
کشف مشروب
ساری- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان نور از کشف یکهزار و 
200 لیتر مشروبات الکلی در این شهرستان خبر داد و گفت در این ارتباط یک 

متهم نیز دستگیر شد.
شــالیکار، با اشاره به این کشــفیات افزود: با پیگیری پلیس مبارزه با مواد 
مخدر دو کیلوگرم تریاک هم در شهرســتان نور کشف شد و دو نفر قاچاقچی 

نیز دستگیر شدند.
واژگونی خودرو

اصفهان- خبرنگار کیهان: رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس استان اصفهان از 
واژگون شدن سواری پژو پارس در محور »تیران- داران« خبر داد.  

سرهنگ جواد درستکار، افزود: متاسفانه در اثر این حادثه رانندگی راننده 
خودرو که فردی ۶۷ ســاله بود فوت و پنج سرنشین آن نیز به شدت مجروح و 

به بیمارستان منتقل شدند.
وی بیان داشت: علت وقوع این حادثه رانندگی توسط کارشناسان پلیس راه 

»دامنه« در دست بررسی است.
رهایی گروگان

کرمان- ایلنــا: فرمانده انتظامی رودبار جنوب گفت: ســارقی که به جرم 
ســرقت خودرو و گروگانگیری در حال فرار بود توسط عملیات ضربتی پلیس 

این شهرستان دستگیر شد. 
سرهنگ رضا فیروزبخت ، افزود: گروگانگیران با خودروی سرقتی همراه فرد 
ربوده شده وارد حوزه استحفاظی رودبار جنوب شدند که با هوشیاری ماموران 

بازرسی بهادرآباد، خودرو توقیف، یکی از سارقان دستگیر و  گروگان آزاد شد.
وی اظهار داشــت: سایر متهمان با استفاده از تاریکی هوا از صحنه متواری 

شدند که تالش برای دستگیری آنها ادامه دارد.
تصادف زنجیره ای

آمل- مهر: برخورد زنجیره ای پنج دســتگاه خودرو ســبک و سنگین در 
محور کناره آمل - محمودآباد مسیر منتهی به میدان هزار سنگر سبب ترافیک 

طوالنی در این منطقه شده است.
در این تصادف دو دســتگاه کامیون، دو دســتگاه کامیونت و یک دستگاه 
نیســان به دلیل لغزندگی مســیر با یکدیگر برخورد کردند و خوشبختانه این 

حادثه تلفات انسانی نداشته است.
بارش باران و شرایط ناپایدار جوی سبب لغزندگی محورهای مازندران شده 

است.
قاچاق فرآورده نفتی

زاهدان- باشــگاه خبرنگاران جوان: فرمانده انتظامی اســتان سیســتان و 
بلوچستان از کشف انواع فرآورده های نفتی قاچاق در این استان خبر داد.  

ســرتیپ محمد قنبری، افزود: پلیس آگاهی در بازرســی از ۱2 دســتگاه 
خــودرو، ۱۴۹ هــزار و ۱00 لیتر انواع ســوخت قاچاق را در شهرســتان های 

»زاهدان«، »سراوان«، »چابهار« و »مهرستان« کشف کردند.
وی اضافه کرد: در این ارتباط ۱2 فرد متخلف دستگیر و به مراجع قضایی 

معرفی شدند.
کشف کاالی قاچاق

سرویس شهرســتان ها: فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف کاالی 
قاچاق در شهرستان آغاجاری خبر داد. 

ســرتیپ »حیدر عباس زاده« گفت: با کسب خبری مبنی بر دپوی پارچه 
قاچاق در انبار منزل یک قاچاقچی، شناســایی و دســتگیری وی را در دستور 

کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران پلیس پس از شناسایی متهم و مخفیگاه وی با هماهنگی 
قضایی انبار مذکور را بازرســی کردند که 8۱ طاقه پارچه در اندازه و سایز های 
مختلف به ارزش یک میلیارد ریال فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی کشف و 
ضبط کردند که در این رابطه یک قاچاقچی دســتگیر و پس از تشکیل پرونده 

تحویل مرجع قضایی شد.
سقوط کامیون

اصفهان- ایلنا: رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان گفت: بر اثر واژگونی 
یک دستگاه کامیون میکسر از روی پل مطهری بر روی یک دستگاه پژو راننده 

پژو جان خود را از دست داد. 
سرهنگ ابوالقاسم چلمقانی، افزود: یک دستگاه کامیون میکسر که از سمت 
شــمال به سمت شــرق پل مطهری در حال حرکت بود، پس از برخورد با ۱۵ 
وسیله نقلیه در نهایت از روی پل واژگون شد و بر روی یک خودرو پژو در حال 

عبور سقوط کرد.
وی افزود: علت وقوع این حادثــه رانندگی عدم توانایی راننده کامیون در 

کنترل وسیله نقلیه اعالم شده است.
قتل طالفروش

اهواز- ایرنا: فرماندار شهرستان کتوند گفت: در حمله سارقان مسلح به یک 
طالفروشی در خیابان استقالل این شهرستان، طالفروش به قتل رسید. 

علی خدری غریبوند افزود: چهار ســارق با استفاده از یکدستگاه خودروی 
ســواری پژو ۴0۵، به ضرب گلوله طال فروش را مصدوم کردند. وی اضافه کرد: 
ســارقان پس از درگیری از محل متواری شدند. وی افزود: طالفروش مصدوم 
به علت جراحات شــدید در بیمارستان 32 تختخوابی کارون شهرستان گتوند 
فوت کرد. فرماندار گتوند اظهار داشــت: هنوز از میزان طال و زیورآالت سرقتی 
اطالعات دقیقی به دست نیامده و تالش برای شناسایی و دستگیری سارقان از 

سوی پلیس در حال انجام است. 
واژگونی اتوبوس

ســرویس شهرستان ها : فرمانده انتظامی ســبزوار از واژگونی یک دستگاه 
اتوبوس در این شهرستان خبر داد. 

