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حوادث ـ اخبارکشور
دادستان تهران:

راننده ،دانشگاه و پیمانکار
در حادثه علوم و تحقیقات مقصر شناخته شدند

برف سنگین
در اروپا
جان  ۱۲نفر را
گرفت

بارش سنگین برف و وضعیت نامساعد
جوی که مناطقی از اروپــا را فراگرفته به
کشته شدن  ۱۲تن منجر شد ه است.
به گزارش ایســنا ،در مناطق «آلپین» (هشت
کشــور اروپایی که رشــته کوه آلپ در آنها قرار
دارد) به دلیل بارش سنگین برف و وزش باد ،پرواز

هواپیماها با تاخیر انجام میشــود و صدها نفر سرگردان شدهاند .همچنین خطر
وقوع بهمن در مناطق کوهستانی افزایش یافته است.تالشها برای یافتن اجساد
چهار کوهنورد که در نروژ دچار حادثه شــده بودند به دلیل بارش شدید برف و
دامنه دید پایین به سختی انجام میشود.در اتریش نیز صدها نفر به دلیل مسدود
شدن مسیرهای ارتباطی در خانههای خود حبس شدهاند و در برخی مناطق این
کشور شکستن تنه درختان و تیرهای برق به قطعی برق منجر شد ه است .مدارس
در برخی مناطق برای دومین روز تعطیل اعالم شــده و پس از فروریختن سقف
برخی از ساختمانها به مالکان توصیه شده برف پشتبامها را پارو کنند.دوشنبه
شب نیز  ۱۱کوهنورد در آلمان که در برف گرفتار شده بودند نجات پیدا کردند.
همچنین در ســوئیس ،اتریش و آلمان چندین نفر به دلیل ســقوط بهمن جان
خود را از دست دادهاند .مقامات هشدار دادهاند با ادامه بارش برف احتمال سقوط
بهمن همچنان وجود دارد.به نوشته روزنامه ایندیپندنت ،در هلند نیز پروازهای
فرودگاه شیپخول آمستردام روز سهشنبه با تاخیر انجام گرفت یا لغو شد.
وقوع طوفان در لبنان منجر به ســیل
و آبگرفتگــی در اردوگاههای پناهندگان
سوری ،تخریب چادرها ،تشکها و از بین
رفتن مواد غذایی آنها شده و بادهای شدید
و سرمای سخت زمستانی را به آنها تحمیل
کرده است.
بــه گــزارش
ایســنا ،از ســال
 ۲۰۱۱میــادی
بیش از یک میلیون
سوری به لبنان در
همســایگی خود
پناهنده شدهاند که
به گفته آژانسهای
ســازمان ملل متحد بیشــتر آنها در فقر زندگی میکنند.یکی از ســوریهای
پناهنده در یک اردوگاه در شهرســتان «عکار» واقع در شمال لبنان میگوید
تقریبا نیم متر آب در این اردوگاهها و در چادر پناهندگان جمع شــده است و
طوفان باعث شده که مواد غذایی ،لباسها و دیگر وسایل ساکنان این اردوگاهها
توجوی محلی گرم و خشک آواره
از بین برود.بســیاری از خانوادهها در جســ 
شدهاند.برخی از این پناهندگان به خانه همسایههای خود در اطراف اردوگاهها
رفتهاند و با وقوع طوفان برخی به ســاختمانهای نیمــهکاره پناه بردهاند.روز
سهشــنبه آژانس پناهندگان ملل متحد اعالم کرد ۶۶ :اردوگاه پناهندگان در
لبنان تحت تاثیر این طوفان قرار گرفته که از این میان  ۱۵اردوگاه به شــدت
گرفتار سیل یا تخریب شده است.به گزارش رویترز ،دمای پایین و سرما در دره
«بقاع» در شرق لبنان نیز موجب بارش برف شده است.

