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قاچاق چوب
قزوین – خبرنگار کیهان: جانشــین فرمانده انتظامی استان قزوین از 

کشف چوب قاچاق در این استان خبر داد. 
سرهنگ سلمان امیری خبر اظهار داشت: ماموران پلیس راه جاده قدیم 
»قزوین - رشــت« حین کنترل خودروهاي عبوري به 2 دستگاه کامیون 
»بنز« حامل بار چوب درخت »راش« مشــکوک و آنها را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این کامیون ها 38 تن چوب قاچاق به ارزش یک 

میلیارد ریال کشف کردند.
هک ایمیل استاد

اصفهان – خبرنگار کیهان: رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت : دانشــجویی که با هک ایمیل 
اســتادش و تغییر رمز عبور آن مانع وارد شدن صاحب ایمیل به حساب 

کاربری اش شده بود ، دستگیر شد.
ســرهنگ مصطفی مرتضوی افزود : با انجام اقدامات تخصصی متهم 
دستگیر و در اعترافات خود انگیزه این عمل را کنجکاوی از ایمیل استادش 

ذکر کرد.
دستگیری اراذل

کرج – مهر: رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی البرز از دستگیری 
باند اراذل  واوباش در شهرستان کرج خبر داد. 

ســرهنگ محمدعلی صفایی با تأکید بر اینکه قبل از انجام اقدامات 
توسط اراذل  و اوباش با اطالعات خوب قبل از هر تحرکی مانع فعالیت این 
افراد می شــویم، گفت: پیرو این اقدامات یک باند اراذل  و اوباش در حوزه 

شهرستان کرج دستگیر شدند.
وی بابیان اینکه این باند شــامل چهار مرد و دو زن بوده که اقدام به 
خفت گیری، شرخری و زورگیری می کردند، یادآور شد: سیاست کلی پلیس 
امنیت بر این است که اراذل پروری صورت نگیرد، پیرو این مهم طرح های 
مختلفی در حوزه اماکن و حوزه امنیتی برگزارشده و در دستور کار قرار دارد.

پرنده شکاری قاچاق
سرویس شهرستان ها : جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شازند از 

توقیف خودروسواری حامل پرنده شکاری قاچاق خبر داد. 
 سرهنگ علیرضا رفیعی گفت: تیمي از مأموران یگان امداد، در یکي 
از محورهاي مواصالتي شهرستان به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک 

و آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، 3 قطعه شاهین شکاری 
و 2 قطعه مرغ شاخ  دار قاچاق به ارزش یک میلیارد و 800 میلیون ریال 

را کشف و یک متهم را نیز دستگیر کردند.
قاچاق کاال 

تهران – فارس : فرمانده انتظامی ویژه غرب اســتان تهران از کشــف 
کاالهای قاچاق در عوارضی تهران ـ ساوه خبر داد.

سرتیپ محسن خانچرلی اظهار کرد: مأموران یگان امداد با اجرای طرح 
ایســت و بازرسی در عوارضی تهرانـ  ساوه، 6 دستگاه خودرو سنگین را 

متوقف کردند.
وی بیان داشــت: در بازرسی از این خودروها تعداد یک هزار و 250 
کارتن خوارو بار خارجی، 180 کارتن لوازم خانگی، دو هزار و 500 کیسه 
برنج خارجی، 345 عدد انواع البســه خارجی، 332 عدد کمپرسور کولر 
خودروی خارجی و عدد 100 حلقه الســتیک لیفتراک، یک عدد باطری 

مخصوص لیفتراک و دو کارتن لوازم یدکی مخصوص را کشف کردند.
وی افزود : ارزش ریالی کاالهای کشف  شده 52 میلیارد ریال برآورد 

شده است.
توقیف مبدل الکتریکی 

شیراز- مهر : فرمانده انتظامی استان فارس از کشف یک محموله مبدل 
الکتریکی قاچاق در شهرستان ممسنی خبر داد. 

سرتیپ احمدعلی گودرزی گفت: ماموران انتظامی شهرستان ممسنی 
هنگام گشــت زنی و کنترل محورهای مواصالتی به یک دستگاه کامیون 
کشنده حامل مبدل الکتریکی مشــکوک شده و خودرو را برای بازرسی 
متوقف کردند. وی افزود: در بازرسی از این کامیون 10 هزار و 62 کارتن 
مبدل الکتریکی که فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی بود کشف کردند.
وی ارزش محموله کشف شده را بنا به نظر کارشناسان، 10 میلیارد ریال 

برآورد کرد و اظهار کرد: در این خصوص یک نفر متهم دستگیر شد.
۱۰۳ فقره سرقت 

کرمانشــاه – خبرگزاری صدا و ســیما : رئیس پلیس آگاهي استان 
کرمانشــاه از انهدام باند ســرقت مغازه و منزل و کشف 103 فقره سرقت 
خبر داد.سرهنگ محمدرضا امیری افزود: کارآگاهان پس از انجام تحقیقات 
تخصصی یکی از ســارقان ســابقه دار را در این زمینه شناسایی و در یک 
عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند که متهم به 51 فقره سرقت مغازه، 48 
فقره سرقت اماکن خصوصی، 2 فقره سرقت منزل، یک فقره اماکن دولتی 

و یک فقره دوچرخه در شهر کرمانشاه اعتراف کرد.
وی ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی در نهایت در یک عملیات منسجم 
دیگر همدستان وی را نیز دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی 

معرفی کردند.
انهدام باند سرقت

کرج – فارس : فرمانده انتظامی شهرســتان مالرد از دســتگیری باند 
حرفه ای سرقت از منازل در این شهرستان خبر داد.

