حوادث ـ اخبارکشور

ع موادمخدر در تهران
انهدام  5باند توزی 

انفجار مهیب
در پاریس
با  4کشته
و  47زخمی

بر اثر انفجاری بزرگ در یکی از مناطق
مرکزی پایتخت فرانســه چهار تن کشته و
 47نفر دیگر زخمی شدند.
به گــزارش خبرگزاری فرانســه ،این انفجار
مهیب در یک نانوایی در منطقه نهم پاریس اتفاق
افتاد و موجب شکسته شــدن ویترین مغازهها و

تخریب ســاختمانهای اطراف آن شــد.طبق گزارش پلیس فرانسه ،علت این
انفجار که داخل یک مغازه رخ داد ،هنوز مشخص نیست ،اما فرضیه نشت گاز از
بقیه فرضیهها بیشتر مطرح است.سخنگوی آتشنشانی پاریس از افزایش شمار
مجروحــان به  47نفر خبر داده که حال  ۱۲نفر از آنها وخیم گزارش شــده
است .وزارت کشور فرانسه نیز در خبری مرگ چهار نفر بر اثر این حادثه را تأیید
کرده است.گفتنی است ،بر اثر این انفجار طبقه همکف و طبقه اول ساختمانی
واقع در نبش خیابان «ترهویز» در آتش سوخت و مغازه نانوایی که در آن انفجار
روی داد ،کامال تخریب شــد .در این انفجار چندین دستگاه خودر و نیز واژگون
شد و آسیب زیادی دید.
مدیر یک مدرسه در مورکامب واقع در
دانشآموزان
منطقه النکاشــر در شمال غربی انگلستان
انگلیسی
گفــت ،دانشآموزان مدرســه او به حدی
به دنبال غذا گرسنه هستند که پس از ورود به مدرسه در
سطل زباله به دنبال غذا میگردند!
در سطل زباله
به گزارش رســانههای انگلیس« ،ســیوبان
کالینگــوود»
در برنامــه
صبحگا هــی
تلو یز یو نــی
بی بی ســی
افــزود :از هر
 10دانشآموز
این مدرســه
یک نفــر در
خانــوادها ی
کهای غذا تامین میکند.وی
زندگــی میکند که نیازهای غذایی خود را از بان 
ادامه داد :آمارهای اعالم شده یک مسئله است ،اما متاسفانه چهره دانشآموزان
گرســنه را در پشــت آمارها میبینم .بچههایی داریم که چیزی برای خوردن
همراه ندارند و برخی بچهها به علت گرســنگی تمام وقت به فکر غذا هستند.
یکی از کمیتههای پارلمان انگلیس گزارش «یونیسف» در سال  2017میالدی
را مــورد تاکید قرار داده که در آن ذکر شــده بود ۱۹ ،درصد کودکان زیر ۱۵
ســال انگلیس با والدینی زندگی میکنند که برای خرید غذا در تقال هستند.
در همین ارتباط ،روزنامه «دیلی میرور» چندی پیش گزارش داده بود که یک
سوم معلمهای انگلیس به دانشآموزان گرسنه غذا میدهند و یک سوم معلمها
نیز گفتند دانشآموزان بر اثر سوءتغذیه در کالس به خواب میروند 78 .درصد
از  765معلم مورد پرسش در انگلیس و ولز گفتهاند که دانشآموزان دستکم در
هفته یک بار گرسنه به مدرسه میآیند.حدود  36درصد معلمها نیز گفتهاند که
یافتد .یک سوم معلمها به دانشآموزان گرسنه غذا
این مسئله هر روز اتفاق م 
داده و برخی معلمها نیز به دانشآموزان گرسنه پول برای خرید غذای بخور و
نمیر میدهند.شماری از نمایندگان یک کمیت ه پارلمانی انگلیس نیز پنجشنبه
هفته گذشــته در واکنش به افزایش آمار فقر ،بیخانمانی و ســوءتغذیه دهها
هزار کودک در این کشــور خواســتار ایجاد معاونت گرسنگی در دولت شدند.
کمیته پارلمانی نظارت بر محیطزیست در گزارشی تند دولت محافظهکار «ترزا
می» را به نادیده گرفتن عمق معضل گرســنگی در جامعه مهتم کرده و گفته
است که با این مسئله ب ه عنوان «یک مشکل خارجی» برخورد میشود.این در
حالی است که به تایید گزارشها ،انگلیس در صدر فهرست کشورهای اروپایی
قــرار دارد که به لحاظ امنیت غذایی رتبه پایینی دارد.بر اســاس اعالم منابع
خبری ،بیش از دو میلیون انگلیسی اکنون از ناامنی غذایی رنج میبرند که 19
درصد آنها زیر  15سال دارند.همچنین یکسوم این افراد در اثر سوءتغذیه به
ل شده و یکپنجم نیز در اثر فشار روحی به بخشهای روانی
بیمارستان منتق 
را ه یافتهاند.در همین حال ،دولت انگلیس از ســال  2013طرحی موســوم به
«یونیورســال کردیت» را در دست اجرا دارد که بر اساس آن کمکهای مالی
مختلف به اقشــار کمدرآمد در قالب یک پرداخت تجمیع میشود.در این طرح
دولت قصد دارد تا سقفی را برای کمک مالی به افراد در نظر گیرد و بهتدریج
سفره کمکهای مالی در کشور را جمع کند.
روســیه از بزرگترین تولیدکنندگان
المــاس در جهان اســت ،با ایــن وجود
دســتاندرکاران تهیه این سنگ قیمتی
در باره آینده آن نگران هســتند چرا که
پیشــرفت فناوری راه کالهبرداران را باز و
آینده این صنعت را با چالش جدی مواجه
کرده است.
به گــزارش ایرنا
از مســکو ،روســیه
دومیــن تولیدکننده
بــزرگ المــاس در
جهــان به حســاب
یآیــد و شــرکت
م
آلروسا توانسته خود
را بــه عنــوان یــک
تولیدکننــده بزرگ
المــاس به دنیا معرفی کند.میتوان گفت که بیش از  ۲۵درصد تجارت الماس
جهان در دست این شرکت است و گاه و بیگاه اخباری از کشف معادن جدید
یدهد
در نقاط شــمالی روسیه توسط این شرکت به گوش میرسد که نشان م 
سهای فراوانی بــرای عرضه به بازار
بزرگترین کشــور جهان حاال حاالها الما 
یشــود ،این اســت
جهانی دارد.اما آنچه باعث نگرانی روسها از این صنعت م 
که فناوری تولید الماس مصنوعی در ســالهای اخیر پیشــرفت زیادی کرده
است ،تا حدی که الماسهای مصنوعی تولید شده را نمیتوان بدون تجهیزات
از نمونه طبیعی تشــخیص داد بنابراین در بســیاری از مــوارد این نوع الماس
بجای نمونه اصلی عرضه و به فروش میرسد.گزارش اخیر شرکت الروسا ضمن
تایید این مطلب مقامات روس را از آینده تجارت الماس نگران کرده است چرا
که طبق این گزارش ،الماسهای مصنوعی ســامت بــازار الماس جهان را به
خطر انداخته و بسیاری از الماسهای مصنوعی به نام الماس طبیعی در جهان
فروخته میشوند.الروسا اخطار داده است که تشخیص الماس طبیعی از الماس
مصنوعی به دلیل شباهت زیاد آن بسیار سخت شده است و تنها با دستگا ههای
ویژه قابل تمایز است که در اختیار همگان نیست.اما این پایان ماجرا نیست چرا
که الروسای به تازگی اعالم کرده که در نظر دارد سیستمی را راهاندازی کند تا
الماس از مرحله کشف تا تولید و عرضه در بازار را بتوان رهگیری کرد.براساس
این طرح ،کشف الماس و فراوری آن تا رسیدن به دست مشتری در قالب سند
و بارکد مشــخصی در پایگاه اینترنتی الروسا ثبت و نسخ های از آن به مشتری
تحویل میشــود تا خریداران آن بتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی و بررسی
بارکد و شــماره الماس خریداری شده از واقعی بودن آن اطمینان کسب کنند.
هنوز میزان موفقیت روسها در برابر آن دسته از افرادی که تالش دارند هر روز
بر میزان فناوری ســاخت الماسهای مصنوعی و شباهت آنان با الماس واقعی
بیفزایند مشخص نیســت ،اما قطعا روسها برنامههای متعددی برای مقابله با
چنین افرادی خواهند داشت چرا که معاونت سازمان مبارزه با عرضه غیرقانونی
الماس در بازار جهانی(کیمبرلی) از سال میالدی جدید (سال  2019میالدی )
سها گذاشته خواهد شد و آنان سال  2020قرار است سکان هدایت
برعهده رو 
این سازمان بینالمللی را برعهده بگیرند.