سرهنگ »سید محمد هاشمي«، گفت: در این حادثه به علت واژگونی یک 
دستگاه اتوبوس، یک نفر از مسافران در صحنه تصادف فوت و دو نفر دیگر نیز 

مصدوم که توسط تیم فوریت هاي پزشکي به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی افزود: کارشــناس پلیس راه علت حادثه را بی توجهی به جلو و ناتوانی 

راننده در کنترل وسیله نقلیه به علت خواب آلودگی اعالم کرد.
سرقت تریلر

اهواز- ایسنا: سرپرســت فرمانداری شادگان از شناسایی تریلر سرقتی که 
توسط سارقان مسلح ربوده شده بود، در این شهرستان خبر داد.

سعید حاجیان، گفت: یک دستگاه تریلر که حامل بار نهاده های کشاورزی 
بوده، در محور بندر امام در حال حرکت بود که توســط ســارقان مســلح که 
سرنشــین یک خودروی پراید بودند، متوقف و ســرقت شد.وی افزود: سارقان، 
این تریلر را در روستای رگبه شادگان مخفی کرده بودند که این خودرو توسط 
عوامل نیروی انتظامی شناسایی شد.وی اضافه کرد: راننده تریلر در جریان این 

سرقت مسلحانه مجروح شد.
بساز بفروش خریدار را مجروح کرد

ارومیه- ایرنا: یک منبع آگاه گفت: درگیری یک آپارتمان ساز با تعدادی از 
خریداران واحدهای مسکونی و اختالف مالی در ارومیه منجر به شلیک گلوله از 
اسلحه دست ساز این فرد به سوی یکی از خریداران و زخمی شدن وی شد. وی 
که خواســت نامش فاش نشود، افزود: این درگیری بر اثر شلیک گلوله از کلت 
دست ساز، پای یکی از کسانی که واحدی را در این آپارتمان پیش خرید کرده 
بود، زخمی شــد. این منبع آگاه با اشــاره به اینکه اکنون حدود هفت تا هشت 
نفر از شرکت کنندگان در این درگیری توسط عوامل انتظامی دستگیر شده اند، 
اظهار داشت: این افراد چند روز قبل نیز با استفاده از چاقو درگیر شده بودند. 

سارق در دام
قم- تسنیم: فرمانده انتظامی شهرستان از دستگیری سارق و  معتادان در 
قم خبر داد. ســرهنگ مراد حســین جعفریان، گفت: در راستای ارتقاء امنیت 
اجتماعــی محله، طرح ارتقای امنیت محله محــور قدر دو در حوزه تعدادی از 
کالنتری و پاسگاه های فرماندهی انتظامی شهرستان قم برگزار شد که در نتیجه 
اجرای این طرح هفت نفر ســارق، ۱2 معتاد دستگیر شدند.وی اضافه کرد: در 
این راستا دو دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف، شش دستگاه خودرو و ۱8 

دستگاه موتورسیکلت نیز توقیف شد.

صفحه 10
چهار شنبه ۲۳ آبان 1۳۹۷

۶ ربیع االول 1۴۴0 - شماره ۲۲0۴۹
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

با وجود اینکه رئیس جمهور آمریکا بار ها مدعی شــده است چین 
باعث از دست رفتن مشاغل در آمریکا شده، چینی بودن عروسک های 

»خرس ترامپی« در این کشور جنجال به پا کرده است.
به گزارش راشــا تودی، یک شرکت مســتقر در تگزاس به تازگی اقدام به 
تولید و فروش خرس هایی به شکل دونالد ترامپ کرده است. این خرس پشمی 
به نام »خــرس ترامپی« با موهای زرد رنگ که بیشــتر جنبه تبلیغاتی دارد، 
جنجال زیادی به پا کرده اســت. تبلیغات مربوط به عروســک خرسی ترامپ، 
نخستین بار در سال 20۱۷ در توییتر منتشر شد، اما تا امروز توجه زیادی به آن 
نشده بود. در این ویدئوی تبلیغاتی افرادی مثل سربازان نظامی که این خرس را 
در دست دارند، درباره عالقه خود به این خرس می گویند. اما ویدئوی تبلیغاتی 
عروسک خرسی ترامپ پس از آنکه در هفته جاری برای نخستین بار از شبکه 
فاکس نیوز هم پخش شد، مورد توجه قرار گرفته است. نکته جالب این است که 
این خرس ترامپی در واقع ساخت چین است! این در حالی است که ترامپ بارها 
گفته است که پکن باعث از دست رفتن مشاغل در آمریکا شده است و جنگی 
تجاری علیه چین به راه انداخته است. او همچنین از شرکت های آمریکایی که 
کارخانه های تولید محصوالتشان در چین قرار دارد، خواسته است کارخانه های 
خود را به آمریکا منتقل کنند.یکی از کاربران در حساب توییتر خود نوشت که 
پس از تماس با رئیس این شرکت، وی تأیید کرده است که عروسک خرسی های 
ترامپ ساخت چین هســتند.این خرس 22 اینچی )۵۵ سانتی متری( ترامپ 
که هم اکنون به صورت آنالین در وبســایت آمازون هم به فروش می رسد، یک 
مدرک شناسایی معتبر دارد. در داخل بسته بندی آن یک پتو که با پرچم آمریکا 

تزئین شده است هم وجود دارد.

جنجال 
بر سر 

خرس ترامپی!

