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فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد

برخورد مقتدرانه و بدون اغماض پلیس با مخالن نظم و امنیت

تخلیه هزاران
حدود  ۳۰هزار نفر در دو شــهر «ونچورا»
خانواده در پی و «ســنتا پائوال» در جنوب کالیفرنیا به علت
آتشسوزی آتشسوزی گستردهای که به سرعت در حال
پیشروی اســت ،ناچار به ترک خانههای خود
کالیفرنیا
شدهاند.

به گزارش بیبیسی ،ساکنان این دو شهر که در حدود  ۱۰۰کیلومتری
شــمال لسآنجلس واقع شــدهاند با دریافت هشدار فوری آتشسوزی ناچار
شدند منازل خود را ترک کنند.
همزمان آتشنشانها هشدار دادهاند با توجه به وزش باد که مسیر آتش
را غیرقابل پیشبینی کرده و آن را به سرعت گسترش میدهد ،قادر به مهار
حریق نیستند.
در تصاویر مخابره شده از این آتشسوزی چندین خانه ویالیی چند میلیون
دالری دیده میشوند که طعمه حریق شدهاند.
تا ظهر سهشنبه بیش از  ۱۵۰بنا دچار حریق شدهاند و  ۲۶۰هزار نفر از
ساکنان این مناطق با قطع برق روبرو شدهاند.
در گزارشهای اولیه از این آتشسوزی ،آسوشیتدپرس از مرگ یک نفر
در جریان سانحه واژگونی خودرویی که قصد فرار از مهلکه را داشته ،خبر داده
بود ،اما ساعتی بعد سازمان آتشنشانی «ونچورا» اعالم کرد در خودرو واژگون
شده کسی را پیدا نکرده و بنابراین نمیتواند خبر مرگ نخستین قربانی مرتبط
با این آتشسوزی را تایید کند.
یک بیمارســتان و آسایشــگاه روانی و یک مجموعه آپارتمانی در میان
ساختمانهای آتش گرفته گزارش شدهاند اما از تلفات احتمالی در این اماکن
هنوز خبری در دست نیست.
بنا به این گزارش ،صدها آتشنشان تالش کردند این آتش سوزی را که
به «حریق توماس» شــهرت یافته مهار کنند اما رئیسآتشنشانی «ونچورا»
تصریح کرد آنها در نبردی از پیش شکست خورده میجنگند.
آن طور که گزارش شــده اکنون حدود  ۱۰۰۰آتشنشان برای مهار این
حریق مشغول به کارند .آتشی که تاکنون بیش از  ۴۵هزار جریب را سوزانده
و دود خاکستری ناشی از آن منطقه را فراگرفته است.
همزمان یک آتشسوزی دیگر در منطقه سیلمر در نزدیکی لسآنجلس
گزارش شــده اســت و حدود  ۴۰۰آتشنشــان هم برای مهار آن به منطقه
اعزام شدهاند.
این چندمین آتش سوزی گسترده در پاییز امسال است که مناطق مختلفی
در کالیفرنیا را طعمه خود کرده است.
در ماه اکتبر گذشته آتشسوزی در منطقه «نپا» در شمال کالیفرنیا ۱۰
هزار خانه را ســوزاند ۴۰ ،نفر را کشت و مناطقی به وسعت شهر نیویورک را
با خاک یکسان کرد.

گریۀ

نخست وزیر کانادا از همجنس بازان کشورش
به علت برخورد تبعیضآمیز دولتهای قبلی با نخست وزیر
آنان عذرخواهی کرد و زیرگریه زد!
کانادا برای
به گزارش العالم ،جاســتین ترودو نخست وزیر
کانادا روز یکشبنه در پارلمان این کشور از همجنس همجنس بازان !

بازان عذرخواهی کرد و برای آنهاگریه کرد کهگریۀ وی جار و جنجال به راه
انداخته است.
ترودو خطاب به همجنس بازان گفت  :من به نمایندگی از اکثر اعضای
دولت ،پارلمان و ملت کانادا میگویم که مااشتباه کردیم و متأسف هستیم و
دیگر اجازه نخواهیم داد که علیه شما تبعیضی اعمال شود!

مصداق
بردهداری
از نگاه
دولت استرالیا!

