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سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهر تهران از آتش سوزی در یک ساختمان قدیمی 

در خیابان انقالب خبر داد.
جالل ملکی به ایسنا گفت: عصر پنجشنبه یک مورد 
آتش سوزی در یک ساختمان سه طبقه قدیمی حد فاصل 
خیابان نجات الهی و پل کالج به ســامانه 125 اعالم و در 
پی آن چهار ایستگاه آتش نشانی به همراه خودروی باالبر، 
نردبان هیدرولیکی و خودروهای حامل تجهیزات تنفسی 

به محل اعزام شدند.
ملکی با  اشــاره به اینکه آتش ســوزی در طبقه سوم 
این ســاختمان رخ داده بود، افزود: این ساختمان دارای 
سقف  شــیروانی فلزی قدیمی بود که آتش سوزی داخل 
ســقف ها رخ داده و حدود 300 متر از این سقف ها کامال 

شعله ور شده بود.
وی با بیان اینکه آتش نشــانان در کمتر از سه دقیقه 
خود را به محل حادثه رســاندند و عملیات را آغاز کردند، 
ادامه داد: بخشی از نیروهای از طریق راه پله به طبقه سوم 
رفتند و بخشــی دیگر از طریق پشت بام مشغول عملیات 
شــدند و خوشبختانه از سرایت آتش به طبقه های پایین 

جلوگیری شد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران با بیان اینکه از 
این ساختمان بیشتر برای کارگاه تولید البسه و انبار آنها 
استفاده می شد، گفت: خوشبختانه این حادثه مصدومیت 
و تلفات جانی نداشــت و تنها دو نفــر که در این طبقه 
بودند دچار دودگرفتگی شدند که به سالمت از ساختمان 

خارج شدند.

مهار آتش سوزی کارگاه تولید البسه
 در خیابان انقالب

مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی 
کشور از ورود ســامانه بارشی به کشور از عصر 

یکشنبه خبر داد.
احد وظیفه به تســنیم گفت: امروز در غالب مناطق 
کشــور جو نسبتاً آرامی حاکم است که بر همین اساس 
شــاهد افزایش غلظت آالینده های جوی در شهرهای 
بزرگ و مناطق صنعتی واقع در مرکز کشور خواهیم بود.

وظیفه با بیــان اینکه امروز در شــهرهای غربی و 
ارتفاعات گیالن بارش های بســیار خفیف و پراکنده ای 
پیش بینی می شــود، از ورود ســامانه بارشی به کشور 
خبرداد و افزود: از اواســط روز یکشــنبه با نفوذ سامانه 
بارشی به کشور، ابتدا در برخی مناطق شمال غرب کشور 
و به تدریج اســتان های ساحلی دریای خزر و دامنه های 
 البــرز با بارش بــاران و برف، وزش بــاد و کاهش دما

 مواجه می شوند.
به گفته وی، کیفیت هوای کالنشــهرها و اســتان 
تهران که در روزهای گذشــته بــا کاهش کیفیت هوا 

مواجه شده اند رفته رفته بر اثر وزش باد و ناپایداری های 
جوی بهبود می یابد.

مدیرکل پیش بینی و هشــدار سازمان هواشناسی 
افزود: دریای خزر نیز طی روزهای یکشــنبه و دوشنبه 
مواج خواهــد بود و مردم باید رعایــت نکات ایمنی را 

داشته باشند.
وزش باد مانع تشکیل جلسه کارگروه

 آلودگي هوا
مدیرکل پایش و نظارت محیط زیست استان تهران 
نیز به خبرگزاري صداوسیما گفت: تا ظهر دیروز شاخص 
 کیفیت هوا 130 را نشان مي داد که براي گروه هاي حساس

 ناسالم است.
رســتگاری افــزود: البته این وضعیت بــا توجه به 
پیش بیني ســازمان هواشناســي امروز تغییر خواهد 
کرد چرا که باد شــدید آن را تحــت تأثیر قرار خواهد 
 داد و دیگــر نیــازي به جلســه کارگــروه آلودگي هوا 

نخواهد بود.

کاهش کیفیت هوای پایتخت 
نسبت به سال گذشته

حدود 300روز از سال 96 گذشت و طی این مدت، 
تهــران قریب 80 روز آلوده را تجربه کرد، در حالیکه در 

مدت مشابه سال گذشته، این عدد 66 بوده است.
به گزارش ایسنا، سخنگوی شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران در این باره گفت: دوره های طوالنی آلودگی 
هوای امســال موجب شــده کیفیت هوا نسبت به سال 
گذشته کاهش داشته باشد.لیال نظری ادامه داد: همچنین 
تردد وســایل نقلیه آالینده که عامل 85 درصد آلودگی 
هوا هستند، در معابر شهری بیشتر شده که آمار افزایش 
تولید خودرو در کشــور، این نکته را تایید می کند.وی 
با بیان اینکه خودروهای فرســوده و موتورسیکلت های 
کاربراتوری در این زمینه جزو اصلی ترین منابع آالینده 
تهران هستند، افزود: در 20 روز ابتدایی زمستان امسال 
در تهران 7 روز ســالم، 12 روز ناســالم برای گروه های 

حساس و یک روز ناسالم برای همه بوده است.

