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40 درصد از کارمندان و پرســنل یکی از 
بیمارستان های وابسته به کلیسای کاتولیک در 

استرالیا، به کودک آزاری جنسی متهم شدند.
بر اساس گزارش تلگراف، این آماری وحشتناک از 
کودک آزاری جنسی در استرالیا توسط یک کمیسیون 

تحقیق منتشر و در اختیار رسانه ها قرار گرفته است.
این کمیســیون تحقیق که در رابطه با آزار جنســی کلیسای کاتولیک 
تشکیل شده بعد از شــنیدن پاسخ های نهاد کلیسا به اتهامات کودک آزاری 
جنسی در گزارش نهایی خود با »تراژدی ملی« خواندن این بحران اعالم کرد 
که مقامات استرالیا سال ها در وظایف خود در قبال کودکان کوتاهی کرده اند.
دولت اســترالیا پس از یک دهه افشــاگری ســرانجام در سال 2012 با 
تشکیل کمیسیون تحقیقی درباره پاســخ های نهادی به جرائم آزار جنسی 

کودکان موافقت کرد.
در پی تشکیل این کمیسیون تحقیقات از بیش از 15 هزار نفر که خود 

را قربانی آزار جنسی کلیسا می دانستند آغاز شد.
در پی شهادت قربانیان که اغلب در دادگاه هایی پشت درهای بسته برگزار 
می شد بیش از چهار هزار نهاد از جمله نهادهای وابسته به کلیسای کاتولیک 

مورد بازخواست قرار گرفتند.
سرانجام گزارش نهایی این کمیسون منتشر شد و در این گزارش اعالم 
شد که ده ها هزار کودک در بسیاری از نهادهای مرتبط با کلیسای کاتولیک 

در استرالیا قربانی تجاوز جنسی شده اند.
این کمیســیون با »تراژدی ملی« خواندن این فاجعه، سوءاستفاده های 
جنســی از کودکان را با تمامی مراکز مرتبط با کودکان اعم از آموزشــی یا 
تفریحی و ورزشی در ارتباط دانست یعنی کودکان همه جا مورد تعرض واقع 

شده بودند و جای امنی برای آنها وجود نداشت.
طبق گزارش کمیسون، بیش از دو هزار و 500 مورد کودک آزاری جنسی 
به پلیس گزارش شده بود که از این میان  230 پرونده برای تحقیق گشوده شد.
در نهایت بر اســاس نتایج تحقیقات در مراکز مرتبط با نهادهای کلیسا، 
دســت کم 15 درصد کشیش ها به آزار جنسی متهم شدند و فقط در یکی از 
بیمارستان های وابسته به کلیسای کاتولیک، 40 درصد پرسنل به کودک آزاری 

جنسی متهم هستند.

پلیس کانادا اعالم کرد تحقیق درباره »مرگ 
این  زوج های  ثروتمندترین  از  یکی  مشکوک« 
کشور در عمارتشان در تورنتو را آغاز کرده است.
به گزارش رویترز، پلیس کانادا اعالم کرد در حال 
بررســی مرگ »بری شــرمن« و همسرش، صاحبان 

شرکت داروسازی »اپوتکس« است. جسد این دو نفر که از ثروتمندترین افراد 
کانادا بودند، روز جمعه در عمارتشان در تورنتو کشف شد.

پلیس پس از یک تماس از منزل این زوج در شمال شرقی تورنتو از مرگ 
آنها خبردار شــد و اجساد را که در کیسه های مخصوصی قرار گرفته بودند، 
با یک ون از آنجا خارج کرد. پلیس کانادا اعالم کرده است شرایط مرگ این 
زوج مشکوک است. به گفته کارآگاهان هیچ نشانه ای از ورود اجباری به منزل 

این زوج مشاهده نشده است.
همســایه ها، تاجرانی که با این زوج، ارتباط کاری داشــتند و برخی از 

مهم ترین سیاستمداران کانادا از مرگ آنها ابراز تاسف کرده اند.
خانواده شــرمن اخیراً خانه شان را به بهای 5/4 میلیون دالر برای فروش 
گذاشته بودند. یک مسئول فروش امالک و مستغالت که برای بازدید از خانه 

رفته بود، اجساد آنها را در زیرزمین پیدا کرد.
شــرمن 75 ساله شــرکت آپوتکس را در سال 1974 با فروش داروهای 
عمومی )ژنریک( ارزان قیمت آغاز و ســهم زیادی از بازار را از آن خود کرد. 

نشریه فوربز دارایی های شرمن را 3.2 میلیارد دالر تخمین زده است.
اپوتکس هفتمین تولیدکننده داروهای ژنریک جهان اســت که 11 هزار 
کارمند دارد و ســاالنه بیش از 2 میلیارد دالرِ کانادا دارو به 45 کشور جهان 

صادر می کند.
سی بی ســی گزارش داد این زوج برای کارهای بشردوستانه ای که انجام 
می دادند، شناخته شده بودند. آنها ده ها میلیون دالر به بیمارستان ها، دانشگاه ها 

و سازمان های یهودی اهداء کرده بودند.