فروش
الماس مصنوعی
به جای اصلی
مشکل جدید روسها

رئیسپلیس مبارزه بــا مواد مخدر تهران
بزرگ جزئیات انهدام چندین باند توزیعکننده
موادمخدر را تشریح کرد.
به گزارش تسنیم ،سرهنگ محمد بخشنده ،با
اعالم خبر انهدام پنج باند توزیع موادمخدر در دو هفته
گذشته درباره جزئیات این خبر اظهار داشت :با رصد
اطالعاتی توسط مأموران مبارزه با موادمخدر پایتخت
و همــکاری پلیس مبارزه با موادمخدر فرودگاه امام
خمینی(ره) ،محموله شیشه جاسازی شده در انواع
کنسروهای خوراکی کشف شد.
بخشنده با بیان اینکه کنسروهای خوراکی حاوی
بستههای ماده مخدر شیشه به مقدار  17کیلوگرم
بــود ،افزود :ســه نفر از قاچاقچیان قصد داشــتند،
کنسروهای حاوی بستههای موادمخدر شیشه را از
کشــور خارج و به کشور اندونزی منتقل کنند .این
محموله فقط برای قاچاق موادمخدر در حال توزیع
بوده و به هیچ عنوان در فروشگاههای کشور چنین
محصوالت آلودهای وجود ندارد.
وی درباره شناسایی چهار توزیعکننده کیکهای
آغشته به ماده مخدر گل در فضای مجازی نیز گفت:
با رصد اطالعاتی دایره فتا پلیس مبارزه با موادمخدر
در فضای مجازی ،مقدار دو کیلو و  750گرم کیک

