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سقوط 2 کودک به دستگاه میکسر
بجنورد- ایرنا: فرمانده انتظامی بجنورد گفت: 2 کودک ساکن 
در یکی از مناطق حاشــیه این شهر که پدر را در بلوک  زنی کمک 
می کردند بر اثر ســقوط به داخل دســتگاه میکسر جان خود را از 

دست دادند.
ســرهنگ علی پاکدل سن این پسربچه ها را هفت و 10 ساله 
عنــوان کرد و گفت: رعایت نکردن موارد ایمنی موجب مرگ آنها 

شده است.
رئیس آتش نشانی بجنورد هم گفت: آتش نشانان با استفاده از 
دســتگاه های برش و امداد و نجات، پیکر بی جان دو کودک را از 

دستگاه بلوک زنی خارج کردند.
تصادف زنجیره ای 2 کشته گرفت

شــیراز- ایرنا: حادثه برخورد یک دستگاه کامیون بنز با چند 
دستگاه خودرو در تقاطع چهل مقام واقع در محور ورودی شمال 

شهر شیراز 2 کشته و 11 مصدوم به دنبال داشت.
سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان 
فــارس درباره این حادثه گفــت: از 11 مصدوم این حادثه، 6 تن 
به بیمارســتان منتقل شدند و پنج تن در محل حادثه به صورت 

سرپایی درمان شدند.
محمدجواد مرادیان افزود: پس از اعالم این حادثه سه دستگاه 
خــودروی آمبوالنس به همراه یک دســتگاه خودروی فرماندهی 
اورژانس به محل اعزام شدند.به گفته شاهدان عینی، در این حادثه 
به چهار دســتگاه خودروی پراید، دو دستگاه خودروی پژو 207، 
دو دســتگاه خودروی پژو 206 و همچنین خودروهای پژو 405، 

ام وی ام و پژو 206 صندوقدار خسارت وارد شد.
به گفته شاهدان عینی بریدن ترمز عامل اصلی ناتوانی راننده 
کامیون در کنترل این وسیله نقلیه سنگین بوده است. علت حادثه 

توسط کارشناسان پلیس در دست بررسی است.
این حادثه در تقاطع چهل مقام واقع در محور ورودی شــمال 

شیراز حد فاصل دروازه قرآن و تقاطع بلوار هفت تنان روی داد.
سرقت از بانک رسالت مشهد

مشــهد- تسنیم: فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: بانک 
رسالت خیابان احمدآباد مشهد مورد دستبرد قرار گرفت.

سرتیپ قادر کریمی اظهار داشت: ساعت 9 و 43 دقیقه سه شنبه 
مردی موتورسوار که سالح در دست داشت داخل بانک شد و پس 
از تهدید مشتریان و کارکنان برابر تحقیقات اولیه حدود 17 میلیون 
و 200 هزار تومان وجه نقد را به ســرقت برد. ســارق بالفاصله با 

موتورسیکلت هندا قرمزرنگ از محل متواری شد.
وی خاطرنشان کرد: ماموران انتظامی با دریافت این گزارش در 

کوتاه ترین زمان ممکن خود را به محل رساندند.
فرمانده انتظامی خراســان رضوی افزود: عملیات پلیســی با 
ردزنی های گســترده برای شناسایی و دســتگیری عامل سرقت 
مسلحانه ادامه دارد و پلیس به سرنخ هایی دست یافته که به زودی 

سارق دستگیر می شود.
دستگیری جاعل 20 میلیاردی

قم- فارس: رئیس پلیس آگاهی استان قم با اشاره به دستگیری 
یک جاعل حرفه ای توسط ماموران پلیس آگاهی استان قم گفت: 
متهم از 56 نفر در کشور 20 میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود.
احمد کرمی اظهار کرد: با طرح چندین شکایت در اداره جعل 
و کالهبرداری پلیس آگاهی استان قم مبنی بر اینکه فردی پس از 
دستیابی به چک های آنها مبلغ مندرج را دستکاری و از موجودی 
حساب بانکی شــان برداشت کرده اســت، موضوع در دستور کار 

ماموران قرار گرفت.
وی افــزود: متهم پس از هر بار کالهبرداری از افراد متعدد در 

استان های مختلف، به مکان نامعلومی نقل مکان می کرد.
رئیس پلیس آگاهی استان قم افزود: محل اختفای نامبرده در 
استان البرز شناسایی و بالفاصله ماموران با نیابت قضایی به استان 
مربوطه اعزام و طی عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند. کرمی 
گفت: متهم در تحقیقات پلیس صراحتا به کالهبرداری از 56 نفر از 
طریق دستکاری مبلغ مندرج در چک های مالباختگان در مجموع 
به مبلغ 20 میلیــارد ریال اعتراف کرد که نهایتا به همراه پرونده 

تحویل مرجع قضایی استان شد.
شرور مسلح در دام پلیس

زاهدان- فارس: فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچســتان از 
دســتگیری یکی از اشرار مسلح معروف و باســابقه تیراندازی به 

