حوادث ـ اخبارکشور

آلودگی هوای اهواز دیروز در شرایط فوق خطرناک قرار گرفت

وبسایت بیبیسی در مطلبی به این موضوع
پناهگاه
پرداخت که در صورت وقوع حمله هستهای
ترامپ
علیه آمریکا ،دونالد ترامپ چه مکانی را برای
کجاست؟ پنهان شدن انتخاب خواهد کرد.
بیبیســی نوشت :همه رؤسای جمهور آمریکا
همیشــه به پناهگاههایی سری دسترسی داشــتهاند تا در صورت وقوع
جنگ هســتهای ،به آنجا فرار کنند؛ اما اگر با توجه به تشــدید تنشها با
کره شمالی ،چنین جنگی در زمان ریاستجمهوری «دونالد ترامپ» رخ
دهد ،او به کجا خواهد رفت؟
به نوشــته بیبیسی ،در صورت وقوع چنین جنگی ترامپ خیلی زود
خود را به یک پناهگاه امن میرساند .او چندین پناهگاه در دسترس خود
دارد .یکی از آنها پناهگاهی اســت که در دهه  1950در زیر کاخ ســفید
ساخته شد .یک پناهگاه دیگر هم در کوههای «بلو ریج» در ویرجینیا در
منطقه آتالنتیک جنوبی آمریکا قرار دارد.
گزارشها حاکی اســت که ترامپ یک پناهگاه زیرزمینی امن هم در
عمارت اعیانی خود در ماراالگوی فلوریدا دارد .در باشگاه گلف ترامپ هم یک
انبار ،که پیشتر برای نگهداری بمب استفاده میشد ،وجود دارد و در صورت
وقوع حمله هستهای رئیسجمهور آمریکا به آنجا هم میتواند پناه ببرد.
با وجود اینکه ترامپ میتواند از پناهگاههای زیادی برای در امان ماندن
از حمله هستهای اســتفاده کند؛ اما هیچ کدام از اینها نمیتوانند از یک
حمله مســتقیم در امان بمانند .هیچ پناهگاهی در مقابل انفجار و گرمای
بسیار شدید بمب اتم دوام نخواهد آورد.
در واقع اگر رئیسجمهور آمریکا بتواند از حمله اولیه جان سالم به در
ببرد ،در آن زمان پناهگاه میتواند مفید باشد .از این طریق وی میتواند
به پناهگاه خود برود و کشــور را هدایت کند؛ حتی در صورتی که دیگر
نقاط جهان در آتش بســوزد.اما فقط رؤســای جمهور آمریکا نیستند که
پناهگاه دارند .افراد دیگر هم برای خود پناهگاههایی ســاختهاند .یکی از
این افراد «مارجوری مریوتر پســت» اســت که عمارت اعیانی ماراالگو را
برای خود ساخته بود .در دهه  1950او نگران جنگ ُکره بود و به همین
دلیل پناهگاهی زیرزمینی و امن زیر عمارت ماراالگو ســاخت .ترامپ در
سال  1985این عمارت را به همراه پناهگاه زیرزمینیاش خریداری کرد.
گفته میشود فقط رؤسای جمهور و تعدادی از مقامات بلندپایه دولت
اجازه ورود به این پناهگاههای امن را دارند.
ایتالیاییها در شهر ایوریا در شمال این
کشور به رسم هر سال جشنواره سه روزه
«جنگ پرتقال» را برگزار کردند.
به گــزارش یورونیوز ،مردم شــهر  ۲۵هزار
نفری ایوریا روز دوشــنبه این جشنواره را طبق

جنگ

پرتقال

در ایتالیا!

