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ناکامی قاچاقچیان سوخت
زاهدان– خبرنگار کیهان: رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان 

از کشف 23 هزار لیتر سوخت قاچاق در زاهدان خبر داد.  
ســرهنگ ابراهیم مالشــاهی گفت: ماموران پلیس آگاهی، این 
میزان سوخت قاچاق را حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای 

مواصالتی این استان و از هفت دستگاه خودرو کشف کردند. 
وی با  اشاره به اینکه این میزان سوخت قاچاق از نوع گازوئیل است، 

افزود: در این زمینه 14 متهم نیز دستگیر شدند.
دستگیری عامالن تیراندازی

ســاری – خبرنگار کیهان: فرماندهی انتظامــی مازندران گفت: 
مامــوران پلیس آگاهی مازندران عامالن تیراندازی و قاتل دو نفر در 

بابل را دستگیر کردند.
سرتیپ سید محمود میرفیضی با بیان اینکه در این حادثه دو مرد 
حدودا 2۵ و 3۵ ســاله توسط قاتل یا قاتالن با سالح شکاری به قتل 
رسیده بودند، از دستگیری شش متهم به قتل در کمتر از 24 ساعت 
خبر داد و گفت: برابر بررسی های به عمل آمده پلیس، علت و انگیزه 

قتل اختالفات خانوادگی بود.
وی از کشــف سالح شکاری در این راستا از متهمان به قتل خبر 

داد و افزود:موضوع در حال بررسی بیشتر است.
کشف تریاک

یزد – خبرنگار کیهان: رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان یزد 
از کشف مواد مخدر در این استان خبر داد.

سرهنگ محمد حسین ستوده با اشاره به عملیات ضربتی ماموران 
و توقیف دو خودرو ســواری مربوط به قاچاقچیان گفت: ماموران در 
این عملیات ضمن دستگیری چهار نفر از سوداگران مرگ، 421 کیلو 

تریاک را کشف کردند.
آتش سوزی کارگاه تولیدی

تبریز– خبرنگار کیهان: آتش ســوزی وسیع یک کارگاه تولیدی 
در جاده کند رو، پس از شــش ســاعت تالش 30 نفــر از مامورین 

آتش نشانی مهار شد.
به گزارش سازمان آتش نشانی تبریز این آتش سوزی در انبار کاال 
اتفاق افتاده بود و آتش نشــانان موفق شدند از سرایت آتش به دیگر 

کارگاهها جلوگیری کنند.
این آتش سوزی تلفات جانی در بر نداشت.

اسید پاشی به پسربچه
کرمانشــاه – باشــگاه خبرنگاران جوان: فرمانده انتظامی اسالم 
آبادغرب گفت: در محله شهرســتانی اســالم آباد غرب پسر بچه 11 
ساله ای هنگام رفتن به مدرسه از جانب دو پسر 1۵ و 20 ساله مورد 

اسید پاشی قرار گرفت. 
سرهنگ بهروز سرتیپ نیاافزود: این دانش آموز از ناحیه صورت و 

سینه دچار سوختگی شده است.
وی از دســتگیری یکی از مرتکبین این حادثه خبر داد و گفت: 
دستگیری مجرم دیگر نیز به صورت جدی در دستور کار پلیس قرار 

دارد.وی یادآور شد: انگیزه ارتکاب جرم در دست بررسی است.
کشف مواد مخدر

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از انهدام دو 
باند بزرگ موادمخدر و کشف 264 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک 

و حشیش خبر داد.   
سرتیپ »منوچهر امان اللهی« اظهار داشت: ماموران پس از تعقیب 
و گریز، هفت نفر از اعضای دو باند را دســتگیر و 209 کیلوگرم مواد 
مخدر تریاک و ۵۵ کیلوگرم مواد مخدر حشیش از آنان کشف کردند.

وی بــا بیان اینکه چهار خودرو نیز در این راســتا توقیف شــد، 
اظهارداشت: قاچاقچیان، مواد مخدر را از استان های جنوبی کشور به 

کرمانشاه انتقال داده بودند.
انهدام باند سرقت

شهرکرد- ایسنا: فرمانده انتظامی شهرستان لردگان از دستگیری 
دو ســارق حرفه ای موتورسیکلت، دو مال خر و کشف هفت دستگاه 

موتورسیکلت سرقتی سبک و سنگین در این شهرستان، خبر داد.
سرهنگ سیروس میرزایی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان 
پس از انجام اقدامات اطالعاتی دقیق با استفاده از شگردهای پلیسی 
دو ســارق را در یکی از روستاهای تابعه شناسایی و در یک عملیات 

غافلگیرانه دستگیر کردند.
ایــن مقام انتظامی شهرســتان ادامه داد: ســارقان به ســرقت 
موتورسیکلت های سبک و سنگین به  صورت باندی در لردگان و یکی 
از اســتان های همجوار اعتراف کردند کــه در این ارتباط دو مال خر 

دستگیر و هفت دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد.
صید شکارچی

شهرکرد- ایسنا: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال 
و بختیاری از دستگیری یک متخلف شکار غیرمجاز پرندگان وحشی 

در منطقه حفاظت شده جنگلی هلن خبر داد. 
»شــهرام احمدی« گفت: با تالش مأموران یگان حفاظت محیط  
زیســت، متخلف شکار غیرمجاز پرنده زنبورخوار در منطقه حفاظت 

شده جنگلی »هلن« دستگیر شد.
وی افــزود: مأموران این متخلف ســودجو را به همراه یک قبضه 
ســالح شکاری و دو قطعه پرنده زنبورخوار دستگیر و پس از تشکیل 
پرونده برای طی کردن مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل دادند.

زورگیران در دام
سرویس شهرستانها: رئیس پلیس آگاهي استان قم از انهدام باند 

سارقان زورگیر و کشف 23 فقره سرقت در قم خبر داد.   
سرهنگ »احمد کرمي« اظهار داشت: پس از بررسي جغرافیاي جرم 
با انجام یک سري اقدامات فني و اطالعاتي پاتوق ها و محلهاي تردد 
متهمان شناسایي و در یک اقدام 9 نفر در این رابطه دستگیر شدند.

