برداری مترو تهران 
بهســازی تمام تأسیســات این خط را طبق استانداردهای 

جهانی از دی ماه سال گذشته آغاز کرده است.
احسان مقدم افزود: با توجه به گستردگی این عملیات 
و برای تســریع در روند کار، تغییراتی در سرویس دهی به 
مسافران این خط ایجاد شده است که براین اساس تا پایان 

شــهریور در روزهای جمعه پذیرش مسافر در خط 5 مترو 
تهران انجام نمی شود.

مقــدم همچنین از تغییر ســاعت فعالیت این خط در 
روزهای عادی خبر داد و گفت: ساعت پایانی سرویس دهی 
خط 5 نیز تغییر می کند که براساس برنامه ریزی انجام شده 
آخرین حرکت قطار از مبادی تهران و گلشــهر کرج ساعت 

21:30 خواهد بود.
وی افزود: در صورت برگزاری برخی مســابقات مهم در 
ورزشگاه آزادی یا برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی در 
روزهای جمعه؛ عملیات بهسازی متوقف و مسافرگیری طبق 
اطالع رســانی قبلی انجام می شود، همچنین سرویس دهی 
در روزهای تعطیل نیز طبق روال ادامه خواهد داشــت و در 
صورت وجود تغییر در پذیرش مسافر اطالع رسانی خواهد شد.

رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور تهران بزرگ از 
مرگ راکب 2۵ ساله موتور در پی وقوع حادثه تصادف 

در بزرگراه شهید آوینی خبر داد.
سرهنگ محمد رزاقی مهر درباره جزئیات این تصادف 
مرگبار، به مهر گفت: با حضور عوامل پلیس در محل تصادف 
که ظهر پنج شــنبه در بزرگراه آوینی قبل از پل شــهید 
رجایی در مســیر غرب به شرق رخ داد، مشخص شد یک 
دســتگاه موتور سیکلت با دو سرنشین با یک دستگاه وانت 
نیســان و کامیونت برخورد کرده و هر دو سرنشین موتور 
سیکلت مجروح شــده اند .رزاقی با اعالم اینکه بالفاصله با 
هماهنگی های صورت گرفته عوامل اورژانس در محل حادثه 
حاضر شدند، افزود: متاسفانه نیروهای اورژانس مرگ جوان 
25 ســاله موتورسوار را تایید کردند و خانم 20 ساله ترک 
سوار موتور سیکلت نیز که به شدت مجروح شده بود برای 
درمان به بیمارستان شهدای هفتم تیر منتقل شد.وی با اعالم 
اینکه علت وقوع این حادثه مرگبار در دست بررسی است به 
موتور سواران توصیه کردحتما به قوانین و مقررات راهنمایی 
و رانندگی توجه کنند و از سرعت غیر مجاز جدا خودداری 
کنند، همچنین موتورسواران موظف هستند حتی در هنگام 
تردد در کوتاه ترین مسیرها نیز از کاله ایمنی استفاده کنند. امداد  و پژوهش کمیته  برنامه ریزی  رئیس مرکز 

امام )ره( گفت: افزایش مستمری مددجویان کمیته 
امداد و سازمان بهزیستی از این ماه اجرایی و پرداخت 

می شود.
به گزارش روابط عمومی کمیته امداد، هاشم موسوی با 
اشاره به اجرای این افزایش براساس پرداخت کمک معیشت 
و مســتمری بر مبنای حداقل 20 درصد حقوق و دستمزد 

قانون کار به مددجویان تحت پوشش، اظهار داشت: به میزان 
مستمری مددجویان یک نفره 95 هزار تومان، دو نفره 1۸9 
هزار تومان، ســه نفره 253 هزار تومان، 4 نفره 337 هزار 
تومان و 5 نفره 365 هزار تومان از محل هدفمندی یارانه ها 

اضافه شد.
موسوی افزود: این مصوبه براساس تبصره 14 بودجه سال 

96 در راستای ماده 79 برنامه ششم توسعه اجرا می شود.

تا پایان شهریور

قطار شهری تهران - کرج جمعه ها تعطیل است

از ماه جاری اجرایی می شود

افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

13 مصدوم 
در حریق گسترده
 انبار قطعات یدکی

سرویس شهرستان ها:
فرمانده انتظامی بم از کشــف یــک تن و 97 
کیلوگرم تریاک از یک دستگاه کامیون و دستگیری 
سه قاچاقچی در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر 

این شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدرضا فداء اظهار داشت: ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی مستقر در جاده بم - کرمان 
به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی گفت: این کامیون که توسط یک دستگاه خودروی پژو 
به عنوان راه پاک کن همراهی می شد و از سمت زاهدان به 
نقاط مرکزی کشور در حرکت بود که توسط ماموران انتظامی  

برای بررسی بیشتر به توقفگاه منتقل شد.
فرمانده انتظامی بم بیان کرد: در بازرسی از این کامیون 
یک تن و 97 کیلوگرم تریاک کشف و عالوه بر راننده 2 نفر 
راه پاک کن نیز توسط ماموران پاسگاه دهبکری دستگیر و با 

تشکیل پرونده به مقامات قضایی معرفی شدند.
 شهرستان بم در 199 کیلومتری شرق کرمان و مجاورت 

استان سیستان و بلوچستان است.

تصادف مرگبار موتور سیکلت 
در بزرگراه شهید آوینی

با دستگیری 3 قاچاقچی صورت گرفت

کشف  یک تن و 97 
کیلوگرم تریاک در بم


