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پنج شنبه           ۳۰  فروردین 1۳۹۷

۲ شعبان 1۴۳۹ - شماره ۲1۸۸۵

کشف مواد مخدر
اهواز - خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی خوزستان از کشف مواد 

مخدر از سوداگران مرگ خبر داد.
ســرتیپ حیدر عباس زاده گفت: مامــوران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر پس از رصد خودروهای عبوری در ورودی شهرستان اهواز، دو 
سوداگر مرگ که با عنوان مسافر سوار اتوبوس بودند را شناسایی و در 

یک عملیات ضربتی آنها را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی خوزستان ادامه داد: در بازرسی از وسایل دومتهم 
دستگیر شده مقدار 12 کیلو و 500 گرم مواد روان گردان از نوع شیشه 

که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.
بازداشت قاتل

زاهدان - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان ســیب و 
ســوران از شناسایی و دستگیری قاتل پس از ۹ ماه از وقوع جرم در 

عملیات هدفمند پلیس این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ حیدر حق جویان گفت: در پی وقوع یک فقره قتل جوانی 
25 ساله در تیرماه سال ۹۶ بر اثر ضربات چاقو و متواری شدن قاتل 
از محل وقوع جرم، بالفاصله موضوع شناســایی و دستگیری قاتل به 

صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: با تحقیقات و بررسی های انجام شده و با اشراف اطالعاتی، 
کارآگاهان پلیس مخفیگاه قاتل ۳5 ساله را شناسایی و با هماهنگی 
مقــام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه متهم را به همراه یک قبضه 

سالح کالش دستگیر کردند.
تصادف بونکر با گاردریل

تبریز - خبرنگار کیهان: برخورد بونگر گاز مایع با گاردریل در آزادراه 
تبریز - تهران موجب جان باختن راننده بونکر شد.

به گزارش اورژانس آذربایجان شــرقی بر اثر این برخورد گاز مایع 
درون بونکر دچار نشتی گردید که همین امر منجر به حضور نیروهای 

امدادی برای جلوگیری از خطرات بعدی شد.
ریزش سقف بخشی از بیمارستان

سمنان - خبرنگار کیهان: بر اثر بارش باران بهاری در مرکز استان 
سمنان، ســقف یکی از بخش های پلی کلینیک تخصصی بیمارستان 
کوثراین شهرســتان ریزش کرد. بر پایه این گزارش، یکی از کارکنان 
پلی کلینیک تخصصی بیمارستان کوثر که در این حادثه مجروح شده 

بود، برای درمان به اورژانس بیمارستان منتقل شده است.
گفتنی اســت؛ این ساختمان یک ماه قبل با حضور معاون درمان 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شده بود.
تصادف بر اثر بارندگی

ساری - خبرنگار کیهان: مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: 
در ایــام بارندگی و لغزنده بودن جاده ها 1۳ نفر از هموطنان از تاریخ 
2۳ تا 27 فروردین ماه سالجاری در تصادفات جاده ای این استان جان 

خود را از دست دادند.
علی عباســی افزود:  براساس آمار جمع آوری شده شهرستان های 
بابلســر، نور و سوادکوه هرکدام با ســه کشته و شهرستان های آمل، 
محمودآباد، عباس آباد و چالوس هرکدام با یک مورد به ترتیب بیشترین 

فوتی در آن به ثبت رسید.
وی اضافه کرد: از این تعداد ۹ نفر بومی و بقیه غیربومی هستند.

انهدام باند
همدان - خبرنگار کیهان : فرمانده نیروی انتظامی استان همدان 

از دستگیری جابه جا کنندگان آثار تاریخی در نهاوند خبر داد.
سرتیپ بخشعلی کامرانی صالح گفت: اعضای یک باند دو نفره که 
اقدام به جابه جایی 70 قلم از انواع آثار باســتانی کرده بودند دستگیر 

و  اشیا مزبور ضبط و به مراجع قضایی تحویل شد.
صدقه  دزدی

شاهرود - فارس: فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود از دستگیری 
سارق صندوق صدقات بیمارستان ها و ادارات در این شهرستان خبر داد.

سید مجتبی اشــفی افزود: این فرد 22 ساله سابقه دار با ورود به 
بیمارســتان ها صندوق صدقات ایستاده این مراکز را به مکانی خلوت 
انتقال داده و پس از تخریب قفل این صندوق ها اقدام به سرقت وجوه 

نقد آنها می کرد.
هرمزگان لرزید

بندر عباس - ایرنا: مرکز لرزه  نگاری کشــوری وابسته به مؤسسۀ 
ژئوفیزیک دانشگاه تهران از وقوع زمین لرزه ای به بزرگی چهار ریشتر 

در مقیاس درونی زمین حوالی تخت در استان هرمزگان خبر داد. 
این زمین لرزه درســاعت 5 و 41 دقیقه و 27 ثانیه بامداد دیروز 

)چهارشنبه( و در عمق 14 کیلومتری زمین روی داد.
معدوم سازی دارو

اصفهان - خبرگزاری صدا و ســیما : رئیس شــبکه دامپزشــکی 
اردستان گفت : هفت ونیم تن دارو و مواد بیولوژیک غیرقابل مصرف 

در شهرستان اردستان اصفهان، کشف و معدوم شد.
میثم استکی افزود: کارشناسان این شبکه در بازدید از کارخانه های 
تولیــد خوراک دام ، طیور وآبزیان و مکمل ســازی این مقدار دارو و 
مــواد بیولوژیک، مکمل دام، طیور و آبزیان غیر قابل مصرف را دراین 

شهرستان کشف کردند.
میثم اســتکی افزود: ارزش این محصــوالت بدون هویت، تاریخ 
تولید و انقضای مصرف بیش از 400 میلیون ریال برآورد شده است.