آوارگی
پناهندگان سوری
در پی
طوفان لبنان

در ادامه نگرانیها نســبت به افزایش
لندنیها
ســطح آلودگی هوا در پایتخت انگلیس،
در دام پرداخت شهرداری لندن از سه ماه دیگر طرحی را به
عوارض متعدد اجرا خواهد گذاشت که براساس آن رانندگان
خودروهای عمدتــ ًا گازوئیلی برای ورود به
آلودگی هوا
بیشــتر مناطق این شهر عالوه بر پرداخت
طــرح ترافیــک،
عوارض جدیدی را
پرداخــت خواهند
کرد.
به گــزارش ایرنا،
«یوالئیزد»( )ULEZ
مخفــف «مناطــق
فوقالعاده سطح پایین
گازهای سمی» نام طرحی است که از هشتم آوریل ( 19فروردین  )1398برای
کاهش آلودگیهای ناشی از گازهای سمی خودروهای قدیمی و عمدتاً گازوئیلی
در مناطق مرکزی لندن به اجرا گذشته شده و بهتدریج تا سال  2021میالدی
ب ه تمامی مناطق این شــهر توســعه پیدا خواهد کرد.براساس این طرح که در
تمام طول شــبانهروز به اجرا گذاشته خواهد شد ،رانندگان خودروهایی که زیر
ن شده به این مناطق وارد شوند ،بایستی مبلغ  12پوند و
اســتانداردهای تعیی 
 50پنــس بهعنوان جریمه پرداخت کنند .این هزینه عالوه بر عوارض دیگری
است که شهرداری لندن در بیشتر مناطق مرکزی این شهر تحت عنوان طرح
ترافیــک به مبلغ روزانه  11پوند و  50پنــس از رانندگان دریافت میکند.در
واقع بیشــتر رانندگان خودروهای قدیمی و گازوئیلی از اینپس برای تردد در
بیشتر مناطق شهر لندن با پرداخت عوارض نزدیک به  25پوند در روز روبهرو
خواهند که این مســئله انتقادهای گســتردهای را در پی داشته است.آمارهای
رسمی نشــان میدهد که بیش از  2/5میلیون راننده انگلیسی هدف عوارض
جدید شهرداری لندن قرار خواهند گرفت .صادق خان شهردار لندن در همین
رابطه پیشبینی کرده است که روزانه  60هزار خودرو مشمول پرداخت عوارض
ل و نقل
«مناطق فوقالعاده سطح پایین گازهای سمی» خواهند شد.اداره حم 
شــهر لندن در تارنمای خود بخش جدیدی را تحت عنوان «مناطق فوقالعاده
ســطح پایین گازهای ســمی» ایجاد کرده و در آن درباره مناطق اجرای این
طرح و مشــخصات خودروهایی که مشــمول پرداخت جریمه هستند توضیح
داده است.رانندگان همچنین میتوانند با وارد کردن مشخصات خودروی خود،
اطالعات بیشتری را درباره اثرات این طرح دریافت کنند.گزارشها حاکی است
که بیش از  1/5میلیون خودروی گازوئیلی که پیش از سال  2016ثبت پالک
شــده و  500هزار خودروی بنزینی 400 ،هزار خــودروی ون 55 ،هزار ون و
ل و نقل شــهر
دهها هزار اتوبوس هدف این طرح قرار خواهند گرفت.اداره حم 
لنــدن در تالش اســت تا با دارندگان خودروهایی که هــدف طرح جدید قرار
خواهند گرفت تماس گرفته و آنها را نسبت به عواقب اجرای این طرح مطلع
کند .با اینحال «گارث بیکن» رئیس حزب محافظهکار در شورای شهر لندن
میگوید که بسیاری از این افراد از اجرای این طرح و جریمههایی که در انتظار
آنهاســت بیاطالع هستند .او این طرح را تیر خالص محبوبیت شهردار لندن
میدانــد .در تارنمای اداره حملو نقل شــهر لندن به رانندگانی که مشــمول
پرداخت جریمه میشــوند توصیه کرده است که برای تردد در داخل شهر یا از
وسایل نقلیه استفاده و یا خودروهای خود را تعویض کنند.با اینحال منتقدان
میگویند که بسیاری از اقشار کمدرآمد مردم توانایی خرید خودروهای جدید را
ندارند؛ برخی هم کارکنان شیفت شب هستند که به دلیل نبود ترافیک ،آلودگی
هوا معنایی ندارد.گزارشها حاکی اســت که آلودگی هوا در انگلیس باعث مرگ
زودرس  40تا  50هزار تن از مردم این کشور در سال میشود که از این میزان
 9هزار تن تنها مربوط به ساکنان لندن است.براساس بررسیهای صورت گرفته
ط زیست مجلس عوام انگلیس ،ترافیک وسایل نقلیه سبب
توســط کمیته محی 
انتشــار  42درصد از مونواکســید کربن 46 ،درصد از دیاکسید نیتروژن و 26
درصد از سایر گازهای خطرناک آلودهکننده در هوای شهرهای این کشور شده
است.دیاکسید نیتروژن ،دیاکسید گوگرد و مونواکسید کربن ازجمله گازهای
بسیار خطرناکی هســتند که افزایش میزان آنها در هوا میتوانند سبب ایجاد
و تشــدید بیماریهای ریوی ،قلبی ،سرطان و عوارض شدید پوستی و چشمی
شــوند.به گفته کارشناسان یکی از مهمترین دالیل آلودگی هوا در لندن و سایر
کالنشــهرهای انگلیس تعداد بســیار زیاد خودروهای گازوئیلی در این کشور
عنوا ن شده است.انجمن سلطنتی پزشــکان انگلیس چندی پیش در گزارشی
اعالم کرد که عوارض ناشــی از آلودگی هوا ســاالنه  20میلیارد پوند برای این
کشور هزینه برمیدارد.

دادســتان تهران گفت :هیئت هفت نفره بررسی
حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات،
سه عامل اساسی راننده ،دانشگاه و پیمانکار را مقصر
اعالم کرده است.
به گزارش میزان ،عباس جعفری دولتآبادی در حاشیه
نشســت بررســی وضعیت پیش فروش خودرو از اعالم نظر
کارشناسی هیئت هفت نفره در مورد حادثه واژگونی اتوبوس
در دانشگاه علوم و تحقیقات خبر داد و گفت :راننده که فوت
کرده است ،دانشــگاه و پیمانکار که مسئول خدماترسانی
در آنجا بوده اســت مقصر اعالم شدند و از طریق بیمه ،مبلغ
دیهها وصول میشود.
جعفری دولتآبادی افــزود :برخالف نظر پلیس که به
طور درصدی اعالم تقصیــر نموده بود ،هیئت هفت نفره به
نحو مساوی افراد و دستگاهها را مسئول شناخته است ،بعد
از ابالغ این نظریه مقرر شــد طبق قانون اقدام شــود و اگر
اعتراضی باشد طبق قانون به آن عمل میشود.
وی ادامــه داد :به بازپرس و دادســتان منطقه توصیه
کردهایــم که اگر خانوادهها آمادگی دارند دیه خود را بگیرند
طبق مقــررات دیه از طریق شــرکتهای بیمــه پرداخت
میشود.
دادســتان تهران با بیان اینکه پیشرفت پرونده مطلوب
بوده اســت ،گفت :تا هفته آینده کارهــای پرونده از لحاظ
قضایی تکمیل میشود و به زودی کیفرخواست صادر خواهد

جعفری دولتآبــادی در ارتباط با خریــد و فروش ارز
گفت :چندین بــار عنوان کردیم که خرید و فروش ارز جرم
اســت ،اولین پروندهای که در این زمینه به دادگاه رفت 15
متهم داشت که احکام آنها هفته گذشته صادرشد و هر کدام
به  6ماه حبس محکوم شدند ،این احکام قطعی است و اجرا
خواهد شد و اولین حکمی است که برای خرید و فروش ارز
در معابر صادر شده است.
دادستان تهران ادامه داد :تمام کسانی که در معابر خرید
و فروش ارز میکنند دچار این گرفتاری خواهند شد بنابراین
این مســائل را جدی بگیرند ،حدود 45کیفرخواست در این
رابطه صادر و به دادگاه ارسال شده است و در نوبت محاکمه
قرار دارد.