دستگیری باند قمار آنالین
ســاری- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس فتا استان مازندران گفت: 
باند سه نفره که با شرط بندی و پیش بینی مسابقات فوتبال در فضای 
مجازی اقدام به کالهبرداری از مردم می کرد توسط کارآگاهان سایبری 

شناسایی و متالشی شد.
سرهنگ حسن محمدنژاد افزود: از مخفیگاه متهمان دستگیر شده 
تعداد زیادی رایانه، لوازم مخابراتی کشف و ضبط شد. وی اضافه کرد: 
همچنین در بررسی از حساب های بانکی آنها نیز تراکنش مالی بیش 

از 30 میلیارد ریال کشف شد.
انفجار گاز پیک نیک

تایباد- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی تایباد گفت: زنی جوان در 
روستای کرات از توابع شهرستان تایباد به علت انفجار گاز پیک نیک 

دچار سوختگی شدید شد.
سرهنگ حسن ناگهانی افزود: به علت شدت جراحات وارده ناشی 

ازسوختگی این زن در بیمارستان فوت کرد.
نجات کارگر از درون چاه

تبریز- خبرنگار کیهان: به گزارش سازمان آتش نشانی تبریز، کارگر 
30 ساله ای که در حین ورود به چاه 12 متری یک ساختمان به داخل 
آن سقوط کرده بود توسط تیم امداد آتش نشانی نجات یافت. بنابراین 
گزارش، این کارگر به دنبال پاره شــدن بکسل چرخ چاه به درون آن 
سقوط کرد و از ناحیه لگن دچار مصدومیت شده بود که پس از نجات 

به بیمارستان منتقل شد.
سقوط خودرو به دره

البرز- فارس: معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان البرز 
از سقوط یک دستگاه خودروی لیفان به دره در محور کرج- چالوس 
خبر داد.رجبی گفت: در این حادثه دو تن از سرنشــینان این خودرو 
فوت و یک نفر دیگر نیز مصدوم شد. وی اضافه کرد: علت سقوط این 

خودرو توسط کارشناسان در دست بررسی است.
کشف 500 کیلوگرم موادمخدر

شــیراز- فارس: فرمانده انتظامی اســتان فارس گفت: مأمورین 
انتظامی شیراز، الرستان و اقلید 500 کیلوگرم انواع موادمخدر شامل 

تریاک، هروئین و شیشه کشف و ضبط کردند.
احمدعلی گودرزی افزود: مأمورین شهرستان شیراز 282 کیلوگرم 
تریاک، مأمورین الرستان 95 کیلوگرم و مأمورین اقلید 65 کیلوگرم 

تریاک، 10 کیلوگرم هروئین و شیشه کشف کردند.
وی اضافه کرد: در همین رابطه یک سوداگر مرگ در شیراز، یک 

نفر در الرستان و 5 نفر نیز در اقلید دستگیر شدند.
جاعل در دام

ایالم- فارس: رئیس پلیس راه استان ایالم گفت: یک راننده کامیون 
که به شــکل بسیار ماهرانه اقدام به جعل گواهینامه کرده بود توسط 

مأمورین پلیس راه ایالم دستگیر شد.
رضا همتی افزود: پس از محرز شدن موضوع جعل راننده خاطی 
دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد. وی اضافه کرد: کسی که سند را 
جعل کرده و کسی که وسیله نقلیه را در اختیار او قرار داده و راننده 

هر سه مجرم هستند.
دستگیری کالهبرداران

سرویس شهرستانها: جانشــین فرمانده انتظامی استان خراسان 
شــمالی از دستگیری 3 نفر از اعضای یک باند کالهبرداری حرفه ای 

در این استان خبر داد.
حسین بدری گفت: مأموران پلیس با بررسی و انجام کار اطالعاتی 
موفق به شناسایی محل اختفای کالهبرداران شدند و در یک عملیات 

ضربتی آنها را دستگیر کردند.
وی اضافه کرد: متهمان در بازجویی به هفت مورد کالهبرداری به 

ارزش یک میلیارد و 600 میلیون ریال اعتراف کردند.
زمین لرزه در هجدک

کرمان- فارس: دو زمین لرزه به بزرگی 4/1 و 4/7 ریشــتر دیروز 
منطقه هجدک در کرمان را لرزاند. زلزله اولی در ساعت 8 و 31 دقیقه 
و یــک ثانیه دیروز و در عمــق پنج کیلومتری زمین رخ داد و دومی 
دیروز در ساعت 9 و 50 دقیقه و 5 ثانیه به وقوع پیوست. هجدک از 

دهم آذرماه تاکنون 984 بار براثر زلزله، لرزیده است.
جان باختن در رودخانه

دزفول- ایرنا: مدیرعامل آتش نشــانی دزفول گفت: سرباز وظیفه 
نیروی دریایی خرمشــهر در منطقه گردشــگری »علی کله« دزفول 
در رودخانه دز ســقوط کرد و غرق شد.عبدالحسین معظم فر که در 
محل حادثه حضور داشــت گفت: در این حادثه جوانی 19 ساله اهل 
و ســاکن اهواز و سرباز نیروی دریایی خرمشهر که به همراه جمعی 
از این یگان نظامی برای اردو به این منطقه آمده بود، هنگام گردش 
از روی لوله های بتنی در پایین دســت منطقه تفریحی علی کله در 