ماموران پلیس در این استان خبر داد.
ســرتیپ محمد قنبری اظهار کرد: این شرور، سابقه چندین 
فقره ســرقت مســلحانه، چند مورد تیراندازی به سمت ماموران 
پلیس، ایجاد رعب و وحشــت در بین مردم، خرید و فروش سالح 
و مهمات، همکاری در جابه جایی مواد مخدر به صورت مسلحانه، 
قتل مسلحانه و راه بندی در سال های 93، 94، 95 و 96 در سطح 

شهرستان های مهرستان و سرباز را در پرونده خود دارد.
وی افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی استان محل تردد این 
شرور را در حوالی مسیرهای فرعی شهرستان مهرستان شناسایی 
کردند که با یک دســتگاه خودرو لندکروزر در حال تردد بود و به 
محض مشــاهده یگان های عملیاتی پلیس به صورت مسلحانه با 

ماموران درگیر شد.
ســرتیپ قنبری تصریح کرد: یگان های عملیاتی پلیس ضمن 
دستگیری این شرور مسلح از وی یک قبضه سالح کلت کمری و 

مقادیر قابل توجهی مهمات کشف کردند.
کشف 110 کیلو مرفین

اراک- ایســنا: فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف 110 
کیلو مرفین و مواد پیش ساز هروئین از یک باند توزیع مواد مخدر 

در استان خبر داد.
ســرتیپ عزیــزی اظهار کــرد: در عملیاتی که بــا تحقیقات 
مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان و پلیس 
شهرســتان های دلیجــان و محالت انجام شــد، اعضای یک باند 
 تهیه و توزیع مواد مخدر تحت مراقبت نامحســوس پلیس استان

 قرار گرفتند.
وی افــزود: زمانــی که این افــراد قصد انتقال مــواد مخدر و 
پیش سازه های تولید هروئین از تهران به یکی از استان های غربی 
کشور را داشتند، در یکی از محورهای مواصالتی استان شناسایی 

و دستگیر شدند.
به گفته وی، در این عملیات دو برادر و فردی که با آنها همکاری 
داشت دستگیر شدند و دو دستگاه خودرو سواری از آنان توقیف و در 
بازرسی از خودروهای توقیف شده 10 کیلوگرم ماده مخدر مرفین 
و 100 کیلوگرم مواد پیش ساز هروئین و مقادیری اسید کشف شد.

بازیگر فیلم های مبتذل که  وکیل یک 
رئیس جمهور  با  بود  اعام شــده  پیشتر 
آمریکا ارتباط نامشــروع داشته، از ثبت 
شــکایت موکلش در دادگاه علیه دونالد 

ترامپ خبر داده است.

دولت بلژیک داروخانه های این کشــور را 
موظف کرده اســت به طور رایگان قرص هایی 
که مانع از انتشار رادیواکتیو در بدن شهروندان 

می شود را در اختیار بلژیکی ها قرار دهد.
به گزارش ایســنا، تمــام داروخانه های بلژیک از 

سه شــنبه موظف به پخش مجانی قرص هایی شدند که اثرات رادیواکتیو در 
بدن انسان را از بین می برد.

این قرص  نمی تواند عامل پیشگیرانه باشد و تنها در زمانی که خطر یک 
انفجار هســته ای یا خرابی یک مرکز اتمی وجود داشته باشد، می تواند مورد 
استفاده افرادی قرار گیرد که در معرض خطر قرار گرفته اند. البته این قرص 
باید کمتر از 12 ساعت پس از انتشار گازهای رادیواکتیو در فضا توسط قربانیان 

مصرف شود در غیر این صورت این قرص ها اثر خود را از دست می دهند.
به گفته ســازمان جهانی بهداشت، این قرص که نام علمی آن »یدور دو 
پتاسیم« است، بیشتر روی افراد زیر 40 سال عمل می کند. به دلیل کم کاری 
تیروئید افراد باالی 40 ســال، این افــراد کمتر در معرض خطر قرار دارند و 
مصرف این قرص ها هم کمک شــایانی به دفع مواد رادیواکتیو نخواهد کرد. 

کودکان مهم ترین قربانیان رادیواکتیو هستند.
این قرص ها بیشــتر از دو دهه است که در بازار موجود هستند، اما تنها 
در اختیار شهروندانی قرار می گرفت که در شعاع 20 کیلومتری نیروگاه های 
هســته ای بلژیک زندگی می کردند. در طرح جدید دولت بلژیک در صورت 
ویرانی یا انفجار هســته ای نیروگاه ها، افراد ساکن در شعاع 100 کیلومتری 
نیروگاه ها هم نیازمند استفاده از این قرص ها هستند. به این ترتیب به دلیل 
تعدد نیروگاه های هسته ای و کوچکی کشور بلژیک این طرح تمامی شهروندان 
کشور را شامل می شود. مقامات بلژیک این تصمیم را در پی سونامی و وجود 
گازهای رادیواکتیو در فوکوشیمای ژاپن گرفتند و از سه شنبه تصمیم خود را 
عملی کردند.به گزارش یورونیوز، اولین اتفاقی که پس از یک انفجار رادیواکتیو 
می افتد اثرات این گازها روی محصوالت کشاورزی است. صیفی جات مهم ترین 
منابع جذب رادیواکتیو هســتند و به این ترتیب قرص های یددار مورد نظر 
می توانند رادیواکتیو موجود در غذای انسان ها را غیرقابل جذب کنند. رادیواکتیو 
از طریق تیروئید جذب می شود.آژانس کنترل هسته ای بلژیک می گوید این 
قرص ها مانند ابرهای شستشــوی ظروف، رادیواکتیو را جذب کرده و مانع از 