رئیسپلیس پایتخــت از انهدام  46باند مجرمان
حرفهای در جرایم مختلف و دســتگیری  193مجرم
خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،ســردار حسین رحیمی
در تشریح ششمین مرحله طرح مبارزه با سارقان حرفهای و
محکومان فراری ،اظهار داشــت :این طرح با تالش همکاران
پر تالشم در پلیس آگاهی پایتخت و نیروهای  11گانه پلیس
آگاهی در سراسر تهران بزرگ اجرا شده است.
رحیمی بااشــاره به اینکه در اجــرای این طرح  46باند
مجرمان حرفهای منهدم و  193مجرم دستگیر شدهاند ،ادامه
داد 62 :نفــر از این افراد که شــامل  23درصد ار دســتگیر
شدگان میشود کسانی هستند که در زمینه سرقت به عنف،
زورگیری ،کیف قاپی و موبایل قاپی فعالیت داشــتهاند و در
مجموع این افراد به  680فقره ســرقت و زورگیری اعتراف
کردهاند.وی با بیان اینکه در این طرح 10 ،باند سرقت منزل،
اماکن و مغازه منهدم و  34ســارق دستگیر شدهاند ،افزود:
این سارقان که  18درصد کل سارقان دستگیر شده هستند،
به  175فقره سرقت منزل ،اماکن و مغازه اعتراف کردهاند.
رئیسپلیس پایتخت اظهارداشت :در این طرح  69سارق
خودرو ،موتورسیکلت و لوازم و محتویات داخل خودرو که در
 16باند فعالیت میکردند ،دستگیر شدهاند که در تحقیقات
پلیسی ،این سارقان به یک هزار و  340فقره سرقت اعتراف
کردهاند.
ســردار رحیمی بااشاره به اینکه  126نفر از این سارقان
( 64درصد) دارای چندین ســابقه کیفری میباشــند ،بیان
داشت :در این مرحله از اجرای طرح ،چندین محموله کاالی
قاچــاق به ارزش تقریبی  45میلیارد تومان از  17قاچاقچی
کشــف و از محموله قاچاقچیان کاالهایی از قبیل  15هزار

ثوب پوشاک و  650رول پارچه قاچاق کشف شده است.
آغاز اجرای طرح مشترک پلیسهای تخصصی
درخصوص مبارزه با قاچاقچیان مواد محترقه
وی با تاکید بر جدیت پلیس در مبارزه با قاچاقچیان مواد
محترقه و کسانی که در چهارشنبه پایانی سال مشکالتی را
برای شهروندان ایجاد میکنند ،گفت :تاکنون بالغ بر  15تن
انواع مواد محترقه غیرمجاز کشف شده است.
فرمانــده انتظامی تهران بزرگ با بیــان اینکه پلیس با
جدیت با واحدهای صنفی و همچنین کســانی که اقدام به
ورود و خرید و فروش مواد محترقه میکنند برخورد قانونی

شد و امیدواریم پرونده به زودی نیز به دادگاه ارسال شود.
جعفری دولتآبــادی با بیان اینکه در بخش افرادی که
فوت شده و مصدوم شدند پرونده تفکیک شده است ،گفت:
در مورد مصدومین نیز که بخواهند دیه بگیرند منعی وجود
ندارد و از طریق بیمه این امکانات در نظر گرفته شده است،
ضمن اینکه تعداد افراد بستری در این زمینه  ۱۰نفر هستند.
وی در پاســخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا پرونده شاکی
خصوصی دارد گفت :خانوادههایی که فرزندانشان فوت شده
و همچنین مصدومین طرح شکایت کردهاند و پرونده شاکی
خصوصی دارد.

برخورد جدی با خرید و فروش ارز در معابر

رسیدگی به پرونده  ۲۰شرکت لیزینگی
با  5هزار شاکی
جعفــری دولتآبادی همچنین در نشســت بررســی
پروندههای تخلفات شــرکتهای لیزینگی گفت :پرونده ۲۰
شــرکت لیزینگی و واردکننده خودرو با پنــج هزار و ۱۰۰
شاکی و دو هزار میلیارد تومان مطالبات در دست رسیدگی
است.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما ،وی افزود :رسیدگی
به این پروندهها بســیار ســخت اســت چرا که منابع مالی
متهمان نامشخص است و خیلی مواقع سرمایهای شناسایی
نمیشود و فشــار شــکات نیز روند تحقیقات را پیچیدهتر
میکند.
دادســتان تهران گفــت :امروز  ۲۰پرونــده قضایی در
دادستانی تهران درخصوص تخلفات شرکتهای لیزینگی در
حال بررســی است و در قریب به اتفاق این پروندهها به این
نتیجه رســیدیم که نظارت بانک مرکــزی و وزارت صنعت،
معدن و تجارت درباره شرکتهای لیزینگی و موضوع پیش
فروش خودرو کافی نبوده است.
جعفری دولتآبادی اظهارداشت :این استدالل را که هر
کسی درخواست ثبت شــرکت کرد به او ثبت داده میشود
مورد قبول نیست و اگر تخلفات در ثبت شرکتها ادامه پیدا
کند حتما تعقیب میکنیم و از سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور هم میخواهیم حتما در این قضیه ورود کند.