برزو همتی اظهار کرد: در پی شــکایت برخی از شــهروندان مبنی بر 
سرقت منزل، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران کالنتری یوسف آباد 
قرار گرفت.وی افزود: مأموران پلیس با انجام تحقیقات فنی محل اختفای 
ســارقان را شناسایی و طی عملیاتی به محل مورد نظر اعزام و سارقان را 

که قصد فرار داشتند دستگیر کردند.
وی بیان کرد: سه نفر متهم دستگیرشده در بازجویی های به عمل آمده 
به بزه ارتکابی معترف شــدند و از مخفی گاهشــان 10 قلم اموال سرقتی 

کشف شد.
تصادف ۳خودرو

تربت حیدریه – ایســنا : سخنگوی سازمان اورژانس کشور از تصادف 
زنجیره ای سه خودرو در جاده تربت  حیدریه به مشهد خبر داد. 

مجتبی خالدی گفت : در برخورد یک دســتگاه اتوبوس مسافربری با 
دستگاه کامیون و پراید در گردنه سبز کیلومتر 15 جاده تربت حیدریه به 
مشهد دو نفر فوت و 31 نفر هم مصدوم شدند. وی اضافه کرد : مصدومین 

به دو  بیمارستان در تربت حیدریه منتقل شدند.
بازداشت قاچاقچی

کرج – تسنیم : مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از کشف البسه 
قاچاق در استان البرز خبر داد. 

علی اکبر مختاری اظهار داشت: این کاالها از داخل یک کانتینر که 2 
خودرو از کشور ارمنستان به سمت یکی از کشورهای خلیج فارس ترانزیت 
می کردند، کشف شده است.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با بیان 
اینکه پلمب این خودرو در شهر مرند شکسته شده و مقادیر زیادی پوشاک 
قاچاق بار این کانتینر کرده و مجددا با چســب پلمب می شود، ادامه داد: 
نیروی انتظامی متوجه شکست پلمب می شود و کاالهای قاچاق را کشف 
می کند. از طرفی هم مدت قانونی که این کانتینر باید از کشور خارج می شده 
است، تمام شده بود که در این حالت براساس قوانین بار این خودرو قاچاق 
محسوب می شده است.وی با  اشاره به اینکه نزدیک به 2 تن به ارزش ریالی 
200 میلیون تومان پوشاک قاچاق به این کانتینر اضافه شده است، بیان 
کرد: در حال حاضر متهم با قرار 700 میلیون تومانی بازداشــت اســت و 

البسه ضبط و خودروها توقیف شده اند.

جدیدترین اخبار منتشر شده از سقوط 
هواپیمای مسافربری روسیه حاکی از کشته 

شدن همه 7۱ سرنشین این هواپیما دارد.
An-« یک فروند هواپیمای مسافربری آنتونوف

148« خطوط هوایی »ساراتوف« روسیه که حامل 

65 مسافر و 6 نفر از اعضای کادر پرواز بود، بعد از بلند شدن در خارج 
از مسکو سقوط کرد.جدیدترین اخبار رسیده از این حادثه، حکایت از 

کشته شدن تمامی 71 سرنشین این هواپیما دارد.
شبکه روسی »راشاتودی« گزارش کرد که عملیات جست وجو و 
نجات در محل ســقوط این هواپیما نیمه  شب گذشته ادامه داشت و 
صدها تن از اعضای تیم نجات و اورژانس در منطقه برفی مســکو به 
عملیات جست وجو پرداختند. تصاویر هوایی که وزارت امور اضطراری 
روسیه منتشر کرده است، اعضای تیم نجات را در حال جست وجو در 
محل سقوط هواپیما در نزدیکی روستای »آرگونووو« نشان می دهد 

که به دنبال شواهدی برای رسیدن به دلیل سقوط هواپیما هستند.
»والدیمیر پوچکوف« وزیر امور اضطراری روسیه دستور داده است 
تا پهپادهایی برای جســت وجوی اجساد مورد استفاده قرار گیرد زیرا 
تکه های هواپیما در سراسر یک منطقه وسیع بین دو روستای مجاور 
پراکنده شده است.مقامات روس موفق شدند یکی از جعبه های سیاه 
هواپیمای آنتونوف را پیدا کنند، اما عملیات جست وجو به واسطه شرایط 
نامناســب جوی با موانعی همراه شده است. با این حال پوچکوف ابراز 
امیدواری کرده است که عملیات رسیدگی به حادثه سقوط هواپیمای 

مذکور در یک هفته به اتمام می رسد.