یک مرد  ۲۷ســاله در ســیدنی که سعی
داشت همسر و فرزند دو ماههشان را به اجبار
از استرالیا به هند بفرستد به بردهداری و قاچاق
انسان متهم شد.
به گزارش دیلیمیل ،پلیس استرالیا در این باره

اعالم کرد :در ماه مارس این مرد با تهدید ،فریب و زور همسرش را وادار کرد
تا به همراه نوزاد دختر دو ماههشان استرالیا را به مقصد هند ترک کند و این
در حالی است که همسر این مرد تمایلی به این کار نداشت.
این مرد همچنین سعی کرد تا ویزای استرالیایی همسرش را که متولد
هند بوده لغو کند .او در دادگاه سیدنی با اتهاماتی چون قاچاق انسان و جعل
اسناد مواجه شده است.
به گزارش پلیس ،این مرد که شهروند استرالیاست و به دالیل قانونی نام
او فاش نشــده در نهایت موفق به لغو ویزای این زن و پاسپورت استرالیایی
فرزندشان نشد.همسر این مرد نیز پس از بازگشت به خانه خود در استرالیا
با یک سازمان مبارزه با بردهداری تماس گرفت و آنها مقامات استرالیایی را
از این موضوع مطلع کردند.اگرچه شــوهر این زن به قید وثیقه آزاد شده اما
دوباره در اواخر همین ماه باید در دادگاه حاضر شود.

گاز پیکنیکی جان مرد  60ساله را گرفت

سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از مرگ
یک تن درپی وقوع گازگرفتگی در ولنجک خبر داد.
جالل ملکی به ایســنا گفت :صبح دیروز وقوع حادثه گازگرفتگی در ولنجک
به سامانه  125اطالع داده شد.
ملکی افزود :پس از حضور آتشنشانان در محل حادثه مشاهده شد که حادثه
در یک اتاقک پنج متری در طبقه پنجم یک ساختمان پنج طبقه مسکونی رخ داده
است .در این اتاقک مردی  60ساله به همراه پسر  30سالهاش شبها استراحت
میکرده و برای گرمایش اتاق از گاز پیکنیکی استفاده میکردند.
وی با بیان اینکه نشت گاز از پیکنیکی سبب وقوع این حادثه شده بود ،گفت:
ظاهرا این افراد در نیمههای شب متوجه نشت گاز شده و از خواب بیدار شدهاند،
اما تنها گاز یکی از دو پیک نیکی را خاموش کرده و برای خارج کردن منوکسید
کربن از فضای اتاق اقدامی نکرده و دوباره به خواب رفتهاند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران ادامه داد :صبح دیروز زمانی که پسر 30
ســاله پس از بیدارشدن از خواب ،متوجه وقوع حادثه برای پدرش شده بالفاصله
با  125تماس گرفته بود که پس از حضور آتش نشــانان در محل و تحویل مرد
 60ســاله به عوامل اورژانس مشخص شد که وی فاقد عالئم حیاتی است و جان
خود را از دست داده است.

فرمانده نیروی انتظامی بر لزوم برخورد توأم با
اقتدار ،رأفت و عدالت با مردم در کالنتریها تاکید
کرد و گفت :با مخالن نظم و امنیت و آرامش مردم
بدون تعارف و اغماض برخورد میکنیم.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار حسیناشتری،
در همایش عمومی فرماندهان ،روسا و مدیران فرماندهی
انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه تامین و توسعه امنیت؛
اولویت اول پلیس در شهر تهران است ،اظهارداشت :امنیت
و تامین این مولفه مهم و حیاتی خط قرمز پلیس اســت
و هرگز به هیچ فرد و گروهی اجازه خدشــه به امنیت را
نخواهیم داد و با مخالن نظم و امنیت با اقتدار ،بدون چشم
پوشی و تعارف برخورد میکنیم.
اشتری با تاکید بر اینکه امروز هر حرکت دشمن را چون
عقاب تیزبین رصد میکنیم و در لحظه به هر تحرکی پاسخ
میدهیم ،بیــان کرد :با عنایت خداوند متعال و به برکت
خون شهدا ،تدابیر داهیانه مقام معظم رهبری ،هوشیاری
نیروهای مسلح اعم از سپاه ،ناجا ،ارتش  ،بسیج و همچنین
انسجام و پشتیبانی مردمی ،امنیت مطلوبی در کشور حاکم
است و باید قدردان این امنیت باشیم.
وی ،تعامل نیروی انتظامی با ســپاه ،بســیج ،ارتش،
دستگاههای قضائی  ،امنیتی ،اطالعاتی و ...را مهم برشمرد
و افزود :همه ما در یک مســیر گام بر میداریم و باید این