افزایش غلظت آالینده های جوی در شهرهای بزرگ و صنعتی

سامانهبارشیجدیدفرداواردکشورمیشود

سرپرست فرمانداری گیالنغرب با  اشاره به وقوع 
پس لرزه های متعدد از صبح روز پنجشنبه تاکنون در 
این شهرستان گفت: این پس لرزه ها در منطقه مرزی 
سومار تاکنون 13 مصدوم برجا گذاشته که با مراجعه 

به مراکز درمانی به صورت سرپایی مداوا شدند. 
فرهاد همتی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
بزرگ ترین زمین لرزه در منطقه مرزی سومار با قدرت 5/6 
دهم ریشتر صبح روز پنجشنبه به وقوع پیوست که عالوه بر 
مصدوم شــدن شــماری از افراد، به تعدادی از واحدهای 
مســکونی، تجاری و واحدهای دامــی، پنج مصدوم نیز بر 

جا گذاشت.
وی بیــان کرد: در پی وقــوع چندین زمین لرزه بزرگ 
در ســومار و حوالی گیالنغرب، به بخش هایی از ساختمان 
دانشگاه پیام نور، نمای برخی از شعب بانک ها و واحدهای 
مسکونی و تجاری شهر گیالنغرب خسارت جدی وارد شد.
وی بیــان کرد: همچنین پس لرزه هــای بامداد دیروز 
)جمعه( باعــث تخریب چند واحد مســکونی و دامی در 
روستاهای »داربید و سرحال شیرزادی« در دهستان ویژنان 

از توابع گیالنغرب شد.
سرپرســت فرمانداری گیالنغرب اضافه کرد که وقوع 
پس لرزه های متعدد، باعث خسارت جدی به سقف تعدادی 
از واحدهای مسکونی در پنج روستای سومار شد که تیم های 
ارزیابی نیز به منطقه اعزام شدند تا کار برآورد میزان خسارت 
وارده را انجام دهند.همتی گفت: اعضای ستاد مدیریت بحران 
شهرستان در حال آماده باش کامل هستند و تیم های ارزیاب 
نیز برای بررســی بیشتر میزان خســارت وارده، به مناطق 

مختلف گیالنغرب اعزام شدند.
از ساعت 10 و 29 دقیقه صبح پنج شنبه تا صبح جمعه 
بیش از 70 پس لرزه در منطقه مرزی سومار قصرشیرین به 
وقوع پیوست که بزرگ ترین آن 5/6 دهم در مقیاس امواج 

درونی زمین )ریشتر( قدرت داشت.
شدت زمین لرزه های سومار به حدی بود که به طور کامل 

احساس شد و مردم از ترس به خیابان ها آمدند.
زمین لرزه ای با قدرت 5/6 ریشتر ساعت 10 و 29 دقیقه 

روز پنج شنبه سومار در استان کرمانشاه را لرزاند. 
این زمین لرزه در مرز استان های کرمانشاه و ایالم حوالی 

جنوب شرقی سومار رخ داد.
این زمین لرزه که در عمق هشت کیلومتری زمین اتفاق 
افتاد، در 13 کیلومتری سومار، 43 کیلومتری گیالنغرب و 

139 کیلومتری شهر کرمانشاه رخ داد.
همچنین  در پی زمین لرزه قبل از ظهر پنجشنبه در یک 
محدوده همجوار واقع در حوالی شــهر مرزی سومار استان 
کرمانشاه و بخش زرنه استان ایالم موجب وحشت مردم و 

آماده باش عمومی و لغو امتحان های درسی شد. 
ایــن زلزله که قــدرت آن 5/4 ریشــتر و در عمق 8 
کیلومتری زمین در ساعت 10 و 51 دقیقه و 8 ثانیه روی 
داد در حوالی بخش زرنه فاصله 36 کیلومتری مرکز استان 

ایالم ثبت شده است.
ایــن زمین لرزه ها افزون بر مناطق همجوار دراســتان 
کرمانشــاه، در مناطق شهری و روســتایی استان ایالم به 
خصوص شهرستان های ایالم، ایوان، چرداول احساس شده 

و مردم را به وحشت و خروج از ساختمان ها واداشت.
گفته می شــود تا ظهر پنج شنبه بیش از 15 پس لرزه 

زلزله سومار 13 مصدوم برجا گذاشت
دیگر در این منطقه ثبت شده است.

هرچند گزارشی از تلفات و آسیب جانی این زمین لرزه ها 
دریافت نشده اســت اما احتمال بروز پس لرزه های بعدی 
موجب لغو امتحان های درســی دانش آموزان و دانشجویان 
ایالمی شــد و امتحانات بعدازظهر دانشــگاه ایالم به دلیل 

احتمال بروز پس لرزه ها تعطیل شد.
در همین راستا امتحان های درسی بعدازظهر پنجشنبه 

21دی ماه دانشگاه آزاد اسالمی ایالم هم لغو شد.
باتوجه به رخداد زلزله در شــهرهای ســومار و ایوان، 
امتحانــات تمامی پایه های تحصیلی روز پنج شــنبه لغو و 

مدارس هم در شیفت عصر این روز تعطیل اعالم شد.
زلزله در هجدک کرمان

 سخنگوی ستاد بحران استانداری کرمان گفت: زلزله 
4/2 ریشــتری بامداد جمعه در هجدک کرمان هیچگونه 
خسارتی نداشت. سیدمصطفی آیت اللهی موسوی به خبرنگار 
ایرنا افزود: با توجه به اینکه ساکنان این منطقه در چادر و 
کانکس مستقر هستند ،رخ دادن زلزله مشکلی برای مردم 

ایجاد نخواهد کرد. 