آغشــته به مادهمخدر گل کشف و چهار نفر در این
رابطه دستگیر شدند.
رئیسپلیس مبــارزه با مواد مخدر تهران بزرگ
درباره کشف کیکهای آلوده به مادهمخدر شیشه نیز
بیان کرد :متهمان کیکهای آلوده را در مهمانیها،
ی و تولد توزیع کرده بــه طوریکه در هر یک
پارتــ 
کیلوگــرم از کیکها مقدار  500گــرم ماده مخدر
شیشه مخلوط کرده بودند.
بخشنده بااشاره به باند توزیعکننده ماده مخدر
هروئین ،ادامه داد :بااشــراف و رصد اطالعاتی چهار

ماهه همکارانم ،یک باند توزیعکننده هروئین هم در
جنوب پایتخت منهدم و چهار عضو اصلی باند دستگیر
شــدند .در بازرسی از مخفیگاه این افراد مقدار 250
کیلوگرم ماده مخدر هروئین کشف و دو خودرو نیز
توقیف شد .وی بااشاره به کشف  178کیلوگرم ماده
مخدر تریاک جاساز شده در لوله پلیکا در باک یک
اتوبوس مسافربری در ترمینال جنوب ،اظهار داشت :با
رصد اطالعاتی چند ماهه همکاران ،یک باند پنج نفره
توزیعکننده موادمخدر که قصد انتقال و توزیع ماده
مخدر تریاک از جنوب کشور به پایتخت را داشتند،

سازمان هواشناسی کشور از فعالیت سامانه
بارشی جدید در بخشهایی از کشور طی امروز
و فردا خبر داد.
بنا بر اعالم این سازمان ،برای امروز از بعدازظهر
بارش برف و باران ،وزش باد شدید و در برخی نقاط
کوالک بــرف در جنوب آذربایجــان غربی ،جنوب
آذربایجان شــرقی ،غرب کردستان ،شمال زنجان،
کرمانشاه ،لرستان ،شمال شرق خوزستان ،چهارمحال
و بختیاری ،شــمال کهگیلویه وبویراحمد ،ارتفاعات
البرز و بارش باران گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید
در ایالم ،شمال خوزستان پیشبینی میشود.
فردا نیز بارش برف و باران ،وزش باد شــدید و

در برخی نقاط کوالک بــرف در جنوب آذربایجان
غربی ،جنوب آذربایجان شــرقی ،جنــوب اردبیل،
کردســتان ،زنجان ،کرمانشــاه ،لرســتان ،همدان،
مرکزی ،شمال شرق خوزستان ،غرب فارس ،جنوب
اصفهان ،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه وبویراحمد،
ارتفاعات و دامنههای البرز در قزوین ،البرز ،تهران و
شمال غرب سمنان و بارش باران گاهی رعدو برق و
وزش باد شــدید در ایالم ،خوزستان و شمال بوشهر
انتظار میرود.
در جادههای کوهســتانی مناطق ذکر شده طی
این مدت لغزندگی جادهها و کاهش دید پیشبینی
میشود ،از این رو توصیه میشود تردد در این مناطق

با تجهیزات زمستانی باشد.
همچنین دوشنبه بارش شدید باران و باال آمدن
آب رودخانهها در جنوب کهگیلویه وبویر احمد ،شمال
بوشــهر ،غرب فارس و شــرق خوزستان پیشبینی
میشود .به هموطنان در این مناطق توصیه میشود
از تــردد و توقــف در کنار رودخانهها و مســیلها
خودداری نمایند.
الزم به ذکر است امروز تا اواسط فردا وزش باد
شدید جنوبی در استانهای اردبیل ،زنجان و قزوین
رخ خواهــد داد و احتمال وقوع بهمن در جادههای
ارتباطــی اردبیــل ،زنجان ،قزوین ،البرز به ســوی
استانهای ساحلی خزر وجود دارد.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث
و فوریتهای پزشــکی چهارمحال و بختیاری
گفت 130 :نفر در حســینیه شهر هارونی با گاز
منوکسید کربن دچار مسمومیت شدند.
به گزارش ایرنا ،محســن ابراهیمی ،افزود :با اطالع
موضوع بــه اورژانس  ،115کارشناســان فوریتهای
پزشــکی 117 ،نفر از مصدومان را بصورت ســرپایی
در محــل حادثه درمان کردنــد.وی از اعزام  13نفر از
مصدومان به بیمارستان آیتاهلل کاشانی شهرکرد خبر
داد و گفت :یک نفر از مصدومان در بیمارستان بستری
و مابقی مرخص شدند.به گفته ویِ این حادثه در قسمت
زنان حسینیه اتفاق افتاد.بنابراین گزارش علت این حادثه
از سوی کارشناسان آتشنشانی در دست بررسی است.

