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حوادث ـ اخبارکشور
در پی آتشسوزی دبستان غیردولتی زاهدان؛

 11نفر از کارکنان آموزش و پرورش
به تخلفات اداری معرفی شدند

سقوط آزاد

ثروتمندان جهان
در سال ۲۰۱۸

به دنبال ریزش سنگین بازارهای بورس
در سراسر جهان ،ثروتمندان جهان بیش از
 ۵۰۰میلیارد دالر از ثروت خود را از دســت
دادهاند.
به گزارش بلومبرگ ،پدیدار شدن نشانههای
رکود اقتصــادی در اقتصاد آمریــکا و نگرانی از

منازعات تجاری باعث کاهش چشمگیر ارزش سهام شرکتهای بزرگ جهانی
شده اســت به گونهای که شاخص «ثروت  »۵۰۰که بیانگر میزان ثروت ۵۰۰
نفر نخست ثروتمند جهان است ،با کاهشی  ۵۱۲میلیارد دالری در سطح 4/7
تریلیون دالر بسته شد.
این دومین بار از ســال  ۲۰۱۲است که این شاخص با کاهش به عملکرد
ســاالنه خود خاتمه میدهد.کیتی نیکســون -مدیر ســرمایهگذاری موسسه
«تراســت ولث منیجمنت» گفت :نگرانی سرمایهگذاران از اوضاع رو به افزایش
است ،اما با این حال انتظار رکود در اقتصاد جهانی را نداریم.
فبزوس ،مدیرعامــل آمازون و ثروتمندترین فــرد جهان با ۵۳
ثــروت ج 
میلیارد دالر کاهش از  ۱۶۸میلیارد دالر به  ۱۱۵میلیارد دالر رسیده است.
این میزان زیان به تنهایی از ارزش شرکتهای مشهوری چون هواپیمایی
دلتا ایرالینز و خودروسازی فورد بیشتر است!
ثروت مارک زاکربرگ -مدیرعامل فیســبوک نیز  ۲۳میلیارد دالر کاهش
یافته اســت.در آســیا ۱۲۸ ،میلیاردر حاضر در این فهرست  ۱۴۴میلیارد دالر
از ثروت خود را از دســت دادهاند که در این میان وانگ جیان لین ،مدیرعامل
شــرکت «وندا گروپ» با از دست دادن  11/1میلیارد دالر ثروت در صدر قرار
دارد .ثروت ولید بنطالل ،شاهزاده سعودی نیز با  ۶۰درصد کاهش در مقایسه
با سال  ۲۰۱۴به  3/4میلیارد دالر کاهش یافته است.
آمانســیو اورتگا ،بنیانگذار «زارا» ،سیلویو برلوسکنی ،نخستوزیر ایتالیا و
گئورگ شفلر ،مدیرعامل قطعهسازی « آ ا ِ گ» آلمان بیشترین کاهش ثروت را
در بین ثروتمندان اروپایی داشتهاند.
به گفته بلومبرگ ،مجموع ثروت  ۲۵ثروتمند میلیاردر روس حاضر در این
فهرســت نیز با کاهشی  ۲۵۵میلیارد دالری همراه بوده است که کاهش بهای
نفت ،تشدید تحریمهای آمریکا و غرب علیه روسیه و افزایش تنشها با اوکراین
در این کاهش موثر بودهاند.

عاقبت
مس

طال شد!
دانشمندان چینی ســرانجام ترفند تبدیل مس به طال را کشف
کردند.
قرنهاســت که کیمیاگران تالش دارند تا سنگ جادوی افسانهای را خلق
کنند که قادر باشــد فلزات پایه را بــه فلزهای قیمتی به ویژه طال تبدیل کند.
ل شکل فلزات ساده
گویا اکنون دانشــمندان چینی سرانجام به شیوه این تبدی 
به فلزات گرانبها دست یافتهاند.گروهی از دانشمندان «مؤسسه فیزیک شیمی
دالیان» بهتازگی پژوهشی در «ژورنال پیشرفتهای علوم» منتشر کردهاند که
تشریح میکند چگونه موفق شدهاند فلز معمولی مس را به مادهای تبدیل کنند
شهای
که بســیار شبیه طال و نقره است .فلزی که دانشمندان چینی در آزمای 
مکرر خود به دســت آوردهاند را میتوان به عنــوان کاتالیزور در واکنشهای
شیمیایی تولید الکل از زغالســنگ استفاده کرد .تنها فلزات گرانبهایی مانند
طال چنین خصوصیتی دارند.
اسپوتنیک ضمن تشریح آزمایش این دانشمندان چینی بر روی فلز معمولی
مــس و تبدیل آن به یک فلز قیمتی با اســتفاده از گاز آرگون میافزاید :مقاله
پژوهشی دانشمندان چینی تأکید میکند که ماده جدیدی که از مس معمولی
و ارزانقیمت به دســت آمده را میتوان جایگزین فلزهای گرانبهای طال و نقره
در تولید دســتگاههای الکترونیکی کرد که مقدار قابلتوجهی از این فلزها در
تولید آنها استفاده میشود.به نوشته اسپوتنیک ،بدلکاران و متقلبان نمیتوانند
از این فلز جدید چنییها استفاد ه چندانی کنند ،زیرا چگالی آن همانند فلز مس
است .بنابراین این فلز (جدید چینیها) سبکتر از طالست و تولید شمشها و
سکههای جعلی طال راهکار هوشمندانهای نیست.