* مسجد جامع غدیرخم )ضرابخانه(، خیابان  پاسداران
- مراســم گرامیداشــت ایام فاطمیه با سخنرانی: حجت االسالم 

دکتر امیرمهدی امین
- از 22 بهمن )به مدت 5 شب( بعد از نماز مغرب و عشاء

برنامه محافل و مساجد

در پی واژگونی یک دســتگاه اتوبوس 
مسافربری دو طبقه در هنگ کنگ، ۱9 تن 
کشــته و 62 نفر نیز به بیمارستان منتقل 

شدند.
بــه گفته پلیــس هنگ کنــگ، 10 تن از 

مصدومان در شرایط بحرانی قرار دارند و 15 تن دیگر به شدت زخمی 
شــده اند.یکی از مسافران گفته است اتوبوس قبل از تصادف، سرعت 

باالیی داشته، به طوری که راننده نتوانسته آن را کنترل کند.
شــاهدان عینی گفته اند، آتش نشانان سقف اتوبوس را باز کرده و 
اجساد مســافران را بیرون آورده اند. قربانیان عمدتاً به علت ضربه به 

سر، جان خود را از دست داده اند.
شرکت اتوبوسرانی »کولون موتور« که اتوبوس متعلق به آن است 
اعــالم کرده به خانواده هر کدام از قربانیان 80 هزار دالر هنگ کنگ 

برابر با 10 هزار دالر آمریکا پرداخت خواهد کرد.
پلیس هنگ کنگ با بیان اینکه راننده 30 ساله این اتوبوس دستگیر 
شده، اظهار داشت: تیم تحقیقاتی برای شناسایی علت تصادف تشکیل 
داده اســت.همچنین گروه های خیریه گوناگونی اعالم کرده اند که به 

خانواده های قربانیان کمک مالی می کنند.

محققان توانســتند بــا بهره گیری از 
طراحی ســه  بعدی، چهره مردی را که ۱۰ 
انگلیس می زیسته  در  پیش  هزار ســال 

بازسازی کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محققان 

انگلیسی با تالش های بســیار موفق شدند چهره مردی که 10 هزار 
سال پیش در انگلستان می زیسته را بازسازی کنند. طبق بررسی های 
انجام شده، خالف نظر اکثر شهروندان انگلیسی در نظرسنجی ها درباره 

رنگ پوست این شخص، او چهره ای تیره داشته است.
این تحقیق روی اســکلتی 10 هزار ساله متعلق به فردی به نام 
»چدار« انجام شد که در غار »Gough’s« زندگی می کرده است. محققان 
با استفاده از طراحی سه بعدی و آزمایش »دی ان ای« و پودر استخوان 
اسکلت کشف  شده، این بازسازی را انجام دادند که نتیجه آن چهره ای 

با رنگ چشم روشن و موهای مجعد بود.

داد:  گزارش  بحرین  دولتی  خبرگزاری 
به جمع آوری  این کشور دستور  مقام های 
بالــغ بر ۱7 هــزار نســخه از کتاب های 
درسی زبان انگلیســی به دلیل استفاده 
از نام خلیــج  فارس به زبان انگلیســی

 )Persian Gulf( داده اند.
به گزارش رویترز، این در حالی اســت که مقام های بحرین بکار 

بردن نام خلیج  فارس را به هر شکل تابو می داند.
براســاس گزارش خبرگزاری دولتی بحرین، وزارت آموزش این 
کشور یک »تشکیالت خارجی« را برای انتشار کتاب های درسی پایه 
ســوم مدارس این کشــور بکار گرفته و بر اساس این گزارش به این 
شــرکت »محتوای صحیح برای گنجاندن در کتاب ها از جمله نقشه 
خلیج  عربی« داده است.یک مقام وزارت آموزش بحرین اظهار داشت: 
این خطا به هنگام توزیع کتاب های درسی به دانش آموزان تشخیص 
داده شــد و این تشکیالت مجبور شد 17 هزار نسخه از این کتاب ها 
را بعــد از اصالح دوباره چاپ کند.دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
نیز ماه اکتبر گذشــته در یک سخنرانی سیاسی از لفظ خلیج عربی 

استفاده کرد که خشم ایرانیان را در پی داشت.

سخنگوی نیروی انتظامی گفت: پیگیری ها نشان 
از آن دارد که »آی پی« افرادی که سایت چند روزنامه 
ایرانی را هک کرده اند از انگلیس و آمریکا بوده است.

به گزارش فارس، سردار سعید منتظرالمهدی دیروز در 
نشست خبری خود در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به 
هک برخی سایت ها گفت: تغییر در صفحات اول بوده  اما به 
الیه های عمقی نفوذ نکردند و پلیس در حال پیگیری است.
منتظرالمهدی بــا بیان اینکه هیچ شــکایتی در این 
خصوص به پلیس ارجاع نشــده، افزود: پیگیری ها نشان از 
آن دارد کــه آی پی افرادی کــه هک کرده اند از انگلیس و 
آمریکا بوده و وزارت فناوری اطالعات در حال پیگیری است.

وی با اشــاره به اینکه 74 درصد از جرایم سایبری که 
به پلیس فتا ارجاع می شــود کشــف می شــود، ادامه داد: 
کالهبرداری های مالی همچنــان در صدر تخلفات فضای 

مجازی است. 
انصراف نیروی انتظامی
 از شکایت از شهرداری

معــاون اجتماعی ناجا گفت: با توجه به شفاف ســازی 
شهردار تهران و اطالعیه صادر شده مبنی بر عدم قرار داد 
میلیاردی شهرداری سابق با ناجا از شکایت خود صرف نظر 

کردیم.
منتظرالمهدی درخصوص طرح  ترافیک جدید و اینکه آیا 
این طرح مورد تأیید پلیس است یا نه، اظهار داشت: هرگونه 
تصمیم گیری در مورد طرح  ترافیک و مســائل ترافیکی در 
شورای ترافیک شهرداری تهران بررسی می شود که شهردار 
نیز رئیس آن است. پلیس راهور نیز یکی از اعضای شورای 
ترافیک است که نظرات تخصصی خود را اعالم می کند؛ در 
ابتدا این طرح ایراداتی داشــت و پلیس نیز چند الزام برای 
طرح  ترافیک جدید در نظر گرفت که خوشبختانه این الزامات 