سنت قدیمی خود آغاز کردند.این جشنواره هر ساله هزاران گردشگر
را به این شهر میکشاند.
شــیوه برگزاری این رویداد اینگونه اســت کــه دو گروه در این
جنگ حضور دارند :یک گروه پرتابکننده پرتقالهای گندیده سوار
بر ارابه هســتند و گروه دیگر پیاده .بر اساس پیشینه این جشنواره،
پرتابکننــدگان پرتقال ســوار بــر ارابه ،در واقع محافظان مســلح
نجیبزادگان و مردم پیاده ،نماد افراد شورشی هستند.
این جشنواره به افسانهای مربوط به شورشهای قرن  ۱۲برمیگردد
که در پی مالقات بارونی با یک دختر دهقان در شــب ازدواج او رخ
میدهد .دختر دهقان در مقابل بارون میایســتد و سر او را از بدنش
جدا میکند.
از چند روز قبل از شروع جشنواره حدود  ۵۰۰تن پرتقال با کیفیت
پایین از بخشهای جنوبی ایتالیا به این شــهر برای استفاده در این
جشنواره فرستاده شد.
شیرها یک شکارچی غیرقانونی را در
شکارچی
نزدیکی پارک ملی «کروگر» واقع در استان
لیمپوپوی آفریقای جنوبی خوردند.
شکار
به گزارش بیبیســی ،شیرها تقریبا تمام
شیرها شد
بدن این شــکارچی را خوردهاند و تنها ســر و
قسمتهای پراکندهای از بدن او را باقی گذاشتهاند.
یک ســخنگوی پلیس در رابطه با قربانی گفت :این شــخص در
حال تالش برای شــکار غیرقانونی بوده که مورد حمله شــیرها قرار
گرفته است.
هنوز هویت قربانی مشخص نشده ولی در کنار جسد او ،یک تفنگ
پر و مهمات پیدا شده است.
اجــزای مختلف بدن گربهســانان بزرگ ،در قــاره آفریقا ،مورد
استفاده طب سنتی قرار میگیرد ،به همین دلیل در سالهای اخیر
شکار غیرقانونی شــیرها و دیگر گربهسانان در استان لیمپوپو رو به
افزایش است.
مقامات روسی از کشف نزدیک به ۱۵۰۰
قطعه متالشی شده از جسد قربانیان سانحه
ســقوط هواپیمای آنتونوف۱۴۸-در محل
حادثه خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،بنا بر اعالم مقامات روسی،

کشف بقایای
اجساد
قربانیان
هواپیمای
روسی

طی عملیات جستوجو در محل ســقوط هواپیمای مسافربری این
کشور ،تا ســاعت هفت صبح دیروز به وقت محلی نزدیک به ۱۵۰۰
قطعه از جسد قربانیان و  ۵۰۰تکه از الشه هواپیما کشف شد.
هواپیمای آنتونوف ۱۴۸-روز یکشنبه تنها چند دقیقه پس از بلند
شــدن از باند فرودگاه «دومودهدوو» ارتباط خود را با برج مراقبت از
دست داد و تمامی  ۶۵مسافر و  6خدمه آن کشته شدند.
تیمی از بازرسان روســی با در نظر گرفتن فاکتورهایی همچون
وضعیت آب و هوایی ،خطای انســانی و نقص فنی ،در حال بررســی
علت وقوع این حادثه هستند.
به گزارش اســپوتنیک ،در حال حاضر صدها نیروی متخصص با
 ۱۰۰واحد تجهیزات پیشرفته ،به محل سقوط این هواپیمای مسافربری
عازم شــدهاند .گفته شده دو جعبه سیاه هواپیما که حاوی اطالعات
پرواز است پیدا شد ه است.

میزان گرد و غبار در اهواز دیروز بیش از 57
برابر حــد مجاز یعنی در مرحله فوق خطرناک
رسید و در دیلم بوشهر مدارس را تعطیل کرد.
مدیــر روابط عمومــی اداره کل حفاظت محیط
زیست خوزستان در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد :دیروز
غلظت غبار در ماهشهر  2هزارو  890و حمیدیه یک
هزارو  317اعالم شده که به ترتیب  19و هشت برابر
شاخص مجاز گرد و غبار است.
شهریار عسکری افزود :همچنین غلظت ریزگردها
در رامشیر  ،249سوسنگرد  ،238شادگان  ،291شوش
 ،149هندیجان  ،249بنــدر امام خمینی(ره) 215
میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده است.
شــاخص نرمال میــزان ذرات معلق در هوا 150
میکروگرم بر متر مکعب است.
دیروز مدیرکل فرودگاههای خوزستان نیز از لغو
تمام پروازهای فرودگاه بینالمللی اهواز تا اطالع ثانوی
خبر داد و گفت  :شــعاع دید در اهواز ساعت  11به
کمتر از  50متر رسید.
بر اساس گزارش سازمان هواشناسی خوزستان از
صبح سه شنبه به دلیل وزش باد هوای  14شهرستان
خوزستان شامل اهواز ،حمیدیه ،کارون ،باوی ،شادگان،
آبادان ،خرمشهر،هندیجان ،امیدیه ،ماهشهر،رامهرمز،
رامشیر ،هویزه و دشت آزادگان غبارآلود خواهد بود.
مدیریت بحران استانداری خوزستان روز گذشته

طی اطالعیهای مدارس این شهرستانها را در روز سه
شنبه تعطیل و ساعت پایان کار ادارات و مراکز دولتی
را تا ساعت  12اعالم کرد.
ریزگردها مدارس نوبت عصر دیلم بوشهررا
تعطیل کرد
مدیرآموزش وپرورش دیلم اســتان بوشهر گفت:
بدلیل شــرایط جوی نامناسب ناشــی از پدیده گرد
و غبار ،مدارس نوبت عصر دیروز (سهشــنبه) در این
شهرستان تعطیل شد.