زلزله ای به بزرگی 4/2 ریشــتر ســاعت 6 و 33 دقیقه 
و 32 ثانیــه بامداد روز جمعه حوالی هجدک در اســتان 

کرمان را لرزاند. 
این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد.

ســخنگوی ستاد بحران استانداری کرمان گفت: زلزله 
5/2 ریشتری عصر پنج شــنبه در منطقه هجدک از توابع 

این استان هم هیچگونه خسارتی نداشته است. 
آیت اللهی موســوی افزود: ســاکنان هجدک به دنبال 
زلزله هــای پیاپی اخیر در مناطق امن و کانکس اســتقرار 
پیدا کرده اند و خوشبختانه هیچ گونه خطری آنها را تهدید 

نمی کند.
وی ادامه داد: تیم های امداد و نجات در منطقه مستقر 

و آماده کمک رسانی هستند.
زلزله ای به بزرگی 5/2 ریشــتر ساعت 17 و5 دقیقه و 
32 ثانیه عصر پنجشنبه هجدک در استان کرمان را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق 7 کیلومتری زمین رخ داد.
صبح پنج شنبه نیز زلزله ای به قدرت 5/1 ریشتر منطقه 

هجدک را لرزاند.

رئیس  پلیس راهور تهران گفت: طرح زوج و فرد 
بدون هیچگونه تغییری در سال 13۹۷ مانند سال 

جاری اجرا خواهد شد.
سردار محمدرضا مهماندار درباره نحوه اجرای طرح 
زوج و فرد و طرح ترافیک در ســال 97 به سایت راهور 
گفت: طی دو ســه هفته  اخیر کــه بحث طرح ترافیک 
و زوج و فــرد و تغییرات آن مطرح شــد، ذهن خیلی از 
همشــهریان مشوش شــد و نگران شدند که چه اتفاقی 

قرار است رخ دهد. 
مهماندار افزود: این اطمینان خاطر را به شهروندان 
می دهم که همه دســتگاه های مســئول اعم از پلیس، 
شهرداری و وزارت کشور، مهم ترین دغدغه شان آسایش 
مردم و حفظ حقوق شهروندان است و نباید هیچ طرحی، 
اجرا شود که به مردم فشار مضاعفی بیاورد یا دغدغه ای 

را به دغدغه های آنها اضافه کند.
وی با بیان اینکه هنوز هیچ چیزی نهایی نشده است 
و مشغول کار شناســی بر روی آن هستیم، ادامه داد: تا 
کنون اجرای این طرح در حوزه زوج و فرد منتفی شــده 
است و بدین ترتیب در سال 1397 هم مانند سال جاری 
طــرح زوج و فرد بدون هیچ گونــه تغییری اجرا خواهد 
شــد، اما در مورد طرح ترافیک ما چند شرط گذاشتیم 
و الزاماتــی را برای اجرای این طرح مطرح کردیم، البته 
همه دســت اندرکاران نیز نگران بودند که باید الزاماتی 

رعایت شود.
رئیس  پلیس راهور تهران تاکید کرد: چند شرط در 
این خصوص وجود دارد؛ اول اینکه هر گونه تغییر نباید 
میزان ترافیک تهران را در محدوده طرح ترافیک افزایش 
دهد. مورد دوم این است که آلودگی تهران نباید افزایش 
یابد و موضوع سوم نیز این است که اگر قرار است طرحی 
اجرا شود، حتماً باید سازوکارهای اجرایی آن فراهم شود 
مانند نصب دوربین ها و امکاناتی که بتوانیم نحوه اجرای 
آن را مدیریت کنیم. معتقدیم که هر گونه محدودیت باید 

راهکار جدیدی را نیز به مردم ارائه دهد.

ســردار مهماندار درباره سهمیه اقشار مختلف برای 
ورود به طرح ترافیــک نیز گفت: در مورد طرح ترافیک 
ســهمیه هایی وجود داشــت که به بعضی از اقشاری که 
ضرورت ایجاب می کرد وارد طرح شوند داده می شد، مانند 
خبرنگاران که برای تهیه خبر و پزشکان که برای مراجعه 
به بیمارستان نیازمند ورود به محدوده طرح ترافیک بودند 