رودخانه دز سقوط کرد و غرق شد.
مرگ خاموش

کرج- مهر: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی 
استان البرز از جان باختن زوج جوان کرجی براثر گازگرفتگی خبر داد.
مهــرداد بابایــی گفــت: این زوج جــوان در اثر استنشــاق گاز 
منواکســیدکربن دچار مسمومیت و بیهوشی شده و با گذشت زمان 

جان خود را از دست دادند.
حمل موادمخدر با شناور

بندرعباس- خبرگزاری صداوســیما: فرماندهی مرزبانی اســتان 
هرمزگان گفت: مأموران دریابانی پارسیان 400 کیلوگرم مواد افیونی 

از نوع تریاک در پارسیان کشف کردند.
سرهنگ علی اصغر خرم روی افزود: این محموله با رصد اطالعاتی 

مأموران مرزبانی از یک فروند شناور به دست آمد.
وی افزود: در این رابطه یک شــناور توقیف شــد. قابل ذکر است 
خدمه شناور با دیدن مأموران مرزبانی با استفاده از پوشش جنگی از 

محل متواری شدند.
آتش در مرتع

هامون- تسنیم: سرپرست فرمانداری هامون گفت: بر اثر آتش سوزی 
در مراتع موجود در بستر تاالب بین المللی هامون 60 هکتار از مراتع 
تبدیل به خاکستر شد.علیرضا کیخا، افزود: با توجه به کمبود امکانات 
و ماشین آالت اطفای حریق و با توجه به شیب دار و آبگیر بودن محل 

آتش سوزی، تا اطفای کامل حریق چندین ساعت طول کشید.
وی اضافه کرد: این آتش سوزی تلفات جانی دربر نداشت.

زاهدان- خبرنگار کیهان:
جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف یک تن 

و 259 کیلو موادمخدر، در درگیری با سوداگران مرگ خبر داد.
ســرهنگ »احمد طاهری« گفت: در سلســله عملیات های منســجم علیه 
قاچاقچیان مسلح، ماموران انتظامی شهرستان های »مهرستان« و »سراوان« یک 
باند بزرگ را که با اســتفاده از خودروهای تیزرو قصد جابه جایی مقادیر متنابهی 
موادمخدر به صورت مسلحانه در محورهای فرعی شهرستان »سراوان« را داشتند، 
شناسایی کردند.وی افزود: در پی اقدامات فنی و اطالعاتی شبانه روزی، روز جمعه 
یگان های عملیاتی پلیس، دو دســتگاه خودرو تویوتا متعلق به اعضای این باند را 

شناسایی و به طور نامحسوس تحت نظر قرار دادند.
این مقام انتظامی با اشاره به ورود قاچاقچیان به کمین پلیس، گفت: سوداگران 
مرگ پس از ورود به منطقه کمین و مشاهده یگان های عملیاتی پلیس، با تغییر 
مســیر ناگهانی و تیراندازی به ســمت ماموران قصد فرار از منطقه را داشتند که 
ماموران پس از هدف قراردادن الســتیک های این خودرو ها، ضمن دستگیری 4 
قاچاقچی مسلح، یک تن 208 کیلو تریاک و 51 کیلوگرم حشیش را به همراه یک 

قبضه سالح کالش و یک قبضه سالح کلت کمری کشف کردند.

مرکز زمین شناسی آمریکا از وقوع زمین لرزه 
شدیدی به بزرگی ۶/5 ریشتر در جزیره جاوه 
اندونزی خبر داد و اعالم کرد: کانون این زلزله 
پر قدرت که جمعه روی داده در 92 کیلومتری 

عمق زمین بوده است.

آسوشیتدپرس در گزارشی اعالم کرد که در پی این زمین لرزه زنگ هشدار 
سونامی در اندونزی به صدا درآمده است. تصاویر و گزارش های منتشر شده 
در شبکه های اجتماعی نشان از تخریب ساختمان های زیادی در این جزیره 

پرجمعیت دارد.
بر اساس آخرین گزارش ها این زمین لرزه که در جاکارتا و دیگر شهرهای 

اندونزی هم احساس شده، دست کم یک کشته برجای گذاشته است.
سخنگوی سازمان مدیریت سوانح طبیعی اندونزی با اعالم کشته شدن 
یک نفر در غرب جاوه تصریح کرد: قربانی فردی 62 ساله بود که در زیر آوار 

خانه اش جان باخت.
او همچنین از تخریب بسیاری از ساختمان ها در شهر تاسیک ماالیا واقع 
در 50 کیلومتری کانون زلزله خبر داد و گفت: ما همچنان در حال تخمین 

و ارزیابی خسارات و تلفات ناشی از زمین لرزه هستیم.
بر اســاس گزارش رسانه های محلی، ساکنان شهر ساحلی سیالکپ نیز 
برای احتیاط و در امان ماندن در صورت وقوع سونامی از محل تخلیه شده اند.
منابع محلی همچنین از زخمی شدن دست کم پنج نفر دیگر در جزیره 

جاوه خبر داده اند.
گفتنی است، کشور جزیره ای اندونزی روی کمربند زلزله خیز جهان قرار 
گرفته و به طور متناوب دچار زمین لرزه های شــدیدی می شود. در آخرین 
مورد در ماه سپتامبر وقوع زمین لرزه در سوماترا موجب اعالم هشدار سونامی 
در کشورهای این منطقه شد. زلزله ماه دسامبر سال 2016 هم بیش از 100 

قربانی در این کشور گرفته بود.