انهدام  46باند مجرمان حرفهای در پایتخت

جابه جایی مرسولههای پستی
با موتورسیکلت برقی

عضو هیئتمدیره شــرکت ملی پست جمهوری
اسالمی ایران گفت :چهار هزار دستگاه موتورسیکلت
برقی برای جابه جایی مرسوالت پستی با هدف کاهش
آلودگی هوا در شهرهای کشور به کار گرفته میشود.
به گزارش ایرنا ،علیرضا زرگوش ،افزود :شرکت ملی پست
جمهوری اســامی ایران برنامه منســجمی را برای استفاده
از نــاوگان حملونقل برقی با هدف انطباق با اســتانداردهای
خدمات سبز ابتدا در سطح کالنشهرها و در مرحله بعد در سایر
شهرها در دست اجرا دارد.وی ادامه داد :طرحی دراین زمینه
به مجلس شورای اسالمی ارائه شده که بودجه آن نیز پس از
بررسی در کمیسیونهای تخصصی اعالم خواهد شد.زرگوش
گفت :با توجه به افزایش امانات پســتی ،ضرورت اســتفاده از
ناوگانهای حملونقل غیر آالینده محیط زیست بیش از پیش
احساس میشود.وی خاطرنشان کرد :از برنامههای در دست
اقدام مدیران شبکه پســتی همسان سازی پرداختهای غیر
مستمر موزعان با حجم عملکرد و میزان توزیع است.

تحویل  201زندانی
به مقامات قضایی افغانستان

معاون دادستان عمومی و انقالب مشهد در امور
اجرای احکام کیفری گفت 201 :زندانی افغانستانی در
چارچوب اجرای تفاهمنامه جمهوری اسالمی ایران و
افغانستان از طریق مرز تایباد در خراسان رضوی به
مقامات کشور متبوع خود تحویل شدند.
به گزارش ایرنا  ،مجتبی عندلیب ،افزود :این زندانیان برای
گذرانــدن ادامه دوره محکومیت خود از طریق مرز دوغارون
در تایباد به مقامات قضایی افغانســتان تحویل داده شدند.
وی افزود :محکومان مذکور در زندانهای خراســان رضوی،
گلســتان ،آذربایجان غربی ،اصفهان ،کرمان و خوزســتان
نگهداری می شــدند که برای ادامه تحمل محکومیت خود
تسلیم مقامات محلی کشور افغانستان شدند.

کشف  2تن مواد مخدر
در ایرانشهر

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از
کشف بیش از  2تن مواد مخدر و توقیف یک دستگاه
خودرو در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر
در شهرستان ایرانشهر خبر داد.
ســرتیپ احمد طاهری اظهار داشــت :ماموران پلیس
مبارزه با مواد مخدر ایرانشهر هنگام گشتزنیهای هدفمند
در محور بزمان به سمت دلگان به یک دستگاه خودرو نیسان
سفید رنگ مشکوک شــده و با عالئم هشدار دهنده به این
خودرو فرمان ایســت دادند که راننده با مشــاهده پلیس با
سرعت به سمت جاده خاکی پیچیده و دو نفر سرنشین آن
نیز اقدام به تیراندازی به سمت ماموران کردند.
وی بیان کرد :ماموران پلیس نیز با به کارگیری ســاح
مقابلــه به مثل کــرده که در این هنگام نیســان مذکور در
شــیارهای خاکی منطقه متوقف شــد و قاچاقچیان درحال
تیرانــدازی اقدام به تخلیه کیســههای حامل مواد از داخل
خودرو و ســوزاندن آنها کردنــد.وی گفت :در همین هنگام
یک دســتگاه خودروی پژو پارس و دودستگاه موتورسیکلت
«تریل» نیز از مسیر خاکی پشت سراشرار به کمک آنها آمده
و درگیری مسلحانه طرفین شــدت گرفت.وی ادامه داد :با
ملحق شــدن نیروهای کمکی به تکاوران پلیس سوداگران
مــرگ که عرصه را بر خود تنــگ دیدند اقدام به آتش زدن
گسترده مواد کرده و با استفاده از موتورسیکلتها و خودروی
پــژو پارس و وضعیــت جغرافیایی منطقه متواری شــدند.
طاهری گفت :در بررسی محل درگیری مقدار یک تن و 855
کیلوگرم مواد ســوخته و  145کیلو و  800گرم مواد مخدر
از نوع تریاک در بستههای سالم کشف شد.وی افزود :تالش
برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان متواری ادامه دارد.

اعتراض بسیج دانشجویی
در پی مرگ یک بانوی
کارتنخواب در شیراز

جمعی از دانشجویان بســیجی دانشگاه شیراز
سهشــنبه شــب در اعتراض به مرگ یــک بانوی
کارتنخواب در مقابل ساختمان شورای شهر شیراز
تجمع کرده و خوابیدند.
بــه گزارش خبرگــزاری فــارس از شــیراز ،جمعی از
دانشجویان بســیجی دانشگاه شــیراز که تعدادشان به 40
نفر میرســید ،پس از انتشار بیانیه خود در اعتراض به فوت
«گلبس» در شــیراز و با تأکید بر اتخاذ تصمیم اساسی در
جهت حل مشــکل کارتنخوابهای شیراز مقابل ساختمان
شورای شهر شیراز سرما را به جان خریده و شب را به صبح
رساندند.
لیال دودمان نائبرئیسکمیســیون حقوق شــهروندی
شورای شــهر شــیراز به همراه محمدرضا محمدحسنپور
معاون خدمات شــهری شهرداری شیراز در بین دانشجویان
حاضر شدند.