وی با بیان این که تاکنون 23 نفر از شــاکیان شناسایي شده اند، 
خاطر نشان کرد: تالش براي شناسایي سایر مال باختگان ادامه دارد.

سردشت لرزید
ارومیه – مهر: بر اساس اعالم مرکز لرزه نگاری کشور زمین لرزه ای 
به بزرگی 4.4 ریشــتر شهرستان مرزی سردشت در آذربایجان غربی 

را لرزاند. 
این زمین لرزه در کشور عراق، حوالی شهرستان مرزی سردشت 

استان آذربایجان غربی و در عمق 9 کیلومتری زمین روی داد. 
بر اساس اعالم این مرکز، شهرستانهای سردشت، میرآباد در استان 
آذربایجان غربی و کانی سور در استان کردستان نزدیک ترین شهرها 

به این زمین لرزه بودند.
انفجار گاز

اسالمشهر- مهر: مدیر روابط عمومی اورژانس تهران از وقوع انفجار 
بر اثر نشت گاز در »باغ فیض« اسالمشهر خبر داد.

محمد کرم درآبادی افزود: این حادثه در انتهای خیابان »باغ فیض«، 
ابتدای خیابان »حافظ«، روبروی مسجد رخ داد.

محمد کرم درآبادی گفت:  در این حادثه ســه نفر مصدوم شامل 
مادر و دو فرزند سه و هشت ساله اش  راهی بیمارستان شدند.

بر اساس این گزارش، برخی منابع استفاده صاحب خانه از کپسول 
گاز برای باز کردن لوله گاز فاضالب آشپزخانه را دلیل اولیه این انفجار 

دانسته اند.
تصادف مرگبار

ساری – فارس: سخنگوی اورژانس 11۵ مازندران گفت: برخورد 
نیسان و تیبا در جاده سوادکوه سه کشته بر جای گذاشت.

ذکریا  اشک پور افزود: این حادثه در مسیر سوادکوه، عبور شهرک 
صنعتی بشــل شیرگاه در اثر برخورد نیسان و تیبا اتفاق افتاد که در 

این حادثه سه مرد در دم جان باختند.

باران، برف، توفان، رگبار، رعدوبرق و وزش تندباد 
لحظه ای و در برخی نقاط بارش تگرگ سبب لغزندگی 

برخی جاده ها ، راه ها و همچنین تعطیلی مدارس شد.
به گزارش ایرنا، بارش ها در 18 اســتان کشــور موجب 
آبگرفتگی معابر و سیالبی شدن مسیل ها و رودخانه ها شده و 
همچنین با توجه به کاهش دما، فعالیت این سامانه بارشی در 

ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی به شکل برف بود.
براین اساس، جنوب کردستان، کرمانشاه، مرکزی، نیمه 
جنوبی همدان،تهران،البرز، خوزستان، ایالم، لرستان، کهگیلویه 
وبویراحمد، چهارمحال و بختیاری، برخی مناطق به ویژه نیمه 
غربی اصفهان، خراسان های شمالی، رضوی و جنوبی و مناطق 
سردسیر و کوهســتانی مازندران، گلستان، خراسان شمالی، 
شمال خراسان رضوی، تهران، سمنان، جنوب کردستان، شمال 
کرمانشــاه، شمال و شرق لرستان، شمال غرب چهارمحال و 

بختیاری باران و برف باریدن گرفت.
همچنیــن دیروز دوشــنبه بارش بــرف ارتفاعات البرز 
در مســیرهای ارتباطی شــمال و جنوب این رشته کوه بین 
استان های اردبیل-زنجان، رشــت-قزوین، مازندران-تهران، 
سمنان-مازندران، سمنان- گلستان و خراسان شمالی-خراسان 
رضوی و در محورهای کوهســتانی زاگــرس در محورهای 
کردستان-کرمانشاه، همدان-لرستان، لرستان - چهارمحال و 

بختیاری- اصفهان - خوزستان  را سفیدپوش کرد.
به دلیــل لغزندگی و اختالل در حمل ونقل در جاده ها و 
گردنه های کوهستانی نواحی ذکر شده  توصیه شده شهروندان 
و رانندگان ضمن بکارگیری تجهیزات زمستانی، با کسب اطالع 

از وضعیت جاده نسبت به تردد در این مسیرها اقدام کنند.
به گفته کارشناسان هواشناسی این بارش ها تا سه شنبه 
28 فروردین ماه در قســمت های مختلف کشور ادامه دارد و 
در بعضی ساعات با بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد 

شدید موقتی همراه خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، سامانه 
بارشی مستقر در کشور به تناوب تا روزهای پایانی هفته فعال 
خواهد بود و در بیشتر مناطق به جز بخش هایی از جنوب غرب 
و جنوب کشور در بعضی ســاعات بارش باران، گاهی رعد و 
برق و وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد بارش تگرگ 

پیش بینی شده است.
البرز: با ورود ســامانه بارشــی به اســتان البرز، مناطق 
کوهستانی از جمله شمال شهرستان کرج، طالقان و ساوجبالغ 

سفید پوش شد. 
شدت این بارش ها در جاده کرج - چالوس ، محور طالقان 
و آزاد راه کرج - قزوین بیشتر از سایر مناطق استان گزارش 
شده و طبق گزارش اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان البرز تردد در این محورها کند شده و لغزندگی جاده های 

استان را در پی داشته است. 
همچنین بارش برف که از یکشنبه بیشتر مناطق استان 
البرز را در بر گرفته اســت باعث تعطیلی مدارس شهرستان 

های اشتهارد و طالقان شد. 
به دلیل بارش ســنگین برف که 70 ســانتیمتر برآورد 
می شود، در روز دوشنبه 27 فروردین، پیست دیزین تعطیل 