رئیس جمهور ترکیه در سفر به فرانسه 
برای اولین بار از هواپیمای اهدایی امیر قطر 

استفاده کرد.
رجب طیب اردوغان در سفر به فرانسه برای 
اولین بار از هواپیمای اهدایی شیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی امیر قطر اســتفاده کرد.این هواپیما در 

مقایسه با هواپیمای گذشته اردوغان بسیار بزرگتر بوده و جای وسیعتری برای 
نشســت خبری وی دارد.این هواپیما در حالت عادی گنجایش ۴00 مسافر را 
دارد که با تجهیزات ویژه ای که روی آن سوار است می تواند با ۷۶ مسافر پرواز 
کند. این هواپیما که از آن به عنوان قصر پرنده یاد می شود، حدوداً ۵00 میلیون 
دالر ارزش دارد.این هواپیما در حال حاضر دارای ۷۶ صندلی و هفت اتاق خواب 
و دو ســالن پذیرایی اســت. قطر این هواپیما را سه سال پیش خریداری کرده 
است.این هواپیما شهریور سال جاری از سوئیس به استانبول آمده و از آن زمان 
در حال رنگ آمیزی و تجهیز بوده است.گرفتن این هواپیما از سوی اردوغان، با 
موج انتقادات گروه های سیاسی در ترکیه روبرو شد و برخی رهبران سیاسی از 
جمله کمال کلیچدار اوغلو و مرال آکشنر، قبول این هدیه را باعث کوچک شدن 

ملت ترکیه خوانده و خواستار بازگرداندن آن شده بودند.

پرواز اردوغان 

با هواپیمای اهدایی 

امیر قطر

افزایش  دنبال  به  آمریکا  رئیس جمهور 
تلفات آتش ســوزی در کالیفرنیا به ۴۴ نفر 
با درخواست فرماندار این ایالت برای اعالم 

وضعیت اضطراری موافقت کرد.
به گزارش فــارس، به دنبال افزایش تلفات و 
تخریب آتش سوزی گســترده در کالیفرنیا که از 
جمعه هفته گذشته آغاز شده، رئیس جمهور آمریکا بامداد دیروز در این ایالت 
وضعیت اضطراری اعالم کرده اســت.طبق گزارش شبکه خبری »سی.ان.ان«، 
در ادامه روند تالش ها برای اطفا و کنترل آتش سوزی در کالیفرنیا، دوشنبه در 
مناطق شمالی این ایالت ۱3 جســد دیگر پیدا شده است.مقام های آمریکایی 
می گویند که با کشــف این اجساد تازه، تلفات آتش سوزی در کالیفرنیا حاال به 
۴۴ کشــته افزایش یافته است.»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا هم بامداد 
ســه شنبه در توئیتر خود خبر داده که به منظور ارائه کمک های دولت فدرال 
به مقام های ایالت کالیفرنیا، با درخواست فرماندار برای اعالم وضعیت اضطراری 
موافقت کرده است.رســانه ها و مقام های آمریکایی آتش سوزی در کالیفرنیا را 
به ســه بخش تقسیم کرده اند. به دنبال آتش ســوزی در اردوگاه ها)موسوم به 
کمپ فایر(، آتش ســوزی در لس آنجلس و ونتورا )موســوم به وولســی فایر( و 
آتش ســوزی جنگل ها در شهرستان سن لوئیس اوپیسپو )موسوم به هیل فایر(

بنا بر گزارش ها، به دنبال آتش سوزی در اردوگاه ها در کالیفرنیا )کمپ فایر( که 
۱۱۷ هزار هکتار در شمال این ایالت را سوزانده و هفت هزار سازه را نابود کرده، 
بیش از ۵2000 نفر تخلیه شــدند و ۱38۵ نفر هم در پناهگاه منتقل شــدند.

بر اثر آتش ســوزی در لس آنجلس و شهرستان های ونتورا در جنوب کالیفرنیا 
)وولســی فایر( ۵۷000 سازه و ساختمان در خطر هستند. این حریق تاکنون 
بیش از ۹3000 هکتار را سوزانده و حداقل ۴3۵ ساختمان را از بین برده است.
آتش سوزی جنگل ها در شهرستان سن لوئیس اوپیسپو در کالیفرنیا )هیل فایر( 

تاکنون به ۴۵3۱ هکتار آسیب رسانده است.

وضعیت
 اضطراری

 در کالیفرنیا 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، ازدواج مرد جوان ژاپنی با یک پاپ 
اســتار مجازی خبرساز شد. این مرد 3۵ ساله که به گفته خودش از فریبکاری 
زنان در دنیای واقعی خســته شــده بود، ســرانجام تصمیم گرفت با عروسک 
این کارکتر معروف انیمیشــنی که نامش »هاتســون میکو«ست، ازدواج کند. 
»آکیهیکــو کندو« در چهــارم نوامبر در حضور ۴0 نفر از مهمانانش جشــن 
ازدواجش را برپا کرد. در جشن ازدواج او یکی از اعضای پارلمان ژاپن نیز حضور 
داشــت.مادر او از حضور در جشــن ازدواج پسرش خودداری کرد و از برخی از 
اقوام نزدیک خود نیز خواست تا از حضور در این جشن خودداری کنند. انتشار 
خبر این ازدواج عجیب موجب حیرت بسیاری در ژاپن شد، اما این جوان از همه 
کاربران خواســت تا به این مسئله با ذهنی باز نگاه کنند.او در مورد این ازدواج 
عجیب خود گفت: »من در زندگی دنبال یک زن و عشــق واقعی نبودم، چون 
چنین چیزی وجود ندارد و یافتن آن غیرممکن است. این عروسک حسن هایی 
در برابر یک زن واقعی دارد. دروغ نمی گوید! فریب نمی دهد! پیر نمی شــود و 
هرگز نمی  میرد!«این مرد 3۵ ســاله حــدود 2 میلیون ین ژاپن )۱۷۵00 دالر 
آمریکا( برای جشــن عروسی اش که در فروشگاهی در توکیو برگزار شد، هزینه 
کرد. در یکی از تصاویری که منتشــر شده اســت او در حالی که کت و شلوار 
ســفید پوشیده و در کنار این عروســک نشسته است دیده می شود. همچنین 
یکــی دیگر از تصاویر حلقه ازدواج این زوج و دیگری ســوگند نامه ازدواج آنها 

را نشان می دهد.

ازدواج عجیب 
مرد ژاپنی

 با یک 
عروسک! 