گسترش آن در بدن می شوند.

یک شرکت نیوزیلندی به کارمندانی که 
با دوچرخه در محل کار خود حاضر شوند 

پنج دالر در روز جایزه می دهد.
به گزارش ایسنا، این شرکت نیوزیلندی که در 
شــهر کرایست چرچ واقع است، به منظور انرژی 

بخشیدن به کارمندان خود قصد دارد به افرادی که با دوچرخه در محل 
کار حاضر شوند روزانه پنج دالر پرداخت کند.کرایست چرچ بیش از 
هر شــهر دیگر نیوزیلند دوچرخه سوار دارد. به گفته وزیر حمل ونقل 
نیوزیلند، وجود مســیرهای ایمن برای دوچرخه سواری موجب شده 
کرایســت چرچ شهری شاد و ســالم و از ترافیک دور باشد.به گفته 
مدیران این شرکت در صورتی که کارمندان برای بیش از 6 ماه رفت 
و آمــد به محل کار با دوچرخه را ادامه دهند، مبلغ دریافتی آنان دو 

برابر شده و روزانه به 10 دالر افزایش پیدا خواهد کرد.
به گــزارش روزنامه گاردین، یکی از مدیران این شــرکت گفت: 
کارمندان ابتدا این طرح را شــوخی و کار خنده آوری می دانســتند، 
امــا دریافــت صدها دالر پاداش در ســال وسوســه انگیز اســت و 
 اکنــون چنــد نفر از آنــان با دوچرخــه در محل کار خــود حاضر

 می شوند.

به گزارش فارس، در ادامــه جنجال ها درباره ارتباط غیراخالقی 
دونالد ترامپ با یک بازیگر فیلم های مســتهجن در آمریکا، تازه ترین 
خبرها از شکایت او به دادگاه علیه رئیس جمهور آمریکا حکایت دارد.

اواخر دی امســال بود که روزنامه آمریکایی این خبر جنجالی را 
منتشــر کرد: »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا برای فاش نشدن 
روابط نامشــروعش با یک بازیگر فیلم های مستهجن، 130هزار دالر 
حق الســکوت داد و یکی از وکالی او این مبلغ را پرداخت کرد تا این 

موضوع در زمان انتخابات 2016 افشا نشود.
گفته می شــود ترامپ با »اســتفانی کلیفورد« که نام هنری وی 
»اســتورمی دنیلز« است، در سال 2006 )یک ســال بعد از ازدواج 
ترامپ با مالنی( رابطه نامشروع داشته است.یک ماه بعد از انتشار این 
خبر، »مایکل کوهن« وکیل شــخصی رئیس جمهور آمریکا گفت که 
از جیب خودش مبلغ 130 هزار دالر به این بازیگر فیلم های مبتذل 
پرداخت کرده اســت.وی گفت که نه ســازمان ترامپ و نه ستاد وی 
بخشــی از معامله با کلیفورد نبوده اند و او را مستقیم یا غیرمستقیم 

وادار به پرداخت چنین مبلغی نکرده اند.
وکیل ترامپ که پرداخــت چنین مبلغی به این بازیگر را قانونی 
می دانست، هرگونه ارتباط میان پرداخت چنین مبلغی با ستاد مبارزات 
انتخاباتــی ترامپ را رد کرد.به گزارش بی بی ســی، حاال در تازه ترین 
خبرها درباره این ماجرای جنجالی، خبر رسیده که خانم کلیفورد به 
دادگاهی در لس آنجلس رجوع و از ترامپ شکایت کرده است.»مایکا 
آوناتی« وکیل او در توئیتر خود ضمن اعالم این خبر متن دادخواست 

را منتشر کرد.
کلیفورد و وکیلش می گویند توافقی که این خانم با موکل ترامپ 
درباره موضوع ارتباطش امضا کرده، صرفا از سوی وکیل رئیس جمهور 
آمریکا پذیرفته شده و شخص ترامپ آن را امضا و تایید نکرده است.