ارومیه، مراکز  مدارس شــهرهای تبریز و 
استان های آذربایجان شرقی و غربی دیروز به 

علت آلودگی هوا تعطیل شد.
به گزارش خبرنگاران کیهان، آلودگي شدید هوا 
در شهرهاي تبریز و ارومیه مدارس این دو شهر را به 

تعطیلي کشاند.
شاخص آلودگی هوای تبریز، دیروز به 174 رسید 

و برای همه افراد ناسالم اعالم شد.
 میانگین شــاخص کیفی هوای تبریز روز جمعه 

170 بود و بر اساس پیش بینی کارشناسان اداره کل 
محیط زیســت آذربایجان شــرقی مبنی بر افزایش 
شاخص آلودگی هوای این کالنشهر، مسئوالن استان، 
دیروز مدارس تبریز را در همه مقاطع تحصیلی تعطیل 

اعالم کردند.
بــه گفته کارشناســان اداره کل حفاظت محیط 
زیست آذربایجان شرقی: تردد زیاد خودرو ها، گرد و 
غبار محلی، افزایش استفاده از سیستم های گرمایشی، 
آتش زدن پســماند ها در حاشیه های غربی و جنوبی 

شهر و همچنین سکون جریان هوا در افزایش میزان 
آلودگی کالنشهر تبریز بسیار موثر است.

در آذربایجــان غربی نیز پیــرو تصمیم و مصوبه 
کمیته مدیریت کاهش آلودگی هوای ارومیه، به علت 
آلودگی شــدید هوا، تمامي مقاطع تحصیلی مدارس 
شهر ارومیه در نوبت بعدازظهر دیروز تعطیل اعالم شد. 
شاخص آلودگی هوا بین صفر تا 50 پاک، بین 51 تا 
100 سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس 

151 تا 200 ناسالم برای همگان محسوب می شود.

هوای آلوده
 مدارس تبریز و ارومیه را تعطیل کرد

در نشست گازگرفتگی در فصل سرما مطرح شد 
که تهران، اصفهان و خراســان رضوی در صدر آمار 

مسمومیت و مرگ با مونوکسید کربن هستند.
به گزارش ایســنا، خالدی سخنگوی اورژانس کشور در 
میزگردی پیرامون گازگرفتگی در فصل ســرما، با اشاره به 
اینکه مرگ خاموش )گاز گرفتگی با مونوکسید کربن( یکی 
از مواردی اســت که اورژانس در ماه های سرد سال بسیار با 
آن درگیر اســت، گفت: از آنجایی که بسیاری از هموطنان 
عالئم گازگرفتکی و مسمومیت با منوکسیدکربن را نمی دانند 

مشکالتی برای آنها پیش می آید.
وی تعــداد مرگ هــای ناشــی از گاز گرفتکــی بــا 
مونوکسیدکربن در 7 ماهه ابتدای سال را 224 مورد اعالم 
کرد و افزود: حدود 1708مورد هم دچار مسمومیت شدند، 

اما با تماس با اورژانس نجات یافتند.
خالدی با اشاره به اینکه تهران 25 درصد حوادث ناشی 
از مونوکســید کربن را دارد، افزود: در استان های جنوبی و 

گرم کشور کمترین میزان مسمومیت گزارش شده است.

ســخنگوی اورژانس بیشترین آمار را مربوط به ابتدای 
فصل سرما دانست و گفت: وقتی هوا ناگهانی سرد می شود 
برخی مردم بدون رعایت مســائل ایمنی وسایل گاز سوز را 

روشن می کنند و باعث حادثه می شوند.
وی دســتکاری سیستم های نفت سوز و گازسوز کردن 
آنهــا در خانه را از جمله دیگر موارد حادثه زا خواند و افزود: 
این اتفاق بیشتر در مناطقی رخ می دهد که تازه گازرسانی 

شده است.
در ادامه خدنگی مسئول آموزش سازمان آتش نشانی نیز 
با اشاره به اینکه هرجا آموزش پر رنگ تر باشد حادثه کمتر 
اســت، گفت: طبق قوانین استاندارد استفاده از بخاری های 
بدون دودکش نباید در فضای بسته باشد و این نوع بخاری 
مخصوص مغازه ها و جاهای پرتردد است که هوا جریان دارد و 
در خانه نباید استفاده شود زیرا باعث حادثه می شود. از طرفی 

وجود شومینه در واحدهای زیر 60 متر نیز ممنوع است.
خدنگی تصریح کرد: آتش نشــانی سال هاست آموزش 
درباره حوادث ناشــی از مونوکسید کربن را شروع کرده اما 

آمار باالی حوادث نشان می دهد که هنوز هم این آموزش ها 
موفق نیست و باید ادامه یابد.