اتحاد را با تعامل به منصه ظهور برسانیم.
فرمانده نیروی انتظامی بااشاره به تاکیدات مقام معظم
رهبری درخصوص مقابله و مبارزه با قاچاق ،خاطرنشــان
کرد :قاچاق به بدنه اقتصادی کشور ضربات جبران ناپذیری
وارد میکنــد و باید تالش کنیم مطالبات رهبری در این
حوزه را به خوبی پاسخگو باشیم.
مدیریت تجمعات اخیر سپرده گذاران موسسات مالی
بدون تنش و درگیری
سرداراشتری همچنین در حاشیه این همایش در جمع
خبرنگاران در پاســخ به این سؤال درباره رویکرد ناجا در
مواجهه با تجمعات اخیر سپرده گذاران برخی موسسات
مالی و اعتباری ،گفت :با هر تجمع غیرقانونی بدون مجوز
مخالف هستیم و وظیفه ما برخورد با تجمعات غیر قانونی
اســت اما مدیریت تجمعات اخیر ســپرده گذاران برخی
موسســات مالی و اعتباری بــدون درگیری و تنش یکی
از اقدامات قابل توجه پلیس اســت.وی افزود :امید است
مشکل این عزیزان نیز به صورت ریشهای و با توجه دولت
حل و فصل شــود اما همواره تالش همکارانم در تهران و
سراسر کشور ساماندهی و مدیریت اینگونه تجمعات است.
جذب «فرهنگ یار پلیس»
از میان روحانیون ،هنرمندان و ورزشکاران
فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز در این همایش گفت:

با اجرای طرحهای هدفمند  ،مســتمر و با رویکرد آفندی
در تالشیم تا با مجرمان ،سارقان ،مالخران ،اراذل و اوباش،
توزیع کنندگان مواد مخــدر ،ناامنکنندگان محیطهای
اجتماعی و ...برخوردهای عملیاتی بیامان و شــبانهروزی
داشته باشیم.
ســردار حسین رحیمی بااشــاره به اجرای طرحهای
مستمر انتظامی در راســتای تأمین امنیت افزود :اجرای
طرحهایی چون «رعد» و دستگیری بیش از  200الی 300
سارق ،مجرم  ،قاچاقچی و ...همزمان با عملیاتی شدن هر
دوره از این طرحها ،بخشی از اقدامات پلیس پایتخت است.
رحیمی تأکید کرد :مبارزه با مواد مخدر و جمعآوری
معتادان متجاهر از مأموریتهای اولویت دار پلیس است و
در این راستا تمام توان و ظرفیت مان را به کار میگیریم.
وی ،از افزایــش  11درصدی کشــفیات مواد مخدر،
افزایش سه درصدی دستگیری قاچاقچیان در چهارماهه
اخیر خبر داد و گفت :جمعآوری و دســتگیری معتادان
متجاهر طی چهار ماهه اخیر در مقایســه با مدت مشابه
در ســال گذشــته ،افزایش  400درصدی داشته است.
رئیسپلیس پایتخت ادامه داد :هر ســه ثانیه یک تماس
به مرکــز فوریتهای پلیس پایتخت ( )110میشــود و
هر  6ثانیه یک تمــاس عملیاتی دریافت میکنیم با این
شرایط؛ همت و تالشمان پاسخگویی شایسته به هموطنان