افسر پلیس راهنمایی و رانندگی
زاهدان به شهادت رسید

فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان گفت:
سرگرد غالمحسین جان دوســت از ماموران پلیس
راهنمایی و رانندگی در زاهدان به شهادت رسید.
توگو با ایرنا اظهار داشت:
سرتیپ محمد قنبری در گف 
ســرگرد جان دوست سه شنبه شــب بر اثر تیراندازی افراد
ناشناس در زاهدان به شهادت رسید.
وی ادامه داد :شــهید جان دوســت مامور راهنمایی و
رانندگی برای برقراری نظم ترافیکی در زاهدان مشــغول به
خدمت بود که متاسفانه به شهادت رسید.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت :پیگیرهای
الزم برای شناسایی و دستگیری ضاربان ادامه دارد.
بر اســاس گزارشهای رســیده راکبین یک دســتگاه
موتورسیکلت در خیابان سعدی غربی حدفاصل خیابان کوثر
و مکران بر روی گشــت خودروی راهور زاهدان آتش رگبار
گشودند که یک افســر راهور شهید و یک سرباز وظیفه نیز
که در صحنه حضور داشــت مجروح و به بیمارستان منتقل
شده است.

شهادت سرباز وظیفه دردرگیری
با قاچاقچیان مواد مخدر

خواهد کــرد ،افزود :با توجه به اهمیت مبارزه با قاچاق مواد
محترقه طرح مشــترکی بــا همکاری پلیسهــای آگاهی،
پیشــگیری و امنیت عمومی شــروع کردهایم و این طرح با
جدیت ادامه خواهد داشت.

بازداشت  70دالل ارز

رحیمــی با تاکید بر اینکه هر گونــه خرید و فروش ارز
بایــد از صرافیهای مجاز و بانکها انجام شــود ،در رابطه با
طرح مبارزه بــا دالالن ارز ،اظهارداشــت :تاکنون دو طرح
توسط پلیس آگاهی اجرا شده و حدود  70نفر از دالالن ارز
دستگیر شدهاند.

پایان بازسازی واحدهای تعمیری در مناطق زلزله زده

رئیسستاد هماهنگی بازسازی استان کرمانشاه،
از اتمام پایان عملیات بازسازی و مقاومسازی تمامی
 60هزار واحد تعمیری خســارتدیده در مناطق
زلزلهزده این استان خبر داد.
توگو با ایرنــا افزود :تمامی
رضا خواجــهای در گف 
مالکان واحدهای تعمیری با معرفی به بانکهای عامل از
تسهیالت تعمیرات برای واحدهای مسکونی خود با توجه
به نوع آسیبدیدگی برخوردار شدند.
وی اظهار داشت :همچنین از مجموع  37هزار واحد
تخریبی نیز کار ســاخت  23هزار واحد مسکونی پایان
یافته و عملیات احداث  14هزار واحد مســکونی نیز در
دست اقدام است.
این مقام مسئول گفت :قرار شد در جریان زلزله 6/4

ریشتری چهارم آذر امسال در مجموع  600واحد تخریبی
و ســه هزار و  500واحد تعمیری در زمره کار بازسازی
قرار بگیرد که طبق ارسال پیشــنهاد استاندارکرمانشاه
به هیئت دولت ،بازســازی و مقاومسازی این واحدها به
محض تصویب و ابالغ دولت انجام میشود.
خواجهای تاکید کرد :هیچ یک از واحدهای بازسازی
شده پس از زلزله بزرگ پارسال غرب کرمانشاه  ،در زلزله
 6/4ریشتری آسیب ندیدند.البته در زلزله  6/4ریشتری
یکشنبه چهارم آذر  97هم  771مصدوم و بیش از چهار
هزار واحد مسکونی خســارتدیده ،به این آمارها اضافه
شد .مسئوالن ارشد اســتان گفتهاند که همه واحدهای
خســارتدیده روســتایی را تا پایان امسال و واحدهای
شهری را تا نیمه اول سال  98تکمیل میکنند.

هفت نفر در آتشسوزی مدرسه زاهدان
مقصر شناخته شدند
دادستان عمومی و انقالب زاهدان گفت :هفت نفر
در پرونده آتشسوزی مدرسه دخترانه غیر انتفاعی
اسوه حسنه در این شهر مقصر شناخته شدند.
به گزارش ایرنا ،حجتاالســام علی موحدی راد اظهار
داشت :بر اساس بررسیهای انجام شده و گزارش کارشناس
رسمی قوه قضائیه در پرونده آتشسوزی مدرسه اسوه حسنه
زاهــدان  50درصد مدیر مدرســه و دو نفر از عوامل داخلی
مدرســه و  50درصد چهار نفر از مدیران ناحیه دو آموزش و
پرورش مقصر وقوع حادثه اعالم شدند.
وی ادامــه داد :متهمان پس از تفهیم اتهام با قرار وثیقه
آزاد شدند و آموزش و پرورش از طریق بیمه دیه دانشآموزان

را پرداخت کرد.
دادســتان زاهــدان از اعتراض اولیــاء دم و متهمان به
کارشناسی ،خبر داد و افزود :افراد نامبرده درخواست ارجاع
به هیئت کارشناسی کردهاند که این درخواست مورد بررسی
قرار خواهد گرفت.
یک واحد آموزشی پیش دبستانی و دبستان غیر انتفاعی
در خیابان مصطفی خمینــی  23زاهدان  27آذرماه طعمه
حریق شد که در آن چهار دانشآموز این مدرسه دخترانه به
نامهای مونا خسروپرســت ،صبا عربی ،مریم نوکندی و یکتا
میرشــکار بر اثر سوختگی باالی  90درصد جان خودشان را
از دست دادند.