رئیس  پلیس پایتخت از دستگیری 5۴6 سارق و 
مالخر در اجرای طرح رعد 18 و دستگیری130 نفر از 

دالالن ارز طی روزهای اخیر خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار حسین رحیمی 
صبح دیروز در حاشیه نمایشگاه دستاورد های طرح رعد ۱8 
در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: با تالش همکارانم در دو 
پلیس مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری تهران بزرگ طی ۴8 
ساعت گذشته اقدامات همه جانبه ای درخصوص دستگیری 

سارقان، قاچاقچیان و سوداگران مرگ انجام شد.
رحیمی افزود: در هجدهمین مرحله از طرح رعد، 2۵8 
حکم قضائی به مرحله اجرا درآمد که ۵۴۶ ســارق و مالخر 

دستگیر و 32 باند سرقت نیز منهدم شدند.
وی با بیان اینکــه متهمان تاکنون به هزار و 23۴ فقره 
ســرقت اعتراف کرده اند، گفت: 8۵درصــد از مال باختگان 

شناسایی و اموال نیز به آنان نیز تحویل داده می شود.
فرمانده انتظامی پایتخت با بیــان اینکه ۴۵درصد این 
ســارقان سابقه دار هســتند و ۵۵ درصد از این متهمان نیز 
برای اولین بار دستگیر شده اند، ادامه داد: در این طرح، 20۱ 

دستگاه موتورسیکلت و خودرو سرقتی کشف شد.
سردار رحیمی، اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران 
بــزرگ را در این طرح مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با تالش 
ماموران 2۷۵ خرده فروش دســتگیر و 3۴0 معتاد متجاهر 
نیز جمع آوری شدند؛ کشــف 80 کیلوگرم انواع موادمخدر 
و انهدام دو بانــد قاچاق مواد مخدر نیز از دیگرتوفیقات این 

پلیس در طرح رعد است.
وی ادامــه داد: طی یک ماه گذشــته، یک تن و 223 

کیلوگرم انواع مواد مخدر از 8 باند سوداگر مرگ کشف و در 
این رابطه ۵0 قاچاقچی دستگیر و به مراجع قضائی تحویل 

داده شدند.
این مقام ارشد انتظامی، دیگر اقدامات پلیس در اجرای 
هجدهمین طرح رعد را کشــف ۵۵هزار و ۹۹۶ مورد کاالی 
قاچاق برشمرد و گفت: در این رابطه، 20 نفر دستگیرشدند 
که بنا به نظر کارشناســان ارزش اموال مکشوفه ۹ میلیارد 

تومان برآورد شده است.
رحیمی با بیــان اینکه پلیس به غیر از طرح های کالن، 
براساس نوع جرایم منطقه یا محله اقدام به اجرای طرح های 
دیگر می کند، اظهار داشــت: کالنتری ها براساس نوع جرایم 
حوزه استحفاظی خود برای برقراری امنیت پایدار و آرامش 

شهروندان این طرح ها را به اجرا در می آورند.
دستگیری 130 نفر از دالالن ارز

وی با بیان اینکه طی چند روز گذشته در چهار مرحله 
۱30 نفر از دالالن ارز دستگیر شده اند، گفت: تقریبا تمامی 
آنها به زندان منتقل شدند؛ هر کسی در خیابان و یا چهارراه ها 
اقدام به فروش ارز کند، مجرم است و خرید و فروش ارز فقط 
در صرافی های مجاز و بانک ها مجاز بوده که در این راســتا 

پلیس از این صرافی ها با تمام قدرت حمایت می کند.
فرمانده انتظامی تهــران بزرگ با اعالم اینکه برخورد با 
مفسدان اقتصادی به طور ویژه در دستور کار پلیس می باشد، 
ادامه داد: دستگیری ها، ثبات نسبتا مطلوبی را در بازار سکه 

و ارز ایجاد کرده است.

علت تعویق اجرای طرح کاهش
ســردار رحیمی با  اشــاره به اینکه معاینــه فنی برای 
ســالمتی شــهروندان و ایمنی خودروها یک اقدام ضروری 
و الزم اســت، تأکید کرد: برای شــهری همچــون تهران با 
۱3 میلیــون جمعیــت این امــر ضــرورت دارد؛ همچنین 
تمامــی زیرســاخت ها آماده شــده اما هنگامــی که حجم 
صف هــا را دیدم و معطلــی ۱0 تا ۱2 ســاعته مردم برای 
 دریافــت معاینه فنــی، اجــرای این طــرح را بــه تعویق 

انداختیم.
وی از شهروندان خواســت هرچه سریعتر معاینه فنی 
خــود را اخذ کنند چرا که عنقریــب اعالم خواهیم کرد که 

طرح کاهش اجرایی خواهد شد.

سردار رحیمی خبر داد

دستگیری546 سارق و مالخر و 130 نفر از دالالن ارز

فرمانــده ناجا با بیان این کــه ایران یک جزیره 
امن اســت و در اقصی نقاط کشــور امنیت داریم، 
گفت: مرزبانی صرفاً نگاه امنیتی به مرز ها ندارد بلکه 

معیشت مرزنشینان را هم در نظر می گیرد. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســرتیپ اشتری 
بعدازظهــر در نشســت خبــری که بــا ســران طوایف و 
ریش ســفیدان مرزی استان گلستان در سالن راه آهن اینچه 
برون گلستان شهر مرزی ایران و ترکمنستان برگــزار شــد، 
گفت: مرزنشینان باالترین پشتیبان مرز ها بوده که هماهنگی 
خوبی با مرزبانان دارند و با کمترین هزینه و بهترین اقدام از 

مرز ها پشتیبانی کرده اند.
وی تصریح کرد: مرزنشــینان مرزبانان اصلی هستند و 
باید توجه ویژه ای به آن ها داشــته باشیم و خوشبختانه در 

استان گلستان هم شرایط خوبی برقرار است.
وی ادامه داد: مرزبانی صرفا نگاه امنیتی به مرز ها ندارد 
بلکه برای معیشــت مرزنشــینان و حل مشکالت آن ها باید 

چاره ای بیاندیشــیم، زیرا آرامش معیشــتی موجب امنیت 
می شود.