مرگ سه کارگر راهسازی
در اثر گاز گرفتگی

مسمومیت با گاز مونو اکسیدکربن جان سه نفر
را در شهرستان بدره از توابع استان ایالم گرفت.
به گزارش ایرنا ،بر اثر گازگرفتگی شــامگاه جمعه
سه نفر در روستای دولگالب بخش هندمینی از توابع
شهرستان بدره فوت کردند.جانشین فرماندهی انتظامی
شهرستان بدره در این خصوص گفت :افراد ساکن در این
منزل مسکونی رانندگان و کارگران یک شرکت راهسازی
واریانت چشمه شیرین بودهاند.سرگرد افشار شاهمرادی
افزود :شب شــنبه در یک واحد مسکونی در روستای
«دولگالب» شهرســتان بدره که در اجاره یک شرکت
پیمانکاری راهسازی بود ،به علت نصب غیرایمن کپسول
گاز به آبگرمکن فاقد دودکش سه نفر دچار گازگرفتگی
شدید شده و فوت شدند .وی افزود :یک نفر دیگر از این
افراد توسط پایگاه اورژانس شهرستان بدره جهت ادامه
معالجه به بیمارستان امامخمینی شهر ایالم اعزام شد
که وضعیت وی نیز وخیم گزارش شده است.

دستگیریقاچاقچی

تصادف مرگبار

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «دومان توکان» برگزار شد

مسمومیت  130نفر در شهرکرد

حوادث کوتاه از کشور

اصفهان -خبرنگار کیهان :فرمانده پلیس راهآهن اصفهان از دستگیری یک
قاچاقچی با محموله کود آهن هیومیک قاچاق خبر داد.
ســرهنگ منصور نیتخواه گفت :ماموران در بازرســی از انبار ایســتگاه
راهآهن 50كيســه حاوي كود آهن هيوميك به وزن تقريبي  900كيلوگرم را
کشف کردند که مالک مدارک گمرکی را ارائه نداد.
وی با اشــاره به اینکه در استعالم از سازمان جهاد کشاورزی غیر قانونی و
قاچاق بودن محموله کشــف شده اعالم شد بیان داشت :ارزش محموله کشف
شده توسط کارشناسان دو میلیارد ریال اعالم شده است.

ورود سامانه بارشی به کشور از امروز

سومین جلســه علنی دادگاه رسیدگی به
اتهامات متهمان پرونده شرکت «دومان توکان»
دیروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به
جرایم مفسدان و اخاللگران اقتصادی به ریاست
قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش مهر،این پرونده پنج متهم دارد که یک
متهــم این پرونده که یک خانم اســت در حال حاضر
متواری اســت که اتهام وی معاونت در اخالل در نظام
اقتصادی کشور است.
نماینده دادســتان تهران در ابتدای این جلسه در
رابطه با دفاعیات متهم «دومان ســهند» در جلســه
گذشته که گفته بود دادسرا به عمد رسیدگی به پرونده
را طوالنــی کرده تا به اســتجازه رهبری برخورد کند،
گفت :قطعاً این ادعا دروغ و نادرســت است؛ تحقیقات
این پروندهها به دلیل اینکه شکات زیادی دارند ،طوالنی
میشود .وی درخصوص صحبتهای دومان سهند که
در جلســه گذشته به دادسرا توهین کرده است ،تاکید
کرد :قطعاً دادســرا برای خودش این حق را قائل است
که به توهینهای متهم رسیدگی کند.
نماینده دادســتان افزود :متهم در جلسه گذشته
گفت که هیچ شاکی نداشته و دادسرا خودش شروع به
رسیدگی به پرونده کرده است؛ در حالی که این نادرست
است و براســاس ماده  ۲۹۰آیین دادرسی کیفری هر
جایی که حقوق مردم ضایع شود دادسرا میتواند ورود
پیدا کند .وی ادامه داد :ما تنها به اقرارهای متهم بسنده
نکردیم بلکه تمام شواهد را کنار هم قرار دادیم و سپس
کیفرخواست صادر شد.
نماینده دادســتان افزود :حتــی متن پیامکهای
متهم در صفحه مشاوران شرکت وجود دارد که دومان
سهند با نام کاربری ســرمایهگذاری اقدام به اغواگری
ســرمایهگذاران کــرده و در پیامکهــا صراحتاً اعالم
میکند که اوضاع شــرکت نامســاعد است و تا دو ماه
دیگــر پولی برای پرداخت وجــود ندارد و میگوید در
برابر سرمایهگذارانی که برای پس گرفتن پولهای خود