اخاللگران بازار ارز در قزوین  ۲۲۰میلیارد ریال
درآمد غیرقانونی کسب کردند

دادستان عمومی و انقالب قزوین گفت:اخاللگران
بازار ارز در قزوین  ۲۲۰میلیارد ریال درآمد غیرقانونی
و نامشروع کسب کردند.
به گزارش تســنیم ،به نقل از روابط عمومی دادگستری
کل اســتان قزوین ،محمد قاسمی بااشاره به دستگیری 12
نفر از اخالگران نظام ارزی کشــور توســط وزارت اطالعات
اظهار داشــت :عدهای سودجو و منفعتطلب اقدام به اخالل
در نظام ارزی و اقتصادی کشــور کردند که با گزارش اداره
کل اطالعات اســتان و دســتورات قاطع قضایی اعضای این
باند  12نفره در استانهای تهران ،قزوین و آذربایجان شرقی
شناسایی و دستگیر شدند.
وی خاطرنشان کرد :اعضای این باند که اقدام به توزیع
ارز به صورت گســترده در استانهای مختلف میکردند به
اتهام اخــال در بازار ارز و نظام ارزی کشــور ،قاچاق ارز از
طریق خریــد و فروش غیرقانونی ،تحصیــل مال و منفعت

نامشروع ،فرار مالیاتی و پولشویی تحت تعقیب قرار گرفته و
دستگیر شدند .وی بیان داشت :سرکرده این باند بزرگ فساد
اقتصــادی که ارز قاچاق را از برخی مبادی داخلی و خارجی
تهیــه و توزیع میکرد در حالی که قصد خروج از کشــور را
داشــت با اقدامات به موقع قضایی و اطالعاتی شناســایی و
دستگیر شد.
قاســمی تصریح کرد :اعضای این باند ســازمان یافته و
حرفهای از سال  93در مجموع بالغ بر  20هزار میلیارد ریال
گردش مالی داشــتهاند و براساس بررسیهای به عمل آمده
از طریق خریــد و فروش غیرقانونی نزدیک به  450میلیون
دالر ،بیش از  220میلیارد ریال درآمد غیرقانونی و نامشروع
کسب کردهاند .دادستان عمومی و انقالب قزوین خاطرنشان
کرد :متهمان این پرونده برای جلوگیری از شناسایی اعضاء با
اجاره حساب بانکی شهروندان اقدام به جابهجایی مبالغ مورد
نظر خود میکردند.

بازداشت  13عضو جدید شبکه تبشیری در البرز

 ۱۳عضو دیگر شبکه تبشیری صلیبی صهیونیستی
در استان البرز دستگیر شدند.
به گزارش تســنیم اعضای این شبکه به صورت برنام ه
ریزی شده با عناصر خارج از کشور در ارتباط بوده و عقاید و
افکار انحرافی در مسیحیت را تبلیغ میکردند.دستگیرشدگان
که با عناصر تبشیری در چند کشور خارجی در ارتباط بوده
و در سمینارهای ســازمانهای صلیبی صهیونیستی حضور
فعال داشــتهاند ،با ترویج عقاید و افکار انحرافی مسیحیت،
مورد اعتراض رســمی جمعی از مسیحیان استان البرز قرار
گرفتهاند.مسیحیت تبشیری یکی از جریانات انحرافی است
که با طعمه قرار دادن اقشــار آســیبپذیر و آســیبدیده،

ضعفها و مشــکالت این افراد را پلی برای جذب آنها به این
عقاید انحرافی کرده و نســبت به جذب آنها و تحمیل عقاید
انحرافی اقدام میکند.وعده اخذ تابعیت از کشورهای اروپایی
برای افرادی که در تور این جریان انحرافی افتادهاند یکی از
شگردهای این شبکه انحرافی است که عدم اجرای وعدههای
داده شده افراد را دچار آسیبهای روحی و روانی کرده است.
افراد آسیبدیده از این جریان جذب سخنان فریبنده و رفتار
به ظاهر محبتآمیز مبلغان مســیحی صلیبی صهیونیستی
شــده و در این مسیر به عنوان یک مهره و سرباز در خدمت
ســازمانها و جریانهای طماع صلیبی صهیونیســتی قرار
میگیرند.

معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان
خوزســتان گفت :سرباز وظیفه اســتوار دوم سلیم
شاوردی از پرسنل پاسگاه انتظامی پل زهره شهرستان
بهبهان که دوشنبه شب در درگیری با سوداگران مرگ
زخمی شده بود سهشنبه شب به دلیل شدت جراحات
وارده به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
سرهنگ علی قاسمپور اظهار داشت :در راستای اجرای
طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با فروش و توزیع مواد
مخدر ،ماموران پاســگاه انتظامی پل زهره در تاریخ  16دی
ماه جاری ،یک دستگاه خودروی سمند حامل  30کیلوگرم
مواد مخدر را با ســه نفر ســوداگر مرگ شناسایی و متوقف
کردند.
وی افــزود :در حین جابهجایی خــودروی حامل مواد
مخدر ،قاچاقچیان قصد ربودن مواد مخدر را داشتند که پس
بوگریز توســط مامورین با رعایت قانون بکارگیری
از تعقی 
سالح هر سه متهم زخمی و دستگیر شدند که در این حین
اســتوار دوم وظیفه سلیم شــاوردی نیز مجروح و به دلیل
شــدت جراحات وارده به بیمارستان شهرستان اهواز منتقل
شد.
سرهنگ قاســم پور گفت :به رغم تالش پزشکان ،این
ســرباز به دلیل شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت
نائل آمد.

رهایی فرد ربوده شده
در نیکشهر

جانشین فرماندهی انتظامي سیستان و بلوچستان
از عمليات موفقيتآميز ماموران انتظامي شهرستان
نیکشهر در شناسايي گروگانگیران و رهایی فرد ربوده
شده خبر داد.
ســرتیپ احمد طاهــری در گفتوگو با فــارس اظهار
کرد :درپــی مراجعه حضوری خانــواده مردی در حدود 50
ساله و اعالم ربوده شدن او توسط عدهای ناشناس ،موضوع به
صورت ویژه در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود :در تحقیقات اولیه مشخص شد که ربایندگان
بــا تماس تلفنی با این فرد به بهانه ســپردن انجام یک کار
عمرانی ،او را به حاشــیه شــهر و محلی خلوت کشانده و با
تهدید سوار یک دســتگاه پژو  405نقرهای کرده و گروگان
گرفتند.
طاهری با اشــاره به اینکه با تماس تلفنی گروگانگیران
با خانواده فرد ربوده شده و مطالبه مبلغ چهار میلیارد ریال،
انگیزه مالی جرم معلوم شــد ابراز داشت :مأموران پلیس با
اســتفاده از ســرنخهای موجود و اقدامات فنی و تخصصی
موفق شدند هویت و مخفیگاه آدمربایان را شناسایی کنند     .
این مقام ارشــد انتظامی گفــت :مأموران پلیس پس از
شناسایی مخفیگاه گروگانگیران در روستای گورناگان بخش
چانف نیکشهر عملیات شبانهای را برای رهایی گروگان آغاز
کردند.
طاهری گفت :فرد ربوده شــده پــس از آزادی صحیح
وسالم به آغوش خانواده بازگشت و دستگیری ربایندگان نیز
در دستور کار پلیس قرار دارد.