در متن شــکایت از دادگاه خواسته شده تا توافقنامه مذکور برای 
فاش نشدن اسرار روابط خصوصی با دونالد ترامپ، بی اعتبار اعالم شود.
بــه گفته کلیفورد، وکیل رئیس جمهــور آمریکا تالش کرده بود 
که با ارعاب و ترســاندنش، او را به سکوت وادار کند.وی چندی قبل 
تهدید کرده بود که در آینده درباره ارتباطش با دونالد ترامپ صحبت 

خواهد کرد.

دادستان کل کشــور به دادستان عمومی 
و انقاب تهران دســتور داد با بررسی مراسم 
برگــزار شــده در برج میاد تهــران تحت 
عنوان بزرگداشــت روز زن برخورد الزم را با 
هنجارشکنان و متخلفان این مراسم انجام دهد.
به گزارش روابط عمومی دادســتانی کل کشور، 
به دنبال برگزاری مراســمی خالف هنجارها و عفت 
عمومی کشور، تحت عنوان بزرگداشت روز زن توسط 
شهرداری تهران در سالن همایش های برج میالد ، 
دادستان کل کشور به دادستان تهران دستور تعقیب 
و پیگیری الزم و برخورد قانونی با هنجارشــکنان و 
متخلفین را صادر کرد. در متن دستور دادستان کل 

کشور امده است:
»حسب اطالع؛ مراسمی تحت عنوان بزرگداشت 
روز زن از سوی شهرداری تهران در محل همایش های 
برج میالد برگزار گردیده که در آن برخالف ســیره 
بانوی بزرگ اسالم، مظهر عفت و پاکدامنی و فضائل 
اخالقــی حضرت فاطمه زهــرا )س( اعمالی خالف 
عفت عمومی ترویج و انجام شــده است. ضمن ابراز 
تأسف، مقتضی است به قید تسریع نسبت به موضوع 
رســیدگی و مرتکبین و مســببین را تحت تعقیب 

قضایی قرار داده و نتیجه را گزارش نمائید. «
چگونــه ممکن اســت چنین برنامه ســاختار 

شکنانه ای در حضور مردان اجرا شود؟
دادستان عمومی و انقالب تهران نیز در واکنش به 
اتفاقات رخ داده در جشن برج میالد، به خبرگزاری 
صداوسیما گفت: اینکه آقای شهردار گفتند موضوع 
قابل انتقاد است به نظر ما قابل تعقیب است، هم آقای 

شهردار و هم کسانی که این مراسم را اجرا کردند.
عباس جعفری دولت آبادی تصریح کرد: چگونه 
ممکن است چنین برنامه ساختار شکنانه ای در حضور 
مردان اجرا شــود؟ تاکید ما این است که مسئوالن 
شهرداری ضمن اینکه باید از مردم متدین عذرخواهی 
کنند باید بدانند دادســتانی به سرپرست دادسرای 
ارشــاد ماموریت بررسی داده و این موضوع و عوامل 

آن قابل تعقیب قرار خواهند گرفت.

دادستان تهران در پاسخ به شایعاتی در فضای 
مجازی در رابطه با فــوت یک نفر در ناآرامی های 
ارائه  توضیحاتی  بازجویی،  پاسداران حین  خیابان 

کرد.
به گزارش میــزان، عباس جعفــری دولت آبادی در 
حاشیه آخرین جلسه آسیب های اجتماعی در سال جاری 
که به موضوع عفاف و حجاب اختصاص داشــت در جمع 
خبرنگاران گفت: در این جلسه به دو مسئله اساسی توجه 
شــد، اوال اینکه مسائل ایجابی مورد اهتمام بیشتری قرار 
گیرد و دستگاه های فرهنگی و اجتماعی مثل شهرداری، 
وزارت ارشــاد و صدا و سیما بیشتر به این موضوع توجه 

داشته باشند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اقدامات سلبی، افزود: 
در مواردی که رویکرد های افراد ساختارشکنانه باشد، حتما 
پلیس و دســتگاه قضایی ورود خواهند کرد؛ کمااینکه در 
مواردی که اخیرا ساختارشــکنانه بود و با علم و آگاهی و 
تعمدا و با برنامه قبلی صورت گرفت، دستگاه قضا ورود کرد.

وی با بیان اینکه مســئله عفاف و حجاب راهکار های 
الزاما انتظامی و قضایی ندارد، بیان داشت: حدود 17 راهکار 
در این جلسه برشمرده شــد که امیدواریم دستگاه ها به 
این راهکار ها توجه کنند. یکی از راهکار ها این اســت که 
در فضای مجازی هم تولید محتوای خوب و مثبت داشته 
باشــیم و هم در مواردی کــه در زمینه عفاف و حجاب و 
عفت عمومی، اقدامات ساختارشــکنانه و علیه آن صورت 