قاچاق چوب
رشت - فارس: فرمانده انتظامی شهرستان آستارا از کشف هشت 

تن انواع چوب آالت جنگلی قاچاق در این شهرستان خبر داد. 
رسول عزیزی اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست بازرسی 
ســه راه قلعه در جریان اجرای طرح مبارزه بــا قاچاق کاال در محور 
مواصالتی آستارا به اردبیل به دو دستگاه کامیون حامل بار مشکوک 

شده و آنها را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی با بیان اینکه مأموران انتظامی شهرســتان آستارا در بازرسی 
از خودروهای متوقف شده هشت تن انواع چوب آالت جنگلی قاچاق و 
یک هزار و ۹00 کیلوگرم تخم مرغ غیرقابل  مصرف کشف کردند گفت: 
ارزش ریالی این مقدار کاالی کشف شده به ترتیب ۳00 میلیون ریال 

و 280 میلیون ریال برآورد شده است. 
دستگیری سارق

ساری - باشــگاه خبرنگاران جوان : فرمانده انتظامی شهرستان 
رامسر از دستگیری سارق صندوق های کمک به بیماران صعب العالج 

و سرطانی در این شهرستان، خبر داد. 
ســرهنگ محمد صادق شاه نظری گفت: ماموران پلیس متهم را 
که یکی از مناطق آلوده به مواد مخدر در این شهرستان را پاتوق خود 
قرار داده بود دستگیر کردند.فرمانده انتظامی شهرستان رامسر افزود: 
در ایــن عملیات متهم به همــراه ۹ نفر از عامالن افیونی که در حال 
اســتعمال مواد مخدر در پاتوق خود بودند دستگیر و پس از تشکیل 

پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.
کشف تریاک

سرویس شهرستانها: رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس استان اصفهان 
از کشف تریاک توســط ماموران پاسگاه انتظامی منطقه »چوپانان« 

خبر داد. 
ســرهنگ »جواد درســتکار« اظهار داشــت: ماموران پاســگاه 
انتظامــی »چوپانان« حین کنترل خودروهاي عبوري در ســه راهي 
 »اردکان« به یک دســتگاه سواري ســمند مشکوک و دستور ایست 

صادر کردند.
 راننده خودرو بدستور ایست توجهی نکرد و با سرعت متواری شد 
اما ماموران در یک عملیــات ضربتی خودرو را متوقف کردند که در 
بازرســی از آن مقدار 20۳ کیلو و ۹84 گرم تریاک که زیر صندلی ها 

و صندوق عقب خودرو جاساز شده بود، کشف شد.
وی اضافه کرد: در این رابطه یک سوداگر مرگ دستگیر شد.

پلیس هند از کشته شــدن ۲۱ نفر و 
مصدومیت ۱۲ نفر دیگر در حادثه سقوط 
یک کامیونت حامل مهمانان عروســی از 
روی پلی در ایالــت مرکزی مادیا پرادش 

هند خبر داد.

در پی بروز انفجار در موتور یک هواپیمای 
مسافربری در آمریکا یک مسافر جان خود را 
از دســت داده و دست کم هفت نفر مجروح 

شده اند.
 ایــن ســانحه بــرای هواپیمــای شــرکت 

»ساوت وست ایرالینز« رخ داده است.این هواپیما پس از نقص فنی ناگزیر 
به فرود اضطراری در فرودگاه فیالدلفیای آمریکا شــد. به گفته شاهدان 
عینی، هنگام فرود ناگهان صدای انفجار شنیده شد و یک تکه از موتور با 

شیشه کنار بال چپ برخورد کرد و آن را شکست.
شبکه ان بی ســی آمریکا گزارش کرده اســت که یک مسافر زن به 
علت تغییر فشــار هوا در کابین به بیرون کشــیده شد، اما با کمک سایر 
سرنشینان نجات یافت.به گزارش بی بی سی، هواپیمای آسیب دیده یک 

بوینیگ 700-7۳7 بود و 14۳ مسافر و پنج خدمه داشت. 
آسوشیتدپرس نیز گزارش کرد: موتور این هواپیما در ارتفاع ۳2 هزار 
پایی آتش گرفت و هنگام  فرود اضطراری یکی از پنجره های این هواپیما 

از جا کنده شد و با برخورد با یک زن جوان جان او را گرفت.
بنا به این گزارش این زن اهل نیومکزیکو و مادر 2 فرزند بوده است.

این هواپیما از نیویورک عازم داالس بود.

نیروی گارد ساحلی لیبی از نجات بیش 
از ۲۰۰ مهاجــر غیرقانونی در آب های این 

کشور خبر داد.
بنابر اعالم نیروی گارد ساحلی لیبی، بیش از 
200 مهاجر غیرقانونی که سوار بر دو قایق چوبی 

بودند، در آب های غربی این کشــور نجات پیدا کردند.گفته شده این 
مهاجران غیرقانونی از ۹ کشــور آفریقایی و در میان آنها 71 زن و 10 
کودک بوده اند. این مهاجران با کمک گشــت های گارد ساحلی نجات 
پیدا کرده و به پایگاه دریایی طرابلس منتقل شدند.بسیاری از مهاجران 
غیرقانونــی برای مهاجرت به اروپا و عبور از دریای مدیترانه لیبی را به 
عنوان محل عزیمت خود انتخاب می کنند.بهبود وضعیت آب و هوایی 
موجــب افزایش موج مهاجرت با قایــق از لیبی به اروپا به خصوص در 
آب های غرب این کشــور شده است.به گزارش شینهوا، طبق آمارهای 
رســمی تعداد مهاجرانی که در چهار ماهه نخست 2018 در آب های 

لیبی نجات پیدا کرده اند، بیش از 4000 نفر بوده است.