درگیری دانشآموزان شیرازی
منجر به قتل شد

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس گفت:
درگیری بین چهار دانشآموز شیرازی که صبح دیروز
(چهارشنبه  19دی) رخ داد منجر به قتل یکی از آنها
با ضربه چاقو شد.
توگو با ایرنا ،افزود:
ســرهنگ کاووس محمدی در گف 
ســه نفر دیگر از دانشآموزان که در این درگیری مشارکت
داشتند دستگیر شدند که دو نفر از آنها  16سال سن و یکی
 17ساله است.
وی اضافه کرد :جزئیات پرونده در حال بررســی است و
تشــخیص اینکه قاتل اصلی کدام یک از این سه دانشآموز
بوده و ضربه نهایی را زده است مسئلهای فنی است که نیاز به
بررسی دقیقتر دارد و جزئیات آن در روزهای آینده منتشر
خواهد شد.
وی گفــت :دانشآمــوز مقتــول در مســیر انتقال به
بیمارستان فوت کرد.
مدیــر آموزش و پرورش ناحیه ســه شــیراز نیز گفت:
درگیری دانشآموزان دبیرستانی پس از پایان امتحان و در
بیرون از دبیرستان ارسنجانی شیراز رخ داد.
محمد کماندار بیان کرد :مقتــول دانشآموز پایه دهم
رشته انســانی دبیرستان ارســنجانی بوده اســت وقاتلین
دانشآموزان هنرستانهای جوانمردی و دستغیب به همراه
یک نفر از اراذل بودهاند.
وی ابراز داشــت :ایــن دانشآموز پــس از امتحان و با
تعطیلی مدرســه ،در راه رفتن به سمت منزل با تعدادی از
دانشآموزان دیگر درگیر که منجر به قتل او شــد .وی ابراز
داشت :در پی این اتفاق بالفاصله مدیر دبیرستان مربوط در
محل حاضر شــد و مراتب را به اورژانس و پلیس اطالع داد.
علت درگیری هنوز مشخص نیست.

حوادث کوتاه از کشور
کبوتری که دست سارق را رو کرد

اصفهان– خبرنگار کیهان :فرمانده انتظامی شهرســتان خمینیشهر گفت:
ماموران گشت یکی از کالنتریهای فرماندهی انتظامی این شهرستان ،هنگام
گشــتزنی ،به فردی که مشغول حمل یک گونی بود مشکوک و در بازرسی از
آن  17كبوتر را  كشف کردند.
ســرهنگ علی جعفرینژاد با بیان اینکه این متهم در بازجوییهای پلیس
به دزدی کبوترها اعتراف نکرد افزود :در این هنگام یکی از افســران کالنتری با
هوشیاری نامهای به این عنوان که صاحب كبوتر به كالنتري مراجعه کند  ،به
پای یکی از کبوترها بسته و او را رها کرد.
وی گفت :در آخرین لحظاتی که زمان دســتور قضايي مبنی بر بازداشت
متهم رو به پايان بود فردي همراه كبوتر و نامه به كالنتري مراجعه و از سرقت
کبوترهایش خبر دادو بدین وسیله دست سارق رو شد.

نشت گاز

تبریز– خبرنگار کیهان :مدیر امور ارتباطات سازمان آتشنشانی تبریز گفت:
بر اثر نشــت گاز مایع از گاز پیک نیک در خیابان دامپزشــکی تبریز ،انفجاری
رخ داد.
حجتاالسالم یعقوب موسوی اظهار کرد :این حادثه موجب وقوع انفجار و
آتش سوزی در راه پله طبقه ششم ساختمانی شش طبقه در خیابان دامپزشکی
تبریز شد.
وی افزود :این آتش سوزی به سرعت اطفاء شد و مرد  63سالهای که دچار
سوختگی سطحی شده بود ،جهت مداوا در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفت.

دستگيري سارقان باطری

قزويــن – خبرنــگار کیهان :فرمانده انتظامی شهرســتان بوئيــن زهرا از
دستگيري دو سارق باطری خودرو در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ حســین علیاننژادی گفت :واحد انتظامی بخش «دشتابی» در
حین گشتزنی در حوزه استحفاظی یک سارق را حین سرقت باطری مشاهده
و بالفاصله وی دستگیر و به کالنتری منتقل کردند.
وی افــزود :متهم در بازجویی فنی کارآگاهــان پلیس آگاهی به  50فقره
ســرقت باطری خودرو با همدســتی یک ســارق دیگر در ســطح شهرستان
«تاکستان» و «بوئین زهرا» اعتراف کرد.

شکار شکارچی

تبریز -خبرنگار کیهان :سرپرســت اداره حفاظت محیط زیســت اسکو از
بازداشت سه شکارچی غیر مجاز در منطقه حفاظت شده سهند خبر داد.
عباس نصیری افزود :یگان حفاظت محیط زیســت شهرســتان اســکو از
دستگیر شدگان چهار راس الشــه خرگوش و سه قبضه سالح شکاری کشف
و ضبط کرد.