لحاظ و نظر پلیس در مورد طرح ترافیک جدید موافق شد.
وی با بیان اینکه پلیس بر ســر سالمت مردم مماشات 
نمی کند، افزود: اجرای طرح ترافیک جدید نباید آلودگی و 
ترافیک را بیشــتر و فشار مضاعفی بر مردم وارد کند؛ پولی 
شــدن طرح زوج و فرد از جمله مواردی بود که شهرداری 
مطرح کرد و پلیس با آن موافقت نکرد و در نتیجه تصویب 
نشد.سخنگوی ناجا با  اشاره به کاهش 12 درصدی ورود به 
محدوده طرح ترافیک در ســال جدید، گفت: امسال 129 
هزار خودرو وارد محدوده طرح ترافیک شــدند که در سال 
جدیــد با کاهش 12 درصــدی مواجهیم یعنی 103 هزار 

خودرو مجوز ورود به طرح را دریافت می کنند.
منتظرالمهدی ادامه داد: میــزان دریافت هزینه برای 
طرح ترافیک و وجوهات آن باید در شــورای شهر مطرح و 
به تصویب برسد و ما دخل و تصرفی در وجوه نداریم؛ مقدار 
تعرفه ها قرار اســت بر اساس زمان پیک، روز و نوع خودرو 
تعیین شود البته الزمه اش این است که هم در مبادی ورودی 

و هم خروجی دوربین نصب شود.
وی با تأکید بر اینکه برای ســنجش اعداد و ارقام مورد 
نظــر در طرح ترافیک جدید نیاز به وجود دوربین اســت، 
گفت: قطعاً تا زمانی که دوربین ها نصب نشود و در چرخه 
امتحان قرار نگیرد در اجرای طرح با مشکل مواجه هستیم؛ 
البته شهرداری قول داده که دوربین ها را مهیا و نصب کند.

مخدوش کردن پالک خودرو جرم است
سخنگوی ناجا درخصوص مخدوش کردن و پوشاندن 
پــالک و فقدان پالک برخــی از خودروها اعالم کرد: بعضاً 
مطرح  است که افرادی با مخدوش کردن پالک یا پوشاندن 
آن بــه محدوده های طرح ترافیــک و زوج و فرد ورود پیدا 
می کننــد؛ باید بگویم مخدوش کردن پالک خودرو تخلف 
نیست بلکه جرم است و قانون گذار 6 ماه تا یک سال حبس 

تعزیری برای آن در نظر گرفته که اساســاً به جریمه نقدی 
تبدیل می شود.

ســردار منتظرالمهدی گفت: پلیس در مبادی ورودی 
طرح ترافیک حضور فعال دارد و از ابتدای سال تاکنون در 
تهران 99 هزار و 556 خودرو اعمال قانون شده اند که فقدان 
یا مخدوش شــدن پالک  در کارنامه داشتند یا اینکه پالک 
غیر نصب کرده بودند که حدود 231 مورد از این تعداد به 

دادگاه اعزام شدند.
وجوهات حاصله از جرایم 

به  حساب دولت واریز می شود.
وی درخصوص انتشار مطلبی با مضمون اینکه پلیس 
باید جریمه کند تا بودجه اش تأمین شــود، اظهارداشت: بر 
اساس قانون کلیه هزینه های حاصل از جرایم باید برای حوزه 
شهری و جاده ای هزینه شود و در چرخه مستقیم حمل ونقل 
قرار گیرد؛ 60 درصد از جرایم حاصله برای تجهیز جاده ها 
و راه ها، 20 درصد به صندوق دیات، 15 درصد برای تجهیز 
پلیس راهور و 5 درصد نیز به فرهنگ سازی ترافیک تعلق 
می گیرد و وجوهات حاصله از جرایم مســتقیماً به حساب 

دولت واریز می شود.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی در پاســخ به سؤالی 
درخصوص اینکه اگر جریمه اعمال نشود بودجه  از کجا تأمین 
می شود، گفت: اگر جریمه ای نباشد از بودجه سازمان چیزی 
کسر نمی شود؛ مبلغ جرایم بودجه مضاعف است؛ البته آرزوی 
دیرینه ما این است که یک نفر جریمه نشود چرا که جریمه 
کردن برای خود افسر هم سخت است و ناراحتی فرد جریمه 
شــده، خود افسر را نیز متأثر می کند اما باید گفت موضوع 

مهم تر برای ما سالمت جان افراد است.
منتظرالمهدی درخصوص سهم دستگاه ها در تصادفات 
و کشته های جاده ای گفت: طبق تبصره 3 قانون راهنمایی 

و رانندگی ماده 14 پلیس عالوه بر راننده سهم دستگاه های 
دیگر چون راه، خودروسازی و خدمات عمومی جاده ها را در 
تصادفات تعیین می کند؛ بررسی آن به همین راحتی نیست 
اما باید گفت که بیشترین سهم در تصادفات و جان باختگان 
به خود راننــده برمی گردد و بی احتیاطــی و عدم رعایت 
الزامات قانونی مسبب اصلی حوادث است؛ البته بخشی به 

خودروسازی و بخشی به راه برمی گردد.
وی به رعایت 120 استاندارد برای خودروسازان در اروپا 
پرداخت و افزود: در ایران 51 استاندارد برای خودروها رعایت 
می شود؛ هر چقدر استانداردها بیشتر لحاظ شود قطعاً سهم 

بیشتری در کاهش تصادف دارند.
ایــن مقام انتظامی ادامه داد: پنــج هزار و 200 نقطه 
حادثه خیــز در معابر برون و درون شــهری داریم که باید 
مرتفع شوند که البته 8 هزار نقطه بوده که دو هزار و 700 
نقطه اصالح شده و پنج هزار و 200 نقطه باقی مانده است.