پلیس روســیه گزارش داده است، یک 
قاتل خشن پس از تعرض به هشت زن، سه 
تن از آنها را به قتل رسانده و اجساد آنها را 

مثله کرده است.
پلیس روســیه با بیان اینکه شواهد پزشکی 

قانونی حاکی از حداقل یک بار تعرض به هر یک از این زنان است، اعالم 
کرد: فرد متجاوز بعد از تعرض سه تن از قربانیان را به قتل رسانده است. 
همچنین پلیس اعالم کرد: قاتل با استفاده از تفنگ قربانیان را تهدید 
 کرده است. رسانه ها از اعالم نام واقعی قاتل خودداری و اعالم کردند نام 

مستعار وی »Urals Ripper« است و ۳4 سال دارد. 
پزشکی قانونی نیز به رسانه ها گفت: قتل توسط چاقو و پیچ گوشتی 
صورت گرفته و قاتل جسد قربانیان را مثله کرده است. براساس اطالعات 

پلیس، یکی از قربانیان تعرض، یک دختربچه 8 ساله است.

الشه کشتی جنگی آمریکایی »ِهِلنا« که ۷۵ 
سال پیش توسط اژدرهای ژاپنی غرق شده بود، 

در اقیانوس آرام پیدا شد.
به گزارش ایسنا، این رزم ناو سبک کالس سنت 
لوئیس حدود یک کیلومتری زیِر سطح تنگه  نیوجرجیا 

در نزدیکی ساحل جزایر سلیمان در اقیانوس آرام جنوبی کشف شد.
کشــتی هلنا در خالل جنگ خلیج کوال در ششم جوالی 1۹4۳ توسط 
سه اژدر ژاپنی غرق شده و از ۹00 خدمه این کشتی، 1۶8 نفر مفقود شدند.
در آن زمان با ادامه یافتن حمالت، گروهی از بازماندگان به جزایر کوچک 
اطراف محل غرق شدن کشتی رسیدند و گروهی به علت لغو مکرر عملیات 
نجات به خاطر دنبال کردن کشتی های ژاپنی توسط ایاالت متحده به ناچار 

مدت 10 روز روی آب ها سرگردان بودند تا در نهایت نجات داده شدند. 

سقوط 
کامیوِن 
مهمانان 

عروسی از پل
به گزارش ایســنا، این سانحه سه شنبه شب در رودخانه »سون« 
حدود 57۳ کیلومتری شرق بوپال، مرکز ایالت مادیا پرادش رخ داده 
است.به گفته مقامات، مصدومان به بیمارستان منطقه منتقل شدند 
اما حال سه نفر از آنها وخیم است.فرماندار ایالت مادیا پرادش ضمن 
ابزار تاسف و تسلیت نسبت به این سانحه، اعالم کرد مبلغ ۳045 دالر 
به هر یک از خانواده های جان باختگان پرداخت خواهد شــد.پلیس 
دستورالعمل های الزم را برای شناسایی علت اصلی حادثه و بررسی های 
بیشتر صادر کرده است.یک گزارش رسمی نشان می دهد، روزانه 400 
نفر جان خود را به علت سوانح جاده ای در هند از دست می دهند که 
بیشتر این سوانح ناشی از وضعیت بد جاده ها، رانندگی بی مالحظه و 

بارگیری بیش از حد خودروهاست.

یک مقام مطلع گفت: در حال حاضر گزینه های 
انصاری الری  و  افشــانی  اصلی شهرداری هاشمی، 
هستند و البته اگر هاشــمی از گردونه خارج شود، 

دوباره معادالت به هم می خورد.
یــک مقام مطلع در گفت وگو با فــارس، با بیان اینکه 
محسن هاشمی رفسنجانی جزو گزینه های شهرداری تهران 
است، گفت:  قرار است تا یکشنبه تعیین تکلیف نهایی صورت 

گیرد و موضوع اعالم شود.
وی ادامــه داد: فعاًل این موضوع مطرح شــده که نباید 
کسی از شورا خارج شود؛ البته این دعوا بخشی برای آینده 

است، چرا که معتقدند اگر هاشمی وارد شهرداری شود، شاید 
بخواهد برای ریاست جمهوری آماده شود.

وی با بیان اینکه مخالفان در شورا با آقای هاشمی چند 
دســته هستند،  گفت: عده ای از ســر دلسوزی مخالف وی 
هستند و معتقدند که در شهرداری خراب می شود و برخی 

نیز با خود هاشمی مخالف اند.
وی با  اشاره به اینکه هاشمی بدش نمی آید وارد شهرداری 
شود و انگیزه این کار را دارد، گفت:  هاشمی برنامه هم برای 
شهرداری دارد.این مقام مسئول ادامه داد: توسعه حمل ونقل 
عمومی،  رفع معضل پســماند و رفع مشــکالت بافت های 

فرســوده از جمله برنامه هایی است که باید شهردار آینده 
تهران داشته باشد و اگر کسی بتواند این کارها را انجام دهد 

شورای پنجم دستاورد خوبی خواهد داشت.
بــه گفته این مقام مســئول در حال حاضر گزینه های 
اصلی هاشــمی، افشانی و انصاری الری، حناچی و تقی زاده 
خامســی هستند. البته اگر هاشــمی از گردونه خارج شود 

دوباره معادالت به هم می خورد.
وی ادامه داد: در حال حاضر هاشمی 10 رأی موافق برای 
شهردار شدن دارد که البته اگر برنامه های خود را ارائه دهد 

ممکن است تغییر در تعداد آرایش ایجاد شود.

