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ناکامی قاچاقچیان سوخت
قزوین- خبرنگار کيهان: فرمانده انتظامي بوئين زهرا از کشــف سوخت 

قاچاق )گازوئيل( در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ حسين عليان نژاد افزود: ماموران با انجام مراقبت نامحسوس و 
اطالع از زمان قاچاق ســوخت بالفاصله با انجام طرح ایســت و بازرسی یک 
دستگاه کاميون متعلق به قاچاقچيان سوخت را متوقف کردند که در بازرسی 
از آن مقدار 30 هزار ليتر سوخت گازوئيل به ارزش 360 ميليون ریال کشف 

و راننده و سرنشين خودرو را نيز دستگير کردند. 
توزيع گوشت االغ

سرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامي شهرســتان »بينالود« از کشف 
مقادیری گوشــت االغ در یک مرکز پذیرایي در این شهرستان و دستگيري 

عامل توزیع آن در مشهد خبر داد. 
ســرهنگ حسين دهقانپور گفت: ماموران پليس آگاهی شهرستان پس 
از اطالع از عرضه گوشــت االغ در یک مرکز پذیرایي به همراه ماموران اداره 

بهداشت شهرستان به محل مراجعه کردند.
وي افزود: ماموران انتظامي با هماهنگي مقام قضایي محل را بازرســي 

و 10 کيلو گوشت االغ  از داخل یخچال فریزر این رستوران کشف کردند.
وی تصریح کرد: با توجه به تصاویر به دست آمده از دوربين های مداربسته 
و اطالعات به دســت آمده در بازجویی ها عامل کشــتار و توزیع گوشت االغ 
در اطراف مشــهد شناســایي  که در بازرسي از این محل بيش از 134 کيلو 

گوشت االغ  کشف شد.
دستگیری کالهبردار

بجنورد- فارس: فرمانده انتظامی خراسان  شمالی از دستگيری کالهبردار 
حرفه ای در شهرستان جاجرم خبر داد.

سرتيپ عليرضا مظاهری با اشاره به اینکه مأموران با انجام اقدامات فنی 
و پليسی موفق به شناسایی محل اختفای فرد مورد نظر شدند، افزود: متهم 

دستگير و برای تکميل تحقيقات به مقر انتظامی منتقل شد.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی با بيان اینکه متهم با ترفندهایی از قبيل 
جعل اسناد و مدارک، اقدام به کالهبرداری از یک شرکت خدماتی و دو نفر از 
شهروندان می کرد، افزود: متهم در بازجویی های به  عمل  آمده به کالهبرداری 

به مبلغ 36 ميليارد ریال در این شهرستان اعتراف کرد.
واژگونی مینی بوس

اهواز - ایســنا: رئيس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی خوزستان از 
مصدوم شدن 8 تن در پی واژگونی یک دستگاه مينی بوس در شوش خبر داد. 
  شــهيار ميرخشتی گفت: در حادثه واژگونی یک دستگاه مينی بوس که 
در سه راهی روستای عنکوش بخش فتح المبين شهرستان شوش رخ داد، 8 

نفر مصدوم شدند. 
 وی افزود: مصدومان این حادثه پس از انجام اقدامات اوليه درمانی توسط 
تکنســين های فوریت های پزشکی به بيمارســتان های نظام مافی شوش و 

گنجویان دزفول انتقال یافتند.
صیاد در دام

تبریز - ایرنا: رئيس اداره حفاظت محيط زیســت ورزقان در آذربایجان 
شرقی از دستگيری سه شکارچی شوکا در یکی از روستاهای منطقه حفاظت 

شده دیزمار این شهرستان خبر داد. 
ميرعلی سيد قمی افزود: با دریافت گزارش از همياران محيط زیست مبنی 
بر اینکه چند نفر در یکی از روستاهای منطقه حفاظت شده دیزمار اقدام به 
شکار شــوکا کرده اند، موضوع به مقام قضایی گزارش و بعد از کسب دستور 

قضایی منزل این افراد به اتفاق نيروهای مرزبانی بازرسی شد.
وی گفت: از منزل این افراد به ميزان قابل توجهی گوشت شوکا کشف و 

سه نفر جهت انجام مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.
قاچاق کاال

کرج- فارس: فرمانده انتظامی اســتان البرز از توقيف یک کفی حامل بار 
ترانزیتی قاچاق به ارزش 5 ميليارد ریال در آزادراه تهران- کرج خبر داد.

عباسعلی محمدیان گفت: مأموران اداره مبارزه با کاالی قاچاق و ارز پليس 
آگاهی اســتان البرز طی اقدامات پليسی مطلع شدند که یک دستگاه تریلر 
کانتينردار از مرزهای شمال غرب کشور در حال حمل یک محموله ترانزیتی 

مظنون به کاالی قاچاق است.
وی ادامه داد: در بازرسی از تریلر مشخص شد که تاریخ پروانه حمل بار 
خودرو منقضی شده و به طرز ماهرانه ای پلمب های کشور ورودی فک و به جای 
آن محموله دیگری شامل 5 هزار و 600 ثوب انواع البسه قاچاق، یک هزار و 
720 عدد ادکلن، 271 جفت کفش خارجی و 2 دســتگاه خودرو خارجی به 
ارزش پنج ميليارد ریال به  صورت قاچاق وارد کشور شده و مجدداً پلمب های 

الصاقی با چسب مایع مخصوص به حالت اوليه درآمده است.
شیرينی فاسد

کرمانشاه- تسنيم: کارشناس مسئول مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه 
گفت: یک تن شيرینی فاسد در شهر کرمانشاه کشف شد. 