دستگیری 5 نفر از شایعه سازان علیه پلیس
منتظرالمهدی درخصوص شــایعه مؤسسه راهگشا و 
پولی که تحت عنوان تعویض پالک خودرو دریافت می شود، 
گفت: شــایعه ای در این خصوص اعالم شده مبنی بر آنکه 
پول تعویض پالک به حســاب مدیران ناجا واریز می شود 
که دروغ محض اســت؛ این پول مستقیماً به حساب دولت 

واریز می شود.
وی ادامه داد: در مسیر اختالفاتی که در این خصوص 
وجود داشــت و اینکه نیازی به مراجعه مجدد به دفترخانه 
نیست این شایعات شکل گرفت که پنج نفر از شایعه پردازان 
توسط پلیس امنیت شناسایی و دستگیر شده و به دستگاه 
قضایی تحویل شــدند؛ البته با ضمانت در حال حاضر آزاد 
شدند. متأسفانه این پنج نفر از کارکنان دفترخانه ها در تهران 

و چند شهرستان بودند.

سخنگوی نیروی انتظامی خبر داد

هک شدن سایت چند روزنامه ایرانی از داخل انگلیس و آمریکا

با توجه به فعال شدن کانون های داخلی )به 
ویژه کانون جنوب شرق اهواز( و برخاستن گرد 
و خاک محلی، مدارس 27 شهر خوزستان امروز 
سه شنبه، 24 بهمن  ماه تعطیل اعالم شد و ساعت 

اداری در برخی از این شهرها نیز کاهش یافت.
به گزارش ایســنا، در اطالعیه اداره  کل مدیریت 
بحران اســتانداری خوزستان که در این زمینه صادر 

شده، آمده است:
»پیرو اخطاریه اداره کل هواشناســی خوزستان 
درخصوص وزش بادهای شدید و تندبادهای لحظه ای 
و فعال شدن کانون های داخلی و برخاستن گرد و خاک 
محلی و کاهش دید افقی در مناطق جنوبی و مرکزی 
سپس گسترش این توده گرد و خاک به مناطق غربی 
و شــمالی خوزستان از اوایل وقت امروز 96/11/24 و 
با عنایت به اعــالم آخرین پیش بینی وضعیت جوی 
اســتان مورخ 96/11/23 هواشناسی خوزستان و بنا 
به تصمیم ســتاد مدیریت بحران استان، بدین وسیله 
مهدکودک ها و کلیه مقاطع تحصیلی )پیش دبستانی، 
ابتدایی و متوسطه( و کانون های پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان و مراکز آموزش عالی شهرستان های اهواز، 
حمیدیه، کارون، باوی، شادگان، هویزه، دشت آزادگان، 
آبادان، خرمشــهر، هندیجان، امیدیه، بندر ماهشهر، 
رامشــیر و رامهرمز در نوبت های صبح و بعد از ظهر 
روز سه شــنبه مورخ 96/11/24 تعطیل و زمان اتمام 
کار ادارات، بانک ها و دستگاه های اجرایی )به جز مراکز 
عملیاتی، خدماتی، درمانی، آتش نشانی و بیمارستان ها( 
شهرستان های مذکور در تاریخ  ذکر شده ساعت 12  

اعالم می شود.
همچنیــن مهدکودک ها و کلیه مقاطع تحصیلی 
)پیش دبســتانی، ابتدایی و متوســطه( و کانون های 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان و مراکز آموزش 
عالی شهرستان های اللی، اندیکا، دزفول، اندیمشک، 
شوشتر، آغاجاری، بهبهان، ایذه، شوش، مسجدسلیمان، 
هفتــکل، باغملک و گتونــد در نوبت بعــد از ظهر 
امروز تعطیل اعالم می شــود. ضمنــاً امتحانات کلیه 
مراکز آموزش عالی در شهرســتان های مذکور بدون 
 هیچ گونه تغییر و طبق برنامه اعالم شده قبلی برگزار

 خواهد شد.

انقالب شهرستان  و  عمومی  دادســتان 
قوچان از بازداشت دو تن از اعضای شورای 
شهر قوچان و پیمانکار یک پروژه عمرانی در 

پی نزاع خبر داد.
به گزارش ایســنا، رمضانعلی آذری دادســتان 
عمومی و انقالب شهرستان قوچان دیروز در جمع 
خبرنــگاران افزود: با توجه بــه اینکه اجرای طرح 
عمرانی با عنوان تقاطع هم سطح میدان ورزش در 
سطح شهر قوچان زمان بر شده موجب بروز برخی 
از نارضایتی ها به خصوص در میان اهالی محدوده 
طرح شــده است و همچنین در بحث تردد شهری 
هم برای مجموعه شهرســتان مشکالتی را در پی 

داشته است.
وی یکــی از دالیل نارضایتی مــردم را وجود 
شبهاتی درخصوص اجرای این طرح دانست و افزود: 
در ابتدای اجرای این طرح مقرر بوده ظرف مدت 90 
روز کاری این پروژه به بهره برداری برسد و این در 
حالی اســت که اکنون مدت زمان زیادی از اجرای 
این طرح گذشته و هزینه بسیاری را بر دوش مردم 

منطقه گذاشته که تمام این موارد موجب انباشت 
نارضایتی دربین مردم شده است.