صفحه 10
یکشنبه  ۲۳دی ۱۳۹۷
 ۶جمادیاالول  - ۱۴۴۰شماره ۲۲۰۹۹

مراجعه میکنند از اهرم تهدید استفاده کنید.
وی بااشاره به صحبتهای متهم در جلسه گذشته
دادگاه گفت :متهم در جلســه گذشــته گفت که هیچ
بادیگاردی نداشــته است در صورتی که عکسهایی از
وی در فضای مجازی منتشر شده است که فرد به عنوان
مافی به عنوان بادیگارد همراه وی است.
در ادامه دادگاه کارشــناس دادگستری در جایگاه
قرار گرفت و گفت :طبق بررسیها  ۲۸۰میلیارد تومان
واریزی به حسابهای شرکت دومان توکان بوده و همین
مقدار نیز برداشت انجام شده است.
وی افزود :خالص واریزی  ۱۴۱و نیم میلیارد تومان
بوده که  ۱۴۱میلیارد آن پول سپردهگذاران بوده است
و نیم میلیارد هم در حســاب بلوکه شده است .منشاء
 ۷۰درصد از واریزیها شناســایی شده که شامل ۹۴
میلیارد تومــان واریزی ســرمایهگذاران ۴۰ ،میلیارد
تومان نامشخص ۲۵۰ ،میلیون تومان درآمد هتلها و
 ۷۵میلیون تومان هم سود سپرده سرمایهگذاری است.
تاکنون  ۶۱میلیارد تومان پرداختی به ســرمایهگذاران
بوده ،اما هنوز مشخص نیست چقدر اصل و چقدر سود
پولها بوده است.
کارشــناس دادگســتری اظهارداشــت :ســود
ســرمایهگذاران قدیمی از پول ســرمایهگذاران جدید
پرداخت میشد و ما هیچ اثری از سرمایهگذاری در این
شرکت ندیدیم که بتواند  ۳۰تا  ۴۰درصد سود پرداخت
کند .از این شــرکت هیچ نرمافزار حسابرسی پیدا نشد
و تمام سیستم به صورت دستی ضبط شده بود و علت

طوالنی شدن کارشناسی نیز همین بود.
در ادامه این جلسه یکی از وکالی شکات نسبت به
مباحث مطرح شده توسط کارشناس رسمی دادگستری
سؤاالتی مطرح کرد و گفت :شما اعالم کردید که ۱۳۹
فقره قــرارداد جاری دارید در حالــی که اکنون ۱۸۶
شاکی داریم؟کارشناس رسمی پاسخ داد :این قراردادها
مبنای کار ما نیست ،چون اطالعات مالی قراردادها به
خود قرارداد پیوست نبوده است و نیز ممکن است همه
قراردادها به ما داده نشده باشد .در ادامه قاضی خطاب به
متهم گفت :شما دیپلم داشتید چرا خود را دکتر معرفی
کردید؟ شــکات حاضر در جلسه نیز تأیید کردهاند که
شما خود را دکتر معرفی میکردید.
پــس از اظهارات قاضی صلواتــی ،تعداد زیادی از
شکات به نشان تأیید دست خود را باال بردند.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت :شــما روزی
 ۲۰۰هزار پیامک برای تبلیغات میزدید .هزینه آن از
کجا میآمد؟ شما پول مردم را برای تبلیغات میدادید.
متهم پاســخ داد :هزینه آن را از محل سود شرکت
میدادم.
قاضی خطاب به متهم گفت :براساس نظر کارشناسی
هزینهها در جایی که اعالم شده صرف نشده است.
صلواتــی در رابطه با اموال متهم گفت :متاســفانه
متهم تاکنون صداقت نداشته و اموالی به دادگاه معرفی
نکرده است.
وی با اعالم ختم جلسه امروز گفت :ادامه رسیدگی
امروز ساعت  ۱۰خواهد بود.

مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
سیستان و بلوچستان گفت :از سال 11 ،92هزار
و  100کالس نا ایمن در اســتان شناســایی و
برنامه استانداردسازی سیستمهای سرمایشی
و گرمایشی راهاندازی شد ،طی این چند سال
 708بخاری تابشــی و هزار و  631سیستم
حــرارت مرکزی از نوع پکیــج گازوئیلی در
مدارس نصب شد و در مجموع دو هزار و 339
کالس ،شرایط ایمن دارد.
علیرضا راشکی در گفت وگو با ایسنا  -افزود :هشت
هزار و  680کالس شــرایط خوبی ندارد ،تجهیز این
مدارس بر عهده استانداری ،سازمان نوسازی ،توسعه
و تجهیز مدارس و هالل احمر قرار گرفت ،در اولین
قدم هالل احمر طرح ققنــوس را آغاز کرد و 520
بخاری تابشــی در مدارس نصب میشود ،این طرح
به دنبال جذب اعتبارات خیران برای رفع این مشکل
در استان است.
وی اظهار کرد :برای دو هزار کالسی که قرار است
توسط هالل احمر و بنیاد اجتماعی برکت احسان به
سیستم گرمایشی استاندارد مجهز شود 24 ،میلیارد
تومان اعتبار پیشبینی میشود.
مدیرکل نوســازی ،توســعه و تجهیــز مدارس

سیستان و بلوچســتان گفت :از نظر استحکام54 ،
درصد مدارس اســتان نیاز به مقاوم ســازی دارد یا
اینکه مستحکم نیست و باید تخریب و بازسازی شود.
راشــکی بیان کرد :از مجموع ســه هزار و 261
مدرســه ساخته شده در  40سال انقالب در استان،
هزار و  20مدرســه معادل  31درصد توسط خیران
مدرسه ساز ساخته شده است.
وی با اشاره به سیستمهای سرمایشی و گرمایشی
مدارس اضافه کرد :از  11هزار و  101کالس مشمول
استاندارد سازی 708 ،بخاری تابشی و هزار و 631
بخاری حرارت مرکزی تهیه و استفاده شده است.
به گفته وی ،در جنوب استان مدارسی داریم که
مشمول سرمایش اســت ،از مجموع  16هزارو647
کالسی که در استان مشمول استانداردسازی است
ســه هزار و  684کالس استانداردسازی شده و 13
هزار کالس درس دیگر هنوز اجرایی نشده که برای
تحقق آن به  37میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
راشکی خاطرنشان کرد :از مجموع  93مدرسه که
در دهه فجر تحویل آموزش و پرورش استان خواهد
شد 91 ،مدرسه با مشارکت خیران آماده شده است
که نشان از رکورد  78درصدی مشارکت خیران در
پروژهها دارد.