بهمن خدادیان گفت: با بازرســی انجام شــده یک تن شيرینی فاسد و 
تاریخ مصرف گذشته در محل کشف شد و این شيرینی  ها در سطح وسيعی 
از کرمانشاه توزیع شد. کارشناس مسئول مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه 
با بيان اینکه تمام این شيرینی ها فاسد و تاریخ مصرف گذشته بود بيان کرد: 
این شيرینی ها فاقد آرم سيب سالمت بودند و انبار مذکور پلمب شده و افراد 

خاطی بازداشت شدند.
دستگیری سارق مسلح

اصفهان- ایرنا: فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگيری یک گروه سارق 
مسلح پس از درگيری با ماموران انتظامی در شهرستان نجف آباد خبر داد. 

ســرتيپ مهدی معصوم بيگی افزود: یک گروه هشــت نفره سارقانی که 
به سرقت های مســلحانه از کارگاه های صنعتی اقدام می کردند در عمليات 

کارآگاهان پليس آگاهی استان دستگير شدند. 
وی اضافه کرد: با تحقيقات انجام شده مشخص شد که این سرقت ها توسط 
باندی خطرناک و خشــن انجام می شود که سرانجام کارآگاهان در عملياتی 
ویژه، متهمان را که بوســيله سه دســتگاه خودرو قصد سرقت از کارگاه های 
صنعتی واقع در حوالی شهرســتان های تيران و کرون و نجف آباد را داشتند، 

مشاهده و بالفاصله برای دستگيری آنان وارد عمل شدند. 
وی گفت: سارقان با مشــاهده ماموران اقدام به تيراندازی کردند که در 
این درگيری 2 نفر از سارقان مسلح با شليک گلوله ماموران پليس، مجروح 
و دســتگير شدند. سردار معصوم بيگی افزود: در ادامه 6 متهم دیگر این باند 
نيز که از صحنه گریخته بودند در یک عمليات تعقيب و گریز توسط ماموران 

دستگير و 3 دستگاه خودروی وانت و سواری آنان نيز توقيف شد. 
فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: سارقان دستگير شده به 3 فقره 
سرقت مسلحانه، 30 فقره سرقت به عنف و خشن و چند فقره سرقت عادی 
از کارگاه های صنعتی شهرستان های اردستان، کاشان، تيران و کرون، نجف 

آباد، بُرخوار، اصفهان و شاهين شهر اعتراف کردند. 
توزيع مواد مخدر

اروميه- تســنيم: فرمانده انتظامی بوکان اظهار داشــت: یک باند توزیع 
مواد مخدر شيشــه که از یکی از شــهرهای جنوبی استان آذربایجان غربی 
مقدار 5 کيلو و 200 گرم شيشه تهيه کرده بودند و در بوکان قصد توزیع آن 

را داشتند کشف و شناسایی و دو نفر دستگير شدند.
ســرهنگ محب علی تصریح کرد: همچنين فردی  مســلح که مرتکب 
سرقت به عنف و اخاذی از  خودروهای  در حال تردد در محورهای مواصالتی 
شــهر و سبب ایجاد رعب و وحشت شــده بود با توجه به هماهنگی های به 
وجود آمده با پليس شهرستان مياندوآب همراه دستيارش دستگير و از آن ها 

تعداد چهار قبضه سالح کشف شد و تحویل مقامات قضایی داده شدند.
 انفجار گاز

اهواز - ایسنا: معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر خوزستان از مصدوم  
شدن 9 نفر در حادثه انفجار گاز در یک شرکت غذایی در اهواز خبر داد. 

 صادق سالمت افزود: در این حادثه که منجر به آتش سوزی و فرو ریختن 
بخشی از ساختمان این شرکت شده بود، 9 نفر دچار سوختگی شدند. 

 معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر خوزستان ادامه داد: مصدومان این 
حادثه توسط نيروهای فوریت های پزشکی و جمعيت هالل احمر به بيمارستان 
سوانح و سوختگی آیت اهلل طالقانی اهواز و دیگر مراکز درمانی انتقال یافتند.    

وبسايت بی بی سی در مطلبی به اين موضوع 
پرداخت که در صورت وقوع حمله هسته ای 
علیه آمريکا، دونالد ترامپ چه مکانی را برای 

پنهان شدن انتخاب خواهد کرد.
بی بی ســی نوشت: همه رؤسای جمهور آمریکا 
هميشــه به پناهگاه هایی سری دسترسی داشــته اند تا در صورت وقوع 
جنگ هســته ای، به آنجا فرار کنند؛ اما اگر با توجه به تشــدید تنش ها با 
کره شمالی، چنين جنگی در زمان ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« رخ 