آذری با  اشاره به وقوع درگیری در روز 21 بهمن 
ماه جاری در محدوده اجرای این طرح گفت: اخیرا 
چند تن از اعضای شــورای اسالمی شهر قوچان به 
محل اجرای پروژه واقع در میدان ورزش رفته اند و 
با مهندسین طرح و مجری طرح موجبات درگیری 
را فراهم کردند که پس از انجام تحقیقات اولیه در 
این زمینه و با ارجاع پرونده به شــعبه بازپرسی با 
توجه به شکایت متقابل طرفین این موضوع مورد 

بررسی قرار می گیرد.
وی در ادامه از مجروح شدن یک مهندس و یک 
کارگر شاغل در موضوع پروژه خبر داد و اظهار کرد: 
خوشبختانه جراحات وارده در سطح حاد نیست اما 
با شکایت متقابل طرفین دلیل کافی برای بازپرسی 
برای بازداشت تحقیقی طرفین وجود دارد و بر همین 
اساس دو تن از اعضای شورای شهر و پیمانکار پروژه 
بازداشــت شدند و احتمال بازداشت دو تن دیگر از 

اعضای شورای شهر هم وجود دارد.

سخنگوی اورژانس مازندران از سقوط یک 
فروند پاراموتور در این استان خبر داد و گفت: 
در این حادثه، خلبان این وسیله پروازی تفریحی 

جان باخت. 
زکریا  اشکپور افزود: این حادثه در حوالی سرخرود 
شهرســتان محمودآباد در منطقه مرکزی مازندران 

رخ داد.
وی گفت که تکنسین های اورژانس پس از دریافت 
پیام وقوع این حادثه به منطقه ساحلی درویش آباد در 
سرخرود عزیمت کردند ولی خلبان پاراموتور هنگام 

سقوط جان باخته بود. 
سخنگوی اورژانس مازندران توضیح داد: در این 
حادثه خلبان 25 ســاله پاراموتور به دلیل سقوط از 
ارتفاع و ضربه شدید به سر قبل از حضور تیم اورژانس 
فوت کرده بود.پاراموتور وسیله ای متشکل از پاراگالیدر 
و موتــور مخصوص جلو برنده اســت که به صندلی 
خلبان نصب می شود. پاراموتور متشکل از یک قاب و 
ترکیبی از موتور، ملخ، صندلی یکپارچه و قفس است 
و به وسیله یک دستگیره کوچک که در دست خلبان 

قرار می گیرد، کنترل می شود.
این وسیله در گروه وســایل پروازی فوق سبک 
یا هواپیماهای فوق سبک قرار می گیرد و چون جزو 
ورزش های هوایی محسوب می شود نیاز به باند پرواز 

ویژه جهت فرود و برخاستن ندارد.

جانشین پلیس  راه خراسان جنوبی گفت: به دلیل 
واژگونی اتوبوس در محور طبس- فردوس در بامداد 

دیروز 9 مسافر کشته شدند.
حسین نیکمرد در گفت وگو با خبرگزاری فارس اظهار 
داشــت: ساعت 2 و 34 دقیقه بامداد روز دوشنبه به دلیل 
واژگونی این اتوبوس عالوه  بر این تعداد کشته 36 نفر دیگر 

نیز مصدوم شدند.
وی اضافه کرد: علت حادثه در حال بررسی است.

به گزارش روابط عمومی اورژانس کشور، این اتوبوس با 
45 مسافر )42 نفر خانم میانسال و 3 نفر آقا( از گچساران 
عازم مشهد بود.این حادثه توسط 14 آمبوالنس، یک اتوبوس 
آمبوالنس و یک خودروی فرماندهی پوشش داده شد و 9 
مســافر خانم در محل حادثه فــوت کردند؛ همچنین 20 
مصدوم به طبس و 16 مصدوم نیز به فردوس منتقل شدند.
علی دلخوش، مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشــکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: حال 10 نفر 
از 36 مصــدوم حادثه واژگونی اتوبوس در جاده دیهوک - 

فردوس وخیم گزارش شده است.
اسامی کشته شدگان حادثه به شرح زیر است:

1. جواهر هرمزی 2. ســکینه کریمی 3. شــاه بی بی 
جاللــی 4. فاطمه زهرا فائقی منــش 5. زری برزگرزاده 6. 
شــاه بی بی درود 7. زینب رضایی الر 8. شوکت محمدپور 

9. گل جهان افتخاری

تعطیلی مدارس 27 شهر خوزستان

بازداشت 2 تن از اعضای شورای شهر قوچان

هوای  هواشناسی کشــور وضع  سازمان 
مناطق متاثر از سامانه بارشی طی امروز و فردا 

را به شرح زیر پیش بینی کرد.
بر اســاس اعالم این سازمان، امروز بارش باران 
و بــرف و وزش باد شــدید در آذربایجان شــرقی، 
آذربایجان غربی، اردبیل، کردســتان، کرمانشــاه، 
زنجان، ارتفاعات البرز در استان های قزوین، البرز و 
تهران، مازندران، گیالن، ارتفاعات زاگرس مرکزی 
در استان های لرستان و چهارمحال و بختیاری، بارش 
باران و وزش باد شدید در استان های، لرستان، شمال 
و شــرق خوزســتان و ایالم گاهی با رگبار باران و 
احتمال سیالبی شدن مسیل ها پیش بینی می شود 
که بارش در مناطق کوهســتانی در جنوب لرستان 
و شمال چهارمحال و بختیاری عمدتا به شکل برف 