جشن تولد

امپراطور ژاپن
رکورد زد

جشن تولد امپراطور
ژاپن با حضور بیش از  ۸۲هزار نفر از مردم این کشور ،رکورد بیشترین
جمعیت در مراسم یک مقام رسمی را ثبت کرد.
به گزارش رویترز ،همزمان با جشــن  85ســالگی «آکی هیتو» ،امپراطور
ژاپن در  23دســامبر ،بیــش از  82هزار نفر از مردم این کشــور با حضور در
خیابانهای منطقه چیودای توکیو (اطراف کاخ امپراطوری ژاپن) آخرین مراسم
تولد او را پیش از ترک ســلطنت جشن گرفتند.روز تولد امپراطور ژاپن در این
کشــور تعطیل رسمی است و مردم برای شــرکت در مراسم جشن تولد او به
خیابانهای اطراف کاخ امپراطوری میروند .براســاس گزارش رسان ههای ژاپن،
جمعیتی که امسال در مراسم تولد امپراطور ژاپن شرکت کردند ،بیسابقه بوده
اســت.امپراطور ژاپن در روز تولدش به همراه همسر و فرزند ارشد خود و دیگر
اعضای خانواده ســلطنتی در بالکن بزرگ کاخ حاضر شــده و از جمعیتی که
یدادند ،تشــکر کردند.امپراطور آکی هیتو قرار است سال
پرچم ژاپن را تکان م 
آینده میالدی قدرت را ترک کند و این ،یکی از دالیلی است که جمعیت زیادی
در مراســم تولد او شرکت کردند.او یک مقام تشریفاتی است و قدرت سیاسی
ندارد .وی یکبار تحت عمل جراحی قرار گرفته اســت و از سرطان رنج میبرد.
او قرار اســت  30آوریل  2019ســلطنت را ترک و آن را به شاهزاده ناروهیتو،
پسر ارشدش ،واگذار کند.
گروهی از کارشناســان آمریکایی به
بررســی عوامل اصلی مرگ و میر در میان
کودکان این کشور پرداختند.
بالی ِ
جان
به گــزارش مدیــکال دیلی ،کارشناســان
دانشــگاه میشیگان برای پاســخ به این پرسش کودکان آمریکایی
که چه عواملی بیشــترین تاثیر را در مرگ و میر
کودکان این کشــور دارد ،به ارزیابی اطالعات موجود از ســال  ۲۰۱۶میالدی
پرداختند .بخشــی از اطالعات ارزیابی شده بیش از  ۲۰هزار مورد مرگ را در
گروه سنی  ۱تا  ۱۹سال دربرداشت ه است.کارشناسان آمریکایی در بررسیهای
خود مشاهده کردند که تصادفات رانندگی اولین عامل مرگ و میر در میان این
گروه سنی است و پس از آن اسلحه در رتبه دوم قرار دارد.
همچنیــن در ســال  ،۲۰۱۶بیش از  ۳۱۴۰کودک و نوجــوان بر اثر انواع
مختلف جراحتهای ناشــی از شــلیک گلوله جان خود را از دســت دادهاند.
همچنین ســرطان در رتبه ســوم عوامل اصلی مرگ و میر کودکان در آمریکا
قــرار دارد و خفگی چهارمین رتبه را دارد .غر قشــدگی ،اوردوز مواد مخدر و
یهای مادرزادی نیز از دیگر عوامل مرگ و میر کودکان در این کشــور
نارســای 
یآیند.
به حساب م 
شــماری از کارشناسان ،این آمار را «شــرمآور» توصیف کرده و با نگاهی
منتقدانه این پرسش را مطرح میکنند که چرا کشور پیشرفتهای چون ایاالت
متحده برای حفاظت از کودکان خود ،اقدامات بیشــتری انجام نمیدهد؟آنها
همچنین بااشــاره به مطالعه دیگری که اوائل سال جاری میالدی منتشر شد
یادآور شدند :یکی از یافتههای این مطالعات تخمین میزند که یک کودک در
آمریکا تقریبا  ۵۷درصد بیش از کودکان در ســایر کشورهای ثروتمند احتمال
دارد تا  ۱۹سالگی جان خود را از دست بدهد.

تصادف و اسلحه

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان
گفت 11 :نفر از کارکنان آموزش و پرورش این استان
در پی حادثه آتش ســوزی مرکز پیشدبســتانی و
ابتدایی غیردولتی اســوه حسنه ناحیه دو زاهدان به
تخلفات اداری معرفی شدند.
توگو با ایرنا اظهار داشت :با توجه
علیرضا نخعی در گف 
به اهمیــت موضوع بهزودی برای ایــن متخلفان رای صادر
میشــود.وی گفت :یک واحد آموزشــی پیش دبســتانی و
دبستان غیرانتفاعی در خیابان مصطفی خمینی  23زاهدان
روز  27آذرمــاه جاری طعمه حریق شــد کــه در آن چهار
دانشآموز این مدرسه دخترانه به نامهای مونا خسروپرست،
صبا عربی ،مریم نوکندی و یکتا میرشکار دچار آتشسوزی
شدند.
پیش از این دادســتان عمومــی و انقالب زاهدان گفته
بود :مدیر و مربی مدرســه حادثه دیده در بازداشــت بســر

میبرند.دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان سیستان
و بلوچســتان از دســتگیری یا احضار چهار نفر در ارتباط با
پرونده آتشسوزی در مدرسه دخترانه «اسوه حسنه» زاهدان
خبر داد.
حجتاالســام علــی موحــدیراد اظهار داشــت :در
پی بررســیهای به عمــل آمده در ارتباط بــا پرونده وقوع
آتشسوزی در مدرســه دخترانه «اسوه حسنه» زاهدان که
در پی آن چهار دانشآموز جان باختند؛ تاکنون چهار نفر در
ارتباط با این پرونده دستگیر یا احضار شدهاند.
وی ادامه داد :عالوهبر مدیر و معلم این مدرســه که روز
پس از حادثه دســتگیر شدند؛ تاکنون دو کارشناس آموزش
و پرورش که در ماههای اخیر از این مدرســه بازدید کردهاند
نیز احضار شدهاند.دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان
سیستان و بلوچستان خاطرنشــان کرد :تحقیقات حاکی از
آن اســت که این مدرسه تابستان امســال در زمان ثبتنام

دانشآموزان در مکان دیگری مســتقر بــوده و متولیان آن
بدون اطالع به مســئوالن آموزش و پرورش استان نسبت به
جابهجایی مکان اقدام کردهاند.
حجتاالســام موحدیراد تاکید کرد :دستگاه قضائی
استان از ساعات اولیه وقوع این حادثه تلخ در صحنه حضور
داشــته و در تالش اســت تا عوامل این حادثه به ســرعت
شناسایی شوند تا برخورد قانونی الزم با آنها به عمل آید.
وی همچنین اضافه کرد :برای جلوگیری از تکرار حوادث
ناگوار مدرسه اسوه حسنه این شهر به سازمانهای بهزیستی
و آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان ابالغ شده مدارسی
که استاندارد نیست ،پلمب شود.
موحدیراد اظهار داشت :در حادثه اخیر مدرسه دخترانه
اسوه حسنه دستور بازداشت عوامل سهلانگار در این حادثه
و مســببان آتشســوزی صادر و پرونده بــه قید فوریت در
دستور رسیدگی قرار گرفت.