دهد، او به کجا خواهد رفت؟
به نوشــته بی بی سی، در صورت وقوع چنين جنگی ترامپ خيلی زود 
خود را به یک پناهگاه امن می رساند. او چندین پناهگاه در دسترس خود 
دارد. یکی از آنها پناهگاهی اســت که در دهه 1950 در زیر کاخ ســفيد 
ساخته شد. یک پناهگاه دیگر هم در کوه های »بلو ریج« در ویرجينيا در 

منطقه آتالنتيک جنوبی آمریکا قرار دارد.
گزارش ها حاکی اســت که ترامپ یک پناهگاه زیرزمينی امن هم در 
عمارت اعيانی خود در ماراالگوی فلوریدا دارد. در باشگاه گلف ترامپ هم یک 
انبار، که پيشتر برای نگهداری بمب استفاده می شد، وجود دارد و در صورت 

وقوع حمله هسته ای رئيس جمهور آمریکا به آنجا هم می تواند پناه ببرد.
با وجود اینکه ترامپ می تواند از پناهگاه های زیادی برای در امان ماندن 
از حمله هسته ای اســتفاده کند؛ اما هيچ کدام از اینها نمی توانند از یک 
حمله مســتقيم در امان بمانند. هيچ پناهگاهی در مقابل انفجار و گرمای 

بسيار شدید بمب اتم دوام نخواهد آورد.
در واقع اگر رئيس جمهور آمریکا بتواند از حمله اوليه جان سالم به در 
ببرد، در آن زمان پناهگاه می تواند مفيد باشد. از این طریق وی می تواند 
به پناهگاه خود برود و کشــور را هدایت کند؛ حتی در صورتی که دیگر 
نقاط جهان در آتش بســوزد.اما فقط رؤســای جمهور آمریکا نيستند که 
پناهگاه دارند. افراد دیگر هم برای خود پناهگاه هایی ســاخته اند. یکی از 
این افراد »مارجوری مریوتر پســت« اســت که عمارت اعيانی ماراالگو را 
برای خود ساخته بود. در دهه 1950 او نگران جنگ ُکره بود و به همين 
دليل پناهگاهی زیرزمينی و امن زیر عمارت ماراالگو ســاخت. ترامپ در 
سال 1985 این عمارت را به همراه پناهگاه زیرزمينی اش خریداری کرد.

گفته می شود فقط رؤسای جمهور و تعدادی از مقامات بلندپایه دولت 
اجازه ورود به این پناهگاه های امن را دارند.

ايتالیايی ها در شهر ايوريا در شمال اين 
کشور به رسم هر سال جشنواره سه روزه 

»جنگ پرتقال« را برگزار کردند.
به گــزارش یورونيوز، مردم شــهر 25 هزار 
نفری ایوریا روز دوشــنبه این جشنواره را طبق 

سنت قدیمی خود آغاز کردند.این جشنواره هر ساله هزاران گردشگر 
را به این شهر می کشاند.

شــيوه برگزاری این رویداد اینگونه اســت کــه دو گروه در این 
جنگ حضور دارند: یک گروه پرتاب کننده پرتقال های گندیده سوار 
بر ارابه هســتند و گروه دیگر پياده. بر اساس پيشينه این جشنواره، 
پرتاب کننــدگان پرتقال ســوار بــر ارابه، در واقع محافظان مســلح 

نجيب زادگان و مردم پياده، نماد افراد شورشی هستند.
این جشنواره به افسانه ای مربوط به شورش های قرن 12 برمی گردد 
که در پی مالقات بارونی با یک دختر دهقان در شــب ازدواج او رخ 
می دهد. دختر دهقان در مقابل بارون می ایســتد و سر او را از بدنش 

جدا می کند.
از چند روز قبل از شروع جشنواره حدود 500 تن پرتقال با کيفيت 
پایين از بخش های جنوبی ایتاليا به این شــهر برای استفاده در این 

جشنواره فرستاده شد.

شیرها يک شکارچی غیرقانونی را در 
نزديکی پارک ملی »کروگر« واقع در استان 

لیمپوپوی آفريقای جنوبی خوردند.
به گزارش بی بی ســی، شيرها تقریبا تمام 
بدن این شــکارچی را خورده اند و تنها ســر و 

قسمت های پراکنده ای از بدن او را باقی گذاشته اند.
یک ســخنگوی پليس در رابطه با قربانی گفت: این شــخص در 
حال تالش برای شــکار غيرقانونی بوده که مورد حمله شــيرها قرار 

گرفته است.
هنوز هویت قربانی مشخص نشده ولی در کنار جسد او، یک تفنگ 

پر و مهمات پيدا شده است.
اجــزای مختلف بدن گربه ســانان بزرگ، در قــاره آفریقا، مورد 
استفاده طب سنتی قرار می گيرد، به همين دليل در سال های اخير 
شکار غيرقانونی شــيرها و دیگر گربه سانان در استان ليمپوپو رو به 

افزایش است.