عباس امید دیروز افزود :این تصمیم بنابه پیشنهاد
مدیریت آمــوزش و پرورش و موافقت فرماندار برای
حفظ سالمتی دانشآموزان اتخاذ شده است.
وی گفت :تاکنون تصمیمی برای تعطیلی مدارس
این شهرستان در روز چهارشنبه گرفته نشده که پس
از هماهنگیهای الزم اطالعرسانی خواهد شد.
ریزگردها از روز جاری مناطق شمالی استان بوشهر
را فرا گرفته است.
شهرستان دیلم همجوار با استان خوزستان است

که بدلیل همین پدیده مدارس اســتان یادشده نیز
تعطیل شده است.
گرد و خاک جاده ماهشهر -هندیجان را
مسدود کرد
رئیسپلیــس 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 ممنوعیت تردد خودروهای سنگین از دیروز
اعمال شد.
ســرهنگ رضا دولتشــاهی دیروز اظهار کرد :از
صبح امروز (دیروز) با توجه به وقوع پدیده ریزگردها
دید افقی در جادههای استان که با این پدیده درگیر
هستند بسیار کاهش پیدا کرده است و این شعاع دید
در برخی نقاط به کمتر از پنج متر رسید.
وی افــزود :در جــاده اهــواز به ماهشــهر برای
جلوگیــری از هرگونــه تصادف احتمالــی تا اطالع
ثانوی تردد هر گونه خودروی ســنگین ممنوع اعالم
شده است.
رئیسپلیس راه خوزستان بیان کرد :همچنین در
جاده ماهشــهر به هندیجان به علت دید افقی بسیار
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.

وزیر آموزش و پرورش:

ن در پایه هفتم به معنی حذف مدارس تیزهوشان نیست
حذف آزمو 

وزير آموزش وپرورش حذف آزمون از مدارس
تیزهوشان رابه معنای حذف این مدارس ندانست
و گفت :برگزاري هرگونه آزمون و شــبه آن در
مدارس غيردولتي ممنوع است.
بــه گزارش مركز اطالع رســاني وزارت آموزش و
پرورش ،ســيد محمد بطحايي در بيســت و دومين
جلسه شوراي سياســتگذاري ،برنامهريزي و نظارت
مركــزي مــدارس و مراكــز غيردولتــي ،همكاري و
همراهي شوراي سياست گذاري مدارس غيردولتي با
مصوبه اخير شوراي عالي آموزش و پرورش را مطلوب
دانســت و اظهار داشت :اجرايي كردن مصوبه شوراي
شوپرورش درخصوص حذف آزمون از دوره
عالي آموز 
ابتدايي با مخالفت برخي افراد مواجه شــد كه اين امر
طبيعي و قابل پيشبيني بود ،زيرا همواره هرگونه تغيير
و تحول با مقاومــت بخشهايي از بدنه يك مجموعه
مواجه خواهد شد.
بطحايي افزود :يك ميليون دانشآموز پايه ششم
ابتدايي داريــم كه قريب  350هزار نفر از آنان درگير
برگــزاري آزمونها جهت آمادگي شــركت در آزمون
ورودي تيزهوشان هستند .این دانشآموزان از پايه دوم
و سوم ابتدايي آماده آزمون مي شوند ،به طوري كه يك
دانشآموز  8يا  9ساله در يك سال  16بار در آزمونهاي
آمادگي كه توسط مؤسسات خارج از آموزشوپرورش
برگزار ميشــود شركت ميكند 250 ،هزار نفر از آنان
در آزمون شركت ميكنند و تنها  15هزار نفر پذيرفته
ميشوند و اين تبعات سنگيني را در برخواهد داشت.
وی ادامه داد :در پژوهشي كه درخصوص كولهپشتي