بالگرد شرکت نفت فالت قاره ایران که برای انتقال 
 R ۱یکی از کارکنان که دچار سکته شده بود، به سکوی
)میدان رسالت( اعزام شده بود، مدت کوتاهی پس از 

ترک سکو به سمت جزیره کیش سقوط کرد. 
به گزارش ایرنا، تاکنون فوت جواد کاراندیش مســئول 
تعمیرات سکوهای دریایی )بیمار( و بهروز اشکان، پزشکیار 
تایید و از ســالمتی کاپیتان سهیلی اطمینان حاصل شده 

است. 
فرمانــدار و رئیس کارگروه مدیریــت بحران بندرلنگه 
گفت: ســانحه ســقوط بالگرد شــرکت نفت فالت قاره به 
درون آب های خلیج فارس دو کشته، دو مفقود شده و یک 

نجات یافته داشته است. 
ارسالن بهاری میمندی اظهار داشت: این بالگرد سه شنبه 
شــب برای انتقال بیمار به بیمارســتان، به سکوی رسالت 

شرکت نفت فالت قاره اعزام شده بود.
رئیس  کارگروه مدیریت بحران بندرلنگه ادامه داد: بالگرد 
یاد شــده حدود ساعت 21 هنگام مراجعت در فاصله 500 
متری سکوی رسالت دچار سانحه شده و همراه پنج سرنشین 

خود به درون آب های خلیج فارس سقوط کرد.
وی ابراز داشــت: بیمار و پزشــکیار در این حادثه جان 
خود را از دست داده و یک خلبان نجات یافت و جست وجو 
برای نجات یک سرنشین و خلبان دیگر که مفقود شده اند 

ادامه دارد.
بهــاری میمندی یادآور شــد: دو شــناور ناجی از این 
شهرستان جهت کمک به نیروهای شرکت نفت فالت قاره 

به سکوی رسالت اعزام شده اند.
شرکت نفت فالت قاره ایران اعالم کرد: با توجه به وضع 
جوی نامناسب و مواج بودن دریا، عملیات جست  وجو برای 

یافتن مفقودان سانحه بالگرد با دشواری دنبال می شود. 
به گزارش فالت قاره ایران، شناورهای سکو به  سرعت 
پس از بروز ســانحه، به  منظور انجام عملیات جست  وجو و 

نجات به محل اعزام شدند.
پس از بروز این حادثه، کمیته بحران در ستاد تهران و 
منطقه الوان تشکیل  شده و صبح دیروز )2۹ فروردین  ماه( 
نیز مدیر عامل و جمعی از مدیران شــرکت نفت فالت قاره 
ایران به  منظور بررســی ابعاد حادثه و وضعیت سرنشینان 

ناپدید شده بالگرد وارد منطقه الوان شده اند.
شــرکت نفت فالت قاره ایران با بسیج همه امکانات و 
نیروها و اعزام شناورها و غواصان، عملیات جست  وجو برای 
نجات علی فتاحی )خلبان( و بهروز موســوی دو سرنشین 
دیگــر بالگرد را با جدیت دنبــال می کند. با توجه به وضع 
جوی نامناســب و مواج بودن دریا، عملیات جســت وجو با 

دشواری دنبال می شود.
شــرکت نفت فالت قاره ایران چند ســکوی استخراج 
و بهره برداری نفتی از جمله ســکوی سلمان، سکوی بالل، 
سکوی رسالت و سکوی رشادت در نزدیکی جزیره الوان دارد 
که رفت وآمد به این سکوها با بالگرد و کشتی انجام می شود.

پیشتر یک فروند بالگرد شرکت نفت فالت قاره شامگاه 22 
تیر 1۳۹4 که بــه منظور انتقال یک مصدوم راهی یکی از 
ســکوهای نفتی شده بود سقوط کرد که در پی این حادثه 
چهار تن جان باختند.همچنین یک فروند بالگرد شرکت ملی 
حفاری نفت ایران نیز آذرماه ۹5 و 20 ثانیه پس از پرواز، در 
دریای خزر ســقوط کرده بود که در پی این حادثه پنج تن 

جان خود را از دست دادند.

شهردار منطقه ۲ از افتتاح ایستگاه های مترو 
در منطقه ۲ در مرداد ماه خبر داد.

به گزارش ایسنا، رسول کشت پور شهردار منطقه 
2 با بیان اینکه توســعه مترو در تهران و منطقه 2 
همواره جزء اولین اولویت ها قرار داشته است، افزود: 
باید بتوانیم مترو را به عنوان یک سیســتم انبوه در 
حمل ونقل عمومی مورد حمایت و توسعه قرار دهیم 
تا عالوه بر حل مشکل ترافیک، شاهد کاهش آلودگی 

هوا نیز باشیم.