می گیرد، مدیریت کنیم.
دادستان تهران با تاکید بر اینکه باید یک برنامه جمعی 
پیش بینی شود و همه دستگاه ها شرکت کنند، گفت: مصوبه 
شورای عالی انقالب فرهنگی که چندین سال پیش تصویب 
شــده، حداقل 26 دستگاه را مکلف کرده است و کمترین 
وظایف بر عهده دســتگاه قضا و پلیس است و بیشترین 
وظایف بر عهده سایر دستگاه های اجرایی و فرهنگی است.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: در سال آینده پیگیری 
اجرای این مصوبات به خصوص در دســتگاه های دولتی، 
در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با همکاری دستگاه ها، 
شــاهد بهبود وضعیت عفاف و حجاب در کشــور باشیم، 
اگرچه اعتقاد داریم که زنان متدین و متشــرع ما بسیار 
زیاد هستند که طرفدار عفاف و حجاب می باشند و اقدامات 
ساختارشکنانه چند نفر محدود هرگز ارزش های دینی ما 

را نمی تواند تحت الشعاع قرار دهد.
پاسخ به شایعه فوت یکی از عوامل اغتشاشات 

پاسداران حین بازجویی
وی در پاسخ به ســؤال دیگری مبنی بر شایعاتی در 
فضای مجازی در رابطه بــا فوت یک نفر در ناآرامی های 
خیابان پاسداران حین بازجویی، گفت: در همان روز های 
اول که این آشــوب ها رخ داد، سرپرست دادسرای جنایی 
گــزارش داد که فــردی در درگیری ها فــوت کرده و به 
بیمارستان منتقل شده است و هویت این شخص معلوم 
نبود. در همان زمان، هم به وزارت کشــور و هم به پلیس 

اعالم کردیم؛ اما، چون هویتی نداشت تا یکی دو روز گذشته 
قابل شناسایی نبود.

دادســتان تهران اظهار داشــت: دســتورات قضایی 
سرپرســت دادســرای جنایی به تاریخ96/12/1 موجود 
است، عالوه بر این کالبد شکافی جسد به تاریخ همان روز 
یا روز بعد در پزشکی قانونی وجود دارد، منتهی این متوفی 

شناسایی نمی شد.
جعفری دولت آبادی افزود: همچنین سخنگوی محترم 
قوه قضائیه در ششــم اســفند 96 در نشست خبری این 
موضوع را اعالم کردند، بنابراین کسی که در ششم اسفند 
فوت وی اعالم شده و در اول اسفند فوت شده؛ نمی توانسته 
در یکی دو روز گذشــته در بازجویی ها فوت کند، لذا این 

دروغ و کذب محض است.
وی یــادآور شــد: جســد وی به خانــواده تحویل و 
دفن شــده و خانواده وی مصاحبه نیــز کردند، بنابراین 
دشــمنان ما به دلیل اینکه یک دروغی را به دستگاه های 
 انتظامــی و قضایــی نســبت دهنــد، ایــن مطلــب را 

منتشر کردند.
دادستان تهران خاطرنشــان کرد: خانواده این فرد با 
سرپرست دادســرای جنایی مالقات کرده و دستورات را 
مالحظه نموده و ما نیز در اینجا با قاطعیت اعالم می کنیم 
که این فوتی بوده که جسد وی نیز به بیمارستان تحویل 
شــده و از آنجا حسب دســتور قضایی به پزشکی قانونی 

تحویل شده است.

توضیحات دادستان تهران درباره حواشی
 فوت یک نفر در ناآرامی های خیابان پاسداران

با دستور دادستان کل کشور

دادستان تهران مامور 
رسیدگی به ناهنجاری مراسم 

روز زن در برج میالد شد

ســخنگوی ناجا از حضور بیش از پنج هزار نیرو 
و 10 میلیــون همیار پلیس و به کارگیری هزار و صد 
خودرو در حوزه پلیــس راهنمایی و رانندگی برای 
خدمات رسانی و تســهیل آمد و شد شهروندان در 

طرح نوروزی خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه خبری پلیس، ســردار ســعید 
منتظرالمهدی در بیستمین نشســت خبری خود با اعالم 
اینکه 27 هزار گشت همزمان پلیس های تخصصی در ایام 
نوروز را خواهیم داشت، گفت: 3770 گشت خودرویی،2010 

گشت موتوری و 2900 پاس پیاده، در راستای ایجاد آرامش 
مردم عزیزمان انجام می شود.

منتظرالمهدی با اشاره به پیش بینی پلیس برای طرح 
نوروزی، افزود: 1330 کانکس و 450 چادر نوروزی بر پا می 
شود و همچنین 700 ایستگاه بازرسی موقت، 104 ایستگاه 
بازرسی ثابت توسط پلیس پیشگیری، آماده خدمات رسانی 

هستند.
وی ادامــه داد: 30 فرونــد بالگرد هوا ناجــا نیز از 25 
اســفند 96 تا 14 فروردین 97 همگام با سایر نیروها برای 

خدمات رسانی، ایجاد آرامش، افزایش نشاط و تسهیل درآمد 
و شد شهروندان در طرح نوروزی پلیس در خدمت مردمان 

خوب ایران سرفرازمان هستند.
معاون اجتماعی ناجا با رو نمایی از شعار نوروزی پلیس 
بــا عنوان»آرامش بهاری با نظــم و امنیت«،گفت: در واقع 
آرامش و امنیت خواســتگاه همگان اســت و با رعایت نظم 
و قانونمندی و مشارکت و همکاری با پلیس و دستگاه های 
امنیت آفرین، ان شــاءاهلل بهاری پر نشاط توام با آرامش در 

سایه امنیت خواهیم داشت.