دانشآمــوزان ابتدايي صــورت گرفته ،وزن كيف يك
دانشآمــوز پايــه چهارم حدود  8كيلــو و  800گرم
است كه از اين مقدار پنج كيلو و  200گرم آن را وزن
كتابهاي كمك درسي تشــكيل مي دهد و اين امر
ناشي از برگزاري آزمونهاست.وزير آموزش وپرورش
گفت :حــذف آزمون از ورودي پايــه هفتم به معني
حذف مدارس تيزهوشان نيست ،بلكه آزمون مدارس
تيزهوشان نيز شــامل مصوبه اخیر حذف آزمون مي
شــود؛ بنابراين مدارس تيزهوشان را داريم ،اما آزمون
نداريم و دانشآموزان با اســتعدادهای متنوع از طريق
اجراي طرحهايي مانند طرح شهاب ،شناسايي و تقويت
ميشوند.بطحائی خاطرنشــان كرد :برگزاري هرگونه
آزمون و شبه آزمون در مدارس غيردولتي ممنوع است
و پذيرش دانشآمــوز در اين نوع مدارس در صورتي
كه متقاضي بيش از ظرفيت برخي مدارس باشد بايد
بــا توجه به اولويتهايي مانند؛ تحصیل دانشآموز در
پايه ششم در همان نوع مدرسه ،سكونت در محدوده
مدرسه ،ثبتنام در موعد مقرر و گفتوگو با والدين و
بررسي وضعيت تحصيلي دانشآموز در پايه هاي 5،4
و  6صورت گیرد.
مدارس نمونه دولتی دوره اول متوسطه طی 3
سال حذف میشوند
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش نیز با
بیان اینکه امسال آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در
پایه هفتم برگزار نمیشود ،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 میگیرد ،اما آزمون ورودی پایه
دهم این مدارس برقرار است.
زرافشان ادامه داد :قب ً
ال برای ورود دانشآموزان به
مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دوره دوم متوسطه
دو آزمون برگزار میکردیم ،اما امسال تنها یک آزمون
برگزار میشــود.وی خاطرنشــان کرد :مدارس نمونه
دولتی در دوره اول متوســطه طی ســه سال حذف
میشــود؛ به این شکل که امسال این مدارس در دوره
اول متوسطه ورودی دانشآموز ندارند و فقط پایههای
هشــتم و نهم در این مدارس تحصیل میکنند.وقتی
ایــن دو پایه به تدریج خارج شــدند ،این مدارس به
صورت دولتی و عادی میشــوند و پس از  3سال ،این
نوع مدارس در متوسطه دوره اول ،از سیستم آموزشی
حذف خواهند شد.
هدف تقویت مدارس غیردولتی نیست
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش نیز
در نشست خبری ،درباره حذف آزمون پذیرش مدارس
خاص در دوره ابتدایی اظها ر داشــت :برگزاری آزمون
تستی برای دروس ریاضی و علوم به منظور شناسایی
تیزهوشــان استاندارد نیست و حتی اگر دانشآموزان
بدین روش پذیرفته شوند بســیاری از آنها تیزهوش
نیستند بلکه ســختکوش هستند ،همچنین به دلیل
سودجویی مؤسســات خصوصی خانوادهها نیز درگیر
آزمون و تست شدهاند و به طور مشخص دستورالعملی
را ارائــه خواهیم کرد تا خانوادهها بدانند هدف تقویت

مدارس غیردولتی نیســت و ضوابطی را نیز برای آنها
تعیین خواهیم کرد.
به گزارش تســنیم ،رضوان حکیمزاده خاطرنشان
کرد :ســودهای چنــد میلیاردی از رهگذر تشــویق
دانشآموزان برای شــرکت در آزمون مدارس سمپاد
نصیب موسسات خصوصی میشد و این آزمونها باعث
شده بود بچهها در یک فضای پراسترس قرار گرفته و
در صورت عدم قبولی تحقیر شوند.
حکیم زاده افزود :در مدارس خاص ،ماندگار و برند
غیردولتی صندلی خالی وجود نداشــت که آموزش و
پرورش بخواهد با این تصمیم جدید آنها را تقویت کند.
گفتنی اســت درباره مصوبه حذف آزمون مدارس
خــاص نکات مختلفــی مطرح میشــود و این طرح
موافقــان و مخالفانی دارد که در روزهای آینده به آنها
خواهیــم پرداخت .در کنار نکات مثبتی که برای این
مصوبه وجود دارد نباید از برخیاشکاالت مطرح شده
غفلت کرد .اینکه معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش
و پرورش میگوید« :در مدارس خاص ،ماندگار و برند
غیردولتی صندلی خالی وجود نداشــت که آموزش و
پــرورش بخواهد با این تصمیــم جدید آنها را تقویت
کنــد» ،این موضوع را به ذهن میرســاند که همین
نبود صندلی خالی شــرایطی را به وجود نیاورد که در
بازار عرضه کم و تقاضای زیاد برای مدارس غیردولتی
قیمت شهریههای پیدا و پنهان بیش از شرایط کنونی
باال رود و ضمن اینکه نباید در کنار اجرای طرح حذف
آزمون مدارس خاص از تجهیز و ارتقای جایگاه مدارس
دولتی غافل شد.

انهدام  ۲۹باند سرقت ،زورگیری و جعل و کالهبرداری در عملیات پلیس پایتخت
فرمانده انتظامی تهــران بزرگ از عملیات
مأمــوران پلیس آگاهی تهران و انهدام  ۲۹باند
سرقت به عنف ،زورگیری ،کیفقاپی ،سارقان
منزل و خودرو و همچنین جعل و کالهبرداری
خبر داد.
به گزارش فارس ،سردار حسین رحیمی گفت :بعد
از دو هفتــه کار اطالعاتی و طی دو روز کار عملیاتی،
مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ توانستند  ۱۰باند
سارقان به عنف ،زورگیران ،کیفقاپان و گوشیقاپان
را منهدم کننــد و اعضای چهل نفــره این باندها را
دستگیر کنند.
رحیمی افزود :انهدام  ۹باند سارقان منازل ،اماکن
و مغازهها و دســتگیری  ۳۶نفر ،انهدام  ۷باند سارقان
خودرو ،موتورسیکلت و لوازم خودرو و دستگیری ۲۹
نفر و همچنین انهدام سه باند جعل و کالهبرداری و
دستگیری  ۱۷نفر از جمله دستاوردهای این عملیات
بوده است.
وی بــا اعالم ایــن که در این عملیــات  ۲۹باند