و همچنین جانبازان. 
وی ادامــه داد: طبق توافقی کــه صورت گرفته این 
ســهمیه ها در جای خود باقی خواهد ماند.مسئله ای که 
اکنون داریم روی آن کار می کنیم، بحث نحوه پرداخت 
اســت که حتمــاً به نفع مردم خواهد بود. اقشــاری که 
ســهمیه ورود به طرح ترافیک داشــتند، به جای اینکه 
در ابتــدا هزینه را پرداخت و ســپس کارت ســهمیه را 
دریافت کنند، در   همان ابتدا کارت ســهمیه را دریافت 
می کنند و فقــط نحوه پرداخت با مدیریت خودشــان 
و بــه ازای تعداد ورودی اســت که به محــدوده طرح 
 ترافیک خواهند داشت و تفاوت زیادی هم با مبالغ سال 

گذشته ندارد.
رئیس  پلیس راهنمایــی و رانندگی تهران گفت: با 
تمهیداتی که پیش بینی شــده، هیچ تغییری در میزان 
ســهمیه ها و میزان فروش روزانه طرح ترافیک به وجود 
نخواهد آمد. اکنون 20هزار طرح به صورت روزانه توسط 
شهرداری فروخته می شود که در ایام آلودگی نیز توسط 
ما ممنوع می شود که این تعداد در سال جدید نیز بیشتر 
نخواهد شــد، در نتیجه هیچ تغییری در محدوده طرح 
ترافیک تهران به وجود نخواهد آمد بلکه با واگذار کردن 
مدیریت آن به خود افراد حتی ممکن است کاهش ترافیک 
در این محدوده نیز باشیم، یعنی در سال 1397 هم مانند 
سال جاری این طرح اجرا خواهد شد و فقط شاید نحوه 
پرداخت هزینه متفاوت شــود؛ یعنی قباًل در ابتدا هزینه 
ورود به طرح دریافت می شــد اما شاید در صورت توافق 
نهایــی دریافت این مبلغ به تدریج و بر حســب ورود به 

محدوده طرح انجام شود.

اکثر دستگیرشدگان ناآرامی های اخیر در قزوین 
و مسجدسلیمان آزاد شدند. 

 استاندار قزوین در نشست با اعضای ستاد جوانان دکتر 
روحانی در استان قزوین افزود: بیشتر دستگیرشدگان با 

تعهد والدین خود یا به قید وثیقه آزاد شده اند. 
وی با بیان اینکه نیروهای انتظامی و امنیتی با مدارا 
با کسانی که دست به تجمع های غیرقانونی زدند برخورد 
کردند، گفت: در ناآرامی های اخیر تمام تالش ما این بود 

به هیچ وجه به جان مردم آسیبی وارد نشود. 
عبدالمحمــد زاهدی اضافه کــرد: با وجود اینکه در 
قزوین و تاکســتان اعتراضاتی شــکل گرفت و عده ای 
از آن ســوء استفاده کرده کشــته ای اتفاق نیفتاد و تنها 
تعداد کمی مجروح شــدند که البتــه تعداد مجروحان 
نیــروی انتظامی از دیگر مجروحان درگیری ها بیشــتر 
بود. پیش از این دادستان عمومی و انقالب قزوین اعالم 
کرده بود در جریان ناآرامی های اخیر در قزوین، 40 نفر 
بازداشت شده اند.علی اسکندری اظهار کرد: در تجمعات 
غیرقانونی اخیر حدود 50 نفر بازداشــت شدند که اکثر 
آن ها طی روزهای گذشــته آزاد شدند.وی افزود: 15 نفر 
از بازداشت شدگان همچنان در بازداشت به سر می برند و 

رسیدگی به پرونده های آن ها ادامه دارد.
وی درمورد مصدومیت دو تن درجریان حوادث این 
شهرستان گفت: برخالف جوسازی های صورت گرفته شده 
این دو نفر زنده هستند و نیروی انتظامی در حال پیگیری 

برای شناسایی ضاربان این افراد هستند

سرویس شهرستان ها:  
فرمانده انتظامی زابل در شــمال سیستان و 
بلوچستان گفت: 15 کیلو و ۷00 گرم مواد مخدر 
از نوع تریاک که توسط قاچاقچیان در معده سه 
راس گوسفند جاسازی شده بود، در این شهرستان 

کشف و ضبط شد.  
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ غالمرضا 
نجابت افزود: در پی کسب خبری مبنی بر قاچاق مواد 
مخدر از طریق جاساز و بلعیدن در معده احشام و انتقال 
آن به شــمال کشور توســط یک قاچاقچی سابقه دار، 
بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با 

مواد مخدر قرار گرفت. 
وی اظهار داشت: ماموران در پایانه مسافربری زابل 
یک دســتگاه خودروی وانت که در حال انتقال احشام 
به یک دستگاه اتوبوس بود را شناسایی و در بازرسی از 
آن سه راس گوسفند مشکوک را کشف و 2 قاچاقچی 

را نیز دستگیر کردند. 
وی گفت: پس از تحقیقات اولیه، متهمان به قاچاق 
مــواد مخدر از طریق بلع و انباری در معده ســه راس 
گوسفند با استفاده از آهن ربا اعتراف کردند که پس از 
ذبح گوسفندان 15 کیلو و 700 گرم مواد مخدر از نوع 

تریاک از داخل بدن این حیوانات کشف شد. 