شد.
بارش برف سنگین که از شامگاه یکشنبه استان البرز را فرا  
گرفته سبب قطعی برق برخی مناطق شمالی کرج و شاخه های 

ده ها اصله درخت مثمر و غیر مثمر در استان شده است.
 مازندران: در حالی چهار روز تا پایان نخســتین ماه بهار 
زمان باقی مانده است ، بارش برف شدید جاده های مازندران 

را یکشنبه شب زمستانی کرد. 
محورهای کندوان ، هراز و ســوادکوه که مازندران را به 
پایتخت کشــور و جاده کیاسر که ساری را به استان سمنان 
وصل می کند، دیروز برفی و تردد در برخی از این محورها با 

زنجیر چرخ  امکان پذیر بود.
هر چهار محور اصلی این استان شامل هراز )آمل- تهران( ، 
کندوان )چالوس - کرج (، سوادکوه )قائمشهر - تهران ( و کیاسر 
)ساری - سمنان(  دیروز برفی گزارش شد و بارش در محور 

هراز از پلور تا گدوک به صورت ریزش تگرگ بود.
بیشترین بارش برف در محور کندوان )چالوس- کرج( در 

محدوده سیاه بیشه تا تونل کندوان اعالم شد. 
محورهای هراز )آمل- تهران( ، سوادکوه )قائمشهر- تهران( 
و ســاری- ســمنان در محدوده کیاسر نیز به صورت خفیف 

بارش برف داشت.
 خراســان رضوی: خراسان رضوی در 48 ساعت گذشته 
بارش باران در 18 شهرســتان این اســتان گزارش شده که 
بیشترین آن مربوط به مشهد بوده است؛ یک شنبه شب بارشها 
در نواحی سردسیر و کوهستانی خراسان رضوی به شکل باران 

و برف گزارش شده است.
شدت بارش و جاری شدن سیالب 2 محور روستایی در 
شهرستان بجستان و نیز دهستان شامکان شهرستان سبزوار 
را مسدود کرد که با فروکش کردن سیالب هم اکنون رفت و 

آمد در این مسیرها برقرار شد.
قزوین: بر اثر بارش برف ارتفاعات استان قزوین از شامگاه 
یکشــنبه ســفید پوش شــده و برخی از نقاط این استان از 
جمله شهرســتان آوج با 6 سانتی متر بیشترین میزان بارش 

را داشته است.
زنجان: بنابر اعالم اداره کل هواشناســی اســتان زنجان 
روند کاهشــی دما تا روز سه شنبه ادامه داشته و دمای شهر 
زنجــان به منفی چهار درجه و خیــر آباد به هفت درجه زیر 

صفر خواهد رسید. 
براســاس اعــالم اداره کل راهــداری و حمل نقل جاده 
اســتان زنجان، وضعیت راه ها بارش همراه با پراکندگی برف 
در آزادراه زنجان – قزوین و جاده ترانزیت، بارش پراکنده برف 
در جاده هــای زنجان – طارم و زنجان – تهم - چورزق همراه 
با مه غلیظ کاهش دید افقی در زنجان – ارمغانخانه، نیک پی- 

ماهنشان و دندی - تخت سلیمان بوده است.
 اردبیل: اســتان اردبیل دوشنبه بامداد سردی را سپری 
کرد و دمای هوا در بسیاری از شهرستان ها به زیر صفر درجه 

کاهش یافت. 
دمای هوا دیروز در شهرستان های اردبیل ، مشگین شهر 
، نمین ، نیر، ســرعین و خلخال بین یک تا چهار درجه زیر 

صفر رسید.
 قــم: بارش بــاران از دیروز در قم آغاز شــده و تا ظهر 
ادامه داشــت، همچنین برخی مناطق روستایی قم از جمله 
روســتای انجیله و کهندان در بخش خلجستان قم نیز شاهد 

بارش برف بود.
خراســان شــمالی: بارش برف در گردنه اســدلی محور 
بجنورد-اســفراین و لغزندگی سطح جاده، تردد خودروهای 

عبوری از این محور را کند کرد. بارش برف از نخستین ساعات 
بامداد دیروز در این گردنه آغاز شد که عوامل راهداری به برف 

روبی از سطح جاده پرداختند. 
پلیس راه خراسان شــمالی هم از رانندگان خواست که 
تجهیزات زمســتانی از قبیل زنجیر چرخ را به همراه داشته 

باشند. 
خوزستان: بارش باران دیروز در برخی مناطق روستایی 
خوزستان موجب آبگرفتگی در برخی راه های روستایی استان 
و ایجاد محدودیت ترافیکی درمحور آغاجاری –امیدیه شد ولی 
هم اکنون این محور نیز بدون مشکل شاهد تردد خودروهاست. 
گیالن: بارش برف و باران در گیالن که از غروب شــنبه 
گذشــته آغاز شده تا روز )دوشنبه( ادامه داشت. برف بیشتر 
مناطق باالدســت و ارتفاعات استان را سفیدپوش کرده و در 

مناطق جلگه ای، بارش ها به صورت باران بود. 
برف در برخی مناطق کوهســتانی اســتان، خللی برای 
تردد در مســیرهای ارتباطی ایجاد نکرده است و راه ارتباطی 
روســتاهای هولستون و بهارستان این شهرستان که به علت 
ریزش کوه ناشــی از بارش و سستی خاک مسدود شده بود، 

توسط راهداران آواربرداری و بازگشایی شد.
استان تهران: همزمان با بیست و هفتمین روز از بهار سال 
97، برف شهرســتان های دماوند و فیروزکوه در شرق استان 

تهران را سفید پوش کرد.
هوا تا روزهای پایانی هفته ابری در بعضی ساعات همراه 

با بارش باران یا برف و وزش باد خواهد بود.
همچنین طبق اعالم ســازمان هواشناســی، شهرستان 
فیروزکوه شــب دوشنبه دیروز سردترین ساعات را در استان 

تهران داشته است.
تمــام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش فیروزکوه در 2 
نوبت صبح و عصر دیروز )دوشنبه( به دلیل بارش برف ، سرما 