فرمانده ناجا با مهم شمردن اشتغال و تولید داخلی، بیان 
کرد: وظیفه ما پیگیری مشــکالت مرزنشینان است و برای 
رونق بازارچه مرزی اینچه  برون هم هر آنچه در توان ما باشد 

دریغ نخواهیم کرد تا شاهد رشد و ارتقا در منطقه باشیم.
اشتری در خصوص راه اندازی پاسگاه داشلی برون گفت: 
اگر مکان مشخص شود برای راه اندازی پاسگاه بخش داشلی 
برون اقدام خواهیم کرد تا بخش انتظامی هم در این منطقه 

تقویت شود.
وی اضافه کرد کرد: اقدامات برخی گروه های تروریستی 
دلیلی بر ناامنی نیست و امنیتی باثبات و مثال زدنی در کشور 

داریم که به برکت حضور مردم است.
قول مساعد دولت پاکستان 
برای آزادی مرزبانان ایرانی 

فرمانده نیروی انتظامی کشــور، از قول مســاعد دولت 

پاکستان برای آزادی مرزبانان ربوده شده ایرانی خبر داد. 
به گزارش فارس،  اشــتری، اظهار کرد: از طریق دستگاه 
دیپلماسی و فرماندهان نظامی موضوع پیگیری شده و دولت 
پاکستان قول مساعد داده و امیدواریم در موعد مقرر شاهد 

اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم.
وی دربــاره اتفاق اخیــر تعدی به مامــوران پلیس راه 
در جاده هراز و اقدامات پیش بینی شــده بــرای صیانت از 
حقوق مامــوران پلیس، گفت: آن اتفاق مربوط به ســه ماه 
گذشــته در اســتان مازندران بود و بالفاصله همکارانم آن 
 افراد مجرم را شناســایی و دستگیر کردند و تحویل مراجع 

قضایی دادند.
فرمانده ناجا خاطرنشان کرد: پرونده با سرعت رسیدگی 
شد و یکی از همکاران ما معالجه شده و همکار دیگر نیز در 

حال طی مراحل درمانی است.
اشــتری تاکید کرد: کســانی هم که به ماموران تعدی 
می کنند بدانند مقتدرانه و محکم با آنها برخورد خواهد شد.

فرمانده ناجا:

امن ترین مرزهای کشور را با همکاری مرزنشینان داریم

استان های  جوی  شرایط  هواشناسی  سازمان 
متأثر از بارندگی طی امروز و فردا را اعالم کرد.

بنا بر اعالم این ســازمان، بارش شدید باران گاهی 
با رعد و برق، آبگرفتگی معابر و ســیالبی شدن مسیل ها 
و رودخانه هــا طــی بعــد از ظهر امروز در خوزســتان، 
چهارمحــال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شــمال 
غرب و غرب فارس، جنوب غرب لرستان، شمال بوشهر 
و جنوب اصفهان و طی روز پنجشــنبه در خوزســتان، 
چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شــمال و 
غرب فارس، جنوب اصفهان، جنوب ایالم، جنوب لرستان 

و شمال بوشهر پیش بینی می شود.
بارش برف در ارتفاعات البرز و زاگرس

همچنین از بعداز ظهر امروز و پنج شنبه در ارتفاعات 
البرز و زاگرس شــامل ارتفاعات شمال غرب خوزستان، 
کهگیلویــه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و جنوب 

غرب لرســتان بارش بــرف و مه پیش بینی می شــود، 
بنابراین اختالل در تردد جاده ها و گردنه های کوهستانی 
منتهی به آنها با احتمال بسیار موجب کندی یا اختالل 
در ترافیک جاده ای این مناطق می شود، از این رو توصیه 
می شود برای کاهش خســارت های احتمالی تمهیدات 

الزم به کار گرفته شود.
هشدار به ساحل نشینان غرب خلیج فارس

با ورود ســامانه بارشــی از جنوب غرب به کشــور، 
روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه در مناطق غربی 
خلیج فــارس افزایش ابر، وزش باد شــدید، رگبار و رعد 
وبــرق و افزایش ارتفاع مــوج از یک و نیم متر تا دو متر 
پیش بینی می شــود، از این رو توصیه می شود طی این 
مدت احتیاط الزم در تردد شــناورهای ســبک به عمل 
آید و از شــنا کردن در سواحل و به کارگیری قایق های 

تفریحی و سبک جلوگیری شود.

برای امروز و فردا پیش بینی شد

بارش شدید باران، آبگرفتگی معابر و سیالب در برخی استان ها

اهواز- خبرنگار کیهان:
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: ساالنه 
17 هزار نفر در حوادث مختلف رانندگی در جاده های 
کشــور جان خود را از دست می دهند و 10 درصد به 
شــمار جمعیت مجروحان و معلوالن کشــور اضافه 

می شود.
»اســماعیل نجار« در آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه 
بهسازی و روکش آســفالت جاده صیدون- اسالم آباد گفت: 
عالوه بر این تعداد کشته،  در این سوانح رانندگی 2۵0 هزار 
نفر نیز مصدوم می شوند، وی افزود: صرف نظر از خسارت های 
مالی آنی این ســوانح، کسانی هســتند که در این حوادث 
جاده ای قطــع نخاع و قطع عضو می شــوند که هزینه های 

مختلف اجتماعی و درمانی به دنبال دارند.
معاون رئیــس جمهور با بیــان اینکه ایران کشــوری 
حادثه خیز است اظهار داشت: ایران مقام دهم حوادث دنیا را 
دارد و ما هر از چندگاهی شــاهد حوادثی مانند سیل، زلزله 
و... در کشور هستیم که خسارات جانی و مالی وارد می کند.