عزیز اســت.رحیمی ،مدیریت و انضباط ترافیکی را نیز از
دغدغههای جدی پلیس پایتخت اعالم کرد و افزود :تالش
مان مدیریت ترافیک با هدف تسهیل عبور و مرور و کاهش
حوادث و تصادفات شهری است که محصول این دغدغه
مندی؛ کاهش  11درصدی جان باختگان تصادفات شهری
تهران در چهار ماهه اخیر و در مقایسه با مدت مشابه در
سال گذشته است.
وی اظهارداشت :به دنبال بکارگیری دهها نفر «فرهنگ
یار پلیس» از میان علما ،روحانیون ،بسیجیان ،ورزشکاران،
هنرمندان و ...هستیم چراکه معتقدیم این افراد ،از عناصر
تأثیرگذار در جامعه هستند و در راستای پیشبرد اهداف
پلیس ،میتوانیم از ظرفیت و تأثیرگذاری این عزیزان برای
پیشگیری از جرم و ...بهره مند شویم.
اعالم آمادگی بسیج و سپاه
برای هرگونه همکاری با ناجا
سردار محمدرضا یزدی ،فرمانده سپاه محمد رسولاهلل
تهران بزرگ نیز در همایش عمومی فرماندهان و مدیران
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه برای برقراری
امنیت در تهران بزرگ نیازمند همکاری ســپاه ،بســیج،
نیــروی انتظامی و قوه قضائیه هســتیم ،گفت :مجموعه
بسیج و ســپاه برای هرگونه همکاری و هم افزایی با ناجا
آمادگی الزم را دارد.

شهرهای گیالن،کنگان در استان بوشهر ،قزوین،
قصرشیرین در کرمانشاه ،هجدک در استان کرمان و
اشترینان در لرستان در روزهای سهشنبه و چهارشنبه
بر اثر زلزله لرزیدند.
بر اســاس اعالم مرکز لرزهنگاری کشــوری موسســه
ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،زمینلرزهای به بزرگی چهار و هشت
دهم در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) ،ساعت  18و 57
دقیقه و  17ثانیه روز گذشته(سهشنبه) گیالن را لرزاند .کانون
این زمینلرزه شهرستان لنگرود در شرق استان بوده است.
عبــاس صابر مدیرکل ســتاد مدیریت بحران اســتانداری
گیالن گفت :زلزله آســیبی به تاسیســات زیربنایی استان
وارد نکرده است.
عباس صابر افزود :مردم نگران نباشند اما از آنجایی که
حوادثی همچون زلزله قابل پیشبینی نیســت برای چنین
مواقعی پیشبینیهای الزم همچون شناسایی محلهای امن
منزل را برای پناه گرفتن انجام دهند.
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گیالن
آخرین آمار مصدومان زلزله غروب روز سهشنبه در این استان
را  30نفر اعالم کرد.
توگو با ایرنا بیان کرد :این تعداد از
پیمان اسدی در گف 
مصدومان در بیمارستانهای لنگرود ،املش ،شهید انصاری
رودســر ،آستانه اشــرفیه و الهیجان مراجعه کرده و تحت
درمان قرار گرفتند.
وی اظهار داشــت :از این تعداد  13نفر در بیمارستان
لنگرود شــامل چهار مرد و  9زن ،ســه مرد در بیمارستان
نیکــوکار املش ،دو مرد و یک زن در بیمارســتان انصاری
رودسر ،هشت نفر شامل یک مرد و هفت زن در بیمارستان
سیدالشهدا ،یک مرد و یک زن در بیمارستان شفا الهیجان

و یک زن در بیمارســتان کوثر آســتانه اشــرفیه خدمات
دریافت کردند.
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان
گیالن خاطرنشان کرد :بیشترین عضو آسیبدیده ،دست و پا
بوده و تنها یک نفر دچار ضربه به سر شده است.
زمینلرزه در کنگان
زمینلرزهای به بزرگی  4/9ریشتر ساعت 10:56صبح
روز سهشنبه شهر بنک و کنگان و ساعت 11:12دقیقه نیز
شهرستان دیر از توابع استان بوشهر را لرزاند.
قاسم قائدی مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر در
گفتوگو با ایرنا گفت :زمینلرزه هیچ تلفات جانی نداشــت
و تنها به تاسیسات زیربنایی و شبکههای برق فشار ضعیف
شهرستانهای کنگان و دیر آسیب وارد شده است.
وی یادآور شــد :در زمان حاضر برق شهرســتانهای
زلزلهزده وصل و وضعیت به حالت عادی برگشته است.
قائدی اضافه کــرد :همچنین باتوجه به ریزش کوه در
محور ریز و دوراهک و بســته شدن جاده در زمان حاضر با
همکاری راهداران مشکل برطرف و محور ارتباطی یاد شده
باز است.مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهرگفت :همچنین
باتوجه به وقوع پسلرزهها مدرسههای دو شهرستان کنگان و
دیر درشیفت بعد از ظهر با هماهنگی مدیریت بحران تعطیل
اعالم شده است.
قائدی گفت :درزمان حاضر تیمهای ارزیابی با همکاری
سایر دستگاههای اجرایی در حال ارزیابی خسارتهای وارده
در منطقه هستند.
فرماندار دیر اســتان بوشهر گفت :براساس گزارشهای
دریافتی براثــر این حادثه  6تن مصدوم و به مراکز درمانی
منتقل شدند.