بیش از  8هزار کالس درس سیستان و بلوچستان
از نظر گرمایشی ناایمن است

شناسایی و منهدم شدند.
رئیسپلیس مبــارزه با مواد مخدر تهران بزرگ
درباره عملکرد پلیس مبارزه با موادمخدر فاتب طی
دو هفته گذشــته خاطرنشــان کرد :بااشراف کامل
اطالعاتی همکارانم و کنترل محورهای مواصالتی به
پایتخت 43 ،قاچاقچی در قالب پنج باند توزیعکننده
موادمخــدر و  3هــزار و  54خردهفــروش ،معتاد
متجاهر دســتگیر و جمعآوری شدند که مقدار یک
تُن انواع موادمخدر کشــف و  198دستگاه خودرو و
موتورسیکلت توقیف شد.

شهردار تهران:

دریافت عوارض از تونلها
صحت ندارد

شهردار تهران گفت  :هیچگونه مصوبهای مبنی
بر اخذ عوارض از تونلها نداشتهایم و این موضوع
صحت ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،پیروز حناچی
در حاشیه مراســم روز پرستار در جمع خبرنگاران در
پاســخ به پرسشی مبنی بر دریافت عوارض از بعضی از
تونلهای شهری گفت :مسائلی در حوزههای کارشناسی
مطرح میشــود و هر یک در این خصوص نظری دارند
و آن موقع موارد عملیاتی میشــود که شهردار الیحه
ارســال کند و در شورا مطرح شود و هنگامی که شورا
آن را بپذیرد ،اجرایی خواهد شد.
حناچــی افزود :وقتی که هیچ کدام از این اقدامات
اتفاق نیفتاده است بنابر این موضوع خاصی نبوده و از
رسانهای که این موضوع را منتشر کرده است ،گلهمند
هستم چرا که اساساً این موضوع واقعیت ندارد.
ادغام معاونتها هنوز کارشناسی نشده است
وی درباره ادغام بعضی از معاونتهای شــهرداری
تهران نیز گفت :مباحث کارشناسی و ایدههایی در این
زمینه مطرح شده است بنابر این باید پس از اظهارنظرها
و بررسیهای کارشناسی در انتظار مصوبه شورای شهر
تهــران در این خصوص باشــیم و در حال حاضر هیچ
برنامهای درخصوص ادغام معاونتها نداریم و موضوعی
که مطرح میشود در حد یک فرضیه است.
کمتر از یک درصد تهرانیها
از دوچرخه استفاده میکنند
شــهردار تهران با بیان اینکــه کمتر از یک درصد
تهرانیها از دوچرخه استفاده میکنند ،گفت :امیدواریم
این آمار به  ۵درصد برسد.

واژگونی مینیبوس
کارگران پارسجنوبی

بر اثر واژگونی مینیبوس کارگران پیمانکاری
پتروشیمی بوشهر در عسلویه  ۱۳نفر مصدوم
شدند.
رئیسبیمارســتان نبــی اکرم(ص) عســلویه در
گفتوگو با مهر اظهار داشــت :ساعت  ۱۸و ۳۰دقیقه
روز پنجشــنبه اتوبوس کارگران پیمانکاری شــرکت
احداث پیمانکاری پتروشیمی بوشهر در نزدیکی شیرینو
واژگون شد.خشایار وطن خواه  ،اضافه کرد :تعداد ۱۳
مصدوم به اورژانس بیمارستان منتقل شدند وعوامل
تیم پزشکی و پرستاری به ارائه خدمات به مصدومین
پرداختند.وی افزود :حال مصدومین مساعد است.

پیست پاپایی زنجان
یک قربانی گرفت

رئیسمرکز مدیریــت حوادث و فوریتهای
پزشکی استان زنجان از فوت یک نفر و مصدومیت
 22نفردر پیست پاپایی زنجان خبر داد.
اصغر جعفری در گفت وگو با مهر افزود :روز جمعه
تعداد ســه آمبوالنس مصدومین ناشــی از حوادث
تیوب ســواری را به مراکز درمانی منتقل کردند .وی
اظهار کرد ۱۳ :نفر از حادثهدیدگان مرد و  ۹نفر زن
بودنــد که  ۱۴نفر از آنهــا پس از اقدامــات درمانی
اورژانســی پیش بیمارستانی به مراکز درمانی آیتاهلل
موســوی و ایثار ایجرود منتقل و تعداد هشــت نفر
نیز به صورت سرپایی در محل درمان شدند و بیشترین
آسیب دیدگیها مربوط به ناحیه سروصورت بود.وی
گفت :یکی از مصدومان مرد براثر شــدت آســیب و
ضربه وارده به ســر دچار ایست قلبی و تنفسی شد و
در دم فوت کرد.