نجار با تاکید بر اینکه با توجه به این حوادث الزم است 
هر لحظه آمادگــی الزم برای مقابله با بحران ها را داشــته 
باشــیم، توضیــح داد: توجه به مراکز جمعیتــی از اهمیت 
بیشــتری برخوردار اســت چرا که هر نوع حادثه ای در این 

مناطق می تواند موجب ایجاد یک فاجعه بزرگ شود.
وی بیان کــرد: یک جنبــه از کارهایی کــه در حوزه 
مدیریت بحران باید انجام شود در حوزه  دولت است که باید 
هماهنگی، تجهیزات و اعتبارات از سوی دولت صورت پذیرد 
و مردم اگر می خواهند خانه ای بســازند تالش کنند که این 

کار با کیفیت انجام شود.
نجار در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای تنش 
آبی قریب به ۱0 هزار و 200 میلیارد ریال در نظر گرفته شد 
که دولت موافقت کرد تــا در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد. 
سیل بند شهرستان دهدز با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال و 
چاه آب  آشامیدنی شهرستان با حضور معاون رئیس جمهور 

به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:

سوانح رانندگی ساالنه 10 درصد 
به شمار جمعیت معلوالن کشور می افزاید

سرویس شهرستانها: 
فرمانده انتظامی شهرســتان کلیبر گفت: بر اثر 
واژگوني یک دستگاه میني بوس در یکی از محورهای 
فرعی شهرستان کلیبر 1۴ نفر از مسافران آن مصدوم 

و راهی بیمارستان شدند. 
  ســرهنگ »محمدعلي نایب زاده« افزود: درپی کســب 
خبری مبنی بــر واژگونی یک دســتگاه میني بوس در محور 
فرعی کلیبر به ســمت تفرجگاه مکیدي نرســیده به روستاي 
»هجراندوســت« ماموران انتظامي به همراه گروه های امدادی 
ســریعا به محل حادثه اعزام شــدند.این مقام انتظامی افزود: 
در بررسی های اولیه مشــخص شد بر اثر این واژگونی،۱۴ نفر 
مصدوم شــده اند که ۱2 نفر آنان به صورت سرپایي مداوا  و 2 
نفر دیگر جهت ادامه مداوا در بیمارستان بستری شدند.فرمانده 
انتظامي شهرســتان کلیبــر در پایان خاطرنشــان کرد: علت 

تصادف توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

از فوت 3  بردســکن  آموزش  وپــرورش  مدیر 
دانش آموز این شهرستان درحادثه تصادف خبر داد. 

غالمحسین غفوری افزود: در تصادف یک دستگاه وانت 
پیکان با ۴ دانش آموز بردســکنی 3 نفر از دانش اموزان جان 
خود را از دست دادند. وی افزود: دراین حادثه دو دانش آموز 
مجروح شــدند که بــه دلیل وخامت حالشــان بالفاصله به 
بیمارســتان های شهرستان سبزوار ونیشــابور اعزام شدند. 
سجاد حســین  پور و امیرعلی طاهریان  مقدم دانش آموزان 
آموزشگاه پســرانه حاج مومن که در کالس چهارم ابتدایی 
مشــغول به تحصیل بودند بر اثر شدت مصدومیت علیرغم 
تالش های انجام شــده در بیمارستان های بردسکن، نیشابور 
و ســبزوار فوت کردند. یک نفــر از دانش آموزان دچار مرگ 
مغزی شــده  که وی نیز در بیمارستان جان خود را از دست 
داده و دیگری در بیمارستان بستری است. علت اصلی سانحه 

رانندگی در دست بررسی است.

فرمانده انتظامی اســتان کرمــان گفت: کودک 
شش ساله  جیرفتی که هشتم آبان به گروگان گرفته 
شده بود در کمتر از دو هفته توسط پلیس به آغوش 

خانواده اش بازگشت. 
به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ رضا بنی اسدی فر، 
در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: هشتم آبان ماه یک مورد 
گروگان گیری دختر بچه ای شــش ساله به پلیس شهرستان 
جیرفت اعالم شد که بالفاصله تیم های تخصصی پلیس وارد 

عمل شده و تحقیقات خود را آغاز کردند.
وی بیان داشــت: بــا توجه به حضور و مخفی شــدن 
گروگان گیران در شــهر کرمان ماموران پلیس آگاهی استان 
با انجام تحقیقات تکمیلی و کار اطالعاتی موفق شدند کمتر 
از دو هفته مخفیگاه مجرمان را شناســایی و طی عملیاتی 
پنج نفر را دستگیر کنند و این کودک خردسال را به آغوش 

خانواده بازگردانند.
وی عنوان کرد: در رونــد این ماجرا پدر و یکی از اقوام 
دیگر این دختر بچه نیز توسط همین افراد به گرو گان گرفته 

شدند که آنان هم از چنگ گروگان گیران آزاد شدند.

سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: از ابتدای 
مهر تا 21 آبان امســال، 895 نفر در کشــور دچار 
مســمومیت با گاز مونوکسیدکربن )CO( شدند و 37 
نفر نیز بر اثر مســمومیت با این گاز، جان خود را از 

دست دادند.
پیرحسین کولیوند در گفت وگو با وبدا، با اشاره به سرد 
شدن هوا در اکثر مناطق کشور گفت: عالئم مسمومیت با گاز 
مونوکسید کربن شامل سردرد، تهوع، سرگیجه، سرفه، عدم 

تعادل و کاهش سطح هوشیاری است.
کولیوند از مردم خواست که از نصب آبگرمکن و بخاری 
گازی در اتاقی که در آن هوا جریان ندارد، خودداری و قبل از 
نصب آبگرمکن و بخاری حتما مسیر دودکش را بررسی کرده 

و از ایجاد پیچ و خم های زیاد در نصب دودکش پرهیز کنند.
وی با بیان اینکه سرد بودن لوله بخاری عالمت کارکرد 
ناصحیح بخاری اســت، افزود: در صورتی که شعله آبگرمکن 
و بخاری، آبی رنگ نباشــد، باید آن را جدی گرفت و مردم 
به محض مشــاهده فردی که دچار گازگرفتگی شــده، باید 
پنجره ها را باز کرده و پس از شناســایی و قطع کردن منبع 

نشت گاز، با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.