سخنگوی ناجا تشریح کرد

پیش بینی تمهیدات پلیس برای تعطیالت ایمن در نوروز

رئیس  سازمان تعزیرات حکومتی گفت: 
نقدهایــی بر فروشــگاه های زنجیره ای و 
خدمات آنها وجود دارد که عمدتا بر اساس 

تخفیفات غیرواقعی است.
به گــزارش میــزان، جمــال انصــاری در 
نشســت خبری در پاســخ به پرسشــی درباره 
اینکه رئیس جمهــور در صحبت های اخیر خود 
مســئولیت مبارزه با قاچاق را در خلیج فارس بر 
عهده سپاه پاســداران قرار داده است، گفت: در 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز برخی از 
دستگاه ها مستقیم و غیر مستقیم مکلف هستند 
و حمایت های سازمانی خود را اعمال کنند. البته 
اطالعات ما در حوزه دادرسی قاچاق کاال است و 
بیــش از 90 درصد پرونده های مربوط به قاچاق 
کاال و ارز به سازمان تعزیرات منتهی می شود که 
این آمار بیانگر این است که در 11 ماه اول سال 
96 پرونده ها 28 درصد رشد داشته است که مبین 

برخورد جدی با قاچاق است.
انصاری افزود: دســتور رئیس جمهور طبیعی 
است و به طور مشخص نیروهای انتظامی، بسیج، 
وزارت اطالعات در این زمینه متولی هســتند و 
اگر در خلیج فارس ضرورتی وجود داشــته باشد 
که ســپاه پاسداران با توانمندی خود ورود کند؛ 
ما به عنوان سازمان دادرسی کننده و صادر کننده 
حکم، این اقدامات را تکمیل خواهیم کرد و باید 
این موضوع را بپذیریم که در زمینه ورود قاچاق 
کاال به کشور با کاهش روبه رو  بوده ایم که به مرور 
زمان بهتر می شود.وی درباره برنامه های نظارتی 
برای طرح نوروز، اظهار داشت: سازمان تعزیرات 
حکومتی در کنار سایر دستگاه ها که بیش از 15 
دستگاه به طور مســتقیم و غیر مستقیم به ارائه 
خدمات ســفرهای نوروزی می پردازند، فعالیت 
می کند و مهم ترین اهداف کاری سازمان تعزیرات، 
تعامل ضابطه مند با ســایر دستگاه ها و تعمیق و 
گســترش نظارت ها در ایــام پیش از تعطیالت، 
تعطیالت و بعد از آن است. نظارت های سازمان 
تعزیرات از 15 اسفند 96 تا 15 فروردین 97 در 
سراســر کشور به صورت مستقیم با فعالیت های 
گشــت نوروزی انجام خواهد شد.رئیس سازمان 
تعزیــرات حکومتی ادامــه داد: نظارت های ما با 
همکاری سایر دستگاه ها مثل حمایت از حقوق 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:

نقدهایی بر تخفیفات غیر واقعی فروشگاه های زنجیره ای وجود دارد

مصرف کنندگان و ســازمان گردشــگری انجام 
می شــود و در کنار سایر ارگان ها بیش از 7 هزار 
گشت مشترک داریم که البته در این ایام دوبرابر 
یعنی بیش از 15 هزار گشت خواهیم داشت، که 
اگر 50 درصد از این موارد منتهی به تشــکیل 
پرونده شــود، نظارت های ما فعال است. طبیعی 
است ســازمان تعزیرات حکومتی در بسیاری از 
مناطق پرسفر و پایانه های مسافرتی، سازمان های 
هواپیمایی و حمل ونقل و... مســتقر خواهد شد 
و اســتقرار ما به شکل دقیق تری خواهد بود که 
هم جنبه برخورد و هم پیشگیرانه خواهد داشت.
انصاری در پاسخ به پرسشی مبنی بر نظارت 
سازمان تعزیرات بر فروشــگاه های زنجیره ای و 
رسیدگی به شــکایات مردم درخصوص افزایش 
قیمت هــا، گفــت: نقدهایی بر فروشــگاه های 
زنجیره ای و خدمات آنها وجود دارد که عمدتا بر 
اساس تخفیفات غیر واقعی است و اگر تخفیفات 
فروشــگاه های زنجیره ای خللــی در کیفیت و 
قیمت ها داشــته باشد با آن برخورد خواهد شد 
چرا که اگر قیمت کاالیی خیلی پایین باشد نشان 
دهنده آن است که یا قیمت گذاری واقعی نیست 
یا در کیفیت آن خللی وارد شــده اســت اما در 
کل سازمان تعزیرات حکومتی عزم خود را برای 