وی افــزود: بــرای کمک به فرد حادثه دیــده اولین و 
مهم تریــن کار تهویه محیط و خروج فرد از محیط آلوده و 

هوا دهی به مصدوم در فضای باز است.
زمانی نــژاد معاون مدیرکل صنایع فلزی ســازمان ملی 
استاندارد نیز با اشاره به اینکه این سازمان برای تولیدکنندگان 
وسائل گازسوز، استاندارد و دستورالعمل ایمنی تدوین کرده 
است، گفت: بیشترین حوادث گازگرفتکی ناشی از دستکاری 
بخاری و از بین بردن اســتاندارد و ایمنی آن اســت. برخی 
از حوادث هم به خاطر مشکالتی است که در نصب بخاری 
وجود دارد یا به دلیل فرسوده شدن بخاری یا کنترل نکردن 

آن قبل از نصب به وجود می آید.
زمانی نژاد در ادامه افزود: بیش از 80 درصد حوادث ناشی 
از ایرادات دودکش است که تنها با دست زدن به دودکش و 
حس گرما می توان این مشکل را تشخیص داد، بنابراین مردم 
در هنگام راه اندازی بخاری باید از افراد خبره کمک بگیرند.

رئیس  مرکز تحقیقات پلیس مبارزه با مواد 
مخدر ناجا گفــت: دروغ گویی و دزدی از خانه 
و خانواده از جمله اولین و مهم ترین رفتارهای 
نامناسبی هستند که دانش آموز بالفاصله پس از 

مصرف مواد به آنها روی می آورد.
به گزارش ایسنا، ســرهنگ روح اهلل فیض بخش 
در نشستی با موضوع بررســی »اعتیاد دانش آموزان 
و دالیل گســترش آن در جامعه« با  اشاره به مراحل 
مختلف ایجاد اعتیاد در دانش آموزان، گفت: در حالت 
کلی اولین قدم های اعتیاد در دانش آموز از حضور در 
محفل های نامناســب دوســتانه و استعمال سیگار و 

حشیش شروع می شود.
وی در ادامه افزود: استعمال دخانیات و حشیش 
همواره تــرس از مصرف مواد گوناگــون را در ذهن 

دانش آموز کمرنگ می کند، به طوری که این کاهش 
ترس استقبال از مواد مخدر را به همراه دارد.

رئیس  مرکز تحقیقات پلیس مبارزه با مواد مخدر 
ناجا با  اشاره به تغییر رفتار دانش آموزان معتاد، اظهار 
داشت: دروغگویی و دزدی از خانه و خانواده از جمله 
اولین و مهم ترین رفتارهای نامناســبی هســتند که 
دانش آمــوز بالفاصله پس از مصرف مواد به آنها روی 

می آورد.
وی گفــت: مصرف مواد مخدر بــه صورت روزانه 
و مرتــب به تدریج تمام رفتار و کــردار دانش آموز را 
تحت الشــعاع قرار می دهد، در حالی که مصرف منظم 
مواد در یک بازه زمانی میان مدت احساس لذت ناشی 
از مصرف مواد را در فرد کاهش می دهد، به طوری که 
این فرد برای درمان این موضوع عالوه بر افزایش دفعات 

مصرف، نوع مواد مصرفی را تغییر می دهد.
فیض بخش با  اشاره به اینکه بستر بروز اعتیاد در 
دانش آموز همواره می تواند ریشــه در مسائل فردی، 
خانوادگی و محیطی داشــته باشد، خاطر نشان کرد: 
مســائل فردی دانش آموز مهم ترین عامل در گرایش 
فرد به ســمت مصرف مواد مخدر به شــمار می آید و 
 اشــتیاق و درخواســت فرد، اصلی ترین علت در بروز 

اعتیاد محسوب می شود.
رئیس مرکز تحقیقات پلیس مبارزه با مواد مخدر 
ناجا که در یک برنامه  رادیویی سخن می گفت، با بیان 
اینکه بسیاری از دانش آموزان کشور از عوارض مخرب 
ناشــی از مواد مخدر بی اطالع هستند، اظهار داشت: 
متاسفانه امروزه مهارت های الزم برای مقابله با اعتیاد 

به دانش آموزان کشور آموزش داده نشده است.

سرپرست دفتر آموزش و پرورش عشایر کشور 
گفت: حدود 200 مدرسه خشت و گلی عشایری در 
کشور داریم که باید تبدیل به مدارس کانکسی شوند 
و برای تثبیت شــرایط آموزشی موجود نیاز به 800 

کانکس و 500 چادر داریم.
محمدرضا سیفی سرپرست دفتر آموزش و پرورش عشایر 
کشور در گفت وگو با فارس، با بیان اینکه الزم است در آزمون 
جدید اســتخدامی آموزش و پرورش، سهمیه ویژه ای برای 
داوطلبان تدریس در مناطق عشــایری در نظر گرفته شود، 
اظهار داشــت: اگر اصل بومی گزینی برای استخدام رعایت 
شود و از پذیرفته شدگان تعهد خدمت 10 ساله گرفته شود، 
می توان امیدوار بود در چند سال آینده مشکل کمبود معلم 

آموزش دیده عشایری برطرف شود.
وی افزود: امیدواریم ماده 5 اساسنامه مدارس عشایری 
که به امضای رئیس جمهور رســیده اســت، اجرا شود و بر 