کشــت پور در ادامه با تاکیــد بر لزوم حمایت از 
توسعه مترو گفت: 10 کیلومتر از خط 7 مترو با هفت 
ایستگاه در منطقه 2 واقع شده و به همین دلیل به 
طور کامل از مترو حمایت می کنیم، چرا که مترو هم 
در صورت تکمیل می تواند 250 تا ۳00 هزار نفر از 
جمعیت منطقه را در زیر زمین پوشــش دهد و در 
نتیجه تعداد زیادی از سفرهای درون شهری کاهش 
می یابد و باعث روانی ترافیک و کاهش آلودگی هوا 
می شــود که قطعا این قبیل پروژه ها مورد حمایت 

قرار خواهند گرفت.
وی بــا بیان اینکه خط 7 مترو یکی از مهم ترین 
پروژه های اولویت دار منطقه 2 اســت، خاطرنشــان 
کرد: مشکالت خط 7 را هم مورد بررسی قرار دادیم 
و 17 قطعه زمین را در اختیار مترو قرار خواهیم داد 
تا برای تعبیه مکان ایستگاه و هواکش مورد استفاده 
قرار گیرد. این در حالی است که پروژه آماده فروش 
به ارزش ۹5 میلیارد تومان را به مترو واگذار کردیم 

که بخشی از مشکالت با پیمانکاران را حل کنند.

سرویس شهرستان ها : 
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: 
ماموران انتظامی اســتان موفق به دستگیری 
سرکرده باند سازمان یافته موادمخدر در جنوب 

شرق کشور شدند.
ســرتیپ محمد قنبری اظهار داشت: یگان های 
عملیاتی پلیس ســراوان با  اشراف اطالعاتی موفق به 
شناسایی و دستگیری ســرکرده باند سازمان یافته 

موادمخدر شدند.
وی افــزود: پــس از ماه ها اقدامــات اطالعاتی و 
تخصصی گسترده، آخرین محل تردد این قاچاقچی 
در شهرستان ســراوان توسط پلیس شناسایی و روز 
دوشــنبه در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی این متهم 

در مخفیگاهش دستگیر شد.
فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان با  اشاره 
به گســتردگی اقدامات متهم دستگیر شده تصریح 
کرد: این فرد در چندین فقره درگیری مســلحانه با 
ماموران، چندین فقــره آدم ربایی، ترانزیت بیش از 
100 تن موادمخدر و تهیه سالح های سبک و سنگین 
دخالت داشته است.سردار قنبری ادامه داد: رسیدگی 
به اتهامات این متهم با همکاری دســتگاه قضایی در 

حال پیگیری است.
شهادت دو مرزبان در مرز میرجاوه 

معــاون اجتماعی فرماندهی مرزبانی سیســتان 
و بلوچســتان گفــت: دو مرزبان این اســتان بامداد 
دیروز)سه شــنبه( در درگیری با گروهک تروریستی 
در مرز میرجاوه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.به 
گزارش ایرنا ســرگرد ابوالحسن ضیایی اظهار داشت: 
مرزبانان از ساعت یک تا سه بامداد دیروز در نقطه صفر 
مرزی میرجاوه با گروهک تروریستی درگیر شده بودند 

و با تمام توان با این گروهک مقابله کردند.
وی ادامه داد: در این درگیری استوار یکم وحید 
حســین زاده اهل روســتای گزل آباد قوچان و سرباز 
وظیفه ابوالفضل غالم پور به درجه شهادت نائل شدند 
و دو نفر از  اشرار به هالکت رسیدند.وی افزود: نیروهای 
مرزبانی همچنان با تجهیــزات و امکانات در منطقه 
حضــور دارند و اجازه هیچ گونه تجاوزی را به  اشــرار 

مسلح و گروه های معاند نظام نمی دهند.

 مدیرکل محیط زیســت مازندران گفت که 
برپایی آتش و ســهل انگاری در اطفای حریق، 
افزون بــر یکصد هکتار از اراضی حفاظتی این 
خطه شمال کشــور را در تعطیالت نوروز سال 

9۷ خاکستر کرد.
حسنیعلی ابراهیمی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: میزان آتش سوزی در اراضی حفاظتی این 
خطه شــمال کشور در نوروز سال جاری در یک دهه 

اخیر بی سابقه بود.
وی دلیل این آتش سوزی را خشکسالی و خطای 
انسانی در خاموش نکردن آتش پس از استفاده در این 

اراضی اعالم کرد.
پارسال نیز طبق گزارش اداره کل محیط زیست 
مازندران، پوشش گیاهی و جنگلی افزون بر ۳00 هکتار 
از اراضی حفاظتی استان بر اثر آتش سوزی از بین رفت 
که حدود 200 هکتار آن مربوط به محدوده حفاظت 

شده زیست کره میانکاله بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران کمبود 
نیروی انسانی )یگان حفاظت( و تجهیزات اطفاء حریق 
را از مشکالت اصلی مناطق حفاظتی چهارگانه استان 

اعالم کرد.
ابراهیمی گفت که مازندان با وجود داشتن حدود 
507 هزار هکتار اراضی حفاظتی چهارگانه شامل پارک 
ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و مناطق 
حفاظت شده، کمتر از ۳00 نیرو برای حفاظت از این 

اراضی در استخدام دارد.
وی نبود تجهیزات اطفاء حریق و ماشین آالت مورد 
نیاز را از دیگر مشــکالت برای حفاظت از این مناطق 
اعالم کرده است.مازندران دارای 2 پارک ملی شامل 
پارک ملی کیاسر در منطقه کوهستانی مرکزی و پابند 

در منطقه کوهستانی شرق است

گزینه های نهایی شهرداری تهران مشخص شدند

سقوط بالگرد شرکت نفت فالت قاره 2کشته برجا گذاشت

مرداد مترو به منطقه 2 می رسد

سرکرده باند مواد مخدر 
جنوب شرق کشور

 دستگیر شد

بیش از 1۰۰ هکتار اراضی 
حفاظتی مازندران
 در آتش سوخت

معــاون دریایی و بنــدری اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان بوشهر گفت: با کمک صیادان 
هفت سرنشین لنج صیادی که در آب های خلیج 
فارس آتش گرفته بود، از مرگ حتمی نجات یافتند.
بــه گزارش ایرنــا، محمد شکیبی نســب در جمع 
خبرنــگاران افــزود: در پی اعالم اضطــرار تعاونی لنج 
داران بنــدر دیلــم به مرکــز کنترل ترافیــک دریایی 
مبنی بر آتش ســوزی در یک فروند موتور لنج صیادی 