برخورد با این تخلفات جزم کرده است.
ورود تعزیرات به گرانی خودروهای وارداتی

وی در پاسخ به سؤالی درباره گرانی خودروها، 

گفــت: با هر گونــه تغییر و افزایــش هیجانی 
درخصــوص خودروهــای وارداتی در ســطح 
نمایشگاه ها برخورد می شود و هرگونه تخلف اعالم 
شــده از سوی نهاد و اصناف مورد رسیدگی این 
سازمان قرار می گیرد؛ همچنین تالش می شود 
بسترهای تعدیلی قیمت خودرو را فراهم کنیم، 
البته برخورد ســازمان های ذی ربط می تواند در 
کنترل قیمت ها تاثیرگذار باشد و اگر ما بخواهیم 
به طــور واقعی قیمت ها را نهادینه کنیم، باید در 

کنار سایر نهادها این اتفاق بیفتد.
معاون وزیر دادگستری در پاسخ به پرسشی 
دربــاره ورود خودروها با تعرفه گذشــته و عدم 
فروش آن با تعرفه جدید دالر گفت: اگر کسانی 
خودرو را با تعرفه مالیم گذشته وارد و به فروش 
برسانند؛ سازمان های مربوط لیست این افراد را 
خارج خواهند کرد و اگر فروش این خودروها تلقی 
از گرانفروشــی باشد، سازمان تعزیرات می تواند 
ورود کند و همه سازمان های دیگر نیز اقدامات 

خود را باید به سازمان تعزیرات گزارش بدهند.
انصاری در پاســخ به این پرســش که چرا 
کاالی قاچــاق در ماه های اخیر منهدم نشــده 
اســت، افزود: کاالهای قاچاق ســالمت محور و 
لوازم آرایشی بهداشتی خود به خود مورد تاکید 
قرار دارد و منهدم می شــود و بر اساس ماده 7 
آیین نامه قاچاق کاالهایی غیر از اقالم مذکور به 
شرط صادرات به فروش می رسد که البته مراجع 

مختلــف در اصالحیه قانون قاچاق به دنبال این 
هســتند که متناســب با فرمایش مقام معظم 
رهبری بر روی کاالهای مکشوفه، اقدامات الزم 

را انجام بدهند.
تفاوت آزاد سازی قیمت بلیت هواپیما

 با رهاسازی
وی در پاســخ به ســؤالی درباره مشــکالت 
مسافران راجع به بلیت چارتری، بیان کرد: موضوع 
بلیت هواپیما مسئله ای است که گروهی از افراد 
خصوصا در مناسبت ها و شرایط خاص هیجانی از 
آن استفاده می کنند که البته در کارگروه ها طی 
ماه جاری در ســتاد تنظیم بازار مواردی مطرح 
شــده و بلیت هواپیما در آزادسازی قرار گرفته 
است. البته آزاد سازی با رهاسازی متفاوت است 
کــه همان رقابت اســت و درحال حاضر برخی 
آزادســازی را با رهاسازی مشــتبه کرده اند که 
باعث شده با قیمت بسیار ظالمانه بلیت به مردم 

ارائه کنند.
افزود:  حکومتــی  تعزیرات  رئیس ســازمان 
درخصــوص بلیت های هواپیمــا و تخلفات آن 
پرونده هایی داشتیم که به نتیجه حکمی رسیده 
است و البته باید در تعیین قیمت های هواپیمایی 
سقف مشخصی وجود داشته باشد و عدول از آن 
ســقف موجب ورود و برخورد سازمان تعزیرات 
خواهد بود که بخشــی از این خدمات هواپیما، 
چارتری است که با اســتقرار نیروهای سازمان 
تعزیرات بر روی آن نظارت جدی خواهیم کرد.
قطعیت رأی پرونده 103 میلیارد تومانی 

قاچاق لوازم خانگی
انصاری در پاســخ به این پرسش که برترین 
حکم برای دانه درشت های قاچاق و کاال طی سال 
قبل چه بوده اســت، گفــت: در این باره به طور 
متعدد آرای صادره داشتیم که به مرحله قطعیت 
رسیده است از جمله پرونده 103 میلیارد تومانی 
در بحث قاچاق لوازم خانگی در سال 96 داشتیم 
و بســیاری از پرونده ها تعیین تکلیف شده و به 
حداقل متعارف رسیده اســت.به گفته وی، در 
11 ماهه امسال حدود 70 هزار پرونده در حوزه 
قاچاق کاال و ارز که عمدتا قاچاق کاال است وجود 
داشت و وصولی پرونده ها در حوزه قاچاق بیش از 

تعهدات سازمانی بوده است.