اســاس آن، وزارت آموزش و پرورش برای افزایش پوشش 
تحصیلی و جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان عشایر، به 
ویژه دانش آموزان دختر عشایر، مدارس شبانه روزی تأسیس 
کند تا مدارس تک دانش آموزی یا مختلط چند پایه در یک 
مجتمع متمرکز شده و از آموزش مطلوب تری بهره مند شوند.
سیفی با بیان اینکه دانش آموزان عشایری به 4 دلیل از 
دیگر دانش آموزان متمایز هستند، اضافه کرد: محروم بودن 
منطقه مسکونی آنها یکی از دالیل تمایز آنهاست؛ قلمروی 
زیستی عشایر 936 هزار کیلومتر مربع است، یعنی در حدود 
59 درصد خاک کشور را در اختیار دارند، اما جمعیتی کمتر 
از یک میلیون و 300 هزار نفر را شامل می شوند و تنها 182 
هزار دانش آموز از این جمعیت کوچ رو و نیمه کوچ رو جذب 

مدارس شده اند.
سرپرست دفتر آموزش و پرورش عشایر کشور بیان کرد: 
زندگی بسیاری از عشایر در مناطق مرزی است و در 13 نقطه 

مرزی مدارس عشایری با کشورهای همسایه هم مرز هستند؛ 
عامل دیگر تمایز، 2 زبانه بودن 7هزار دانش آموز عشــایری 
است که محتوای آموزشی مطلوب و معلمان توانمند، ندارند.

وی با بیــان اینکه از 600 ســرباز معلم برای آموزش 
دانش  آموزان عشــایر استفاده می کنیم، گفت: به ازای هر 
2 هزار دانش آموز عشــایری فقط یک مربی پرورشی وجود 
دارد؛ امیدوارم معاون پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزش و 

پرورش این آمار را ببیند و چاره ای بیندیشد.
سیفی ادامه داد: 766 مدرسه از 6100 مدرسه عشایری 
کشــور نیاز به تعمیر اساسی دارد و از مدارس ثابت موجود 

فقط 2600 مدرسه قابل استفاده کامل است.
وی تصریح کرد: با رایزنی های انجام شــده امیدواریم 
هرچه ســریع تر مشکل مدارس خشــت و گلی عشایر در 
استان ها برای همیشه برچیده و به جای آن مدارس سیار و 

نیمه سیار کانکسی جایگزین شود.

تبریز- خبرنگار کیهان: 
مدیر روابط عمومی شــرکت مهندســی 
آب و فاضالب کشور گفت: کشور به طور جدی با 
بی آبی روبرو است و با کمبود آب 50 میلیون نفر 

ایرانی مجبور به مهاجرت خواهند شد.
»محمد خلیلی پیر« در همایش جشنواره فراگیری 
اولین واژه »آب«  در تبریز گفت:  ما مجبور به تامین 
آب شــهرهای مرکزی کشور، از خلیج فارس و دریای 
عمان هســتیم و خط انتقال آب خلیج فارس و عمان 
به خراسان رضوی و مشــهد به طول 900 کیلومتر 
در دست طراحی اســت و این مسئله، آخرین چاره  

کار است.
وی اضافــه کرد: اکنون انتقال آب بین حوضه ای 
از مناقشــات جدی کشــور است. خوزســتانی ها و 
چهارمحالی ها با اصفهانی ها و یزدی ها مشکل آب دارند. 
در خوزســتان تاالب ها یا خشک شدند و یا در حال 
خشــکی قرار دارند و امکان انتقال آب بین حوضه ای 
وجود ندارد. در کرمــان چاه های 400 متری به آب 
نمی رســیدند و در آذربایجان شرقی در 402 متری 
به آب رســیدیم. تمام این موارد نشانه های وخیم تر 
شــدن شرایط آب کشــور و وقوع اتفاقات عجیب در 

حوزه آبی است.
وی گفت: در تابستان گذشته دمای متوسط کشور 
1 درجه باال رفت و طول دوره گرما بیشــتر شد و در 
خوزستان بیش از 40 روز دما بیش از 50 درجه بود و 
در گلستان و غرب مازندران 70 روز باران نبارید، آب، 
جایگزین ندارد و باید به فکر چاره بود. وی خواســتار 
توجه به وضعیت پیشینیان در مواجهه با آب و استفاده 
از تجارب آنان در شرایط جدید شد و هوشمندی آنها 
را برای استفاده در موقعیت های حاد کنونی خواستار 
شد و افزود: در الگوهای جهانی میزان سرانه مصرف 
خانوار به 110 لیتر رســیده اســت بدون این که به 
کیفیت زندگی مردم صدمه ای وارد شود ولی در ایران 

220 تا 250 لیتر سرانه مصرف است.

وکیل مدافع مهدی هاشمی گفت: در حال 
حاضر اطالع ندارم که مهدی هاشمی در زندان 

یا در مرخصی است!
سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مهدی 
هاشــمی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در 
رابطــه با مرخصی مهدی هاشــمی افــزود: در حال 
حاضر اطالع ندارم که مهدی هاشمی در زندان یا در 

مرخصی است.
وی اظهار داشــت: طبق آیین داخلی ســازمان 
زندان هــا مرخصی حق هر زندانی اســت و طبیعی 
است که مهدی هاشمی هم از مرخصی استفاده کند.
وکیل مدافع مهدی هاشــمی گفــت: هر زندانی 
می تواند در ماه 2 روز مرخصی برود و مرخصی مهدی 

هاشمی هم بیشتر از مقدار قانونی نیست.