کنکور  ۸هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد

ت پرده حذف نشدن کنکور
افشاگری رئیس دانشگاه آزاد درباره پش 

رئیسدانشگاه آزاد اسالمی گفت :کنکور ۸هزار
میلیارد تومان گردش مالی دارد و به همین دلیل برخی
اجازه نمیدهند حذف شود.
به گزارش فارس ،فرهاد رهبر در حاشــیه مراســم روز
دانشجو در واحد تهران غرب این دانشگاه در جمع خبرنگاران
در رابطه با برگزاری مستقل آزمونهای مقاطع مختلف ،گفت:
این مسئله را باید از وزارت علوم و سازمان سنجش بپرسید.
رهبر ادامه داد :در برنامهریزیها در مورد این مســئله
صحبت شده و بررسی صورت گرفته است و دانشگاه آزاد نیز
عضو کمیته بررسی است ،پیشنهاد بنده بود که حذف کنکور
که مدتها مسکوت باقی مانده مورد بررسی قرار بگیرد که

همان لحظه رئیسجمهور دســتور داد شورای عالی انقالب
فرهنگی کمیتهای را تشکیل داده و این مسئله را در دستور
کار بگذارد تا این کمیته بتواند برنامه عملیاتی حذف کنکور
را بررسی کند.وی افزود :در دنیا چند کنکور در سال برگزار
میشود و یک فرد میتواند تا باالترین نمرهای که از کنکورها
میگیرد در دانشگاهها پذیرش شود.
رئیسدانشگاه آزاد اظهار داشت :یکی از پیشنهادهای
دانشــگاه آزاد این است که به جای برگزاری یک کنکور در
ســال و وارد کردن اســترس به خانوادهها چند بار در سال
امتحان بگیریم و باالترین نمره فرد مالک پذیرش باشد ،اما
چرا این اتفاق نمیافتد؟

رهبر تصریح کرد :یک لوال میان نظام پرورشی و آموزش
عالی کشــور وجود دارد که بر این اســاس  8هزار میلیارد
تومان گردش مالی کنکور است ،یعنی کالسهای کنکور و
برگزاری آزمون و مســائل اینچنینی دارای  8هزار میلیارد
تومان گردش مالی است که افرادی اجازه نمیدهند کنکور
حذف شود.
وی افزود :ببینید این افراد چه کســانی هستند و چرا
نمیگذارنــد کنکور حذف شــود؟ چرا به جامعه اســترس
میدهند و اجازه نمیدهند نظام آموزش عالی در ایران مانند
دنیا عمل کند؟ این طرح را دنیا اختراع کرده و ما میتوانیم
از آن استفاده کنیم.

نامه اعتراضی رئیسبسیج جامعه زنان به ابتکار

شأن انسانی زن به بهانه جلب مشتری در نمایشگاه خودرو نادیده انگاشته شد

رئیسبســیج جامعه زنان کشور ،در واکنش به
اســتفاده ابزاری از زنان در نمایشگاه خودرو ،طی
نامهای به معاون ریاست جمهور در امور زنان از وی
خواست با رفتارهای هنجارشکنانه و مغایر با شئون
انسانی در سطح دستگاهها و وزارتخانههای دولتی
برخورد کند.
بــه گزارش فارس ،در بخشهایی از نامه مینو اصالنی
به معصومه ابتکار ،آمده است:
«بیتردید بر هیچ خردمندی پوشــیده نیســت که
کرامت انســانی زن بسی واالتر از آن است که ابزاری برای
ســود بیشتر در تجارت کاال قرار گیرد این همان تحفهای
است که غرب به بهانه آزادی زن به جهان عرضه کرد و راه
را برای سودجویان استثمارگر در به بردگی گرفتن جسم
او هموار نمود.
اســتفاده از زن در جایی که کرامت و شأن انسانی او
مورد اهانت قرار میگیرد ،تنفر هر انسان شرافتمند و آزاد
اندیش را اگر چه مســلمان نیز نباشد برمی انگیزد چگونه
است که در کشوری مسلمان این قبیل رفتارها با زنان ،با
سکوت همراه میشود؟! در حالی که داعیه دفاع از حقوق