معاون حملونقل ترافیک شهرداری تهران اعالم کرد

اختصاص  ۲۵۰۰میلیارد اوراق مشارکت برای خطوط  ۶و  ۷مترو

معاون حملونقل ترافیک شهرداری تهران گفت:
در صحن علنی شورای شهر تهران مصوب شد ۲۵۰۰
میلیارد تومان اوراق مشارکت برای خطوط  ۶و  ۷مترو
و  ۵۰۰میلیارد تومان به اتوبوسرانی اختصاص یابد.
به گزارش فارس ،محسن پورسیدآقایی در حاشیه یکصد
و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران
درباره انتشار  ۳هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت افزود:بر
اساس مصوبه شورای شهر تهران مقرر ش د پس از بررسیهای
الزم  ۳هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش برسد که
ن بود که هزار میلیارد تومان آن ب رای اتوبوس و
پیشنهاد ما ای 
دو هزار میلیارد تومان آن در بخش مترو هزینه شود که این
پیشنهاد به تصویب نرسید.
وی گفت :بنابراین اعضای شورای شهر تهران به تصویب
رساندند که  ۲۵۰۰میلیارد تومان ب رای مترو و  ۵۰۰میلیارد
تومان ب رای اتوبوسرانی هزینه شود.

معاون حملونقل ترافیک شــهرداری تهران در پاسخ به
ن که چه تضمینی ب رای اجرای این اوراق
پرسشی مبنی بر ای 
مشــارکت وجود دارد ،تصریح کرد :تضمینی وجود ندارد که
بتوانیم این  ۳هزار میلیارد تومان را دریافت کنیم ،ولی نهایت
تالش ما این اســت که از مجوزهای قانونی حداکثر استفاده
راانجام دهیم.پورسیدآقایی گفت :اگر این اوراق منتشر شود
 ۲۵۰۰میلیــارد تومان ب رای خطــوط  ۶و  ۷مترو اختصاص
خواهــد یافــت و با  ۵۰۰میلیــارد تومان دیگــر میتوانیم
 ۳۰۰اتوبوس خریداری کنیــم .وی ادامه داد :اگر این اوراق
مشارکت امسال به فروش برسد ،سال آینده میتوانیم از آن
استفاده کنیم.
معاون حملونقل ترافیک شهرداری تهران در باره حذف
طــرح زوج و فرد در تهران اضافه کــرد :مطالعات ما در این
خصوص تکمیل شده است و بیانگر آن است که طرح زوج و
فرد موجب افزایش آلودگی بوده و پیشنهاد خود را به شورای

ف زوج و فرد ارائــه دادیم که در آن
ترافیک مبنی بــر حذ 
بررسی خواهد ش د و تصمیم نهایی اعالم میشود.
ن که پلیس با حذف
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ای 
طرح زوج و فرد مخالفت کرده اســت ،گفت :پلیس مخالفت
نکرده ،ما هم اعالم نکردهایم که این طرح به تصویب رسیده
اســت ،بلکه باید زوج و فرد در شورای ترافیک تهران مورد
بررســیقرار بگیرد.پورسیدآقایی در پاسخ به پرسشی مبنی
ن که چرا پیــش از تصمیم نهایی این موضوع را مطرح
بر ای 
کردید ،گفت :نظر کارشناســی و مطالعات الزم انجام شده
است و تصمیم با بنده است که این موضوع را به افکار عمومی
ارائه دهم تا مورد بررســی قرار بگیرد و در شــورای ترافیک
نیز بررسیهای الزم در این خصوص انجام شود .تاکنون نیز
خیلی از رســانهها موافق و مخالف حــذف طرح زوج و فرد
بودند و در هفته آینده نیز این موضوع در جلســه شــورای
ترافیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سونامی مرگبار در اندونزی با  170کشته و  750زخمی

وقوع سونامی در اندونزی تاکنون جان  170نفر
را گرفته و صدها زخمی و مصدوم برجای گذاشته
است.
مقامــات دولتی این کشــور اعالم کردنــد که وقوع
سونامی در نزدیکی «تنگه سوندا» دستکم  170قربانی
گرفته و شمار زخمیها به  ۷50نفر رسیده است.
آژانس مدیریــت بالیای طبیعی در این کشــور نیز
اعالم کرده که صدها ســاختمان نیز بر اثر این ســونامی
خســارتدید ه یا تخریب شــدهاند.بنابر گزارش روزنامه
تلگراف ،در پی این حادثه  ۳۰نفر ناپدید شدهاند.
گزارشهــای اولیــه حکایــت از آن دارد که فوران
آتشفشان «کراکاتوا» احتماال به وقوع زمینلرزه در بستر
دریا و هجوم ناگهانی امواج سهمگین به مناطق مسکونی
در تاریکی شب منجر شده است.
امواج ســونامی تمام خطوط ساحلی دو طرف تنگه
«سوندا» و ســواحل دو جزیره ســوماترا و جاوا را درهم
کوبیده اســت .این تنگه دو جزیره ســوماترا و جاوا را از
همدیگر جدا میکند.همچنین به گفته مقامهای سازمان
مقابله با بالیای طبیعی در اندونزی ،آتشفشان و زمینلرزه
شنبه حوالی ســاعت  ۲۱به وقت محلی در تاریکی شب
رخ داده و  ۲۴دقیقه بعد امواج ســونامی ساکنان سواحل
سوماترا و جاوا را در تاریکی شب غافلگیر کرده است.
سخنگوی ســازمان مقابله با بالیای طبیعی اندونزی
گفته که وضعیت زمانی بدتر شــد که همزمان با سونامی
در منطقه ،سیل نیز به راه افتاده است .بسیاری از ساکنان