عضو سابق شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه 
طرح جدید ترافیک فقط برای درآمدزایی  و پول 
گرفتن از مردم است، گفت: خروجی آن هم افزایش 
آلودگی، ترافیک  و محدودیت پارکینگ  خواهد بود.
ابوالفضل قناعتی عضو سابق  شورای شهر تهران در 
گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با  اشاره به طرح 
جدید شــهرداری تهران برای ضوابط ورود به محدوده 
طرح ترافیک آن را برنامه ای عجوالنه از سوی  شهرداری 
خواند و گفت: در 4 سالی که ما در شورا بودیم  و امسال 
هم نیمی از آن را در شورا گذراندیم  تا روز آخر هیچ بحثی  

در مورد این طرح نشد.
عضو ســابق  شورای شــهر تهران با بیان اینکه این 
الیحه هیچ پیشــینه  قبلی در کمیســیون  حمل ونقل و 
ترافیک نداشته است، اظهار داشت: همین مسئله نشان 
می دهد که از برج 6 به بعد که این آقایان مســئولیت را 

قبول کرده اند، این الیحه  هم آمده است.
وی با طرح این پرســش که چطور می توان در طول 
3 ماه تصمیمی  منطقی  برای کالنشهر  تهران که گرفتار 
ترافیک  و آلودگی فراوان اســت گرفــت ، افزود: بر چه 
مبنایی این آقایان می خواهند یک برنامه 40 ساله را در 

3 ماه تغییر دهند؟
قناعتــی با بیان اینکــه در دوره قبل در برنامه های 
معاونت حمل ونقل و ترافیک  طرح LEZ را داشتیم ، ادامه 
داد: طرح جدید  نه LEZ است و نه طرح فعلی ، بلکه یک 
الیحه جدیدی است که شهرداری تهران در این چند ماه 

به آن رسیده  است.
وی با  اشاره به اینکه مسئوالن فعلی شهرداری ادعا 
دارند در طرح جدید عدالت رعایت می شــود، بیان کرد: 
به گفته آنها در طرح فعلی تنها یک عده خاص  طرح را 
می گیرند  و با طرح جدیــد می خواهند آن را در اختیار 
همه مردم قرار دهند، در حالی که هرگز این طور نیست.
قناعتــی تصریح کرد: آن عــده خاصی که در طرح 

فعلی طرح ترافیــک می گیرند  قطعاً در طرح جدید هم 
طرح ترافیک خواهند گرفت.

وی خاطرنشــان کرد: برخی سهمیه ها ثابت هستند 
و همانطــور که در دوره قبل وجود داشــته اند، در دوره 
بعدی هم وجود خواهند داشــت و کســی نمی تواند آن 

را تغییر دهد .
عضو سابق  شورای شهر تهران ادامه داد: 90 درصد 
افرادی که قبالً طرح می گرفتند بنا به دالیلی که قانونگذار  
بررسی  کرده مشــمول  دریافت طرح ترافیک شده اند و 

نمی توان با برنامه جدید آنها را محروم کرد.
قناعتی با اشاره به تفاوت نرخ ورود به طرح ترافیک در 
ساعات مختلف  گفت: وقتی که به این شکل برای ورود به 
طرح پول گرفته  می شود، مردم استقبال بیشتری می کنند 
و تبعات  آن افزایش ترافیک، آلودگی و فقدان پارکینگ  
برای خودروهایی خواهد بود که وارد مرکز شهر می شوند.
وی با  اشــاره به دفاعیه  شهرداری از این طرح مبنی 
بر برقراری عدالت  گفت: این طرح عادالنه نیســت چون 
کســانی که پولدار هســتند می توانند به هر تعداد که 
می خواهند خــودرو وارد طرح کنند  و آن هایی که پول 

ندارند، نمی توانند وارد محدوده طرح ترافیک شوند.
قناعتی  خاطرنشان کرد: راه برقراری عدالت  در این 
مسئله  این است که برای مثال  تا 200 ساعت ورود خودرو  
رایگان باشد و اگر کسی می خواهد بیشتر استفاده کند، 

پول پرداخت کند.
عضو سابق  شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه طرح  
جدید بیشتر به دنبال عوارض و کسب پول است، گفت: 
ممکن است این عوارض برای شهرداری پول آورد ، اما در 
بهداشت و درمان دولت باید 10 برابر خرج کند تا مردمی 

که گرفتار بیماری می شوند را درمان کند.
قناعتــی در پایان تأکید کــرد: این طرح فقط برای 
درآمدزایــی  و پول گرفتن از مردم اســت و خروجی آن 

آلودگی، ترافیک و محدودیت پارکینگ  خواهد بود.