و لغزندگی معابر تعطیل شد.
برف پیست دیزین را تعطیل کرد

 مدیر پیســت بین المللی دیزین گفت که به دلیل بارش 
سنگین برف که 70 سانتیمتر برآورد می شود، در روز دوشنبه 

27 فروردین، این پیست تعطیل شد.
عبدالرضا آژیر روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا، افزود: با 
توجه به بارش بی سابقه برف در مجموعه دیزین و نداشتن دید 

کافی، این پیست در روز دوشنبه تعطیل شد. 
وی اضافه کرد: از روز یک شنبه تاکنون حدود 70 سانت 
برف در مجموعه پیســت بین المللی دیزین بارش داشته ایم 
که بــا توجه به اینکه بارش تا دیروز ادامه و دید کافی وجود 

نداشت، پیست تعطیل شد. 
بارش برف ســنگین از شامگاه یکشنبه استان البرز را فرا 
گرفته سبب قطعی برق برخی مناطق شمالی کرج و شاخه های 
ده ها اصله درخت مثمر و غیر مثمر در استان شده است. ارتفاع 
برف در برخی مناطق استان البرز حدود 20 سانتی متر گزارش 

شده و این بارش با کاهش شدید دما همراه شده است. 
بنا به گفته برخی کارشناســان بارش برف و کاهش دما 

سبب خساراتی به درختان و با غ های استان شده است. 
بارش برف نیز سبب لغزندگی جاده های استان البرز شده 
و از سوی دیگر دیروز این بارش سبب اختالل در رفت وآمد 

مردم به ویژه دانش آموزان و کارمندان شد.
بارش برف در کرج در شب دوشنبه که با وزش باد شدید 

همراه بود خساراتی نیز به شبکه های توزیع برق و حتی تعدادی 
از خودروهای پارک شده در خیابان های شهر کرج وارد کرد. و 
بسیاری از دانش آموزان استان البرز از جمله در شهرستان کرج 

نتوانستند در کالس های درس حضور پیدا کنند. 
تعداد زیادی از خانواده هــا با این دلیل که بارش برف و 
کاهش دما سبب خاموشی سیستم های گرمایشی مدارس شده 
و احتمال بیماری برای فرزندان آنان را در پی دارد از فرستادن 

دانش آموزان به کالس های درس خودداری کردند. 
تعــدادی از مدیران مدارس اســتان از جمله درکرج به 
علت بارش برف سنگین و سرد بودن فضای کالس های درس 
تصمیم به تعطیلی خودسرانه گرفتند هرچند که خسرو ساکی 
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان البرز وضعیت کالس ها را 
برای دانش آموزان بیشتر مدارس استان مناسب توصیف کرد. 
همچنین بارش برف بــا اختالل در رفت وآمد خودروها 
در محورهای ارتباطی استان البرز به ویژه راه های کوهستانی 
همــراه بوده و تیم های راهداری برای بــرف روبی، دوباره به 
جاده های استان بازگشــتند. تمام راههای البرز باز است اما 
تردد در مســیرهای کوهســتانی مانند جاده کرج-چالوس و 

طالقان بدون زنجیر چرخ امکانپذیر نیست.
 مدیرعامل شرکت برق استان البرز با اشاره به بارش برف 
و شکســتگی درختان که باعث قطعی برق در اســتان شده 
اســت، گفت: یک چهارم مشــترکان برق در استان البرز با 

مشکل مواجه هستند.
ناصر اســکندری اظهار کرد: بارش شــدید برف موجب 
شکستگی درختان و ســقوط آنها بر شبکه های برق رسانی 

شده است.
وی با  اشــاره به فعالیت اکیپ های متعدد شرکت توزیع 
برق استان برای رفع قطع برق، افزود: تدوام بارش این روند را 

با مشکل مواجه کرده است.
8 نفر در برف گم شدند

معاون جمعیت هالل احمر خوزستان گفت: در پی مفقود 
شدن هشــت نفر از عشایر کوچ رو یک تیم امدادی از هالل 

احمر ایذه به منطقه اعزام شد.
صادق سالمت اظهار کرد: دیروز به دلیل بارش برف و مه 
غلیظ در کوه چور حد فاصل ممبین - بازفت 8 نفر از عشایر 

منطقه مفقود شدند.
وی افزود: با اعالم این حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی 
عملیات امداد و نجات جمعیت هالل احمر خوزســتان یک 
تیم متخصص امداد و نجات کوهستان و کوهنوردی و صعود 
از ارتفاعــات هالل احمر برای یافتن افراد مفقود شــده عازم 

منطقه شدند.
ارتفاع نیم متری برف در محور کندوان

 مدیرکل هواشناسی مازندران بیشترین ارتفاع برف ثبت 
شــده در استان را بین 3۵ تا ۵0 سانتی متر در محدوده پل 

زنگوله تا تونل کندوان اعالم کرد.
محمدرضا رضوی با  اشاره به میزان بارش برف ثبت شده 
در اســتان اظهار داشت: از شب دوشنبه تا صبح دوشنبه 16 

سانتی متر برف در ارتفاعات تمل رامسر به زمین نشست.
در سیاه بیشه 2۵ سانتی متر، منطقه کالردشت 10 تا 1۵ 
سانتیمتر، منطقه کجور ۵ تا 1۵ سانتیمتر، بلده 11 سانتیمتر 
و در محور هراز محدوده پلور تا امامزاده هاشم بین 1۵ تا 20 

سانتی متر برف ثبت شده است.