ســواحل دو طرف تنگه ســوندا به دلیل وقوع سونامی در
تاریکی شب ناپدید شــدهاند.فاجعه سونامی در حالی رخ
داده که اندونزی در آستانه تعطیالت سال نو میالدی قرار
دارد و هزاران گردشگر خارجی در این روزها برای گذراندن
تعطیالت کریســمس در جزایر مختلف این کشور ب ه سر
میبرند .بنا بر آماری که تا این لحظه منتشــر شده430 ،
خانه 9 ،هتل و  10کشتی تخریب شدهاند.
مقامــات اندونزی معتقدند که این ســونامی در پی
فوران آتشفشــان رخ داده و وقوع آتشفشــان ،باعث شده

تا ابری از خاکســتر منطقــه را فراگیرد از ایــن رو اداره
هواشناسی استرالیا برای هواپیماهایی که در منطقه پرواز
میکردند هشدار صادر کرده است.
اندونــزی که بر روی خط آتشفشــان و کمربند زلزله
جنوب شــرق آسیا قرار دارد همواره کانون حوادث متعدد
زیســتمحیطی است .ســپتامبر گذشــته نیز به دنبال
زمینلــرزه و ســونامی در جزیره «سوالوســی» در غرب
«برونو» ،دســتکم  832نفر کشته شــدند .برخی آمارها
تعداد جانباختگان را تا  2هزار نفر هم اعالم کردند.

پیشبینی بارش پراکنده باران در نوار شمالی کشور

مدیرکل پیشبینی و هشــدار ســریع سازمان
هواشناسی بااشاره به بارش پراکنده در نوار شمالی
کشور گفت :طی امروز در اغلب مناطق کشور جوی
پایدار حاکم خواهد بود.
احد وظیفه به ایســنا گفت :از بعدازظهر امروز تا ظهر
فردا در نوار شمالی کشور ابتدا برای استانهای شمال غرب
و به تدریج ارتفاعات البرز ،ســواحل جنوبی دریای خزر و
شمال شرق کشــور بارش پراکنده پیشبینی میشود که

در ارتفاعات و مناطق سردسیر به شکل برف خواهد بود.
وظیفــه ادامــه داد :امــروز مناطق مرکزی و شــرق
خلیجفارس و شرق تنگه هرمز مواج پیشبینی میشود.
وی دربــاره وضعیت جــوی تهران طی امــروز و فردا
اظهار داشــت :آسمان تهران امروز کمی ابری همراه با غبار
محلی ،اوایل شــب نیمه ابری بــا احتمال بارش پراکنده و
حداقــل دمای یک و حداکثر دمای  ۹درجه ســانتیگراد و
روز سهشــنبه کمی ابری تا نیمه ابــری همراه با وزش باد

و حداقــل دمــا  ۲و حداکثر دمای  ۱۰درجه ســانتیگراد
پیشبینی میشود.
سازمان هواشناسی هم با صدور اطالعیهای اغالم کرد :به
سبب وزش باد شدید ،در روزهای دوشنبه و سهشنبه مناطق
مرکزی و شــرق خلیجفارس و تنگــه هرمز مواج پیشبینی
میشــود که ارتفاع موج به حدود یک و نیم تا دو مترخواهد
رســید .از این رو توصیه میشود طی این مدت احتیاط الزم
در تردد شناورهای سبک و تفریحی به عمل آید.

قاتل خاموش جان  ۱۰۸نفر را در پائیز گرفت

سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت :هموطنان
باید نکات ایمنی را در اســتفاده از وسایل گرمایشی
رعایت کنند و زمانی که اولین عالئم مسمومیت با گاز
مونوکسید کربن را احساس کردند با اورژانس تماس
بگیرند.
به گزارش ایسنا ،پیرحسین کولیوند با بیان اینکه عالئم
مســمومیت با گاز مونوکسید کربن شامل ســردرد ،تهوع،
سرگیجه ،سرفه ،عدم تعادل و کاهش سطح هوشیاری است،
افــزود :از ابتدای مهر تا  ۳۰آذر ۲۴۶۸ ،نفر در کشــور دچار
مسمومیت با گاز مونوکســیدکربن ( )COشدند و  ۱۰۸نفر
بر اثر مســمومیت با این گاز ،جان خود را از دست دادند که
تعداد بیشترین آمار در تهران با ۲۳کشته و  ۵۱۱مصدوم در
دو ماه گذشته بوده است.
مرگ  68نفر بر اثر گازگرفتگی در استان تهران
طی  8ماه نخست امسال
روابط عمومی پزشــکی قانونی اســتان تهران هم اعالم

برخی سوسیس و کالباسها هم
ترکیبات تراریخته دارند

ایرنــا -مدیرکل نظــارت بر فرآوردههــای غذایی و
آشــامیدنی ســازمان غذا و دارو با بیان اینکه مواد غذایی
حتی اگر یک دهم درصد نیز از تراریخته اســتفاده کرده
باشــند باید برچسب تراریخته داشته باشند ،گفت :برخی
فرآوردههای گوشــتی از برخی ترکیبــات تراریخته مانند
روغن ســویای تراریخته استفاده میکنند که منعی ندارد
اما باید حتما برچســب تراریختگی را روی محصول خود
درج کنند.