در حالی که اکثر درختان میوه در این فصل در 
خواب زمستانی فرو رفته اند، برخی از درختان مثمر 
و غیر مثمر در کالچای به شکوفه نشسته و جلوه ای 

بهاری به طبیعت بخشیده اند. 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودسر در گفت وگو با 
خبرنگار تسنیم اظهار داشت: به دنبال تغییر شرایط جوی 
و گرم شــدن هوا در روزهای گذشته، برخی از درختان 
میوه در روســتای »رضا محله« کالچای در شهرستان 
رودسر شکوفه دادند.احسان اهلل مشتاق با اشاره به اینکه 
شکوفه دهی درختان بیشتر مربوط به میوه های هسته دار 
اســت تصریح کرد: درختان گیالس، زردآلو و آلوچه در 
حیاط بســیاری از خانه های روستایی شهرستان رودسر 

شکوفه داده اند.
وی زمان اصلی شــکوفه دادن این درختان را فصل 
بهار ذکر کــرد و افزود: دلیل شــکوفه دادن نابه هنگام 
درختان میــوه را اختالالت ژنتیکی ناشــی از تغییرات 

جوی اعالم کرد.

رئیس  پلیس راهور تهران خبر داد

اجرای بدون تغییر طرح زوج و فرد و تداوم 
سهمیه های طرح ترافیک در سال ۹۷

قناعتی 

طرح جدید ترافیک
  فقط برای درآمدزایی  است

آزادی اکثر دستگیرشدگان 
ناآرامی های اخیر در قزوین 

و مسجدسلیمان

درختان میوه در شهرستان 
رودسر به شکوفه نشست

جاسازی 15 کیلو و ۷00 گرم تریاک 
در معده سه گوسفند در زابل

دستگیری کالهبردار
تبریز- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی گفت: 
فردی که یک میلیارد و 450 میلیون ریال کالهبرداری اینترنتی کرده 

بود، توسط پلیس سایبری آذربایجان شرقی دستگیر شد.
ســرهنگ محســن محمودی افزود: به دنبال شکایت از این فرد 
که مردم را تشویق به خرید ارز دیجیتالی برای کالهبرداری می کرد، 

پلیس وی را شناسایی و دستگیر کرد.
کالهبردار ارز دیجیتالی به جرم خود اعتراف کرد.

انهدام باند سارقان موتورسیکلت
البرز- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی استان البرز از انهدام باند 

سارقان موتورسیکلت در این استان خبر داد. 
سرتیپ مهدی محمودی افزود: این باند تاکنون 19 فقره سرقت 

موتورسیکلت در کارنامه جرمی خود دارند. 
وی اضافه کرد: در این رابطه 3 ســارق و 5 مالخر نیز دستگیر و 

تحویل مراجع قضایی شدند.
واژگونی خودرو

تایباد- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی تایباد از واژگونی خودروی 
تیبا در محور باخزر- تربت جام خبر داد.

سرهنگ علی میرجردوی گفت: در این حادثه یکی از سرنشینان 
خــودرو به علت برخورد تیبا بــا گاردریل در دم فوت کرد و راننده و 

سرنشین دیگر آن مصدوم شدند.
کارشناسان علت وقوع این حادثه را بی توجهی به جلو و ناتوانی در 

کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت غیرمطمئنه اعالم کردند.
انفجار خط لوله آب هفت تپه

اهواز- خبرگزاری صدا و ســیما: انفجار خط لوله تغذیه کوره آب 
در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه هیچگونه خسارت جانی 

یا مالی در پی نداشت.
فرماندار شــوش با اشاره به صدای انفجاری که در این شهرستان 
شنیده شد، گفت این حادثه مربوط به انفجار لوله آب تغذیه دیگ بخار 
این شــرکت بوده است.عدنان غزی  کار اصلی این کوره را ایجاد بخار 
جهت توربین ها و تولید شکر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 

اعالم کرد و افزود: لوله گاز مذکور تعمیر شده است.
دستگیری شکارچی متخلف

مهابــاد- خبرگزاری صدا و ســیما: رئیس اداره محیط زیســت 
شهرستان مهاباد از دستگیری هشت نفر شکارچی متخلف و صید در 

تاالب بین المللی کانی برازان این شهرستان خبر داد.
فاروق ســخنور گفت: از متخلفان سه رشته تور دام ماهیگیری، 
چهار قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز، دو قبضه اسلحه شکاری مجاز و 
الشه یک قطعه چنگر کشف و ضبط شد.سخنور اضافه کرد: متهمان 
دســتگیر شده پس از تشــکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی تحویل شدند.
کشف 5 تن برنج قاچاق در منوجان

کرمان- فارس: فرمانده انتظامی منوجان از کشــف پنج تن برنج 
قاچاق توسط ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

رضا محمدحســنی اظهار داشت:  در اجرای طرح مبارزه با قاچاق 
کاال و ا رز، ماموران پلیس آگاهی شهرستان حین کنترل خودروهای 
عبوری در محور اصلی کهنوج- بندرعباس به یک دســتگاه کامیون 

مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.
وی افزود: ماموران ضمن انتقال کامیون به پارکینگ و بررســی 
بیشــتر، پنج تن برنج قاچاق به ارزش 280 میلیون ریال را از خودرو 
کشــف کردند و در این رابطه یک متهم دســتگیر و به همراه کاالی 

قاچاق کشف شده تحویل مراجع قضایی شد.
حفاری غیرمجاز امامزاده

بوشهر- ایرنا: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دشتی استان بوشهر 
گفت: افراد سودجو و ناشناس اقدام به حفاری غیرقانونی در »امامزاده 