مقامات روسی از کشف نزديک به ۱۵۰۰ 
قطعه متالشی شده از جسد قربانیان سانحه 
ســقوط هواپیمای آنتونوف-۱۴۸در محل 

حادثه خبر دادند.
به گزارش ایسنا، بنا بر اعالم مقامات روسی، 

طی عمليات جست وجو در محل ســقوط هواپيمای مسافربری این 
کشور، تا ســاعت هفت صبح دیروز به وقت محلی نزدیک به 1500 

قطعه از جسد قربانيان و 500 تکه از الشه هواپيما کشف شد.
هواپيمای آنتونوف-148 روز یک شنبه تنها چند دقيقه پس از بلند 
شــدن از باند فرودگاه »دوموده دوو« ارتباط خود را با برج مراقبت از 

دست داد و تمامی 65 مسافر و 6 خدمه آن کشته شدند.
تيمی از بازرسان روســی با در نظر گرفتن فاکتورهایی همچون 
وضعيت آب و هوایی، خطای انســانی و نقص فنی، در حال بررســی 

علت وقوع این حادثه هستند.
به گزارش اســپوتنيک، در حال حاضر صدها نيروی متخصص با 
100 واحد تجهيزات پيشرفته، به محل سقوط این هواپيمای مسافربری 
عازم شــده اند. گفته شده دو جعبه سياه هواپيما که حاوی اطالعات 

پرواز است پيدا شده  است.

میزان گرد و غبار در اهواز ديروز بیش از ۵7 
برابر حــد مجاز يعنی در مرحله فوق خطرناک 
رسید و در ديلم بوشهر مدارس را تعطیل کرد. 
مدیــر روابط عمومــی اداره کل حفاظت محيط 
زیست خوزستان در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: دیروز 
غلظت غبار در ماهشهر 2 هزارو 890 و حميدیه یک 
هزارو 317 اعالم شده که به ترتيب 19 و هشت برابر 

شاخص مجاز گرد و غبار است.
شهریار عسکری افزود: همچنين غلظت ریزگردها 
در رامشير 249، سوسنگرد 238، شادگان 291، شوش 
149، هندیجان 249، بنــدر امام خمينی)ره( 215 

ميکروگرم بر متر مکعب گزارش شده است. 
شــاخص نرمال ميــزان ذرات معلق در هوا 150 

ميکروگرم بر متر مکعب است. 
دیروز مدیرکل فرودگاههای خوزستان نيز از لغو 
تمام پروازهای فرودگاه بين المللی اهواز تا اطالع ثانوی 
خبر داد و گفت : شــعاع دید در اهواز ساعت 11 به 

کمتر از 50 متر رسيد.
بر اساس گزارش سازمان هواشناسی خوزستان از 
صبح سه شنبه به دليل وزش باد هوای 14 شهرستان 
خوزستان شامل اهواز، حميدیه، کارون، باوی، شادگان، 
آبادان، خرمشهر،هندیجان، اميدیه، ماهشهر،رامهرمز، 
رامشير، هویزه و دشت آزادگان غبارآلود خواهد بود.

مدیریت بحران استانداری خوزستان روز گذشته 

آلودگی هوای اهواز دیروز در شرایط فوق خطرناک قرار گرفت

طی اطالعيه ای مدارس این شهرستانها را در روز سه 
شنبه تعطيل و ساعت پایان کار ادارات و مراکز دولتی 

را تا ساعت 12 اعالم کرد.
ريزگردها مدارس نوبت عصر ديلم بوشهررا 

تعطیل کرد 
مدیرآموزش وپرورش دیلم اســتان بوشهر گفت: 
بدليل شــرایط جوی نامناسب ناشــی از پدیده گرد 
و غبار، مدارس نوبت عصر دیروز )سه شــنبه( در این 

شهرستان تعطيل شد. 

عباس اميد دیروز افزود: این تصميم بنابه پيشنهاد 
مدیریت آمــوزش و پرورش و موافقت فرماندار برای 

حفظ سالمتی دانش آموزان اتخاذ شده است.
وی گفت: تاکنون تصميمی برای تعطيلی مدارس 
این شهرستان در روز چهارشنبه گرفته نشده که پس 

از هماهنگی های الزم اطالع رسانی خواهد شد.
ریزگردها از روز جاری مناطق شمالی استان بوشهر 

را فرا گرفته است.
شهرستان دیلم همجوار با استان خوزستان است 

که بدليل همين پدیده مدارس اســتان یادشده نيز 
تعطيل شده است.

گرد و خاک جاده ماهشهر -هنديجان را 
مسدود کرد 

رئيس پليــس راه خوزســتان گفت:به علت وقوع 
پدیده گرد و خاک و کاهش دید،جاده ماهشــهر به 
هندیجان به طور کامل مســدود و در جاده اهواز به 
ماهشهر ممنوعيت تردد خودروهای سنگين از دیروز 

اعمال شد. 
ســرهنگ رضا دولتشــاهی دیروز اظهار کرد: از 
صبح امروز )دیروز( با توجه به وقوع پدیده ریزگردها 
دید افقی در جاده های استان که با این پدیده درگير 
هستند بسيار کاهش پيدا کرده است و این شعاع دید 

در برخی نقاط به کمتر از پنج متر رسيد.
وی افــزود: در جــاده اهــواز به ماهشــهر برای 
جلوگيــری از هرگونــه تصادف احتمالــی تا اطالع 
 ثانوی تردد هر گونه خودروی ســنگين ممنوع اعالم

 شده است.
رئيس پليس راه خوزستان بيان کرد: همچنين در 
جاده ماهشــهر به هندیجان به علت دید افقی بسيار 
کم، شــدت گرد و غبار و ســانحه برخورد سه تریلر، 

جاده برای خودروهای سواری و سبک مسدود شد.
به گفته وی ســانحه مزبور)برخورد ســه تریلر( 

خسارت جانی نداشت.