شناسایی و منهدم شــدهاند ،از دستگیری  ۱۷نفر از
محکومان متواری که با مرخصی یا بدون مرخصی به
زندان مراجعه نکرده بودند خبر داد.
رئیس پلیس پایتخت ،همچنین از دستگیری ۱۳
نفر از اعضای یک شــرکت هرمی و گلدگوئیستی در
یکی از مناطق شمالی تهران که با وعدههای استخدامی
و فعالیتهای اقتصادی تعدادی از شهروندان را فریب
داده بودند خبر داد.
سردار رحیمی در خصوص عملکرد مأموران پلیس
در مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار داشت :مأموران ما
موفق به کشف محمولههای مختلفی از قاچاق شامل
پوشاک ،داروهای بدنسازی ،سیدیخام ،سیگار ،کفش
و لوازم خانگی شدند که ارزش ریالی کاالهای قاچاق
مکشوفه  ۶میلیارد تومان است.
وی ادامه داد :یک باند سه نفره شناسایی و منهدم
شد که اقدام به قاچاق گوشیهای تلفن همراه از جنوب
کشور میکرد و از اعضای این باند  ۹۰۰دستگاه گوشی
کشف و ضبط شد.

پاسخ دیوان عدالت اداری به اظهارات وزیر صنعت

دستور موقت دیوان درباره تعرفه
واردات خودرو الزم االجراست

مدیرکل حوزه ریاست دیوان 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 هیئت وزیران درباره افزایش تعرفه
واردات خودرو بر اساس ماده  34و  35قانون تشکیالت
و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق
ماده  39آئین دادرســی سازمان ها ،ادارات ،هیئت 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 هیئت محترم وزیران اســت و طبعاً آراء و
دستورات دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابالغ
می شود که در این موضوع نیز دستورموقت مبنی بر
توقف عملیات اجرایــی تعرفه واردات خودرو مصوب
دی ماه هیئت دولت به معاونت حقوقی هیئت دولت
ابالغ شده است.
وی با اشاره به این که رسیدگی به مصوبات هیئت
وزیران در صالحیت هیئت عمومی دیوان است ،تأکید
کرد :صدور دستور موقت درباره مصوبات هیئت وزیران
در صالحیت شعب دیوان است و معنی دستور موقت
توقف تمام عملیات اجرائی مصوبه مورد شــکایت تا
تعیین تکلیف نهائی در هیئت عمومی دیوان است .
مدیــر کل حوزه ریاســت و روابط عمومی دیوان

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

بــه گفته رئیس پلیس پایتخت ۸۲،نفر ســارقان
دستگیرشده در این طرح یعنی  ۶۱درصد آنها دارای
سوابق کیفری هستند.
طرح ویژه پلیس برای ایام پایان سال
رحیمی 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 جلوگیری از
ســرقت ،کیفقاپی ،کشروی و گوشیقاپی ،مأموران
پلیس کالنتری ،یگان امداد و پلیس آگاهی در برنامهای
ویژه در مراکز خرید حضور فعال خواهند داشت.
وی در خصوص تمهیــدات پلیس برای ترافیک
روزهای پایانی سال اعالم کرد :از بعدازظهر تا پاسی از
شب در محدوده ساعت  ۲۲ترافیک به شدت افزایش
مییابــد؛ البته ما برنامهریزیهای الزم را انجام داده و
حتی خیابانهای غیراصلی را نیز در دســتورکار خود
داریم تا بتوانیم با چینش نیروها ،تســهیل در تردد و
رفت و آمد شهروندان را شاهد باشیم .برخورد با توقف
غیرمجــاز و هر نوع مانعی که باعث ایجاد ترافیک در

کشف بیش از  4تن و  500کیلو
مواد مخدردر دو استان

نیروهای جان بر کف انتظامی اســتانهای
هرمزگان و سیستان و بلوچستان طی دو عملیات
 4تن و  539کیلوگرم انواع مواد مخدر ،دو قبضه
کالشینکف و مقادیری مهمات را کشف و ضبط
کردند.
فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان از کشف  2تن
و 800کیلو انواع مواد مخدر طی  72ســاعت گذشته
در این استان خبر داد.
توگو با پایگاه خبری
سرتیپ عزیزاله ملکی در گف 
پلیس گفت :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان
با همکاری یگانهای انتظامی شهرستانهای «رودان،
میناب ،بندرخمیر و قشم» در راستای مبارزه جدی و