18 استان کشور چهره زمستانی به خود گرفت

پزشکان اســترالیایی خواستار انجام 
تحقیقاتی در مورد علت شیوع مرموز زخم 

گوشتخوار در این کشور شدند.
به گزارش ایســنا، به دنبال همه گیری زخم 
گوشتخوار در ایالت ویکتوریا متخصصان خواستار 

جمعیت ژاپن برای هفتمین سال متوالی 
کاهش پیدا کرده و به ۱۲۷ میلیون نفر در سال 

۲۰۱۷ رسیده  است.
به گزارش ایســنا، آمارهای دولت ژاپن حاکی 
از آن است که جمعیت این کشور در سال 2017 

حدود 127 میلیون نفر بوده و جمعیت افراد 6۵ ساله و باالتر 27 درصد 
مجموع این رقم را تشکیل می دهد که به این ترتیب این کشور بر اساس 
تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت به مرحله »فوق سالمندی« رسیده 
است.طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت، کشوری که در آن جمعیت افراد 
6۵ ســاله و باالتر از 7 درصد فراتر رود در مرحله »رو به سالمندی« در 
نظر گرفته می شود و اگر تعداد افراد این گروه سنی از 14 درصد بیشتر 
شود، در مرحله »سالمندی« قرار دارد. همچنین اگر آمار این گروه سنی 
بیش از 21 درصد باشــد آن جامعه به مرحله »فوق سالمندی« رسیده 

که ژاپن باالترین نسبت این گروه سنی را در جهان دارد.
وزارت امــور داخلی و ارتباطات ژاپن اعالم کرد: تا اول اکتبر ســال 
2017 جمعیت این کشور 126/71 میلیون نفر بوده که نسبت به سال 

قبل آن کاهش 0/18 درصدی داشته  است.
به گزارش ژاپن تودی، نواحی شــمال شرق ژاپن با کاهش جمعیت 
درگیر اســت. همچنین در اســتان »فوکوشیما« که سال 2011 شاهد 
وقوع زمین لرزه و ســونامی مهیبی بود، ســرعت کاهش جمعیت از هر 

استان دیگری بیشتر است.

در پی تگرگ شدید در شهر تورنتوی 
کانادا و شــهرهای اطراف آن بیش از ۵۵۰ 
در  تصادف جاده ای طی یک شــبانه روز 

بزرگراه های این منطقه اتفاق افتاده است.
به گزارش ایسنا، شرایط جوی نامساعد باعث 

بروز این تصادفات شده که عمده آنها جزئی بوده و بر اساس اطالعات 
پلیس، دلیل اصلی تصادفات لغزندگی جاده عنوان شده است.

پلیس محلی همچنین خاطر نشان کرده است که در نتیجه این 
حوادث تعدادی از رانندگان و ماموران آتش نشانی آسیب دیده اند، اما 

در بیشتر موارد آسیب ها جزئی بوده است.
بارش تگرگ و برف ســنگین همچنین موجب ســقوط درختان 
و تیرهای برق و در نتیجه قطعی برق در برخی مناطق شــده  است.  
کارشناسان کانادایی پیش بینی کرده اند که طوفان و تگرگ ادامه خواهد 
داشت.به گزارش سی تی وی نیوز، تا این لحظه اطالعاتی درباره  قربانیان 

این حوادث منتشر نشده است.

صدها مامور آتش نشانی در استرالیا برای 
مهار آتش سوزی وسیعی که بنا به گزارش ها، 
به خانه های حومه جنوبی سیدنی رسیده 

تالش می کنند.
به گزارش ایسنا، سازمان آتش نشانی نواحی 

روستای »نیوساث ولز« گفت: نگران است که اخگرها با جهش باعث 
ایجاد آتش سوزی های تازه شوند.به بعضی از ساکنان دستور داده شده 
است در نقاط امن پناه بگیرند، چون ترک محل در این مقطع خطرناک 
است. آب و هوای جنوب شرقی استرالیا برای این وقت سال بیش از حد 
داغ بوده است.شین فیتسیمونز از سازمان آتش نشانی منطقه گفت که 
آتش سوزی »خیلی مهیب« است. بادهای شدید شعله های آتش را به 
طرف شمال و شرق به سوی نواحی مسکونی در حومه سیدنی می رانند.

به گزارش بی بی سی، آتش ســوزی حدود 2۵00 هکتار زمین را 
سوزانده است.شبکه ســی بی اس نیز در گزارشی اعالم کرد که بیش 
از 70 دستگاه آتش نشــانی در طول جاده هایی که نواحی طبیعی را 
از مسکونی جدا می کند، مستقر شده اند و همزمان بالگردها در حال 
ریختن آب از باال هســتند.بنا بر گزارش اس بی اس، پلیس »نیو ساث 
ولز« اعالم کرده است که این ناحیه اکنون »صحنه جرم« تلقی می شود 
اما سازمان آتش نشانی می گوید هنوز نمی توان در مورد عمدی بودن 

شروع آتش سوزی قضاوت کرد.

آن شــدند تا به سرعت در مورد علت شــیوع این مشکل تحقیقاتی 
انجام شود.

کارشناســان گفتند: موارد ابتال به این عفونت موســوم به زخم 
»بورولی« در چهار سال اخیر حدود 400 درصد افزایش یافته  است. 
زخم بورولی بیماری پوستی اســت که بیشتر در آفریقا شایع است. 
همچنین عفونت ها شدیدتر شده و به مناطق جدیدی گسترش پیدا 
کرده  است.پزشــکان به چگونگی پیشگیری از این بیماری که از یک 
باکتری ناشی می شود و بافت های پوست را از بین می برد، پی نبرده اند.
در سال گذشته میالدی )2017( در این ایالت 27۵ مورد جدید 
ابتال به این عفونت گزارش شده که افزایش قابل توجهی نسبت به سال 
قبل از آن داشــته  است.به گزارش شبکه خبری بی بی سی، همچنین 
مشخص نیست چرا این بیماری که به طور معمول در مناطق استوایی 

شایع است، در مناطقی با آب و هوای معتدل شیوع یافته  است.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: نوسانات نرخ ارز در 
کشور باعث نمی شود قیمت دارو تغییر کند.