اعضای یک خانواده
قربانی گازگرفتگی شدند

مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان گفت:
سه نفر از اعضای یک خانواده در شهر میامی
بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند.
مهدی نوروزی در گفتوگو با خبرنگار فارس در
ســمنان ،اظهار کرد :سه نفر از اعضای یک خانواده
در میامی قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را
از دست دادند که به احتمال زیاد ،گازگرفتگی دلیل
آن بوده اســت.وی ،خاطرنشــان کرد :شواهد نشان
میدهد اعضای این خانواده بر اثر گازگرفتگی جان
خود را از دست دادهاند .در این حادثه ،یک خانواده
سه نفره شامل یک مرد و زن  38و  37ساله و کودک
چهار سالهشان در میامی جان خود را از دست دادند.
بــا جان باختن ایــن افراد ،آمــار جانباختگان
گازگرفتگی در ســال جاری در شهرهای زیرپوشش
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به هفت تن رسید.

تبریز -خبرنگار کیهان :تصادف وانت نیسان با اتوبوس مسافربری در محور
تبریز -سلماس موجب کشته شدن یک نفر و مجروح شدن سه نفر دیگر شد.
در این حادثه راننده  55ساله وانت نیسان فوت و سه نفر از سرنشینان آن
نیز مجروح شدند.
بنابر این گزارش مجروحین با بالگرد اورژانس به بیمارســتان امام رضا(ع)
تبریز منتقل شدند .در این حادثه آسیبی به مسافران اتوبوس وارد نشد.

قاچاق سوخت

قزوین -خبرنگار کیهان :جانشین فرماندهی انتظامی استان قزوین از توقيف
يك دستگاه کامیون حامل سوخت قاچاق در شهرستان بوئین زهرا خبر داد.
ســرهنگ «مهدی حاجیان» گفت :مامــوران کالنتری « 11پاســداران
شهرســتان «بوئین زهرا» حین گشــتزنی در حوالی روستای «صدر آباد «به
یک دســتگاه کامیون تانکردار حامل سوخت مشــکوک و آن را جهت بررسی
متوقف کردند.
وی اضافه کرد :با بررســی مدارک مشخص شــد ،راننده فاقد مجوز حمل
ســوخت بوده که در بازرســی از کامیون  30هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق
کشف و یک نفر در این خصوص دستگیر شد.
سرهنگ حاجیان ارزش سوخت مکشــوفه را برابر اعالم کارشناسان 720
میلیون ریال عنوان کرد.

دستگیری قاتل فراری

بنــاب -خبرنگار کیهان :فرمانده نیروی انتظامی بناب از دســتگیری قاتل
فراری پس از گذشت یک سال از ارتکاب جرم در شهرستان بناب خبر داد.
ســرهنگ سهراب شــفقی گفت :در پی انجام تحقیقات و اقدامات پلیسی
مخفیگاه قاتلی که پس از انجام قتل جســد مقتول را سوزانده و متواری شده
بود ،در اطراف شهرستان ارومیه مورد شناسایی قرار گرفته و دستگیر شد.
به گفته وی ،با بررســیهای بعمل آمده و اعترافات قاتل مشخص شد که
وی با انگیزه حفاری غیرمجاز برای پیدا کردن اشــیای عتیقه مقتول را به قتل
رساند.
وی تصریح کرد :متهم پس از اعتراف به قتل و با تشکیل پرونده جهت سیر
مراحل قضایی تحویل مقامات قضایی شد.

تولید مواد غذایی غیر مجاز

ســاری -خبرنگار کیهان :در پی بازرســی ماموران نظارتی دانشگاه علوم
پزشکی مازندران ،دو انبار بزرگ نگهداری ،تولید و توزیع مواد غذایی ،بهداشتی
و آرایشی غیرمجاز در شهرستان چالوس کشف و منهدم شد.
دراین بازرسیها ،از یک انبار بزرگ غیرمجاز در شهرک صنعتی مرزنآباد
چالوس ،بیش از  ۳۰تن مواد غذایی و بهداشتی آرایشی کشف شد.
این مواد شــامل هشت تن مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی تاریخ مصرف
گذشــته ،فاســد و بیش از  ۲۴تن مربا و ترشی فاقد مشــخصات بهداشتی و
مخدوش ،توقیف و پس از پلمب انبار مربوطه پرونده جهت رســیدگی و ادامه
روند قضایی به دادگاه ارسال شد.

برخورد موتور سیکلت با کامیون

کــرج -خبرنگار کیهان :رئیس پلیس راهور اســتان قزوین از برخورد یک
دســتگاه موتورسیکلت با کامیون و کشته شدن یک تن در این حادثه رانندگی
در شهر تاکستان خبر داد.
سرهنگ مهرداد حسنپور ،افزود :با حضور عوامل انتظامی و راهور مشخص
شد یک دستگاه موتورســيكلت به راكبي فردی  80ساله در خيابان مدرس با
يك کامیون بنز  10تن برخورد که متاسفانه راكب موتور سيكلت براثر جراحات
و شدت ضربه وارده در محل فوت كرد.
وی تصريح كرد :كارشناســان پليس راهور علت تصادف را حرکت خالف
جهت راکب موتورسيكلت اعالم كردند.