فرمانده انتظامی تهــران بزرگ از عملیات 
مأمــوران پلیس آگاهی تهران و انهدام ۲۹ باند 
زورگیری، کیف قاپی، سارقان  به عنف،  سرقت 
منزل و خودرو و همچنین جعل و کالهبرداری 

خبر داد.
به گزارش فارس، سردار حسين رحيمی گفت: بعد 
از دو هفتــه کار اطالعاتی و طی دو روز کار عملياتی، 
مأموران پليس آگاهی تهران بزرگ توانستند 10 باند 
سارقان به عنف، زورگيران، کيف قاپان و گوشی قاپان 
را منهدم کننــد و اعضای چهل نفــره این باندها را 

دستگير کنند.
رحيمی افزود: انهدام 9 باند سارقان منازل، اماکن 
و مغازه ها و دســتگيری 36 نفر، انهدام 7 باند سارقان 
خودرو، موتورسيکلت و لوازم خودرو و دستگيری 29 
نفر و همچنين انهدام سه باند جعل و کالهبرداری و 
دستگيری 17 نفر از جمله دستاوردهای این عمليات 

بوده است.
وی بــا اعالم ایــن که در این عمليــات 29 باند 

شناسایی و منهدم شــده اند، از دستگيری 17 نفر از 
محکومان متواری که با مرخصی یا بدون مرخصی به 

زندان مراجعه نکرده بودند خبر داد.
رئيس پليس پایتخت، همچنين از دستگيری 13 
نفر از اعضای یک شــرکت هرمی و گلدگوئيستی در 
یکی از مناطق شمالی تهران که با وعده های استخدامی 
و فعاليت های اقتصادی تعدادی از شهروندان را فریب 

داده بودند خبر داد.
سردار رحيمی در خصوص عملکرد مأموران پليس 
در مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار داشت: مأموران ما 
موفق به کشف محموله های مختلفی از قاچاق شامل 
پوشاک، داروهای بدنسازی، سی دی  خام، سيگار، کفش 
و لوازم خانگی شدند که ارزش ریالی کاالهای قاچاق 

مکشوفه 6 ميليارد تومان است. 
وی ادامه داد: یک باند سه نفره شناسایی و منهدم 
شد که اقدام به قاچاق گوشی های تلفن همراه از جنوب 
کشور می کرد و از اعضای این باند 900 دستگاه گوشی 

کشف و ضبط شد. 

بــه گفته رئيس پليس پایتخت،82 نفر ســارقان 
دستگيرشده در این طرح یعنی 61 درصد آنها دارای 

سوابق کيفری هستند.
طرح ويژه پلیس برای ايام پايان سال

رحيمی با اشاره به ایام پایانی سال و آغاز خریدهای 
نوروزی مردم از طرح ویــژه مأموران انتظامی تهران 
بزرگ خبر داد و افــزود: برای کنترل و جلوگيری از 
ســرقت، کيف قاپی، کش روی و گوشی قاپی، مأموران 
پليس کالنتری، یگان امداد و پليس آگاهی در برنامه ای 

ویژه در مراکز خرید حضور فعال خواهند داشت.
وی در خصوص تمهيــدات پليس برای ترافيک 
روزهای پایانی سال اعالم کرد: از بعدازظهر تا پاسی از 
شب در محدوده ساعت 22 ترافيک به شدت افزایش 
می یابــد؛ البته ما برنامه ریزی های الزم را انجام داده و 
حتی خيابان های غيراصلی را نيز در دســتورکار خود 
داریم تا بتوانيم با چينش نيروها، تســهيل در تردد و 
رفت و آمد شهروندان را شاهد باشيم. برخورد با توقف 
غيرمجــاز و هر نوع مانعی که باعث ایجاد ترافيک در 

معابر شود به طور ویژه و خاص در دستورکار است.
رئيس پليس پایتخت از خانواده ها خواست برای 
خریدهای شــب عيد حتما ضوابط ترافيکی را رعایت 
کنند و حتی المقدور خودروهای خود را در پارکينگ 
پــارک کنند؛ یا صبح ها برای خرید اقدام کنند و یا از 

سيستم حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
رحيمی در پاسخ به این که آیا با سيستم حمل و 
نقل عمومی، اتوبوسرانی و مترو در این باره هماهنگی 
شده یا نه، گفت: یک مقدار گله از تاکسيرانی در برخی 
نقاط شهر داریم، برخی جاها مجبور می شویم به علت 
حجم باالی مسافر در برخی ميادین و کمبود تاکسی، 
به همکارانمان دستور دهيم تا ماشين های عمومی را 
متوقف و مردم را سوار کنند چرا که می بينيم شهروندان 

ساعت های زیادی را منتظر تاکسی می مانند.
وی از سيستم حمل و نقل عمومی درخواست کرد 
که با توجه به آنکه حجم مســافرت های درون شهری 
افزایش یافته است، برای تسهيل در تردد شهروندان 

برنامه ریزی و اقدام کنند.