حبس  ۳۰۰زن ایرانی
به دلیل بدهی مالی

ســتاد دیه کشور بااشاره به اینکه آمار زنان زندانی با
عنوان محکومیتهای مالی در زندانهای کشور نسبت به
فروردین امسال با رشد  25درصدی تقریبا به  300زندانی
رسیده است ،اعالم کرد :عدم مدیریت صندوقهای خانگی،
عدم فروش البسه تولیدی در کارگاههای خیاطی و موضوع
ضمانت از همکاران ،بستگان و دوستان از جمله عناوینی
است که زنان به دنبال آن روانه حبس شده و برخی از آنها
به علت ســنگین بودن میزان بدهی و عدم پشتوانه مالی
ماهها در بند باقی میمانند.

ممنوعیت خرید و فروش مجازی دارو

ایسنا -رئیسپلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه بر
اســاس قانون خرید و فروش محصوالت دارویی در فضای

کرد :در هشــت ماهه نخست امســال 68مورد فوت ناشی
از مســمومیت با گاز منواکســید کربن به مراکز پزشــکی
قانونی استان تهران ارجاع شــدهاند که این رقم در مقایسه
با مدت مشــابه ســال گذشــته که تعداد فوت ناشی از گاز
مونوکســیدکربن  62نفر اعالم شــده بود  9درصد افزایش
یافته است.
از تعداد فوتیهای هشــت ماهه سالجاری49نفر مرد و
19نفر زن بودهاند.
گاز  COگازیســت ســمی که از احتــراق ناقص کربن
بــه وجود میآید که رنگ و بوی خاصــی ندارد و به همین
دلیل آنــرا قاتل خاموش مینامند.وقتی  COوارد سیســتم
تنفسی شخصی شــود بالفاصله با گلبولهای قرمز شخص
وارد واکنش شــده و باعث میشــود تا اکسیژن کمتری به
اعضای بدن برســد که اولین عوارض این مســئله در ابتدا
سوزش چشــمها و پس از سپری شــدن زمانی بین  1الی
 2ســاعت بســته به غلظت گاز کربن مونوکسید موجود در

اخبار کوتاه

مجازی عملی مجرمانه بوده و با آن برخورد خواهد شــد،
گفت :عالوهبر احتمال کالهبرداری از شــهروندان ،ممکن
اســت داروهایی که به دســت مصرفکننده میرسد نیز
تاریخ مصرف گذشته یا غیرمجاز و تقلبی باشد و به همین
دلیل الزم اســت که دارو از مراکز مجاز و زیرنظر پزشک
تهیه شود.

افزایش  ۴۰درصدی باسوادی در کشور
پس از پیروزی انقالب

مکان فرد احساس خوابآلودگی و احساس خستگی مفرط
میکند.
در این حالت اعضای بدن گِزگِز کرده و اگر بدن شخص
حساس باشد دچار خونریزی بینی میشود.
اگر شــخص ســعی کند سرپا بایســتد دچار سرگیجه
به همراه حالت تهوع شــده و چشــمها در این حالت اغلب
سیاهی میرود .در ادامه ممکن است شخص دچار بیهوشی
شود.
افرادی که در یک فضای سربســته در معرض استنشاق
این گاز قرار میگیرند ابتدا احساس کرختی و خوابآلودگی
میکنند و در صورتی که هرچه سریعتر مکان را ترک نکنند
و یا هوای تازه تنفس نکنند دچار بیهوشی و در نهایت خفگی
میشوند.
کودکان ،سالمندان ،افراد با ســابقه بیماریهای قلبی –
ریوی و افراد مبتال به بیماریهای خونی بیشــتر از سایرین
دچار عوارض ناشی از مسمومیت با گاز  COمیشوند.

جذب  70درصدی فارغالتحصیالن
هنرستانها در بازار کار

آموزش و پرورش -مدیــرکل دفتر آموزشهای فنی
و حرفــهای با بیان اینکه اکنــون  900هزار دانشآموز در
 7هزار هنرســتان سطح کشــور در  200رشته مشغول
به تحصیل هســتند گفــت70 :درصــد فارغالتحصیالن
هنرستانها جذب بازار کار میشوند.

کاهش چشمگیر جرائم خشن
در پایتخت

فارس -رئیسسازمان نهضت سوادآموزی گفت :میزان
باسوادی از  47/5درصد در ســال  ۵۵به  87/6درصد در
سال  ۹۵رسیده است که رشد بیش از  40درصد را نشان
میدهد.

فارس -سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ
در دیدار با اســتاندار جدید تهران گفــت :با افتخار اعالم
میکنیم که جرایم خشــن طی دو ســال اخیر در تهران
کاهش چشــمگیر داشته و همچنین جرایم سازمان یافته
در تهران نداریم.

وبدا -مدیرکل دفتر مدیریــت بیماریهای غیرواگیر
وزارت بهداشــت گفــت :فعالیت فیزیکــی ناکافی یعنی
نداشــتن حداقل  150دقیقه فعالیت بدنی در طول هفته
کــه متاســفانه  55درصد افراد جامعه فاقــد این فعالیت
هســتند و این وضعیت در خانمها به مراتب شــدیدتر از
آقایان اســت .یعنی  65درصد از خانمهــا و  45درصد از
آقایان فعالیت کافــی بدنی ندارند .ضمن اینکه  65درصد
افراد جامعه دارای چاقی یا اضافه وزن هستند.

فــارس -مدیرعامل بیمه ســامت با بیــان اینکه در
حــال حاضر حدود چهار هــزار و  ۹۰۰خدمت ،دو هزار و
 ۴۰۰قلم دارو و چهار هــزار و ۷۰۰مورد لوازم مصرفی و
تجهیزات پزشکی تحت پوشش بیمه سالمت است ،گفت:
حدود  ۸هزار میلیارد تومان بدهی در این ســازمان وجود
دارد که ســازمان برنامه و بودجه دستور داد که مبلغ دو
هزار و  ۶۴۰میلیارد تومان به حساب سازمان بیمه سالمت
واریز شود.