کشف تریاک

بوشهر -ایرنا :فرمانده دریابانی استان بوشهر گفت 720 :کیلوگرم تریاک در
ساحل بندر دیر این استان کشف شد.
ســرتیپ ولیاهلل رضایینژاد افزود :ایــن میزان تریاک بــا انجام اقدامات
اطالعاتی پایگاه دریابانی و ماموران انتظامی در ساحل دیر کشف شده است.
وی بیان کرد :در این ارتباط دو متهم دســتگیر و تحویل مقامهای قضایی
شدند.

مرگ دانشآموز

خرمآباد – ایرنا :روابط عمومی آموزش و پرورش لرســتان اعالم کرد :یک
دانشآموز کوهدشــتی که در زنگ تفریح در حیاط مدرسه به صورت تصادفی
از ناحیه ســر با همکالســی خود برخورد کرده بود پس از چند روز بستری در
بیمارستان جان خود را از دست داد.
محمد سبزی دانشآموز دبستان «شهید باهنر دو» کوهدشت در تاریخ 10
دی ماه جاری در حیاط مدرســه با همکالسی خود به صورت تصادفی برخورد
کرده بود.

سقوط کودک در کانال اب

سرویس شهرستانها :فرمانده انتظامي شهرستان «پارسآباد» گفت :بر اثر
بي احتياطي و غفلت والدین  ،کودک  20ماهه در کانال آب روســتای «گونش
لو» غرق و جان خود را از دست داد.
ســرهنگ حسین بهمنی ،افزود :با بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد
کودکــی  20ماهه به علّت بــي احتياطي و غفلت والدین و به هنگام بازی در
کنار کانال روســتای «گونش لو» ،به داخل رودخانه ســقوط و جان خود را از
دست داده است.

برخورد دو کامیون

قزویــن – خبرنــگار کیهان :رئیسپلیس راه اســتان قزوین از برخورد دو
کامیون «هیوندا» و «ولوو» و کشــته شــدن یک تن در این ســانحه رانندگی
خبر داد.
ســرهنگ نصراله بیگلری افزود :با حضور مامــوران در محل وقوع حادثه
مشخص شد یک دستگاه کامیون هیوندا با یک سرنشین با یک دستگاه کامیون
ولــوو برخورد و راننده خودرو هیوندا به علت شــدت ضربات وارده در دم فوت
کرده است.
وی گفت :کارشناسان پلیس راه به میزان 50درصد (اداره راه و شهرسازی
بــه علت تبصره  3ماده  )14و عدم رعایت حق تقدم از ســوی راننده کامیون
ولوو نسبت به کامیون هیوندا به میزان  50درصد علت این حادثه اعالم کردند.

فروش سکه تقلبی

ســمنان – فارس :معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان سمنان از
دســتگیری دو متهمی که قصد فروش سکههای تقلبی در دامغان را داشتند،
خبر داد.
سرهنگ حســین پیوندی اظهار داشــت :عوامل یگان امداد حین اجرای
مأموریت به یک دســتگاه سواری پراید که از ســمنان به دامغان در تردد بود
مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان ســمنان گفت :در بازرســی
از خودرو  948ســکه قدیمی کشــف شــد که در پی آن دو متهم برای ادای
توضیحات به کالنتری منتقل شدند.
پیوندی خاطرنشــان کرد :در تحقیقات بعدی و با همکاری کارشناســان
میراث فرهنگی مشخص شــد سکههای منقوش به تصویر پادشاهان ساسانی،
تقلبی بوده و متهمان قصد فروش آنها را به ارزش چهار میلیارد ریال در دامغان
داشتند.

سرقت اینترنتی

اصفهان– خبرنــگار کیهان :فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر
ازشناســایی و دستگیری فردی که با به دســت آوردن اطالعات کارت بانکی
شاکی اقدام به برداشت  37میلیون ریال به صورت غیر مجازکرده بود خبر داد.
سرهنگ «علي جعفرينژاد» گفت :در پي شكايت يكي از شهروندان مبني
بر اينكه مبلغ  37ميليون ريال به صورت غير مجاز از حساب بانكي وي سرقت
شده ،بررسي موضوع در دستور كار پليس فتاي اين فرماندهي قرار گرفت.
وي افزود :با بررســي هاي تخصصی انجام شــده مشخص شد متهم با به
دســت آوردن اطالعات و رمز هاي عبور ،مبلغ  37ميليون ريال را طي چندين
مرحله از حساب بانکي وي برداشت کرده است.
سرهنگ جعفرينژاد تصريح كرد :با انجام تحقيقات ،متهم مذكور شناسائي
و حسب دستور مقام قضائي دستگير و در مواجه با مدارك و مستندات پليس
صراحتا به بزه انتسابي اقرار و انگيزه خود را سودجويي عنوان داشت.

حکم اعدام محیطبان همدانی
نقض شد

همدان– خبرنگار کیهان:
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت همدان اعــام کرد :پرونده
محیطبان سعید مومیوند در دیوان عالی کشور بررسی و حکم قصاص نقض
شد و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیســت همدان ،ســرهنگ جمشید
محبتخانی افزود :با توجه به اعتراض سازمان حفاظت محیط زیست به رای صادر
شده مبنی بر قصاص نفس محیطبان «سعید مومیوند» ،این پرونده دوباره در شعبه
 47دیوان عالی کشور بررسی و حکم صادره نقض شد.
وی با قدردانی از قوه قضائیه و رئیسسازمان حفاظت محیط زیست گفت :این
پرونده دوباره در شــعبه یاد شده بررســی و با نقض حکم قصاص نفس ،پرونده به
همان شعبه در همدان بازگشت داده شد.
آذر ماه سال  95یک شکارچی در جریان تعقیب وگریز و درگیری با محیطبانان
منطقه حفاظتشده زخمی شد.
به دنبال زخمی شدن این شکارچی ،محیطبانان بالفاصله وی را به بیمارستان
بعثت همدان منتقل کردند که پس از چند روز بستری جان باخت.