کشف سکه تقلبی

قزوین -خبرنگار کیهان :فرمانده انتظامی شهرســتان قزوین از کشف 55
عدد سکه تقلبی و دستگیری یک نفر در این خصوص در قزوین خبر داد.
ســرهنگ «رســول فراهانی» گفت :در پــی اعالم شــهروندان به مرکز
فوریتهای پلیســی  110مبنی بر فعالیت فردی در زمینه فروش ســکههای
تقلبی در سطح شهر قزوین به صنف طالفروشان و کالهبرداری از دو صنف طال
فروشــی و فروش  10عدد سکه تقلبی «پارسیان» بالفاصله موضوع در دستور
کار پلیس قرار گرفته و واحد گشت به محل اعزام شد.
وی افزود :با تحقیقات و بررســیهای انجام شــده توسط پلیس و کسب
سرنخهایی از هویت فرد کالهبردار ،ماموران با مراقبتهای نامحسوس پلیسی
فرد مورد نظر را شناسایی و دستگیر کردند.

گازوییل قاچاق

زاهــدان -خبرنگار کیهان :معــاون هماهنگکننــده فرماندهی انتظامی
سیستان و بلوچستان از کشف گازوئیل قاچاق در شهرستان نیمروز خبر داد.
ســرهنگ غالمرضا جعفری افزود :پلیس بخش صابری این شهرستان در
بازرســی از دو دستگاه کامیون کشنده که در محور نهبندان به زابل» در تردد
بودند 59 ،هزار و  710لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند.
وی اضافــه کرد :این دو خودرو توقیــف و هر دو راننده متخلف آنها نیز به
مقام قضایی معرفی شدند.

جریمه وارد کننده مواد غیر مجاز

تبریز -خبرنگار کیهان :مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت:
مدیر شــرکت واردکننده مواد اولیه زیره کفش در تبریز به دلیل گرانفروشی به
پرداخت  60میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
احــد یوزباشــی افــزود :ایــن شــرکت وارد کننــده مــواد اولیــه
کفــش در شــهرک عالــی نســب تبریز تعــداد  23فقــره ثبت ســفارش
داشــته کــه  17مــورد آن طــی اســناد ابــرازی ترخیص شــده اســت.
وی ادامه داد :این شــرکت  880کیلو گرم مواد اولیه صنایع کفش از انواع پلی
اتیل ،کاتالیزور و وایزوسیانات وارد کرده و  83بشکه دیگر نیز به وزن  18هزار
و  500کیلوگرم در انبارموجود داشته است.
یوزباشــی اعالم کرد :با توجه به اینکه اقالم مذکور با ارز دولتی وارد کشور
شــده اســناد و مدارک بررسی شده گواه آن اســت که بدون رعایت ضوابط و
مقررات حاکم و با نرخهایی که تفاوت فاحش با نرخهای کارشناســی شده بر
اســاس ضوابط قیمتگذاری دارد به فروش رفته اســت ،تخلف گرانفروشی و
رعایت نکردن ضوابط قیمتگذاری این شرکت مسلم و محرز است.

سوادگران آثار تاریخی

اهــواز -خبرنگار کیهان :فرمانده یگان حفاظــت ادارهکل میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشگری خوزستان از متالشی شدن یک گروه سوداگر آثار
تاریخی و فرهنگی در شهرستان مسجد سلیمان خبر داد.
سرهنگ رامین مکناوی گفت :طی یک عملیات  ،در ابتدا سه حفار غیرمجاز
با هویت مشــخص دســتگیر و دو تن دیگر نیز که متواری شده بودند پس از
تعقیب و گریز در کوههای اطراف نیز دســتگیر و ســپس در عملیات بازرسی
تعدادی فلزیاب ،آالت و ادوات حفاری از آنان کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه یک دســتگاه خودرو نیز از این افراد توقیف شده است،
گفت :در این رابطه افراد دســتگیر شــده به همراه پرونده متشکله برای سیر
مراحــل قانونی به مرجع قضایی داللت داده شــد و تالش جهت دســتگیری
متهمان احتمالی دیگر ادامه دارد.

کشف خودروهای مسروقه

اصفهان -خبرنگار کیهان :فرمانده انتظامي شهرســتان اصفهان اعالم کرد:
ماموران انتظامي شهرستان اصفهان تعداد  14دستگاه خودروي پرايد مسروقه
كشف شد.
سرهنگ «حسن ياردوستي» افزود :در اين زمينه تعداد  10سارق حرفهاي
نيز دستگير و برای سير مراحل قانوني به مراجع قضایي تحويل داده شدند.

مرگ  4سرنشین خودرو

بوشــهر -ایرنا :رئیس پلیس راه استان بوشهر گفت  :براثر واژگونی و آتش
گرفتن خودرو ســواری پراید در جاده بوشــهر به دلوار چهار سرنشین آن جان
باختند.
سرهنگ جابر پاپری افزود :یک دستگاه خودرو سورای پراید در جاده بوشهر
به دلوار از مسیر منحرف و واژگون شد و بر اثر نقص فنی منفجر و آتش گرفت.
سرهنگ جابر پاپری افزود :در این حادثه راننده خودرو و همسر و دو فرزند
پسر وی در آتش سوختند.
وی بیــان کرد :این حادثه بر اثر بیاحتیاطی و خســتگی و خوابآلودگی
راننده و در نهایت واژگونی خودرو رخ داده است.