در منطقه نفتی بهرگانســر شــناورهای قدوس 110 
و الرفــع کــه در آن محدوده حضور داشــتند و ناجی 
 ۹ از جزیــره خارگ بــه موقعیت شــناور حادثه دیده

 اعزام شدند. 
وی بیــان کرد: پس از گذشــت ۳0 دقیقه از اعالم 
اضطرار اولیه واحد عملیــات دریایی بهرگان در پیامی 
اعالم کرد تمامی هفت سرنشین لنج حادثه دیده توسط 
یک فروند شــناور صیادی حاضر در منطقه نجات یافته 

و شناور های قدوس 110 و الرفع نیز به عملیات اطفای 
حریق پرداختند. 

شــکیبی نسب اظهار داشــت: با وجود یک ساعت 
از اجــرای عملیات اطفــای حریق به دلیل حجم باالی 
آتش سوزی شناور حادثه دیده در همان منطقه غرق شد. 
وی یادآور شد: هفت سرنشین نجات یافته موتور لنج 
غرق شــده نیز در منطقه بهرگان تحویل عوامل مستقر 

روی اسکله شدند.

سرنشینان لنج آتش گرفته در خلیج فارس نجات یافتند

نیروهای انتظامی سیســتان و بلوچستان و 
هرمزگان طی عملیات های جداگانه سه هزار و 6۰۰ 
کیلوگرم انواع مواد افیونی را کشف، 6۰ سوداگر 
مرگ را دستگیر و ۱9 خودرو را نیز توقیف کردند.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: یک 
تن و 58۳ کیلوگرم مواد مخدر در درگیری مسلحانه با 
قاچاقچیان توسط ماموران انتظامی استان کشف شد. 

بــه گزارش پایگاه خبری پلیس، ســرتیپ محمد 
قنبری دیروز اظهار داشــت: با تالش ماموران انتظامی 
شهرســتان های ایرانشهر و فنوج و با پشتیبانی پلیس 
مبارزه با موادمخدر سیســتان و بلوچستان باندی که 
به صورت مسلحانه و استفاده از خودروهای کوهستانی 
اقــدام به انتقال مواد افیونی از مرزها به عمق کشــور 

می کرد، شناسایی شد.
وی افزود: اعضای این باند مسلح با دو دستگاه خودرو 
تویوتا در مسیرهای فرعی شهرستان ایرانشهر - دلگان در 

کمین یگان های عملیاتی پلیس گرفتار شدند.
وی تصریح کرد: ماموران در این درگیری مسلحانه 
عالوه  بر کشف مواد مخدر ذکر شده چهار قاچاقچی را 
دستگیر، دو دستگاه خودرو تویوتا را توقیف، یک قبضه 
سالح کالش و یک قبضه سیمینوف به همراه مهمات 

مربوطه را نیز کشف کردند.
همچنین جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان اعالم 
کرد: ماموران انتظامی هرمزگان دو تن و 17 کیلوگرم 

مواد افیونی کشف کردند.
سرهنگ عباسعلی بهدانی فرود گفت: این مواد شامل 
یک تن و 781 کیلوگرم تریاک، 2۳4 کیلو و ۶58 گرم 
حشیش، 4۳1 گرم هروئین و ۹85 گرم سایر مواد است.
وی افزود: در این رابطه 5۶ نفر دستگیر و 17 خودرو 

نیز توقیف شد.

کشف بیش از3/۵ تن 
موادمخدر در دو استان 

شرقی و جنوبی

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران 
گفت: اجرای طــرح ترافیک ســال 9۷ به دلیل 
مشکالتی که پیش آمده دو هفته به تعویق افتاده 

است. 
به گزارش فارس، محســن پورسیدآقایی در نشست 
خبری، با بیان اینکه یکی از دالیل به تعویق افتادن طرح 
ترافیک امســال، آماده نبودن مردم برای اجرای این طرح 
است، افزود: پیش بینی می شود اجرای طرح ترافیک جدید 

از 15 اردیبهشت ماه باشد.
پورســیدآقایی با بیان اینکه در طرح ترافیک جدید 
میزان اســتفاده از خودروهای شــخصی کاهش یافته و 
در مقابل، اســتفاده از سیستم حمل ونقل عمومی بیشتر 
می شود، ادامه داد:  فاصله زمانی حرکت قطارهای مترو در 
سه ماهه گذشــته و در خطوط 1، 2 و 4 به چهار دقیقه 
کاهش یافته اســت. تا آخر اردیبهشت نیز بخشی از خط 
7مترو آماده بهره برداری می شود و 10 کیلومتر از خط ۶ 
مترو از دولت آباد تا میدان امام حســین از ابتدای مهر ماه 

وارد مدار می شود.
وی درخصوص توسعه اتوبوســرانی در تهران گفت: 
قراردادهایی در این زمینه تنظیم شــده و همچنین 550 
دســتگاه اتوبوس از محل عوارض طرح ترافیک خریداری 
خواهیم کرد، همچنین دولت قول هزار دســتگاه اتوبوس 
تا پایان ســال را داده اســت، این در حالی است که در ۶ 
ســال گذشته هیچ اتوبوسی به صورت جمعی وارد مسیر 