در یکصدمین جلســه علنی شورای شهر تهران 
با رأی اعضای شــورای شهر نامگذاری بعضی از معابر 

تهران به تصویب رسید.
به گزارش فارس، در یکصدومین جلســه علنی شورای 
شــهر تهران، محمدجواد حق شناس درباره تغییر نام بعضی 
از معابر شــهر تهران گفت: تغییر نام معابر به دلیل اینکه در 
ماه های اخیر طرح ها و لوایح فوریت دار وجود داشــت و بعد 
بحث انتخاب شهردار را داشتیم، بنابراین بررسی این موضوع 

۶ بار به تعویق افتاد.
وی ادامه داد: در منطقه 2 تهران پلی واقع در بوســتان 
نهج البالغه به پل آسمان نامگذاری شد، در منطقه 3 تهران 
خیابان سهیل براساس پیشنهاد انجمن جامعه شناسی به نام 
استاد قانعی راد نامگذاری شد و در بلوار آفریقا منطقه امانیه، 
خیابان گلستان به نام هنرمند سرشناس کارگردان مشهور، 
مرحوم همایون شهنواز نامگذاری شد. وی ادامه داد: خیابان 
زیتون نیز به نام شــهید جعفرزاده نامگذاری شــده است و 
میدانــی بی نام در منطقه ۱۵ محدوده ابومســلم نیز به نام 
شهید مهدی بیدی نامگذاری شد.  در ادامه زهرا صدراعظم 
نوری با تغییر نام زیتون به نام شهید جعفرزاده مخالفت کرد، 
ولی با توضیحاتی که حق شــناس دربــاره اینکه خانواده آن 
شهید در آن کوچه زندگی می کند و نمی توان جای دیگری 

را به جای این شهید بگذاریم، بنابراین موافقت کرد. 

سرویس شهرستانها: 
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان قم از کشــف طالی 

خارجي از خودروی نیسان جوک در این استان خبر داد. 
ســرهنگ »احمد کرمی«، گفت: در پی خبر واصله از اداره کل اطالعات استان 
قم مبنی بر عبور یک دستگاه نیسان جوک حامل کاالي قاچاق از محور مواصالتي 
اســتان قم به مقصد تهران و تعقیب آن توســط عوامل اداره کل اطالعات اســتان 
اصفهــان و نیاز به همکاري پلیس آگاهي برای متوقــف کردن خودرو، موضوع در 
دســتور کار اداره مبــارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی اســتان قم قرار گرفت 
 و بــا هماهنگی مقام قضائی اســتان مأموران این پلیس بــه محل های مورد نظر

 اعزام شدند.
وی افزود: در ادامه خودرو مذکور شناسایی، توقیف و در بررسي از آن 3 کیلو و 
۶3 گرم طالی خارجي به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف شد. سرهنگ کرمی گفت: 

با دستگیری راننده و سرنشین خودرو، متهمان تحویل مرجع قضائی شدند.

واژگونی مینی بوس در کلیبر

مرگ 3 دانش آموز بردسکن 
در حادثه تصادف

آزادی کودک جیرفتی
ازدست گروگانگیران 

مرگ 37 نفر بر اثر مسمومیت 
با مونوکسیدکربن از اول مهر

 تغییر نام  5 معبر در تهران

دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 11/7 
درصد تولید ناخالص کشور هزینه مبارزه با مواد مخدر 
است و پیشــگیری از آن موجب صرفه جویی در این 

هزینه ها خواهد شد. 
به گزارش فارس از قم، سرتیپ اسکندر مومنی، در دیدار 
با آیت اهلل مکارم شــیرازی، گفت: جمهوری اسالمی ایران با 
انــواع مواد مخدر مبارزه کرده و ســه هــزار و ۷00 نفر در 

کشورمان در این راه به شهادت رسیدند.
وی ادامه داد: با اشــغال افغانستان توسط آمریکا نه تنها 
تولید مواد مخدر در این کشور کاهش نیافت، بلکه تولید آن 
۵0 برابر شــد و به ۱0 هزار تن در سال رسید، کشورمان به 
دلیل مجاورت با افغانستان تحت تاثیر کشت مواد مخدر در 

این کشــور است.مؤمنی با اشاره به نقش فرهنگی مبلغان در 
عرصه پیشــگیری از اعتیاد مبارزه بــا مواد مخدر را نیازمند 
حمایت همه بخش ها دانست و تصریح کرد: باید خانواده ها، 
مدارس، حوزه های علمیه و رسانه ها دست به دست هم دهند 
تا شاهد سر و ســامان دادن به افراد معتاد در کشور باشیم، 
می توان کارهای زیادی را در زمینه فرهنگی و اجتماعی برای 

مبارزه با مواد مخدر انجام داد.
وی خاطرنشان کرد: تعداد معتادان کشور دو میلیون و 
800 هزار نفر اســت و میانگین سن اعتیاد در کشورمان 2۴ 
سال است. آمار معتادان در ایران افزایش معناداری نداشته، 
اما نوع مصرف معتادان از مواد مخدر ســنتی به سمت مواد 

مخدر صنعتی و روان گردان ها در حال چرخش است.

سرتیپ مؤمنی:

11/7 درصد تولید کشور 
برای مبارزه با مواد مخدر هزینه می شود

کشف 3 کیلو طالی خارجی در قم

رئیــس  انجمن دیابت ایران گفت: بررســی های 
آماری نشــان می دهد که بیش از 12 درصد جمعیت 

باالی 20 سال کشور مبتال به بیماری دیابت هستند. 
اسداهلل رجب در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: براساس 
آمار شــمار مبتالیان به این بیماری حدود هشــت میلیون 
نفر برآورد شــده که بیشترین درصد ابتال به دیابت در ایران 

مربوط به کالنشهرها است.
وی ادامه داد: کاهش فعالیت جســمی، تغذیه نامناسب 
و استرس از علل ابتال به بیماری دیابت شناخته شده است.