بــه گزارش مهر، ایــرج حریرچی در نشســت خبری با 
خبرنگاران، در ارتباط با وضعیت قیمت دارو با توجه به نوسانات 
نرخ ارز در کشــور، گفت: قیمت هیچ دارویی در حال حاضر 
تغییر نکرده و هیچ دارویی نیز طی یک ماه اخیر با پروفورم های 

جدید وارد نشده که شامل تغییر قیمت شود. 
حریرچی افزود: طی جلســاتی که برگزار می کنیم، همه 
مسئولین قول می دهند که ارز مورد نیاز دارو را که ارز مبادله ای 
است به قیمت سابق تامین کنند و مابه التفاوت را بانک مرکزی 
بدهد. در مــورد ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشــکی نیز 
 قســمتی با ارز مبادله ای وارد می شود که آن را نیز مانند دارو

 تامین کنند.
وی با بیان اینکه ســامانه 190 بــرای نظارت بر این کار 
به طرز بســیار فعالی مشــغول اســت، ادامه داد: قیمت دارو 
فعال هیچ تغییری پیدا نکرده و مســئولین ارشــد دولت نیز 
قــول دادند که هیچ تغییــری در این زمینه به وجود نخواهد 
 آمــد. مــردم هر تغییــر قیمتی کــه رخ داده را به ســامانه 

190 اعالم کنند.
سخنگوی وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که ظرفیت 
تولید شــرکت هایی دارویی ایران حداقل دو برابر نیاز داخلی 
است، گفت: 60 درصد ظرفیت تولید این شرکت ها خالی است 
که تنها راه اســتفاده از این ظرفیت، صادرات است که عوامل 

زیادی بر آن تاثیر دارد.
حریرچــی گفــت بــرای صــادرات بایــد GMP مورد 
تاییــد شــرکت های بیــن المللــی را تامین کنیــم. برخی 
اقدامات بــرای صادرات باید در خود کارخانه انجام شــود و 
 برخــی اقدامات نیز به دیپلماســی و کارهــای اداری مربوط

 می شود.
وی افزود: یکی از اقدامات وزیر بهداشــت در ســفرهای 
خارجی همین بازاریابی برای داروهای تولید داخل اســت تا 

بتوانیم به صنعت دارویی کشور کمک کنیم. 
یکی از مهم ترین نکات این اســت که بازار 400 میلیونی 
منطقه دید مثبتی به سیستم بهداشت و درمان ایران دارد، در 
نتیجه باید از این پتانسیل استفاده کنیم و افق صنعت دارو را 

از بازار داخل فراتر ببریم.

سخنگوی وزارت بهداشت:

قیمت هیچ دارویی تغییر نکرده است
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران 
با اشاره به گرانی برخی اقالم گفت: ما بر اساس تکلیف 

قانونی قطعا برخورد خواهیم کرد.
محمدعلی اسفنانی به میزان گفت: افزایش قیمت در حوزه 
کاال ها بدون مجوز قانونی و زمانی که توسط سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان تعیین قیمت می شود به هیچ عنوان قابل قبول 
نیست.اسفنانی اظهار داشت: فروشندگان کاال ها برای باالرفتن 
قیمت محصوالت خود باید مجوز داشته باشند لذا هر افزایش 
قیمت بدون مجوز از نظر ما گران فروشی تلقی و مقابله می شود.
وی در پاســخ بــه اینکه چرا در آغاز هر ســال نو برخی 

فروشــندگان قیمت کاال های خود را بدون مجوز باال می برند، 
افزود: این معضل باید جایی خاتمه یابد و این طور نباشد که 
هر کسی در هر زمانی بر روی کاال ها رقم دلخواه خود را اعمال 
و بی ثباتی ایجاد کند که از نظر حاکمیت قابل پذیرش نیست ما 

نیز تکلیف قانونی داریم که قطعا برخورد می کنیم.
مدیــرکل ســازمان تعزیــرات حکومتی اســتان تهران 
خاطرنشــان کرد: در صورتی که مردم مشاهده کنند کاالیی 
گرانتر از حد معمول به فروش می رســد گزارش یا شــکایت 
خود را به ســامانه 13۵ اطالع دهند تا سازمان تعزیرات اقدام 

الزم را انجام دهد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران:

گرانی کاال ها بدون مجوز قانونی قابل پذیرش نیست

بــا اقدام به موقع یکی از آمــران به معروف قمی، 
آدم ربایانی که قصد دزدیدن یک پسربچه را داشتند، 

ناکام ماندند.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر استان قم، حسینی از فعاالن امر به معروف و نهی 
از منکر استان قم در حین تردد متوجه ربوده شدن پسربچه ای 

توسط خودرویی شاسی بلند شد.
وی با مراجعه به خودروی مذکور کشــمکش یک خانم و 
جیغ و فریاد پســربچه ای را مشاهده و متوجه شد که نامبرده 
قصد ربودن کودک را دارد. سپس با معرفی خود به عنوان ضابط 
امر به معروف و تماس با پلیس 110 خوشبختانه آدم ربایان پا به 
فرار گذاشته و کودک مذکور به آغوش خانواده بازگردانده شد.

آمر به معروف جان پسربچه ای را نجات داد

مدیرکل درمان و توان بخشــی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران از ســفر پروفســور »مهدیان« و پروفسور 
»اشتومر« برای درمان جانبازان و ایثارگران به کشورمان 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد شــهید و امور ایثارگران، 
امیر کریمی با اشاره به حضور متخصصین خارجی برای درمان 
جانبازان و ایثارگران در کشور گفت: در همین راستا پروفسور 
»حسین مهدیان« فوق تخصص ستون فقرات از کشور انگلستان 
و پروفسور »والتر اشتومر« فوق تخصص مغز و اعصاب از کشور 

آلمان، اردیبهشت  ماه 97 به ایران سفر می کنند.
وی افزود: جانبازان معزز و خانواده معظم شهدا و ایثارگران 
که از مشکل ستون فقرات و تومور مغزی رنج می برند، حداکثر 
تا پنج اردیبهشــت ماه می توانند برای تشکیل پرونده به بنیاد 
مناطق خود مراجعه و یا با شماره تلفن 426843۵1 ستاد جذب 

متخصصین و اعزام به خارج جانبازان تماس حاصل فرمایند.