نشده است.
معــاون حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری تهران 
اظهارداشــت: طرح ترافیک جدید برای برخی ها گران و 
برای برخی ارزان اســت، آنهایی که سهمیه دار بودند این 
طرح برایشان گران است اما برای مردم ارزان تمام می شود. 
پورســیدآقایی گفت: دوربین ها را در بزرگراه ها چک 
کرده ایم و در خروجی ها هم نصب شــده، بنابراین از این 
نظر مشکلی برای اجرا نداریم، پلیس هم دوربین های خروج 

محدوده طرح را تست کرده و تایید کرده است.
وی با بیان اینکه امسال کارت شناور نخواهیم داشت 
به این معنی که سه خودرو روزانه بتوانند با یک کارت وارد 
شوند، افزود: تنها کارت سیار داریم. این کارت سیار برای 
نهادهایی است که امنیتی هستند و بخش های حفاظتی 
آنها هر روز با یک خــودرو تردد نمی کنند و می توانند با 
این کارت شماره خودروی سهمیه ای را تغییر دهند. این 
نهادها و سازمان ها هم باید پول ورود به محدوده طرح را 
مثل ســایرین بدهند و فقط اجازه دارند شماره خودرو را 

تغییر دهند.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: 
اگر اجرای طرح جدید خوب پیش برود امیدواریم بتوانیم 
ســال آینده کل سهمیه ها را برداریم زیرا عمال در قیمت 

تفاوتی وجود ندارد.
اسامی خبرنگارانی که طرح ترافیک می گیرند 

اعالم می شود
پورســیدآقایی گفت: خبرنگاران 10درصد نرخ طرح 
را پرداخته و معلوالن و جانبازان رایگان هســتند و الباقی 

دستگاه ها تفاوتی در نرخ با سایر افراد ندارند.
به گفته وی، اســامی خبرنگارانــی که طرح ترافیک 
می گیرند روی سایت قرار می گیرد تا در این زمینه شفاف 
سازی شود.معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران با 
بیان اینکه آماده اجرای طرح ترافیک هســتیم، افزود: با 

اجرای این طرح آینده روشنی برای تهران وجود دارد.
پورسید آقایی با اشاره به سهمیه های طرح ترافیک در 
سال ۹7 گفت: نحوه سهمیه ها ابالغ شده است و تاکنون 
۹2 هزار نفر ثبت نام کرده اند اما به نظر می رســد بخشی 

از دستگاه های اجرایی هنوز نتوانسته اند سهمیه های خود 
را توزیع کنند.

وی با تاکید بر اینکه 40 درصد ســهمیه دســتگاه ها 
کاهش پیدا کرده، گفت: البته ســهمیه شهرداری تهران 

50 درصد کاهش پیدا کرده است.
معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران تاکید کرد: 
دیگر مهلت اجرای طرح ترافیک تمدید نمی شــود و اگر 
فردی هــم ثبت نام نکند ما کار را آغاز می کنیم و آنها به 

مرور کار خود را انجام دهند.
پورســید آقایی درخصوص اعتراض آژانس ها به طرح 
ترافیک گفت: تخفیف 50 درصدی برای آژانس ها در نظر 
گرفته ایم. مسافربران شخصی باید صد در صد هزینه ها را 
بدهند و تاکســی ها به صورت رایگان وارد محدوده طرح 
ترافیک شوند. البته می گویند آژانس ها پیشنهاداتی به شورا 
دادند مبنی بر اینکه نرخ کمتر شود، البته این تصمیم گیری 

دست شوراست اگر تصویب کنند ما اجرایی می کنیم.
کاهش ۲۰ درصدی ترافیک صبحگاهی 

با طرح جدید
وی درخصوص کاهش ترافیک با اجرای طرح جدید 
ترافیک اظهارداشت: در طرح جدید ترافیک حدودا ترافیک 
صبحگاهــی 20 درصد کاهش می یابد و درآمد حاصل از 

طرح حدود400 میلیارد تومان است.
معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران درخصوص 
ورود خودروها پالک شهرستان به محدوده طرح ترافیک 
گفت: این خودروها هم باید معاینه فنی داشــته باشــند. 
متاسفانه در طرح ترافیک جدید هیچ تفاوتی بین خودروی 
تهران و شهرســتان دیده نشده اســت. اما باید در آینده 

قوانین اصالح شود.
پورسید آقایی در پاسخ به این سؤال که جریمه ورود به 
محدده طرح ترافیک 20 هزار تومان است و مردم ترجیح 
می دهد به جای اینکه آرم بخرند جریمه شوند، گفت: در 
طرح جدید هر کســی وارد محدوده شوده عالوه بر اینکه 
جریمه می شــود عوارض طرح را هم که 20 درصد بیشتر 

است و در قانون هم آمده باید بپردازد.
تشریح اجرای طرح ترافیک جدید

 از سوی پلیس
رئیس پلیــس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نحوه 

اجرای طرح ترافیک جدید را تشریح کرد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره 
نحوه اجرای طرح ترافیک جدید، به پایگاه خبری پلیس 
گفت: از اول اردیبهشــت ماه ســال جاری طرح ترافیک 
جدید در محدوده های قبلی اجرایی می شود )البته دیروز 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران از تعویق دو 
هفته ای اجرای طرح ترافیکی جدید و شروع این طرح از 
15 اردیبهشت خبر داد( و پلیس نیز در این حوزه همانند 
سال ۹۶ عمل خواهد کرد؛ یعنی اگر خودرویی وارد محدوده 
طرح ترافیک شود در مبدأ ورودی، توسط دوربین ها کنترل 
می شــود و طبق استعالم چنانچه دارای مجوز طرح باشد 
دیگر مشــکلی برای تردد در محدوده وجود ندارد اما اگر 
خودرو دارای مجوز نباشد به محض ورود، شهرداری اعالم 