رجب گفت: بررسی ها نشان می دهد میزان ابتال به دیابت 
در شهرهای زیر 300 هزار نفر جمعیت کشور کمتر از مناطق 
پرجمعیت شهری است زیرا میزان تحرک و فعالیت جسمی 

در مناطق کم جمعیت بیشتر از سایر مناطق می باشد.
رئیــس  انجمن دیابت ایران اظهار داشــت: امروزه ابتال 
به بیماری دیابت در کشــورهای پیشــرفته بــه ویژه اروپا 
روند کنترلی و کاهشــی نشان می دهد اما منطقه خاورمیانه 
بیشــترین میزان ابتال به این بیمــاری در جهان را دارد.وی 
گفت: بیشــترین تعداد مبتالیان بــه دیابت در ایران مربوط 
به سنین ۴۵ تا ۵۵ سالگی است.رجب ، اظهار داشت: اکنون 
هزینه درمــان این بیماری به ویژه با تشــدید تحریم ها در 
کشــور افزایش یافته اســت.وی افزود: هزینه ماهانه درمان 
بیماری دیابت در ایران اکنون حدود ۹ میلیون ریال برای هر 
بیمار است.رئیس  انجمن دیابت ایران گفت: با اینکه بخشی 
از هزینه درمان دیابت توســط بیمه پرداخت می شــود، اما 

هزینه های جانبی تحت پوشش هیچ بیمه ای نیست.

12 درصد جمعیت ایران 
دیابتی هستند

معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری اهواز 
از صدور حکم انجام 500 ساعت کار خدماتی رایگان 

برای دو متکدی حرفه ای خبر داد.
احمد سراج در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به جمع آوری 
متکدیان و معتادان متجاهر از ســطح شــهر اظهار کرد: در 
میان معتادان جمع آوری شــده از ســطح شــهر اهواز، دو 
متکدی  حرفه  ای که اعتیاد نیز داشتند و در مناطق مختلف 
شهر اقدام به تکدی گری می کردند، بیش از 20 بار از سطح 
شــهر جمع آوری شــدند اما مجددا اقدام به مصرف مواد و 

تکدی گری کرده اند.
وی افــزود: این دو متکدی را مجددا از ســطح شــهر 

جمع آوری کردیم و به دادستانی تحویل داده شدند.
معاون فرهنگی و امور اجتماعی شــهرداری اهواز گفت: 
ایــن متکدیان طبق قانــون، هر کدام به ۵00 ســاعت کار 
خدماتی رایگان محکوم شــدند. حکــم کار خدماتی این دو 
متکدی در یک سامان ســرا که محل نگهــداری متکدیان 
 و معتادان جمع آوری شــده از ســطح شــهر اســت، اجرا 

می شود.

سرویس شهرستانها: 
فرمانــده انتظامی شهرســتان ربــاط کریم از 
دستگیری اعضای 1۴ نفره یک شرکت هرمی خبر داد. 
سرهنگ »شهرام پورســعادت«، گفت: مأموران پلیس 
آگاهی با دریافت اطالعاتی مبنی بر تبلیغات گســترده یک 
شرکت هرمی در زمینه بازاریابی شبکه ای غیرمجاز، بررسی 

موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران محل دقیق فعالیت شــرکت هرمی 
را در شــهر رباط کریم شناسایی و پس از تشکیل یک تیم 
عملیاتی و هماهنگی قضائی وارد مخفیگاه شــده و ۱۴ نفر 

اعضای شــرکت را دستگیر و جهت بررســی و بازجویی به 
پلیس آگاهی انتقال دادند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: مأموران در بازرسی 
از محل موفق به کشــف پک های آموزشی، کیس، مانیتور، 
کتابچه و جزوه های آموزشی درخصوص فعالیت این شرکت 

شدند.
سرهنگ پورسعادت تصریح کرد: متهمان در بازجویی های 
پلیسی اقرار کردند برای عضوگیری و اعتمادسازی، کار خود 
را قانونی جلوه می دادند که با هوشــیاری پلیس شناسایی و 

پس از تشکیل پرونده، تحویل مرجع قضائی شدند.

سرپرست پلیس آگاهی استان البرز گفت: با تالش 
ماموران، سارقان مســلح طالفروشی، قبل از اجرای 

نقشه خود دستگیر شدند.
به گزارش ایسنا، سرهنگ محمد نادربیگی گفت: درپی 
دریافت خبری مبنی بر نقشــه سرقت مسلحانه توسط یک 
باند پنج نفره در منطقه ۴۵ متری گلشهر موضوع به صورت 
ویژه در دســتورکار ماموران پلیس آگاهی استان البرز قرار 

گرفت.
وی اضافه کرد: تحقیقات در این زمینه انجام شد و بعد 
از چندین روز، کار اطالعاتی بر روی عناصر این باند، سرکرده 

باند سرقت شناسایی و طی چندین عملیات ضربتی، تمامی 
اعضای باند دستگیر شدند.

 نادربیگــی خاطرنشــان کرد: در بازرســی از مخفیگاه 
متهمان یک قبضه ســالح کمری، تیر جنگی و دو دستگاه 
خودرو کشــف شــد. متهمان پس از دســتگیری، به نحوه 
چگونگــی تدارک و آماده ســازی برای ســرقت مســلحانه 

طالفروشی در ایام تعطیالت اخیر اعتراف کردند.
به گفته سرپرســت پلیس آگاهی استان البرز، متهمان 
جهت تحقیقات بیشــتر در اختیار پلیس آگاهی این استان 

قرار گرفتند.

500 ساعت کار خدماتی برای دو متکدی حرفه ای 

دستگیری اعضای یک شرکت هرمی 

دستگیری سارقان مسلح طالفروشی 
قبل از سرقت

ژاپنی  مرد جــوان 
دلیل عجیبــی را برای 
توجیه ازدواجش با یک 

عروسک مطرح کرد.