پیرسبز« روستای دهداری از تواقع این شهرستان کردند.
ابراهیم شــفقت افزود: افراد سودجو در این حفاری قبر »امامزاده 

پیر سبز« را به عمق حدود یک متر حفاری کرده اند. 
وی اضافــه کرد: به احتمال زیاد هدف ایــن افراد از حفاری قبر 
امامزاده پیر سبز کشف اشیا تاریخی، عتیقه، طال و جواهرات قدیمی 

بوده است.
شفقت ادامه داد: ماموران پلیس انتظامی شهرستان دشتی پس 
از بررسی محل حفاری جســت وجو و پیگیری برای شناسایی افراد 

سودجو را آغاز کرده اند.
پرنده شکاری دارای سیستم ردیاب ماهواره ای

زاهدان- ایســنا: مدیر کل حفاظت محیط زیســت سیســتان و 
بلوچستان گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سراوان موفق 
شد یک بهله پرنده شکاری که مجهز به سیستم ردیاب ماهواره ای بود 

را در مناطق حوزه شهرستان شناسایی و کشف کند.
پورمالیی بیان کرد: براساس پیگیری های صورت گرفته از سوی 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور در خصوص پیگیری یک بهله 
پرنــده شــکاری از نوع گونه عقاب صحرایی که به سیســتم ردیاب 
ماهواره ای نیز مجهز شده، و در حوزه استان سیستان و بلوچستان و 
نزدیک شهرستان سراوان قابل مشاهده است، پیگیری ها و مراقبت های 
شــبانه روزی یگان حفاظت برای شناســایی و کشف پرنده موردنظر 

شروع شد.
وی اضافه کرد: با توجه به ســیگنال های دریافتی و وسعت بسیار 
زیاد مناطق و همچنین وجود پستی و بلندی های فراوان در مناطق 
کوهستانی و پس از سه شبانه روز گشت و کنترل و دیده بانی، باالخره 
الشــه پرنده عالمت گذاری شده توسط یگان حفاظت محیط زیست 

شهرستان سراوان کشف و ضبط شد.
پورمالیی خاطرنشان کرد: پس از کشف الشه پرنده شکاری مجهز 
به سیستم ردیاب ماهواره ای، یگان حفاظت اقدام به جمع آوری بقایای 
الشــه و ارسال به ســازمان حفاظت محیط زیست کشور به منظور 

مطالعه و بررسی کرد.
پلمب 55 باشگاه ورزشی غیرمجاز

کرمانشــاه- مهر:  دبیر هیئت پزشکی ورزشی استان کرمانشاه از 
پلمب 55 باشگاه ورزشــی که به صورت غیرمجاز در استان فعالیت 
می کردند، خبر داد.وحید خســروی اظهار داشت: تعداد 16 باشگاه 

تاکنون نسبت به اصالح و دریافت مجوزهای قانونی اقدام کرده اند.
وی تصریح کرد: این نظارت و بازرسی با تاکید بر ضرورت مبارزه 
با پدیده شوم و مذموم دوپینگ، برخورد با متخلفین عرضه کاالهای 
قاچاق و غیرمجاز در حوزه سالمت، دارا بودن کارت خدمات درمانی 
پزشکی ورزشی کلیه ورزشکاران و مربیان و مجوز فعالیت انجام و با 
متخلفین پس از ارائه تذکر سریعا برخورد و با نظر مقام قضایی نسبت 

به پلمب باشگاه های متخلف اقدام شد.
پزشک قالبی

قرچک- ایرنا: رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک از 
دستگیری یک پزشک قالبی در این شهرستان خبر داد.

حسین لیاقتدار گفت:  در راستای اجرای طرح بازرسی از واحدهای 
درمانی شهرســتان، کارشناسان شبکه بهداشت یک پزشک قالبی را 
در یکــی از مناطق قرچک شناســایی کردند که با اســتفاده از مهر 
نظام پزشــکی، در کنار دیگر پزشکان در یک مجموعه به کار طبابت 

مشغول بود.
وی افزود: این فرد خود را به عنوان پزشــک پوست، مو و زیبایی 

معرفی کرده بود و نسبت به درمان مراجعین اقدام می کرد.
وی تصریــح کرد: این فرد متقلب، دارای مــدرک دیپلم بوده و 
هیچ گونه تخصصی در امر طبابت نداشت که پس از شناسایی، محل 
فعالیت این فرد پلمب و به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

ارجاع داده شد.