انهدام ۲۹ باند سرقت، زورگیری و جعل و کالهبرداری در عملیات پلیس پایتخت

مديرکل حوزه رياست ديوان عدالت اداری از 
ابالغ دستور موقت توقف اجرای مصوبه هیئت 
دولت در خصوص تعرفه واردات خودرو خبر داد.

محسن قائمی نســب درباره حکم دیوان عدالت 
اداری با موضوع افزایش تعرفه خودرو گفت: دســتور 
موقت توقف مصوبه هيئت وزیران درباره افزایش تعرفه 
واردات خودرو بر اساس ماده 34 و 35 قانون تشکيالت 
و آئين دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق 
ماده 39 آئين دادرســی سازمان ها، ادارات، هيئت ها 
و ماموران طرف شــکایت پس از صدور و ابالغ دستور 
موقت مکلفند طبق دســتور عمل کنند  و اگر عمل 
نکنند مستنکف محسوب می شوند که در این صورت 

تبعات قانونی دارد.
قائمی نسب درباره ادعای یکی از وزرا مبنی بر این 
که هنوز دستور موقت دیوان ابالغ نشده و من ندیده 
ام، اظهارداشت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو 
مربوط به هيئت محترم وزیران اســت و طبعاً آراء و 
دستورات دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابالغ 
می شود که در این موضوع نيز دستورموقت مبنی بر 
توقف عمليات اجرایــی تعرفه واردات خودرو مصوب 
دی ماه هيئت دولت به معاونت حقوقی هيئت دولت 

ابالغ شده است. 
وی با اشاره به این که رسيدگی به مصوبات هيئت 
وزیران در صالحيت هيئت عمومی دیوان است، تأکيد 
کرد: صدور دستور موقت درباره مصوبات هيئت وزیران 
در صالحيت شعب دیوان است و معنی دستور موقت 
توقف تمام عمليات اجرائی مصوبه مورد شــکایت تا 

تعيين تکليف نهائی در هيئت عمومی دیوان است .
مدیــر کل حوزه ریاســت و روابط عمومی دیوان 

عدالت اداری درباره زمان رسيدگی به موضوع تعرفه 
خودرو در هيئت عمومی دیوان عدالت اداری نيز گفت: 
بر اساس قانون شعبه صادر کننده دستور موقت پس 
از صدور دستور موقت برای رسيدگی به اصل موضوع 
پرونده مربوطه را به هيئت عمومی ارســال می کند و 
هيئت عمومی هم طبق تشــریفات و ساز و کارهای 
خاص خود تبادل الیحه انجام می دهد و درکميسيون 
تخصصی با دقت رسيدگی می شود و اگر اکثریت مطلق 
اعضای کميسيون تخصصی رأی به ورود شکایت دادند 
موضوع جهت تصميم نهائی برای طرح در جلسه هيئت 
عمومی همراه با نظر هيئت تخصصی ارسال می شود.

پاسخ ديوان عدالت اداری به اظهارات وزير صنعت

دستور موقت دیوان درباره تعرفه
 واردات خودرو الزم االجراست

نیروهای جان بر کف انتظامی اســتان های 
هرمزگان و سیستان و بلوچستان طی دو عملیات 
۴ تن و ۵3۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر، دو قبضه 
کالشینکف و مقاديری مهمات را کشف و ضبط 

کردند.
فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان از کشف 2 تن 
و800 کيلو انواع مواد مخدر طی 72 ســاعت گذشته 

در این استان خبر داد. 
سرتيپ عزیزاله ملکی در گفت و گو با پایگاه خبری 
پليس گفت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر استان 
با همکاری یگان های انتظامی شهرستان های »رودان، 
ميناب، بندرخمير و قشم« در راستای مبارزه جدی و 

کشف بیش از ۴ تن و ۵۰۰ کیلو 
مواد مخدردر دو استان

تبریز- خبرنگار کيهان:
معاون مرکز امور اجتماعی وزارت کشور 
6 میلیون بیکار و معتاد را از آســیب های 

اجتماعی سال های اخیر دانست.
رضا محجوبی در همایش »تخصصی مدیریت 
آســيب های اجتماعی« مخصوص فرمانداران و 
مدیران کل آذربایجان شــرقی در تبریز گفت: 3 
ميليون معتاد و 3 ميليون بيکار از آســيب های 
اجتماعی موجود در کشــور در طول ســال های 

اخير هستند.
وی افزود: وجود 600 هزار زن بدون همســر 
25 تا  40 سال نيز جزو این آسيب ها می باشند. 
محجوبی اظهار داشت: به این ارقام باید نيم ميليون 
زندانی ورودی در سال را نيز افزود. وی همچنين 

مشاور وزير کشور اعالم کرد

وجود 6 میلیون بیکار و معتاد در کشور

وزير آموزش وپرورش حذف آزمون از مدارس 
تیزهوشان رابه معنای حذف اين مدارس ندانست 
و گفت: برگزاري هرگونه آزمون و شــبه آن در 