نیکوکاری  نوروز، جشــن  در آســتانه 
لبخند  با شــعار »جوانه  در مدارس کشور 
با هدف کمک به تأمین نیازهای  می کاریم« 

خانوارهای نیازمند آغاز شد.
کمیته امداد امام خمینی)ره( اعالم کرد: جشن 
نیکوکاری به مناســبت آغاز ســال جدید با شعار 
»جوانه لبخند می کاریم« در سه روز برگزار می شود.
دیروز زنــگ نیکــوکاری در نخســتین روز 
جشــن نیکوکاری )چهارشــنبه 16 اســفند( با 
حضور دانش آموزان سراســر کشور برای کمک به 
همکالســی های نیازمند به صدا درآمد. روز دوم 
امروز در میدان ها اصلی شهر و جمعه 18 اسفند در 

آغاز جشن نیکوکاری در مدارس کشور 

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: براساس نمونه برداری و آزمایشات ژنتیک 
از بقایای پیکر جانباختگان ســانحه هواپیمای 
»ای. تی. آر 72« تهران - یاسوج، هویت 8 نفر 

از آنان مشخص و اعام شد.
کامروز امینی اظهار داشــت: اسامی جانباختگان 
تعیین هویت شده »ســکینه کاظمی«، »رحمت اهلل 

صالحی پــرور«، »محمد کبیریان«، »حامد مهدوی«، 
»ابراهیم جعفریان سی ســخت«، »زهــرا ایمانی فر«، 

»مریم عامری« و »محمد عیدی نیا« هستند.
وی افزود: هویت این افراد براساس نمونه برداری و 
آزمایشات ژنتیک محرز شده و با توجه به اینکه وضعیت 
پیکر آنها نسبت به ســایر موارد در شرایط کاملتری 
قرار دارد طبق هماهنگی با مقام قضایی اســتان، روز 

پنجشنبه 17 اسفند به خانواده آنان تحویل خواهد شد.
مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد بیان 
کرد: احراز هویت ســایر پیکرها در حال جمع بندی و 
آزمایشــات تخصصی بوده که متعاقبا اعالم و تحویل 
خانواده ها خواهند شــد.به گفته وی هیچ گونه شواهد 
یخ زدگی که مبنی بر علت فوت جانباختگان باشــد 

تاکنون مشاهده نشده است.

هویت 8 نفر از جانباختگان سانحه هوایی تهران -یاسوج 
مشخص شد

پایگاه های نماز جمعه برگزار می شود.70 هزار پایگاه 
در مدارس، مســاجد، مصلی ها و مراکز نیکوکاری 
سراســر کشــور برای دریافت کمک های نقدی و 
غیرنقدی مردم نیکوکار کشور مستقر شده است. 

هم اکنــون امکان پرداخت کمک های نقدی از 
طریق شماره گیری #1*8877* یا شماره گیری 
0968877 یا مراجعه به ســایت کمیته امداد به 
نشانیwww.emdad.ir یا انتخاب گزینه »نیکوکاری« 
در دســتگاه های خودپــرداز بانک هــا به  صورت 

غیرحضوری فراهم  است.
کمیته امداد تــالش دارد کمک های دریافتی 
در جشــن نیکوکاری را پیش از آغاز سال جدید 

و متناسب با نیاز خانوارهای محروم توزیع کند.
سال گذشته مردم 125 میلیارد تومان در قالب 
جشــن نیکوکاری به خانواده های نیازمند کمک  
کردند و امسال نیز پیش بینی می شود کمک های 

مردمی 30 درصد افزایش داشته باشد.
کمک 23 میلیارد تومانی دانش آموزان در 

جشن نیکوکاری سال گذشته 
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش  و پرورش شهر 
تهران گفت: در جشن نیکوکاری سال گذشته در کل 
کشور، 50 هزار پایگاه در مدارس کشور این جشن را 
برگزار کردنــد و پنج میلیون و 400 هزار دانش آموز 
در این امر خداپســندانه به صورت مستقیم مشارکت 

داشتند.
به گــزارش مرکز اطالع رســانی وزارت آموزش 
و پــرورش، عبدالرســول کریمــی افــزود: ســال 
گذشــته دانش آموزان 23 میلیارد تومــان هدایای 
نقــدی و غیر نقدی در جشــن نیکــوکاری کمک 
کردنــد که شــامل 16 میلیــارد تومــان به صورت 
 نقــدی و 7 میلیــارد تومــان به صــورت غیر نقدی

 بوده است.

با حکم شــعبه 15 دادگاه انقاب دبیرکل 
حزب کارگزاران سازندگی به یک سال حبس 

محکوم شد.
به گزارش ایسنا، سایت حزب کارگزاران سازندگی 
اعالم کرد حکم دادگاه انقالب شــعبه 15 به ریاست 
قاضی صلواتی برای غالمحسین کرباسچی، دبیرکل 

حزب کارگزاران سازندگی ایران دیروز ابالغ شد.
بر این اساس، به جهت فعالیت تبلیغی علیه نظام 
برای غالمحسین کرباســچی حکم یک سال حبس 

صادر شده است.
گفتنی اســت، کرباســچی برای اعتراض به رای 

دادگاه بدوی 20 روز فرصت دارد.

کرباسچی به یک سال 
حبس محکوم شد