مشهد- خبرنگار کیهان:
یک شــرکت خصوصی تحت عنوان فروش زالو و 
تجهیزات پرورش زالو، اقدام به کالهبرداری میلیونی 

از مردم در سراسر کشور کرد.
محمدعلی زحمتکش یکی از مالباختگان این شــرکت 
در گفت وگو با کیهان گفت: سال گذشته از استان مازندران 
برای خرید زالو به این شــرکت مراجعه کردم اما مدیرعامل 
این شرکت با وجود پرداخت هزینه خرید زالو به مبلغ 370 

میلیون ریال، حاضر به تحویل زالو نشد.
وی افــزود: پــس از گذشــت مدتی کــه متوجه نیت 
کالهبرداری وی شــدم چندین نوبت به مشــهد و دفتر این 
شــرکت برای بازپس گیری مبلغ پرداختی مراجعه کردم اما 

تحت عناوین مختلف، از پاسخگویی به من سر باز زدند.
زحمتکش ادامه داد: آن زمان بود که متوجه شــدم که 
عالوه برمن، مالباختــگان زیاد دیگری نیز با پرداخت مبالغ 
باال از سراســر کشور، از سوی این شرکت مورد کالهبرداری 

قرار گرفته اند.
وی گفت: اواخر ســال گذشته نیز اقدام به فسخ قرارداد 
نمودم و قرار شــد مدیرعامل شرکت مذکور طی مدت کوتاه 
وجه پرداختی من را مسترد کند، اما متأسفانه تاکنون موفق 

به اخذ پولم نشده ام.
وی خاطرنشان ساخت: در زمان مراجعاتی که به شرکت 
داشتم و پیگیری هایم از اداره شیالت سازمان جهاد کشاورزی 
متوجه شدم که شرکت مذکور، فاقد مجوز رسمی است و از 

طریق جهاد کشاورزی نیز تحت پیگرد قانونی است.

۲ فوق تخصص برای 
درمان خانواده شهدا و 

ایثارگران به ایران می آیند

در مشهد صورت گرفت

کالهبرداری به بهانه 
پرورش زالو

مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری متروی تهران و 
حومه از ارائه تخفیف تا ســقف ۶۶ درصدی در کارت 
بلیت مبلغ دار و ۲۵ درصد تخفیف بیشتر در کارت بلیت 

مبلغ دار مدت دار خبر داد.
به گــزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــرکت 
بهره برداری راه آهن شــهری تهران و حومــه، فرنوش نوبخت 
با بیــان اینکه از ابتدای اردیبهشــت 1397 قیمت جدید در 
بلیت های متروی تهران و حومه اعمال می شود، افزود: براساس 
مصوبه شورای اسالمی شــهر تهران در سال 97 قیمت بلیت 
تک ســفره متروی تهران و حومه 1000 تومان و قیمت بلیت 
خــط فرودگاه امام خمینــی)ره( 7 هزار و ۵00 در نظر گرفته 
شده است که مسافران می توانند با استفاده از کارت بلیت های 
مبلــغ دار یا کارت بلیت های مدت دار از تخفیف های ویژه تا 66 

درصد استفاده کنند.
وی با  اشــاره به اینکه میانگین قیمت تمام شده هر سفر 
در متروی تهران و حومه براساس هزینه ها در سال گذشته، 2 
هزار و 340 تومان بوده است، گفت: پیش از این مقرر شده بود 
که یک سوم این قیمت را دولت و یک سوم آن را شهرداری در 

قالب یارانه به شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه بپردازند 
و یک سوم باقیمانده به عنوان بهای بلیت از مسافران گرفته شود، 
اما آنچه در سال های اخیر محقق شده این است که اکنون 80 
درصد هزینه متروی تهران را شهرداری پرداخت می کند، حدود 
20 درصد از آن نیز توسط بهای بلیت از مسافران اخذ می شود 
و دولت در سال های اخیر مشارکتی در این زمینه نداشته است.
وی در ادامــه به صدور حــدود 10 میلیون کارت بلیت تا 
ســال 1396  اشاره کرد و گفت: ما مخاطبان گسترده ای داریم 
و آماده ایم تا به صورت مشارکتی پروژه های جانبی برای ایجاد 
درآمدهای جدید را در سیستم حمل ونقل ریلی درون شهری 

بررسی کنیم.
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه با بیان 
اینکه فرهنگ استفاده از کارت بلیت در مسافران مترو نهادینه 
شــده اســت، افزود: در حال حاضر تنها 1۵ درصد مسافران از 
بلیت های تک سفره اســتفاده می کنند و شرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه برای 8۵ درصد مسافران خود که از کارت 
بلیت استفاده می کنند، تخفیف های ویژه ای در نظر گرفته است.

وی درباره میزان تخفیف ها ارائه شده در کارت بلیت مبلغ دار 

گفت: به خاطر عادالنه تر کردن پرداخت ها و حمایت از مسافرانی 
که به طور مســتمر از متروی تهران و حومه استفاده می کنند، 
قیمت هر سفر در کارت های مبلغ دار براساس مسافت طی شده 
اخذ می شود که تا 66 درصد تخفیف برحسب کیلومتر استفاده 

مسافرین در این کارت ها لحاظ خواهد شد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه ادامه 
داد: در سال 1397 عالوه بر بلیت مبلغ دار، بلیت مدت دار هم به 
مسافران ارائه می شود که 2۵ درصد بیشتر از کارت های مبلغ دار 

عادی دارای تخفیف است.
نوبخت افزود: این کارت ها در ســه دوره زمانی سه ماهه، 
شش ماهه و یک ساله عرضه می شوند که کمترین مبلغ شارژ 
برای دریافت کارت بلیت سه ماهه 40 هزار تومان، شش ماهه 
70 هزار تومان و یک ســاله 100 هزار تومان است که باید در 
مدت زمان تعیین شده این کارت ها این مبلغ نیز استفاده شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شرایط استفاده افراد با شرایط 
خــاص از متروی تهران و حومه که شــامل افراد دارای کارت 
منزلت، دانشجویان، دانش آموزان، جانبازان و معلوالن هستند، 

همانند سال 1396 خواهد بود.