با دســتور دادستان کل کشــور عامالن 
ضرب و شتم یک دستفروش به دادسرای ناحیه 

۳۷ تهران احضار شدند.
به گزارش تســنیم، بنا بر اعالم دادســتانی کل 
کشور،  در پی ضرب و شتم یک دستفروش در یکی 
از خیابان های تهران توسط ماموران شهرداری و پیرو 
دســتور دادستان کل کشــور به دادستان عمومی و 
انقالب تهران، عامالن این موضوع به دادسرای ناحیه 

37 احضار شدند.
حجت االسالم و المسلمین منتظری دادستان کل 
کشور روز پنجشنبه با اطالع از ماجرا با صدور دستور 
ویژه ای از دادســتان عمومی و انقالب تهران خواست 
که با فوریت، جدیت و دقت به موضوع رسیدگی کرده 

و علل موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

کشف بیش از یک تن موادمخدر
 در سراوان

کشور به طور جدی
 با بی آبی رو به روست

ماجرای مرخصی های 
متعدد مهدی هاشمی

 از زبان وکیلش

احضار عامالن ضرب و شتم 
مرد دستفروش به دادسرا

ایراد دودکش عامل 80 درصد گازگرفتگی ها

تهران بیشترین مرگ خاموش را دارد

رئیس  مرکز تحقیقات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا عنوان کرد:

شروع اعتیاد دانش آموزان با سیگار، حشیش 
و حضور در محافل نامناسب

سرپرست دفتر آموزش و پرورش خبر داد

وجود ۲۰۰ مدرسه خشت و گلی عشایری در کشور

معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری تهران با  اشاره به نقض برخی 
مسائل ایمنی در پاساژ عالء الدین از پلمب این پاساژ در 
صورت بی توجهی به اخطارهای آتش نشانی خبر داد.
به گــزارش فارس، محمود قدیری، با  اشــاره به اینکه 
پاساژ عالء الدین ســابقه 2 آتش سوزی جدی داشته است، 
گفت: بعد از این آتش سوزی ها تمهیدات ایمنی و تجهیزات 
خاموش کننده و همچنین پله فرار مناسب در ضلع شرقی 

این پاساژ ایجاد شد.
وی با تاکید بر اینکه مســایل ایمنــی باید به صورت 
پیوسته لحاظ و رعایت شود، افزود: واحدهای تجاری برای 
حفظ گواهی صادر شده، باید موارد ایمنی را به صورت منظم 
رعایت کنند، این در حالی است که این واحدها در این پاساژ 
با جلو آوردن پیشخوان ها، مسیر تردد راهروها را محدود کرده 
و اجناس قابل  اشتعال را نیز در این مسیر قرار داده اند. این 
در حالی است که پاساژ عالءالدین برخی از مسایل ایمنی را 

نادیده گرفته است که باید برای حفظ گواهی ایمنی موارد 
ذکر شده را اصالح کند.

معاون ایمنی و پیشــگیری ســازمان آتش نشــانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری تهران تصریح کرد: در بازدیدی 
که از این پاســاژ صورت گرفته اســت، در هر طبقه بیش 
از 50 واحد تجاری با جلو آوردن پیشــخوان ها مسیر فرار 
مراجعه کنندگان را  اشغال کرده اند که مقرر شد اخطاری در 

این مورد صادر شود. 
قدیری با بیان اینکه کسبه پاساژ عالءالدین برای افزایش 
مساحت ملک تجاری خود جان مردم را به خطر می اندازند، 
یادآور شد: سازمان آتش نشانی بر رعایت نکات ایمنی نظارت 
دارد و در صورت امکان تالش می شود تا با همکاری موارد 

ایمنی لحاظ شود.
وی با بیان اینکه ما از پلمب اماکن تجاری خوشــحال 
نمی شویم، خاطرنشان کرد: اما اگر به اخطارها توجه نشود، 

به صورت جدی در این زمینه برخورد خواهد شد.

 رئیس  سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور گفت: برای بازسازی مدارس زلزله زده استان 
کرمانشاه یک هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار نیاز 

است.
محمدتقی نظرپور در حاشیه بهره برداری از پنج طرح 
آموزشی خدماتی در دزفول با حضور وزیر آموزش و پرورش 
افزود: بر اثر زلزله اخیر در اســتان کرمانشاه، 415 کالس 

درس در قالب 78 مدرسه تخریب شد.
وی گفت: این مدارس در فهرســت مدارس نیازمند 
تخریب و نوســازی قرار داشــتند که به دلیل نبود اعتبار 

بازسازی آنها انجام نشده بود.
رئیس  سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 
همچنین درخصوص وضعیت مدارس کشور اظهار کرد: در 
مجموع 30 درصد مدارس کشور فرسوده هستند که حدود 
11/6 درصد از این مدارس نیازمند تخریب و مقاوم سازی 

هستند و اگر بخواهیم آنها را بازسازی کنیم به 180 هزار 
میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

نظرپــور بیــان کرد: با توجه به زلزلــه اخیری که در 
کشــور رخ داد نیاز است تا نسبت به مقاوم سازی مدارس 
تســریع شــود تا در صورت حادثه احتمالی شاهد تلفات 

کمتری باشیم.
وی بر ضرورت مقاوم سازی و یا تخریب حدود 15 هزار 
کالس درس در کشــور تاکیــد کرد و گفت: برخی از این 

مدارس امکان نوسازی ندارند و باید تخریب شوند.
رئیس  سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 
سرانه متوسط آموزشی در کشور به ازای هر دانش آموز را 
پنج متر و 16 ســانتی متر دانست و افزود: در صورتی که 
سرانه استاندارد هشت متر و 39 سانتی متر است لذا برای 
13 میلیون دانش آموز کشور حدود چهار میلیون مترمربع 

فضای آموزشی کم داریم.