 55درصد افراد
فعالیت بدنی ناکافی دارند

 ۴۹۰۰خدمت درمانی
تحت پوشش بیمه سالمت

سرداراشتری:

هیچ مبلغی از جرایم رانندگی
به حساب نیروی انتظامی
واریز نمیشود

فرمانده نیــروی انتظامی گفــت :درآمد حاصل
ازجرایم راهنمایی و رانندگــی به خزانه دولت واریز
میشود و هیچ مبلغی از این موضوع به حساب نیروی
انتظامی واریز نمیشود.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،ســردار حسیناشتری
در حاشــیه گردهمایی سراسری فرماندهان ،روسا و معاونان
ناجا ،در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درخصوص اخبار
منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر جبران کسری بودجه
ناجا با افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی اظهار داشت:
براســاس مصوبه مجلس شورای اســامی ،هیئت وزیران و
مطابق تورم ،هر سه ســال یکبار موضوع تعیین نرخ جرایم
راهنمایی و رانندگی بررسی و ابالغ میشود.
اشــتری افزود :هر زمانی که هیئت وزیران نرخ مصوب
را اعالم کنند ،موضوع اجرایی میشــود ،اما با این تفاســیر
و توضیحــات باید بگویم در آمد حاصل ازجرایم راهنمایی و
رانندگی به خزانه دولت واریز میشــود و هیچ مبلغی از این
موضوع به حساب نیروی انتظامی واریز نمیشود.
وی یادآور شد :بودجه و نیازمندیهای نیروی انتظامی از
طریق پیگیری دولت محقق میشود که باید بگویم موضوع
کسری بودجه ،بحث درستی است اما ارتباطی با افزایش نرخ
جرایم رانندگی ندارد.
فرمانده ناجا تأکید کرد :خواســت و انتظار ما این است
که اساسا تخلفی صورت نگیرد که جریمهای را در پی داشته
باشــد یا از سوی همکاران ما اعمال قانون صورت پذیرد ،ان
شــاء اهلل با همکاری مردم و توجه رانندگان عزیز به مقررات
راهنمایی و رانندگی شاهد کمترین تخلفات باشیم.

رأی مثبت شورای شهر
به تحقیق و تفحص از همشهری

اعضای شورای شهر تهران پس از استماع گزارش
تحقیق و تفحص از موسسه همشهری نظرات خود را
بیان کردند.
به گزارش ایســنا ،اعضای شورای شــهر تهران پس از
قرائت گزارش تحقیق و تفحص از موسســه همشــهری به
بیان دیدگاههای خود پرداختند و محمود میرلوحی با بیان
اینکه ما در جلسات متعدد شنیده بودیم که ساختمانهای
همشــهری یا حتی میز و صندلی آن را در زمان انتخابات به
دیگــران داده بودند ،گفت :چرا در این گزارش اشــارهای به
فعالیتهای همشهری در زمان انتخابات نشده است؟
در ادامــه الهام فخــاری نیز با بیان این کــه این اولین
تحقیق و تفحص در شوراهای شهر کشور است ،تصریح کرد:
این گزارش مفصل است که چکیدهای از آن در صحن شورا
قرائت شد و الزم است که پیگیریهای بعدی نیز انجام شود
و خارج از نوبت مورد پیگیری قضایی قرار گیرد.
در ادامــه نژادبهرام نیز با بیان اینکــه کمبود کاغذ در
موسسه همشــهری تبدیل به یک بحران شده است ،گفت:
موسســه همشهری که قبال سودده بوده حاال تبدیل به یک
موسسه زیانده شده و باید این مسئله بررسی شود و کارکنان
نگرانیهــا و دغدغههای جدی دارند که باید به آنها پاســخ
داده شود.
وی با بیان اینکه نبود همکاری و شفافیت دو مشکل در
زمان تحقیق و تفحص از موسسه همشهری بود ،گفت :چرا
مســئوالن شهرداری اظهارنظری در مورد همشهری نکردند
و برای من جای تأســف است که مسئوالن فعلی صحبت یا
دفاعی نمیکنند.
بنا به این گزارش ،در این حین محســن هاشمی گفت:
اینها میترسند که از مدیران قبلی حرف بزنند.
رئیس شورای شهر تهران در ادامه با بیان اینکه گزارش
تحقیق و تفحص از موسســه همشــهری تا امروز محرمانه
بوده و از امروز مهر محرمانه آن برداشــته میشــود و مورد
انتشار همگانی قرار میگیرد ،گفت :باید کلیات این تحقیق
و تفحص به رأی گذاشته شــود تا بتوانیم در مورد اقدامات
بعدی آن که یا تذکر به شــهردار یا پیگیری قضایی اســت،
اقدام کنیم.
گفتنی اســت ،در ادامه کلیات متن تحقیق و تفحص از
موسسه همشهری مورد رأیگیری قرارگرفت و همه اعضای
شــورا بدون هیچ رأی مخالفی بــه کلیات تحقیق و تفحص
رأی مثبت دادند.

گوشی قاپهای «خارجی»
دستگیر شدند

باند پنج نفره سارقان گوشیهای تلفن همراه که
به صورت غیر قانونی وارد کشور شده بودند دستگیر
شدند.
به گــزارش فارس ،در پی وقوع ســرقتهای مشــابه
موبایل قاپی در مناطق مختلف شهر تهران با ظاهری مشابه
و یکســان ،شناسایی و دســتگیری این گروه از سارقان ،در
دســتور کار اداره هجدهم پلیس آگاهــی تهران بزرگ قرار
گرفت.
با انجام اقدامات ویژه پلیسی و بررسی اظهارات تعدادی
از مالباختگان و انجام چهره نگاری ،کارآگاهان اداره هجدهم
پلیــس آگاهی اطمینان پیدا کردند که گروهی از ســارقان
جوان با میانگین ســنی  20الی  25ساله با استفاده از انواع
موتورسیکلت در رنگهای مختلف در مراکز و مناطق پر تردد
و شلوغ شــهر تهران از جمله بازار ،شوش و مولوی اقدام به
سرقت میکنند.
همچنین در چهــره نگاری صورت گرفتــه و اظهارات
مالباختگان درخصوص گویش و لهجه ســارقین ،بررســی
فرضیه انجام سرقتها توسط گروهی از سارقان غیرایرانی در
دستور کار قرار گرفت و نهایتا کارآگاهان موفق به شناسایی
گروهی پنج نفره از ســارقان با تابعیت یکی از کشــورهای
همسایه در شرق کشور شدند.
سرانجام با شناسایی مخفیگاه سارقین در حوالی منطقه
دروازه غــار تهران ،کارآگاهــان اداره هجدهم با اطمینان از
حضور تمامی اعضای گروه در مخفیگاهشان ،آنها را دستگیر
و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.
با دستگیری متهمان و در همان تحقیقات اولیه مشخص
شد که این پنج متهم به صورت غیر قانونی وارد کشور شده و
طی مدت فعالیت مجرمانه خود از ابتدای سال جاری تاکنون
در قالب گروههای یک یا دو موتوره در ســطح شــهر تهران
اقدام به انجام دهها فقره سرقت کردند.
سرهنگ کارآگاه احمد نجفی معاون مبارزه با سرقتهای
خــاص پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعــام این خبر گفت:
اعضــای این گروه از ســارقین که به ســرقت بیش از 150
دســتگاه گوشــی تلفن همراه اعتراف کرده اند ،گوشیهای
مســروقه را به قیمتی بسیار پایینتر از قیمت واقعی آنها به
فروش رســانده و دهها دستگاه از گوشیهای سرقتی توسط
اعضای آن به خارج از کشور انتقال داده شده است.