خواهد بود.فردا نیز بارش برف و وزش باد شدید در 
شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات البرز در 
استان های قزوین، البرز ،تهران، مازندران، سمنان، 
ارتفاعات گلستان، استان خراسان شمالی، ارتفاعات 
زاگرس مرکزی در استان های چهارمحال و بختیاری، 
بارش باران و وزش باد شــدید، همراه با آبگرفتگی 
معابر و احتمال سیالبی شدن مسیل ها و رودخانه ها 
در جنوب چهارمحال وبختیاری، کهکیلویه وبویراحمد 

و شرق خوزستان انتظار می رود.
در این مدت نواحی کوهستانی مناطق یاد شده 
بویــژه در محورهای تهران به چالوس و جاده هراز 
لغزندگــی جاده و کاهش دید به علت مه آلودگی و 
کوالک برف پیش بینی می شــود. بنابراین اقدامات 
الزم برای جلوگیری از خسارت های احتمالی شامل 

برنامه ریزی زمان مناسب برای سفر، تجهیز به زنجیر 
چرخ و وسایل گرمایشی توصیه می شود.

امروز وزش باد شــدید در استان های خوزستان 
و بوشهر موجب گردوخاک و کاهش دید می شود و 
احتمال اختالل در حمل ونقل بخصوص در نشست 
و برخاست هواپیما در فرودگاه های استان خوزستان 

وجود دارد.
همچنیــن امروز به ســبب وزش باد شــدید 
جنوبــی بــر روی خلیج فــارس، مرکــز و غــرب 
خلیج فارس در سواحل بوشــهر و خوزستان مواج 
و طوفانی می باشــد. حداکثر ارتفــاع موج در این 
روز بیــن 2 تا 3 متر پیش بینی می شــود و توصیه 
 می شــود در تردد شــناورهای ســبک محدودیت 

اعمال شود.

رئیس کل دادگســتری هرمزگان از انهدام 
چهار باند قاچاق مواد مخدر و کشف و ضبط 4 
تن و 522 کیلوگرم تریاک در شهرســتان های 
بندرعباس، قشم، بندر خمیر و رودان خبر داد. 
به گزارش مهر، حجت االسالم محمد صادق اکبری 
بیان داشت: طی عملیاتی سربازان گمنام امام زمان)عج( 
موفق شــدند یک تن مواد مخدر از نوع تریاک را در  

شهرستان بندرعباس کشف و ضبط  کنند.
وی خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات ضربتی، 
سربازان گمنام امام زمان)عج(  با رصد اطالعاتی دقیق، 
موفق شدند مواد مخدر را که متشکل از 100  بسته 
به وزن تقریبی یک تن است و به شکل ماهرانه ای در 
ســنگ های عظیم الجثه 10 تنی جاساز شده بود را 
کشف و ضبط کنند و در این رابطه یک نفر متهم نیز 

دستگیر شده است.
وی افــزود: در پی دریافت اخباری مبنی بر اینکه 
قاچاقچیان؛ محموله های مواد مخدر را از مسیر دریا 
و با اســتفاده از قایق های تندرو وارد شهرستان قشم 
می کنند، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار  

دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار گرفت.
این مقام قضایــی تصریح کرد: با تالش مأمورین 
انتظامی، مخفیگاه قاچاقچیان در روســتای »مسن« 
شهرســتان قشم، شناســایی و در بازرسی از  محل 
دپوی مواد مخــدر؛ میــزان  795 کیلوگرم تریاک 
کشف و ضبط شد که در این رابطه یک نفر متهم نیز 

دستگیر شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: 
در پی اقدامات اطالعاتی و پایش شبانه روزی به منظور 
شناســایی عناصر اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر در 
سطح شهرستان رودان و مناطق همجوار آن، مشخص 
شد سوداگران مرگ قصد دارند به وسیله یک دستگاه 

کوالک، لغزندگی و کاهش دید در جاده های کوهستانی 

بارندگی ها در بخش هایی از کشور امروز و فردا ادامه دارد

کشف بیش از 4 تن مواد مخدر در هرمزگان
کامیــون، مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را از طریق 
محور مواصالتی کهنوج -رودان به اســتان هرمزگان 
منتقل کنند، بنابراین موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار دستگاه قضایی استان و پلیس مبارزه با مواد مخدر 

شهرستان رودان قرار گرفت.
حجت االســالم اکبری خاطرنشان کرد: مأموران 
انتظامی در بازرســی به عمل آمــده از این  کامیون 
موفق شدند 457 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک 
را که به طرز ماهرانه ای در کف اتاق کمپرسی جاسازی 
شده بود، کشف و در همین رابطه یک نفر متهم را با 
نام اختصاری )م - الف( دستگیر کنند.وی در ادامه از 
شناسایی دپوی مواد مخدر در شهرستان بندرخمیر 
و کشــف 2 تن و 270کیلوگرم تریاک در این رابطه 
خبر داد و افزود: بنا بر اطالعات به دست آمده مشخص 
شد دو نفر از  اهالی روستای انگوران شهرستان بندر 
خمیــر با نام های اختصاری )ح -الف ( و )م -ر( قصد 
تحویل گرفتن مقادیر قابل  توجهی مواد مخدر در محور 

مواصالتی کهورستان - بندر خمیر را دارند.وی افزود: 
بالفاصله  اکیپی از مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان هرمزگان به محل اعزام و به  صورت نامحسوس 
محور مذکور را تحت کنترل قرار دادند که در نهایت 
خودروی مذکور مورد شناسایی و تعقیب قرار گرفت.