تبریز- خبرنگار کیهان:
اداره تصفیه امور ورشکســتگی تبریز، کارخانه 
ماشین آالت صنعتی تراکتورسازی تبریز را پلمب کرد.
در بنــر در ورودی کارخانــه ماشــین آالت صنعتــی 
تراکتورسازی تبریز که توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی 
تبریز نصب شــده آمده اســت:  نظر به اتمام اجاره نامه در 
مورخــه 96/9/23 و عدم تمایل تمدید اجاره نامه توســط 
مستاجر محترم در ورودی و کلیه در کارگاه ها و ساختمان ها 
و ... شــرکت توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز به 
قائم مقامی از ورشکســتگی شــرکت ماشین آالت صنعتی 
تراکتورسازی تبریز در اجرای قوانین و مقررات ورشکستگی 

مهر و موم و پلمب شد.
در ادامه این اطالعیه آمده اســت: ورود کارگران و سایر 
اشــخاص به داخل شرکت ممنوع بوده و در صورت ورود و 

شکستن یا محو پلمب جرم بوده و وفق قانون مجازات اسالمی 
از 3 ماه تا 2 سال محکوم به حبس می گردند.

این گزارش حاکی است، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
ملت در ششم اردیبهشــت امسال با ارسال نامه ای به اداره 
نظارت بر ناشــران فرابورسی اعالم کرد:شرکت ماشین آالت 
تراکتورسازی صنعتی ایران براساس احکام صادره از شعب 
7 و 11 دادگاه عمومی تبریز ورشکســته و اداره امور آن در 

ید اداره و امور ورشکستگی تبریز است.
شرکت ماشین آالت صنعتی تراکتورسازی ایران در شهر 
تبریز که در سال های گذشته  از گروه صنعتی تراکتورسازی 
ایران جدا شده، ورشکست شد.دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز 
با اشاره به پلمب کارخانه ماشین آالت صنعتی تراکتورسازی 
تبریز گفت: این شــرکت به دلیل عدم واگذاری صحیح به 
بخش خصوصی و سوء مدیریت های صورت گرفته با بحران 

روبه رو شده است و خواستار اجرای دقیق مصوبات هستیم.
کریــم صادق زاده اظهار کرد: این شــرکت با 200 نفر 
پرســنل پلمب شد واقعا جای بسی تاسف است که به جای 
رونق بخشــیدن به تولید و اشتغال، شاهد بسته شدن یکی 
از شــرکت های مهم صنعتی هســتیم و  معیشت و زندگی 
200 نفر پرسنل که مسئولیت تامین معاش خانواده هایشان 
را به عهده دارند، به خطر می افتد.وی تصریح کرد: ما طبق 
مصوبات صورت گرفته در کمیســیون کارگری استانداری 
خواستار اجرای دقیق مصوبات هستیم نه اینکه شاهد پلمب 
کارخانه باشیم و مصوبه کمیسیون کامال واضح و روشن در 
این خصوص است.دبیر اجرایی خانه کارگر استان آذربایجان 
شــرقی با تاکید بر اینکه نباید حقی از کارگران ضایع شود 
و شــاهد تعطیلی واحد باشــیم، گفت: نباید حقوق قانونی 

کارگران تضییع شود.

به دلیل بی توجهی به اخطارهای آتش نشانی

پاساژ عالء الدین در آستانه پلمب
یک هزار و۲۰۰ میلیارد ریال برای بازسازی 

مدارس زلزله زده کرمانشاه نیاز است

کارخانه ماشین آالت صنعتی تراکتورسازی تبریز پلمب شد

رئیس  پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی 
اعالم کرد که آخرین مهلت استفاده از بخشودگی دو 
برابری جریمه دیرکرد جرائم راهنمایی و رانندگی تا 

پایان آذر است.
سردار تقی مهری در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین 
مهلت استفاده از بخشودگی دو برابری جریمه دیرکرد جرائم 
راهنمایــی و رانندگی گفت: برابر مصوبه مجلس شــورای 
اسالمی، افرادی که تا پایان سال 95 جریمه های رانندگی 
خود را که جریمه دو برابری دیرکرد دارند، پرداخت نکرده 
و جرائمشــان دو برابر شده فرصت دارند تا پایان آذر آن را 
پرداخت کنند تا مشمول بخشودگی دوبرابری جریمه دیرکرد 
جرائم راهنمایی و رانندگی شوند، و گرنه جریمه دیرکرد به 
حالت گذشــته بازخواهد گشت و آنان باید مبلغ جریمه را 

به همراه جریمه دیرکرد پرداخت کنند. 

رئیس پلیس راهور ناجا گفت:

۵ روز تا پایان مهلت بهره مندی 
از بخشودگی جرائم رانندگی