می کند که مجوز ندارد و ما جریمه را صادر می کنیم.
ســردار محمدرضــا مهماندار افــزود: موضوع بعدی 
درخصوص طرح ترافیک جدید، مقوله عوارض است، اگر 
خودرو وارد این محدوده شــود براساس مولفه هایی چون 
داشتن معاینه فنی برتر، زمان ورود )پیک یا غیرپیک(، زمان 
خروج و عوامل دیگر، عوارض تعیین و سپس این عوارض 
توسط شهرداری از کارت شارژ مالک خودرو کسر می شود.
مهمانــدار با بیان اینکه موضوع عــوارض یک مقوله 
میان شــهرداری و شهروند است، ادامه داد: احیانا اگر در 

بحث عوارض اختالفی بین شــهرداری و شــهروند باشد 
مثل بقیه عوارضی که در سطح شهر وضع می شود، مرجع 

رسیدگی کننده به موضوع خود شهرداری خواهد بود.
وی تأکید کرد: امســال پلیس هیچ تغییری در روند 
جریمه ورود خودروهای فاقد مجوز به طرح ترافیک نسبت 
به سال گذشته ندارد و همانگونه که در سال ۹۶ بعد از ورود 
خودرو به محدوده طرح اســتعالم می کردیم که آیا دارای 
مجوز اســت یا خیر و سپس خودروی فاقد مجوز ورود به 
طرح ترافیک، جریمه می شــد، امسال نیز همین روال به 

قوت خود باقی است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ خاطر 
نشان کرد: امسال شهرداری اعالم کرده هر کس در طول 
سال بخواهد حتی برای یک بار وارد محدوده طرح ترافیک 
شــود باید در سایت اعالمی شهرداری ثبت نام و اطالعات 
فردی، خودرویی و... را ثبت کند؛ در این فرآیند برای فرد 
یک کیف پولی الکترونیکی پیش بینی شده که فرد متقاضی 

باید این کیف پول الکترونیکی را شارژ کند.
مهماندار افــزود: آنچه که شــهرداری در این حوزه 
پیش بینی کــرده، خودروهای دولتی و دارای ســهمیه؛ 
حداقل یک میلیون تومان و شــهروندان عادی ۳۶ هزار 
تومان )حداکثر برای یک روز ( باید کارت پولی الکترونیکی 

را شارژ کنند.
عدم اجرای طرح زوج و فرد

 در روزهای پنجشنبه
وی تأکیــد کرد: محدوده طــرح ترافیک و همچنین 
محدوده زوج و فرد امسال تغییری نکرده است، در محدوده 
زوج و فرد درست مثل سال گذشته براساس آخرین رقم 
ســمت راست پالک اجازه ورود به محدوده داده می شود. 
خودروهایی که در پالک، عدد ســمت راست زوج باشد؛ 
روزهای زوج یعنی شنبه، دوشنبه و چهارشنبه اجازه تردد 
در محدوده زوج و فــرد را دارند و پالک خودروهایی که 
عدد سمت راست فرد باشد؛ روزهای یکشنبه و سه شنبه 

اجازه تردد در این محدوده را خواهند داشت.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره وضعیت تردد 
در روزهای پنج شنبه نیز گفت: فعال، به صورت موقتی و 
آزمایشی برای روزهای پنج شنبه طرح زوج و فرد اجرایی 
نمی شود البته این امر موقتی است و ممکن است بر مبنای 
وضعیت ترافیکی به ویژه در مرکز شهر تغییر کند که باید 
بگویــم از آغاز فاز اجرایی طــرح ترافیک جدید و البته با 
اعالم قبلی فعال موضوع طرح در روزهای پنج شنبه لحاظ 
نمی شود.سردار مهماندار ادامه داد: اگر دیدیم موضوع آزاد 
بودن تردد در محدوده طرح ترافیک در روزهای پنج شنبه 
مشکلی از منظر ترافیکی پیش نیاورد، ادامه می دهیم اما 

در صورت بروز مشکل قطعا روال قبلی اجرایی می شود.
وی گفــت: امســال 5۳ هــزار کارت ســهمیه برای 
ســازمان های دولتــی و نهادها صادر شــده و در اختیار 
سازمان ها قرار گرفته است، همچنین 40 هزار کارت روزانه 
نیز در نظر گرفته شده که این میزان سال گذشته 20 هزار 
بود اما سقف نهایی ورود روزانه به محدوده طرح 10۳ هزار 
است یعنی به این معنا که کسی که متقاضی ورود به طرح 
به صورت روزانه اســت بایــد دو نکته را رعایت کند. فرد 
متقاضی باید کارت پولی الکترونیکی را شارژ کند )حداقل 
۳۶ هزار تومان برای مردم عادی( و ســپس باید از سامانه 
مجوز ورود به طرح را بگیرد؛ این بدین معنی است که اگر 
ســقف ورود روزانه )10۳ هزار ( پر شــده باشد فرد دیگر 
نمی تواند وارد محدوده طرح شود و مجوز صادر نمی شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: بهتر است 
هر چه زودتر وضعیت سهمیه افراد خاص چون خبرنگاران 

و جانبازان عزیز نیز تعیین تکلیف شود.

توضیحات رئیس پلیس راهور پایتخت درباره نحوه اجرای طرح ترافیک جدید

اجرای طرح ترافیک جدید تا ۱۵ اردیبهشت به تعویق افتاد