این مقام قضایی خاطرنشــان کرد: در ادامه این 
عملیــات؛ مأموران به محل دپو مــواد مخدر اعزام و 

متهم )ح -الف( را دستگیر کردند.
حجت االســالم اکبری تصریح کــرد: مأموران با 
بازرسی  از منزل متهم تعداد 227 بسته 10 کیلویی 
مواد مخــدر از نوع تریاک  به میــزان 2 تن و 270 
کیلوگرم صرا که به طرز بسیار ماهرانه ای جاسازی و 
پنهان  شــده بود کشف نمودند.رئیس کل دادگستری 
استان هرمزگان تصریح کرد: در پی اجرای موفق  این 
عملیات ضمن انهدام چهار باند قاچاق مواد مخدر؛  5 
نفر قاچاقچی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده اند 
و همچنین چهار دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.

سقوط پاراموتور
 در مازندران موجب 

مرگ خلبان شد
9 کشته در اثر واژگونی اتوبوس 

در محور طبس- فردوس

ســخنگوی وزارت بهداشت گفت: در سیگار 7 
هزار ماده شیمیایی وجود دارد که 7۰ نوع آن قطعا 

سرطانزا است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت بهداشت، ایرج حریرچی 
در نشست خبری با بیان اینکه 10 درصد از جمعیت باالی 
18 ســال کشور هر روز سیگار می کشند، گفت: 14 درصد 
از جمعیت کشــور به صورت روزانه سیگار و قلیان مصرف 
می کنند و شیوع مصرف سیگار در بین جوانان 3/4 درصد 
است به نحوی که 4/8 درصد پسران و 2/1 درصد دختران 

سیگار مصرف می کنند.
حریرچی با تاکید بر این که دخانیات بزرگترین عامل 
قابل پیشــگیری از سرطان در دنیا است، افزود: در ایران 7 
میلیون نفر از جمعیت بیشتر از 15 سال و 100 هزار نفر از 

نوجوانان 13 تا 15 سال، سیگار مصرف می کنند.
وی با اشاره به این که در سیگار 7 هزار ماده شیمیایی 
وجود دارد که 70 نوع آن قطعا سرطانزا است، گفت: مصرف 
سیگار، عامل مرگ ساالنه 7 میلیون نفر در دنیا است و 900 
هزار نفر از آنها، در معرض دود سیگار قرار دارند و در ایران 
ساالنه 55 هزار نفر به دلیل مصرف سیگار و دخانیات، جان 

خود را از دست می دهند.
قائم مقام وزارت بهداشــت با بیــان اینکه بیش از 90 
درصد از موارد ابتال به سرطان ریه، ناشی از مصرف سیگار 
اســت، ادامه داد: مصرف سیگار و دخانیات حداقل 14 نوع 
ســرطان ایجاد می کند و در ایران ساالنه 10 هزار میلیارد 

تومان، صرف خرید سیگار می شود.
به گفته حریرچی، هزینه درمان مستقیم بیماری های 
ناشــی از مصرف مستقیم دخانیات و سیگار، ساالنه 20 تا 
30 هزار میلیارد تومان و هزینه های غیرمستقیم آن، حدود 

40 هزار میلیارد تومان است.
وی تاکید کرد: هر سال 80 هزار میلیارد تومان صرف 
خرید، هزینه درمان مســتقیم و غیرمستقیم بیماری های 
ناشی از مصرف سیگار می شــود درحالیکه بودجه وزارت 
بهداشــت از محل هدفمندی یارانه ها در صورت تخصیص 

کامل، 4800 میلیارد تومان است.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: آموزش و پیشگیری 
در کاهش مصرف ســیگار و دخانیات موثر است اما تجربه 
دنیا نشــان داده که این اقدامات کافی نیست. مهمترین و 
موثرترین استراتژی برای کاهش مصرف سیگار و دخانیات 
به ویژه در سنین جوانی و نوجوانی و اقشار متوسط و پایین 
جامعه، گرانی سیگار و افزایش مالیات است که درآمد حاصل 
از آن می تواند صرف آموزش، ورزش همگانی و بهداشت و 
درمان شود.حریرچی با اشاره به اینکه گرانی در مواد دخانی 
و مخدر، بسیار خوب است چراکه قدرت خرید مردم در این 
موارد، کاهش می یابد، افزود: سازمان بهداشت جهانی بهترین 
نرخ مالیات بر سیگار را 75 درصد در سطح عرضه می داند 
اما پس از 11 سال از تصویب قانون جامع کنترل دخانیات، 

سود حاصل از دخانیات به سرمایه دار می رسد.

دود شدن ساالنه 8۰ هزار میلیارد 
تومان با سیگار

هر سال 55 هزار ایرانی به 
دلیل مصرف دخانیات جان 
خود را از دست می دهند