انفجار مین در دهلران
انفجار مین در شهرستان دهلران از توابع استان
ایالم یک مجروح برجا گذاشت.
به گزارش مهر ،دیروز یک دستگاه لودر مربوط به مرکز
مین زدایی کشــور با مین ضدتانــک ۱۹ mبرخورد کرد و
انفجاری روی داد.
بر اثر این انفجار لودر به شدت آسیب دیده و راننده آن
از ناحیه صورت زخمی و دچار موجگرفتگی شد.
پس از انفجار ،فرد زخمی جهت درمان به بیمارســتان
گنجویان دزفول اعزام شد.

حوادث کوتاه از کشور
پلمب واحدهای آالینده زیست محیطی

تبریز – خبرنگار کیهان :رئیساداره حفاظت محیط زیست شهرستان تبریز
از پلمب پنج واحد متخلف و آالینده زیست محیطی در چرمشهر این شهرستان
خبر داد.
«شهناماشــتری» اعالم کرد :پس از چندین مرتبه صدور اخطاریه کتبی
به واحدهای آالینده زیســت محیطی ،ایــن واحدهای متخلف با حکم قضایی
پلمب شدند.
وی گفت :مسئوالن شهرک چرمشهر باید نظارت کافی بر واحدهای فعال
در این شــهرک را داشته باشند تا پساب و پسماندهای این واحدها به درستی
مدیریت شود.

جاسازی تریاک زیر سنگ آهن

اصفهان – خبرنگار کیهان  :سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از
کشف تریاک که زیر بار سنگ آهن جا سازی شده بود ،خبر داد.
ســرهنگ «غالمحســین صفری» گفت :ماموران پلیس مبــارزه با مواد
مخدر اصفهان و شهرســتان «شاهین شهر» مطلع شدند فردی در حال انتقال
محمولهای افیونی از شــرق کشور به مقصد تهران است که بالفاصله وارد عمل
شدند.
وی خاطر نشــان کرد :کامیون کشــنده این ســوداگر مــرگ در یکی از
عوارضیهای استان اصفهان شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه و ضربتی متوقف
شد.
ســرهنگ صفری ادامه داد :ماموران در بازرســی از این خودرو  487کیلو
تریاک که به طور ماهرانهای زیر بار سنگ آهن جاساز شده بود ،کشف کردند.
سرپرســت پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان در پایان از دستگیری یک
سوداگر مرگ در این رابطه خبر داد.

قاچاق سوخت

زاهدان – خبرنگار کیهان :فرمانده انتظامی شهرســتان ســراوان از کشف
گازوئیل قاچاق قبل از رسیدن به مقصددر این شهرستان خبر داد.
سرهنگ احمد آذرکیش ،گفت :یکی از تیمهای مبارزه با قاچاق کاال و ارز
این فرماندهی هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور «خاش  -سراوان» به
یک دستگاه تریلیتانکردار مشکوک شدند.
وی افزود :ماموران پس از متوقف کردن خودرو در بازرســی از آن  ۲۹هزار
لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد هر گونه مجوز حمل کشف کردند.

کشف پرندگان کمیاب

تایباد – خبرنگار کیهان :رئیساداره حفاظت محیط زیســت تایباد گفت:
نیروهای مرزبانی مســتقر در پاسگاه ایست و بازرسی  17شهریور حین کنترل
مســافران خروجی به افغانستان هشــت قطعه پرنده تاکسیدرمی شده کشف
کردند.
ســید علی قیصری افزود :این تعداد پرنده تاکسیدرمی شده از نوع گونه
جانوری اکراس ســیاه ،صدف خوار ،اگرک بزرگ ،قرقاول ،گاوچرانک ،حواصیل
زرد ،اردک اهلی و هد هد میباشد.
وی اظهار داشــت :این گونهها از نوع پرندگان وحشی عادی ایران است که
قرار بود توسط یک تبعه افغانستانی از طریق مرز دوغارون به کشور افغانستان
انتقال داده شود.

مواد مخدردر زانتیا

یزد – خبرنگار کیهان :رئیسپلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان یزد گفت:
 234کیلوگرم ماده مخدر  ،هنگام گشــتزنی و کنترل محورهای مواصالتی از
یک دستگاه زانتیا کشف شد.
سرهنگ محمد حســین ســتوده نیا افزود :این مقدار ماده مخدر هنگام
گشتزنی و کنترل محورهای مواصالتی از یک دستگاه زانتیا که از شرق کشور
بارگیری و قصد انتقال به پایتخت را داشت بدست آمد.
وی اضافه کرد :در این زمینه دو متهم دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.