مشاور وزیر کشور اعالم کرد

وجود  6میلیون بیکار و معتاد در کشور
تبریز -خبرنگار کیهان:
معاون مرکز امور اجتماعی وزارت کشور
 6میلیون بیکار و معتاد را از آســیبهای
اجتماعی سالهای اخیر دانست.
رضا محجوبی در همایش «تخصصی مدیریت
آســیبهای اجتماعی» مخصوص فرمانداران و
مدیران کل آذربایجان شــرقی در تبریز گفت3 :
میلیون معتاد و  3میلیون بیکار از آســیبهای
اجتماعی موجود در کشــور در طول ســالهای
اخیر هستند.
وی افزود :وجود  600هزار زن بدون همســر
 25تا  40سال نیز جزو این آسیبها میباشند.
محجوبی اظهار داشت :به این ارقام باید نیم میلیون
زندانی ورودی در سال را نیز افزود .وی همچنین

معابر شود به طور ویژه و خاص در دستورکار است.
رئیس پلیس پایتخت از خانواده ها خواست برای
خریدهای شــب عید حتما ضوابط ترافیکی را رعایت
کنند و حتیالمقدور خودروهای خود را در پارکینگ
پــارک کنند؛ یا صبحها برای خرید اقدام کنند و یا از
سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
رحیمی در پاسخ به این که آیا با سیستم حمل و
نقل عمومی ،اتوبوسرانی و مترو در این باره هماهنگی
شده یا نه ،گفت :یک مقدار گله از تاکسیرانی در برخی
نقاط شهر داریم ،برخی جاها مجبور میشویم به علت
حجم باالی مسافر در برخی میادین و کمبود تاکسی،
به همکارانمان دستور دهیم تا ماشینهای عمومی را
متوقف و مردم را سوار کنند چرا که میبینیم شهروندان
ساعتهای زیادی را منتظر تاکسی میمانند.
وی از سیستم حمل و نقل عمومی درخواست کرد
که با توجه به آنکه حجم مســافرتهای درونشهری
افزایش یافته است ،برای تسهیل در تردد شهروندان
برنامهریزی و اقدام کنند.

به وجود بیــش از  15میلیون پرونده در محاکم
قضایی اشاره کرد و افزود :این حجم از پرونده نشان
میدهد جایگاه و نقش ریش سفیدی و آموزههای
دینی در کشور کمرنگ شده است.
مشاور وزیر کشور با تأکید بر ضرورت مطالعه
دالیل آسیبها ،خواستار جستجوی ریشه بیکاری
در جامعه شــد و گفت :این شرایط را جامعه به
بیــکاران تحمیل کرده اســت .محجوبی ،معاون
ســازمان امور اجتماعی وزارت کشور همچنین
گفت :در مناطق حاشیهای و سکونتگاههای غیر
رســمی کشور  11میلیون نفر زندگی میکنند و
بایــد برای حل و فصل امور اجتماعی از نهادهای
مردمنهاد اســتفاده کرد و از نخبگان با گرایشات
فکری متفاوت بهره گرفت.

بیامان با قاچاقچیان مواد مخدر و ســوداگران مرگ،
با انجام اقدامات اطالعاتی واشــرافیت بر محورهای
مواصالتی فرعی و اصلی ،طی  72ســاعت گذشته،
 4مرحله عملیات پاکسازی را در استان اجرا کردند.
وی بااشاره به توقیف  10دستگاه خودرو در این
زمینــه افزود :در این مدت  2 ،تن و  800کیلو انواع
مواد مخدر شامل  2تن و  673کیلو تریاک62 ،کیلو
حشیش و  65کیلوگرم هروئین کشف شد.
وی بااشاره به دستگیری  25متهم در این عملیات،
اذعان داشت :متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع
قضائی معرفی شــدند که همکاري و تعامل مردم با
پليس نقش مهمي در موفقيت هاي نيروي انتظامي
داشته اســت.همچنین فرمانده انتظامی سیستان و
بلوچســتان از کشف یک تن و  739کیلوگرم تریاک
در درگیری مسلحانه با سوداگران مرگ در این استان
خبر داد .سرتیپ محمد قنبری دیروز اظهار داشت :در
پی کسب خبری مبنی بر اینکه قاچاقچیان قصد جا به
جایی و توزیع موادمخدر از مســیر سیب و سوران به
ایرانشهر را دارند ،ماموران با انجام تحقیقات گسترده
موفق به شناســایی  2دستگاه خودرو قاچاقچیان در
یکی از مسیرهای ورودی سیب و سوران شده و دستور
ایست صادر کردند.
وی ادامه داد :قاچاقچیان با بیتوجهی به دستور
ایست اقدام به فرار و تیراندازی به سمت ماموران کردند
که پس از پیمودن مسافتی تعقیب وگریز ،نیروهای
پلیس موفق به متوقف کردن خودروها و دستگیری
سه قاچاقچی شدند.
وی تصریح کرد :در بازرسی از این  2خودرو عالوهبر
کشف مواد مخدر فوقالذکر  2قبضه اسلحه کالش و
مقادیر قابل توجهی مهمات کشف شد.