مدارس غیردولتي ممنوع است.
بــه گزارش مرکز اطالع رســاني وزارت آموزش و 
پرورش، ســيد محمد بطحایي در بيســت و دومين 
جلسه شوراي سياســت گذاري، برنامه ریزي و نظارت 
مرکــزي مــدارس و مراکــز غيردولتــي، همکاري و 
همراهي شوراي سياست گذاري مدارس غيردولتي با 
مصوبه اخير شوراي عالي آموزش و پرورش را مطلوب 
دانســت و اظهار داشت: اجرایي کردن مصوبه شوراي 
عالي آموزش و پرورش درخصوص حذف آزمون از دوره 
ابتدایي با مخالفت برخي افراد مواجه شــد که این امر 
طبيعي و قابل پيش بيني بود، زیرا همواره هرگونه تغيير 
و تحول با مقاومــت بخش هایي از بدنه یک مجموعه 

مواجه خواهد شد.
بطحایي افزود: یک ميليون دانش آموز پایه ششم 
ابتدایي داریــم که قریب 350 هزار نفر از آنان درگير 
برگــزاري آزمون ها جهت آمادگي شــرکت در آزمون 
ورودي تيزهوشان هستند. این دانش آموزان از پایه دوم 
و سوم ابتدایي آماده آزمون مي شوند، به طوري که یک 
دانش آموز 8 یا 9 ساله در یک سال 16 بار در آزمون هاي 
آمادگي که توسط مؤسسات خارج از آموزش وپرورش 
برگزار مي شــود شرکت مي کند، 250 هزار نفر از آنان 
در آزمون شرکت مي کنند و تنها 15 هزار نفر پذیرفته 
مي شوند و این تبعات سنگيني را در برخواهد داشت.

وی ادامه داد: در پژوهشي که درخصوص کوله پشتي 

دانش آمــوزان ابتدایي صــورت گرفته، وزن کيف یک 
دانش آمــوز پایــه چهارم حدود 8 کيلــو و 800 گرم 
است که از این مقدار پنج کيلو و 200 گرم آن را وزن 
کتاب هاي کمک درسي تشــکيل مي دهد و این امر 
ناشي از برگزاري آزمون هاست.وزیر آموزش وپرورش 
گفت: حــذف آزمون از ورودي پایــه هفتم به معني 
حذف مدارس تيزهوشان نيست، بلکه آزمون مدارس 
تيزهوشان نيز شــامل مصوبه اخير حذف آزمون مي 
شــود؛ بنابراین مدارس تيزهوشان را داریم، اما آزمون 
نداریم و دانش آموزان با اســتعدادهای متنوع از طریق 
اجراي طرح هایي مانند طرح شهاب، شناسایي و تقویت 
مي شوند.بطحائی خاطرنشــان کرد: برگزاري هرگونه 
آزمون و شبه آزمون در مدارس غيردولتي ممنوع است 
و پذیرش دانش آمــوز در این نوع مدارس در صورتي 
که متقاضي بيش از ظرفيت برخي مدارس باشد باید 
بــا توجه به اولویت هایي مانند؛ تحصيل دانش آموز در 
پایه ششم در همان نوع مدرسه، سکونت در محدوده 
مدرسه، ثبت نام در موعد مقرر و گفت وگو با والدین و 
بررسي وضعيت تحصيلي دانش آموز در پایه هاي 5،4 

و 6 صورت گيرد.
مدارس نمونه دولتی دوره اول متوسطه طی 3 

سال حذف می شوند
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش نيز با 
بيان اینکه امسال آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در 
پایه هفتم برگزار نمی شود، اظهار داشت: مدارس نمونه 
دولتی دوره اول متوسطه طی سه سال حذف خواهند 
شد.علی زرافشان درخصوص سرنوشت مدارس نمونه 

دولتی در دوره اول متوســطه، به فارس گفت: حذف 
آزمون از مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان 
در پایــه هفتم صورت می گيرد، اما آزمون ورودی پایه 

دهم این مدارس برقرار است.
زرافشان ادامه داد: قباًل برای ورود دانش آموزان به 
مدارس تيزهوشان و نمونه دولتی دوره دوم متوسطه 
دو آزمون برگزار می کردیم، اما امسال تنها یک آزمون 
برگزار می شــود.وی خاطرنشــان کرد: مدارس نمونه 
دولتی در دوره اول متوســطه طی ســه سال حذف 
می شــود؛ به این شکل که امسال این مدارس در دوره 
اول متوسطه ورودی دانش آموز ندارند و فقط پایه های 
هشــتم و نهم در این مدارس تحصيل می کنند.وقتی 
ایــن دو پایه به تدریج خارج شــدند، این مدارس به 
صورت دولتی و عادی می شــوند و پس از 3 سال، این 
نوع مدارس در متوسطه دوره اول، از سيستم آموزشی 

حذف خواهند شد.
هدف تقويت مدارس غیردولتی نیست

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش نيز 
در نشست خبری، درباره حذف آزمون پذیرش مدارس 
خاص در دوره ابتدایی اظهار  داشــت:  برگزاری آزمون 
تستی برای دروس ریاضی و علوم به منظور شناسایی 
تيزهوشــان استاندارد نيست و حتی اگر دانش آموزان 
بدین روش پذیرفته شوند بســياری از آنها تيزهوش 
نيستند بلکه ســختکوش هستند، همچنين به دليل 
سودجویی مؤسســات خصوصی خانواده ها نيز درگير 
آزمون و تست شده اند و به طور مشخص دستورالعملی 
را ارائــه خواهيم کرد تا خانواده ها بدانند هدف تقویت 

مدارس غيردولتی نيســت و ضوابطی را نيز برای آنها 
تعيين خواهيم کرد.