محکومیت قاچاقچی سوخت

اصفهــان – خبرگزاری صدا و ســیما  :مدیرکل تعزیرات حکومت اســتان
اصفهان گفت :قاچاقچی سوخت در اصفهان به پرداخت بیش از یک میلیارد و
 850میلیون ریال جریمه در حق صندوق دولت محکوم شد.
غالمرضا صالحی افزود :پرونده کشــف  33هزار و  100لیتر سوخت قاچاق
از کامیون اسکانیا در جاده فرودگاه اصفهان به تعزیرات حکومتی اصفهان ارسال
شد.
وی اضافه کرد :پس از احراز تخلف قاچاق ســوخت ،محموله به نفع دولت
ضبط و متهم به پرداخت جریمه در حق صندوق دولت محکوم شد.

دستگیری زمین خوار

ساری – خبرنگار کیهان :جانشین فرمانده انتظامی مازندران گفت :یک هزار
و  ۹۰۰متر زمین از اراضی ملی به ارزش هفت میلیارد و  ۶۲۰میلیون ریال در
شهرستان رامسر کشف شد.
سرهنگ حسن مفخمی افزود :پلیس متهم را که با محصور کردن ۱۹۰۰
متر از زمینهای ملی در شهرســتان رامسر آن را در تصرف خود در آورده بود،
شناسایی و دستگیر کردند.
وی اضافه کرد :بــا هماهنگی مرجع قضائی و حضور عوامل یگان حفاظت
از منابع طبیعی شهرســتان رامسر ،در یک عملیات منسجم زمینهای تصرف
شده از ید متهم خارج و حصار ایجاد شده در اطراف آن تخریب شد.

کشف تریاک

قم – فارس :جانشــین فرماندهی انتظامی اســتان قم از انهدام باند تهیه و
توزیع مواد مخدر و کشف بیش از  383کیلوگرم تریاک در استان خبر داد.
صیاد درویشی ،گفت :در تحقیقات ماموران مشخص شد فردی قصد داشته
مقادیر قابــل توجهی موادمخدر از نوع تریاک را به همــراه برادرش از یکی از
استانهای مرکزی با استفاده از سه دستگاه خودروی سواری به منزل خود واقع
در محل معلوم ،منتقل کنند.
وی افزود :با هوشیاری ماموران ســه دستگاه خودروی پژو پارس ،زانتیا و
پراید در این ارتباط شناسایی و توقیف شد.
وی ادامه داد :ماموران در بازرســی از خــودروی زانتیا 328 ،کیلو و 250
گرم مواد مخدر از نوع تریاک در قالب  33بسته  10کیلوگرمی کشف کردند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان بیان داشت :در بازرسی از منزل متهمان
نیز  54کیلو و  900گرم تریاک در قالب ســه بســته  10کیلوگرمی و آالت و
ادوات استعمال مواد مخدر به همراه  9قبضه چاقو کشف شد.

برخورد وانت با ايسوزو

سرویس شهرستانها :رئيس پليس راهور استان فارس ،گفت :بر اثر برخورد
يك دستگاه تويوتا وانت با يك دستگاه ايسوزو در «گلستان شمالي» شهرستان
شيراز ،دو نفر كشته و يك نفر مجروح شدند.
ســرهنگ «مصطفي عباســي» افزود :در این حادثه که به واژگونی تویوتا
وانت منجر شــده بود ،راننده و يكي از سرنشينان بر اثر شدت جراحات وارده،
جان خود را از دست داد و سرنشين ديگر مجروح و به بيمارستان انتقال شد.
وی اضافه کرد :علت وقوع اين حادثه از ســوی کارشناســان ،عدم توانايي
راننده در كنترل وســيله نقليه ناشي از تخطي از سرعت و نقص معبر ناشي از
نصب سيستم روشنايي توسط شهرداري اعالم شد.

آتش سوزی در قطار

ساری – باشگاه خبرنگاران جوان :مدیرکل راه آهن شمال گفت :موتورخانه
یک قطار باری در ساری دچار آتش سوزی شد.
گران پاشــا ،افزود :این آتش سوزی در موتور خانه دیزل یک دستگاه قطار
باری در محدوده پل ذغالچال ساری اتفاق افتاد.
وی بــا بیان اینکه موتور خانههای قطارهای دیزلی به دلیل آغشــته بودن
به روغن و ســیم هر از چندگاهی دچار حریق میشــوند افزود :این قطار هیچ
آتشسوزی ،سانحه یا برخورد منجر به آتش سوزی نداشت و آتش سوزی ناشی
از جرقههایی بود که در داخل دیزل اتفاق افتاد.

ناکامی سارق بانک

گرگان – خبرگزاری صدا و ســیما  :فرمانده انتظامی گلستان گفت :سارق
سابقه دار حین سرقت از بانک در دام پلیس گرفتار شد.
ســرتیپ علی اکبر جاویدان افزود :اين ســارق ســابقهدار که قصد برش
نردههای یک بانک و سرقت از آن را داشت پس از اعالم مردمی به پلیس 110
و اعزام ماموران به محل اعالم شده دستگیر شد .وی افزود :فرد دستگیر شده
سابقه سرقت از بانک و خرید و فروش اسلحه نیز دارد.

انهدام باند مواد مخدر

سرویس شهرستانها  :فرمانده دریابانی بوشهر از کشف مواد افیونی در این
بندر خبر داد.
ســرتیپ «ولي اله رضايي نژاد» گفت :دریابانی کنگان با همکاری مأموران
انتظامي ،موفق به متالشی کردن یک باند قاچاق مواد مخدر شدند.
وي افزود :قاچاقچيان قصد داشتند با دو فروند شناور مقادیر قابل توجهی
مواد مخدر را به ساحل بندرکنگان منتقل کنند که سرانجام در حلقه عملياتي و
اطالعاتي دريابانان گرفتار شدند و در دستیابی به اهداف شوم شان ناکام ماندند.
وی اضافه کرد :دریابانان در این عملیات ضمن توقیف دو فروند شــناور و
دســتگیری چهار قاچاقچی ،موفق به کشف  600کیلوگرم تریاک از سوداگران
مرگ شدند.