صفحه ۱۱
چهارشنبه  ۲۵بهمن ۱۳۹۶
 ۲۷جمادیاالول  - ۱۴۳۹شماره ۲۱۸۴۴

حوادث کوتاه از کشور

ناکامی قاچاقچیان سوخت

قزوین -خبرنگار کیهان :فرمانده انتظامي بوئينزهرا از کشــف سوخت
قاچاق (گازوئيل) در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ حسین علیاننژاد افزود :ماموران با انجام مراقبت نامحسوس و
اطالع از زمان قاچاق ســوخت بالفاصله با انجام طرح ایســت و بازرسی یک
دستگاه کامیون متعلق به قاچاقچیان سوخت را متوقف کردند که در بازرسی
از آن مقدار  30هزار لیتر سوخت گازوئیل به ارزش  360میلیون ریال کشف
و راننده و سرنشین خودرو را نیز دستگیر کردند.

توزيع گوشت االغ

سرویس شهرســتانها :فرمانده انتظامي شهرســتان «بينالود» از کشف
مقادیری گوشــت االغ در یک مركز پذيرايي در اين شهرستان و دستگيري
عامل توزيع آن در مشهد خبر داد.
ســرهنگ حسين دهقانپور گفت :ماموران پلیس آگاهی شهرستان پس
از اطالع از عرضه گوشــت االغ در یک مركز پذيرايي به همراه ماموران اداره
بهداشت شهرستان به محل مراجعه کردند.
وي افزود :ماموران انتظامي با هماهنگي مقام قضايي محل را بازرســي
و  10کیلو گوشت االغ از داخل يخچال فریزر این رستوران کشف کردند.
وی تصریح کرد :با توجه به تصاویر به دست آمده از دوربینهای مداربسته
و اطالعات به دســت آمده در بازجوییها عامل كشــتار و توزيع گوشت االغ
در اطراف مشــهد شناســايي که در بازرسي از این محل بيش از  134کیلو
گوشت االغ کشف شد.

دستگیری کالهبردار

بجنورد -فارس :فرمانده انتظامی خراسا ن شمالی از دستگیری کالهبردار
حرفهای در شهرستان جاجرم خبر داد.
سرتیپ علیرضا مظاهری با اشاره به اینکه مأموران با انجام اقدامات فنی
و پلیسی موفق به شناسایی محل اختفای فرد مورد نظر شدند ،افزود :متهم
دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به مقر انتظامی منتقل شد.
فرمانده انتظامی خراسانشمالی با بیان اینکه متهم با ترفندهایی از قبیل
جعل اسناد و مدارک ،اقدام به کالهبرداری از یک شرکت خدماتی و دو نفر از
ل آمده به کالهبرداری
شهروندان میکرد ،افزود :متهم در بازجوییهای ب ه عم 
به مبلغ  36میلیارد ریال در این شهرستان اعتراف کرد.

واژگونی مینی بوس

اهواز  -ایســنا :رئیس مرکز اورژانس و فوریتهای پزشکی خوزستان از
مصدوم شدن  8تن در پی واژگونی یک دستگاه مینیبوس در شوش خبر داد.
 شــهیار میرخشتی گفت :در حادثه واژگونی یک دستگاه مینیبوس که
در سهراهی روستای عنکوش بخش فتحالمبین شهرستان شوش رخ داد8 ،
نفر مصدوم شدند.
وی افزود :مصدومان این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط
تکنســینهای فوریتهای پزشکی به بیمارســتانهای نظام مافی شوش و
گنجویان دزفول انتقال یافتند.

صیاد در دام

تبریز  -ایرنا :رئیس اداره حفاظت محیط زیســت ورزقان در آذربایجان
شرقی از دستگیری سه شکارچی شوکا در یکی از روستاهای منطقه حفاظت
شده دیزمار این شهرستان خبر داد.
میرعلی سید قمی افزود :با دریافت گزارش از همیاران محیط زیست مبنی
بر اینکه چند نفر در یکی از روستاهای منطقه حفاظت شده دیزمار اقدام به
شکار شــوکا کردهاند ،موضوع به مقام قضایی گزارش و بعد از کسب دستور
قضایی منزل این افراد به اتفاق نیروهای مرزبانی بازرسی شد.
وی گفت :از منزل این افراد به میزان 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 توقیف یک کفی حامل بار
ترانزیتی قاچاق به ارزش  5میلیارد ریال در آزادراه تهران -کرج خبر داد.
عباسعلی محمدیان گفت :مأموران اداره مبارزه با کاالی قاچاق و ارز پلیس
آگاهی اســتان البرز طی اقدامات پلیسی مطلع شدند که یک دستگاه تریلر
کانتینردار 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 ماهرانهای پلمبهای کشور ورودی فک و به جای
آن محموله دیگری شامل  5هزار و  600ثوب انواع البسه قاچاق ،یک هزار و
 720عدد ادکلن 271 ،جفت کفش خارجی و  2دســتگاه خودرو خارجی به
ارزش پنج میلیارد ریال ب ه صورت قاچاق وارد کشور شده و مجددا ً پلمبهای
الصاقی با چسب مایع مخصوص به حالت اولیه درآمده است.