به گزارش تســنيم، رضوان حکيم زاده خاطرنشان 
کرد: ســود های چنــد ميلياردی از رهگذر تشــویق 
دانش آموزان برای شــرکت در آزمون مدارس سمپاد 
نصيب موسسات خصوصی می شد و این آزمون ها باعث 
شده بود بچه ها در یک فضای پراسترس قرار گرفته و 

در صورت عدم قبولی تحقير شوند. 
حکيم زاده افزود: در مدارس خاص، ماندگار و برند 
غيردولتی صندلی خالی وجود نداشــت که آموزش و 
پرورش بخواهد با این تصميم جدید آنها را تقویت کند.
گفتنی اســت درباره مصوبه حذف آزمون مدارس 
خــاص نکات مختلفــی مطرح می شــود و این طرح 
موافقــان و مخالفانی دارد که در روزهای آینده به آنها 
خواهيــم پرداخت. در کنار نکات مثبتی که برای این 
مصوبه وجود دارد نباید از برخی اشکاالت مطرح شده 
غفلت کرد. اینکه معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش 
و پرورش می گوید: »در مدارس خاص، ماندگار و برند 
غيردولتی صندلی خالی وجود نداشــت که آموزش و 
پــرورش بخواهد با این تصميــم جدید آنها را تقویت 
کنــد«، این موضوع را به ذهن می رســاند که همين 
نبود صندلی خالی شــرایطی را به وجود نياورد که در 
بازار عرضه کم و تقاضای زیاد برای مدارس غير دولتی 
قيمت شهریه های پيدا و پنهان بيش از شرایط کنونی 
باال رود و ضمن اینکه نباید در کنار اجرای طرح حذف 
آزمون مدارس خاص از تجهيز و ارتقای جایگاه مدارس 

دولتی غافل شد.

وزير آموزش و پرورش:

حذف آزمون  در پایه هفتم به معنی حذف مدارس تیزهوشان نیست

بی امان با قاچاقچيان مواد مخدر و ســوداگران مرگ، 
با انجام اقدامات اطالعاتی و اشــرافيت بر محورهای 
مواصالتی فرعی و اصلی، طی  72 ســاعت گذشته، 
4 مرحله عمليات پاکسازی را در استان اجرا کردند.

وی با  اشاره به توقيف 10 دستگاه خودرو در این 
زمينــه افزود: در این مدت ، 2 تن و 800 کيلو انواع 
مواد مخدر شامل 2 تن و 673 کيلو تریاک، 62کيلو 

حشيش و 65 کيلوگرم هروئين کشف شد.
وی با  اشاره به دستگيری 25 متهم در این عمليات، 
اذعان داشت: متهمان پس از تشکيل پرونده به مراجع 
قضائی معرفی شــدند که  همکاري و تعامل مردم با 
پليس نقش مهمي در موفقيت هاي نيروي انتظامي 
داشته اســت.همچنين فرمانده انتظامی سيستان و 
بلوچســتان از کشف یک تن و 739 کيلوگرم تریاک 
در درگيری مسلحانه با سوداگران مرگ در این استان 
خبر داد. سرتيپ محمد قنبری دیروز اظهار داشت: در 
پی کسب خبری مبنی بر اینکه قاچاقچيان قصد جا به 
جایی و توزیع موادمخدر از مســير سيب و سوران به 
ایرانشهر را دارند، ماموران با انجام تحقيقات گسترده 
موفق به شناســایی 2 دستگاه خودرو قاچاقچيان در 
یکی از مسيرهای ورودی سيب و سوران شده و دستور 

ایست صادر کردند.
وی ادامه داد: قاچاقچيان با بی توجهی به دستور 
ایست اقدام به فرار و تيراندازی به سمت ماموران کردند 
که پس از پيمودن مسافتی تعقيب و گریز، نيروهای 
پليس موفق به متوقف کردن خودروها و دستگيری 

سه قاچاقچی شدند. 
وی تصریح کرد: در بازرسی از این 2 خودرو عالوه بر 
کشف مواد مخدر فوق الذکر 2 قبضه اسلحه کالش و 

مقادیر قابل توجهی مهمات کشف شد. 

به وجود بيــش از 15 ميليون پرونده در محاکم 
قضایی اشاره کرد و افزود: این حجم از پرونده نشان 
می دهد جایگاه و نقش ریش سفيدی و آموزه های 

دینی در کشور کم رنگ شده است.
مشاور وزیر کشور با تأکيد بر ضرورت مطالعه 
دالیل آسيب ها، خواستار جستجوی ریشه بيکاری 
در جامعه شــد و گفت: این شرایط را جامعه به 
بيــکاران تحميل کرده اســت. محجوبی، معاون 
ســازمان امور اجتماعی وزارت کشور همچنين 
گفت: در مناطق حاشيه ای و سکونت گاه های غير 
رســمی کشور 11 ميليون نفر زندگی می کنند و 
بایــد برای حل و فصل امور اجتماعی از نهادهای 
مردم نهاد اســتفاده کرد و از نخبگان با گرایشات 

فکری متفاوت بهره گرفت.