اثر  بر  اعــالم کردند:  کالیفرنیا  مقامات 
رانش زمیــن در جنوب این ایالت، افزون بر 
کشته شدن 1۷ نفر دســت کم ۴3 تن نیز 

ناپدید شده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بسیاری از خانه ها 

ویران و محورهای اصلی دسترسی به این منطقه قطع شده است.
بیل براون، کالنتر سانتاباربارا در جنوب غربی کالیفرنیا، گفت: تا این 
لحظه دست کم 17 نفر جان خود را از دست داده و 43 نفر نیز ناپدید 
شده اند که این ارقام ممکن است تغییر کند. مقامات این منطقه پیشتر 
از ناپدید شدن 13 نفر در این منطقه خبر داده بودند. کالنتر شهرستان 
سانتاباربارا گفت: افراد ناپدید شده، به احتمال زیاد پیدا خواهند شد؛ اما 
ممکن است شمار کشته ها افزایش یابد.بارش های سیل آسای روزهای 
هفته گذشته که طی 10 ماه اخیر برای نخستین بار اتفاق افتاد، موجب 
رانش زمین در شهر کوچک مونتسیتو و دیگر شهرهای این شهرستان 
در شمال غربی لس آنجلس شد.ایالت کالیفرنیا طی دو ماه گذشته شاهد 
دو فاجعه طبیعی بوده است. ماه دسامبر آتش سوزی های گسترده در این 
ایالت صدها ساختمان را تخریب کرد و موجب شد هزاران نفر از ساکنان 
این منطقه را تخلیه کنند. اکنون نیز دو هفته پس از بازگشت ساکنان 
به خانه هایشان، تقریبا در همین مناطق رانش زمین اتفاق افتاده است.
آتش سوزی ها پوشــش گیاهی این منطقه را به خاکستر تبدیل و 
شرایط را برای فاجعه ای که اواسط هفته گذشته روی داد، مساعد کرده 
است.همچنین بیش از 50 کیلومتر از بزرگراه 101 که شمال و جنوب 
ایالت کالیفرنیا را به هم متصل می  کند، با گل و الی مسدود شده است.

دزدیده  جواهرات  همه  فرانسه  پلیس 
شده از یک جواهرفروشی در پاریس را به 
دست آورده و سه نفر از سارقان را بازداشت 

کرده  است.
به گزارش بی بی سی، سارقان عصر پنج شنبه 

شیشــه  های یک جواهرفروشــی در هتل پنج ستاره »ریتز« را با تبر 
شکستند و توانستند جواهراتی به ارزش پنج میلیون و 400 هزار دالر 

را جمع آوری و در کیسه ای به خارج از هتل منتقل کنند.
این هتل در همسایگی ساختمان وزارت دادگستری فرانسه قرار 
دارد.به نوشته مطبوعات محلی، یک مامور پلیس که در منطقه مشغول 
گشتزنی بوده با دزدها مقابله کرده و مانع از فرار سه نفر از آنها شده 

که به داخل فروشگاه رفته بودند.
دو سارقی که در خارج از هتل منتظر همدستانشان بودند، در پی 

مداخله پلیس فرار کرده اند.
گزارش شده هنگام برخورد یکی از دزدان فراری با یک عابر پیاده 

کیسه جواهرات به داخل خیابان افتاده است.
پلیس خودروی اســتفاده شــده برای فرار از محــل را در حومه 
شــمالی پاریس پیدا کرده ولی هنوز نتوانســته دو سارق فراری را به 

چنگ بیندازد.

یک مرد روس نیمه های شب با دزدیدن 
مغازه مشروب فروشــی  به یک  تانک  یک 

دستبرد زد.
به گزارش رویترز، یک مرد روس از اهالی شهر 
مورمانسک روسیه با دزدیدن یک تانک در نیمه های 

شــب وارد یک مغازه مشروب فروشی شد و یک بطری شراب از مغازه 
دزدید!پلیــس محلی وی را در حالی که در تالش برای بازکردن بطری 
شراب و فرونشــاندن عطش خود بود، بازداشت کرد. گفته می شود که 
وی در زمان ارتکاب جرم احتماال مســت بوده است.در زمان تالش این 
مرد برای خارج شــدن از مغازه و فرار از محل وقوع جرم، دســت کم به 
یک خودرو سواری خسارت وارد شد.ارتش روسیه از اظهارنظر درباره این 
که چطور یک شهروند عادی غیرمسلح توانسته با ورود به پایگاه نظامی 

یک ماشین زرهی را به سرقت ببرد، سر باز زده است.

پس از افشاگری ها درباره چند دهه آزار 
و اذیت جنســی کارگران زن، مدیرعامل 
از کارکنان این شرکت  خودروسازی فورد 

عذرخواهی کرد.
روزنامــه نیویورک تایمز، اوایــل این هفته 

گزارش مفصلی درباره آزار و اذیت و سوءرفتار جنسی با کارگران زن 
این شرکت خودروسازی در دهه 1990 منتشر کرد. بیش از 70 تن از 
کارکنان کنونی و سابق این شرکت در شیکاگو می گویند آنان را درباره 

گزارش دادن این سوء رفتار های جنسی ترسانده بودند.
جیم هکت، مدیرعامل فورد، پنجشنبه در نامه ای سرگشاده خطاب 
بــه کارکنان فورد گفت: مقاله نیویــورک تایمز را درباره این موضوع 
تکان دهنده خواندم و قول می دهم به شدت با عامالن آن برخورد کنم.

در یکی از افشاگری ها یک کارگر زن گفت که برای داشتن رابطه 
با یکی از سرپرســت های مرد تحت فشــار بوده و برای بهبود شرایط 

کاری اش مجبور شده است در برابر این درخواست تسلیم شود.
مدیرعامل فورد قول داد برای گفت وگوی مستقیم با کارگران از 

کارخانه های شیکاگو دیدن کند.