شیرینی فاسد

کرمانشاه -تسنیم :کارشناس مسئول مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه
گفت :یک تن شیرینی فاسد در شهر کرمانشاه کشف شد.
بهمن خدادیان گفت :با بازرســی انجام شــده یک تن شیرینی فاسد و
تاریخ مصرف گذشته در محل کشف شد و این شیرینیها در سطح وسیعی
از کرمانشاه توزیع شد .کارشناس مسئول مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه
با بیان اینکه تمام این شیرینیها فاسد و تاریخ مصرف گذشته بود بیان کرد:
این شیرینیها فاقد آرم سیب سالمت بودند و انبار مذکور پلمب شده و افراد
خاطی بازداشت شدند.

دستگیری سارق مسلح

اصفهان -ایرنا :فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری یک گروه سارق
مسلح پس از درگیری با ماموران انتظامی در شهرستان نجفآباد خبر داد.
ســرتیپ مهدی معصومبیگی افزود :یک گروه هشــت نفره سارقانی که
به سرقتهای مســلحانه از کارگاه های صنعتی اقدام میکردند در عملیات
کارآگاهان پلیس آگاهی استان دستگیر شدند.
وی اضافه کرد :با تحقیقات انجام شده مشخص شد که این سرقتها توسط
باندی خطرناک و خشــن انجام می شود که سرانجام کارآگاهان در عملیاتی
ویژه ،متهمان را که بوســیله سه دســتگاه خودرو قصد سرقت از کارگاههای
صنعتی واقع در حوالی شهرســتانهای تیران و کرون و نجفآباد را داشتند،
مشاهده و بالفاصله برای دستگیری آنان وارد عمل شدند.
وی گفت :سارقان با مشــاهده ماموران اقدام به تیراندازی کردند که در
این درگیری  2نفر از سارقان مسلح با شلیک گلوله ماموران پلیس ،مجروح
و دســتگیر شدند .سردار معصوم بیگی افزود :در ادامه  6متهم دیگر این باند
نیز که از صحنه گریخته بودند در یک عملیات تعقیب و گریز توسط ماموران
دستگیر و  3دستگاه خودروی وانت و سواری آنان نیز توقیف شد.
فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد :سارقان دستگیر شده به  3فقره
سرقت مسلحانه 30 ،فقره سرقت به عنف و خشن و چند فقره سرقت عادی
از کارگاههای صنعتی شهرستانهای اردستان ،کاشان ،تیران و کرون ،نجف
آباد ،بُرخوار ،اصفهان و شاهین شهر اعتراف کردند.

توزیع مواد مخدر

ارومیه -تســنیم :فرمانده انتظامی بوکان اظهار داشــت :یک باند توزیع
مواد مخدر شیشــه که از یکی از شــهرهای جنوبی استان آذربایجان غربی
مقدار  5کیلو و  200گرم شیشه تهیه کرده بودند و در بوکان قصد توزیع آن
را داشتند کشف و شناسایی و دو نفر دستگیر شدند.
ســرهنگ محب علی تصریح کرد :همچنین فردی مســلح که مرتکب
ی در حال تردد در محورهای مواصالتی
سرقت به عنف و اخاذی از خودروها 
شــهر و سبب ایجاد رعب و وحشت شــده بود با توجه به هماهنگیهای به
وجود آمده با پلیس شهرستان میاندوآب همراه دستیارش دستگیر و از آنها
تعداد چهار قبضه سالح کشف شد و تحویل مقامات قضایی داده شدند.

انفجار گاز

اهواز  -ایسنا :معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خوزستان از مصدوم
شدن  9نفر در حادثه انفجار گاز در یک شرکت غذایی در اهواز خبر داد.
صادق سالمت افزود :در این حادثه که منجر به آتشسوزی و فرو ریختن
بخشی از ساختمان این شرکت شده بود 9 ،نفر دچار سوختگی شدند.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خوزستان ادامه داد :مصدومان این
حادثه توسط نیروهای فوریتهای پزشکی و جمعیت هاللاحمر به بیمارستان
سوانح و سوختگی آیتاهلل طالقانی اهواز و دیگر مراکز درمانی انتقال یافتند.