تخفیف ویژه برای دارندگان کارت بلیت مترو

رئیس  پلیس فتا پایتخت از دستگیری متهمی خبر 
داد که به ازای دریافت یک میلیارد ریال از شاکی، قصد 
داشت عکس های خصوصی و خانوادگی وی را در فضای 

مجازی منتشر نکند.
به گزارش فارس، ســرهنگ تورج کاظمی گفت: چندی 
پیش خانمی به این پلیس مراجعه و اظهار داشــت فردی پس 
از دوســتی با دخترش در فضــای مجازی و جلب اعتماد وی، 
عکس هــای خانوادگی اش را در فضای مجازی منتشــر کرده 
است، که ماموران پلیس بررسی موضوع و دستگیری متهم را 
در دستور کار قرار دادند.کاظمی بیان داشت: تحقیقات در این 
خصوص ادامه داشت تا اینکه فردی با خط ناشناسی با شاکی 
تماس و اظهار داشــت که با دریافت مبلغ یک میلیارد ریال از 
انتشار بقیه عکس های خانوادگی دخترش منصرف خواهد شد.
وی با  اشاره به اینکه در تحقیقات پلیسی مشخص شد که 
متهم شــماره حساب فرد دیگری را برای دریافت وجه نقد به 

شاکی معرفی کرده است؛ ادامه داد: با بدست آوردن سرنخ هایی 
از متهــم، ماموران این پلیس، موفق شــدند متهم را طی یک 

عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کنند.
ایــن مقام انتظامی افزود: متهم در بازجویی انجام شــده 
اعتراف کرد پس از طرح دوستی با دختران، عکس های خصوصی 
و خانوادگی شــان را می گرفته و چون می دانسته بدون اطالع 
خانــواده عکس ها را در اختیارش قرار داده اند، اقدام به اخاذی 
می کرده است. متهم همچنین اقرار کرد چون از حساب و شماره 
تلفن سایر  اشخاص استفاده می کردم، حدس نمی زدم پلیس 
پیدایم کند.کاظمی با بیان اینکه دوســتان در فضای مجازی 
همان غریبه ها در فضای حقیقی هستند و باید از ارسال و انتشار 
هر گونه اطالعات شخصی و عکس در فضای مجازی دوری کرد، 
خاطر نشان کرد: بهترین دوست و مشاور برای فرزندان، والدین 
آنها می باشــد و نظارت والدین در این امور می تواند بسیاری از 

آسیب پذیری فرزندان را کاهش دهد.

تهران  معاینه فنی شهر  مدیرعامل ستاد مرکزی 
گفت: مراکز معاینه فنی بیهقی و آبشناسان  ۲4 ساعته 

فعال هستند.
سید نواب حسینی منش مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه 
فنی شــهر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود: 
برای رفاه حال شــهروندان دو مرکز بیهقی و آبشناســان از 
دیروز 24 ساعته شدند.مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی 
شــهر تهران با بیان اینکــه روزانه پنج الی 6 هزار مراجعه به 

مراکز معاینه فنی ثبت می شــود، گفــت: مراکز معاینه فنی 
بیهقی و آبشناســان  که تا ساعت 24 فعالیت داشتند از این 
پس به صورت 24 ســاعته فعال و آمــاده پذیرش خودروها 
هستند.مدیرعامل ستاد معاینه  فنی شهرداری تهران با بیان 
اینکه به شاغالن و کارمندان توصیه می شود که از ساعت 16 
بــه بعد به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند. چرا که خلوت تر 
 است، گفت: همچنین ســامانه 41787 پاسخگوی سواالت 

مراجعان است.

دستگیری عامل انتشار عکس های خانوادگی

دوستی با دختران در فضای مجازی بهانه ای برای اخاذی بود

مراکز معاینه فنی بیهقی و آبشناسان ۲4 ساعته شدند

رئیس  مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور پایتخت 
گفت: خراب بودن برف پاک کن های وسایل نقلیه در 

شرایط جوی بارندگی، نمونه بارز نقص فنی است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد رازقی 
با  اشــاره به ترافیک ســنگین معابر اصلی تهران در صبح 
دیروز به دلیل بارش باران و لغزنده بودن معابر، به رانندگان 
توصیه کرد: در شرایط بارانی با توجه به وضعیت معابر برای 
جلوگیری از تصادفات، فاصله طولی و ســرعت مطمئنه را 

رعایت کنند.
رازقی با بیان اینکه در روزهای بارندگی سطح آسفالت 
در معابر به ویژه خط کشی های ترسیم شده روی آن بسیار 
لغزنده اســت، افزود: طبق مــاده 169 آیین نامه رانندگی، 
راندن موتورسیکلت در چنین شرایطی ممنوع است؛ لذا به 
موتورسواران توصیه می شود از تردد در چنین شرایط جوی 
خودداری کنند.وی، کاهش ســرعت و رعایت فاصله طولی 
بــا خودروی جلویی را یکــی از روش های صحیح رانندگی 
برشــمرد.رئیس  مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور پایتخت 
با بیان اینکه اگر برف پاک کن خودرو شما دچار نقص فنی 
اســت به هیچ عنوان در روزهای بارندگی رانندگی نکنید، 
تصریح کرد: خراب بودن برف پاک کن های وســایل نقلیه 
در شرایط جوی بارندگی، نمونه بارز نقص فنی است و برابر 
مقررات، راننده متخلف، مشمول اعمال قانون به مبلغ 300 

هزار ریال می شود.

راندن موتورسیکلت در روزهای بارانی 
ممنوع است

جریمه 30 هزار تومانی پلیس 
برای خرابی برف  پاک کن خودرو