زن نیز از رسانهها و بلندگوهایی شنیده میشود.
امروز که به یمن الطاف الهی و توجهات حضرت بقیهاهلل
االعظم(اروحنا له الفداء) نظام مقدس جمهوری اسالمی در
اوج صالبت و اقتدار است حضور زن مسلمان تراز اسالمی
شــاخص قضاوت اندیشــمندان در حقیقت متعالی نمای
انقالب است ،زیبنده نیست عدهای سودجو این نمای زیبا
را با تحقیر زن مســلمان دستخوش اغراض اقتصادی و
بعضاً سیاسی خود نمایند که این امر ثمری جزء تحقیر زن
مسلمان و ابزاری نگریستن به او به دنبال ندارد.
متاســفانه در ســالهای اخیر در موسسات دولتی و
غیردولتی بیتوجهیهای فاحشی نسبت به این مهم صورت
گرفته است و شاهد رفتارهای نامتعارف و مغایر با ارزشهای
دینی و انقالبی از سوی مؤسسات مذکور بودهایم.
از جمله مصادیق بارز این موضوع برگزاری نمایشــگاه
خودرو در روزهای اخیر است که متاسفانه شأن و جایگاه
واالی انســانی زن در آن نادیده انگاشــته شده است و به
بهانه جلب مشــتری او را همچــون کاالیی بزک کرده در
کنار کاالهای دیگر به نمایش گذاشته است.
این قبیل رفتارهای هنجارشکنانه ،آسیبهای جبران

ناپذیر برای این دسته از زنان در پی داشته و نقش و جایگاه
متعالی زن را در ساحتهای مختلف به چالش میکشاند و
معاالسف سکوت معنادار دستگاههای متولی زنان در این
خصوص تامل برانگیز است و جای دارد از آنان پرسیده شود
که آیا این عمل خود مصداق بارز خشونت علیه زنان نیست؟!
در این راستا از دستگاهها و مراکز متولی زنان از جمله
معاونــت امور زنان و خانواده نهاد ریاســت جمهوری که
عهدهدار صیانت از جایگاه واال و متعالی میباشــد انتظار
میرود در این زمینه اقدامات شایستهای را به منظور برخورد
با این قبیل رفتارهای هنجارشکنانه و مغایر با شئون انسانی
خصوصاً در سطح دستگاهها و وزارتخانههای دولتی اتخاذ
نماید تا اینگونه صحنههای آزاردهنده و اهانتآمیز با ساحت
مقدس و با کرامت زن مســلمان تکرار نشده و به حول و
قوه الهی شاهد شکوفایی و تحقق نقش واال و بیبدیل او به
عنوان الگوی سوم زن در جهان باشیم».
گفتنی است ،حضور زنان با پوشش و ظاهری مغایر با
ارزشهای اســامی در نمایشگاه خودرو در روزهای اخیر
موجب اعتراض مردم مسلمان و دانشجویان و ...در سطح
جامعه و فضای مجازی شده است.

هدیه ویژه عروس و داماد مازندرانی به زلزلهزدگان

عروس و داماد جوان مازندرانی هدیه  440میلیون
ریالی عروسیشــان را برای کمــک به زلزلهزدگان
کرمانشاه اهدا کردند.
بــه گزارش خبرنگار ایرنا ،مراســم عروســی امیرعلی
(روحاهلل) عشوری سوادکوهی ســاکن روستای «سنگده»
شهرســتان ساری به همراه هدیه ریزان دوستان و آشنایان
دوشنبه شب برگزار شد.

این تازهداماد ساروی با توافق همسرش صبح سه شنبه
هدیه نقدی جمعآوری شده را در اختیار بخشدار «دودانگه»
قرار داد تا از این طریق با زلزلهزدگان غرب کشور همدردی
کند.هدیه ریزان در مراســم عروســی یک رسم فراگیر در
اســتان مازندران بهویژه مناطق روســتائی برای کمک به
عروس و داماد جوان است تا در آغاز زندگی مشترک مورد
حمایت قرار گیرند.

بخشدار گفت که امیرعلی و همسرش تمامی کمکهای
نقدی جمعآوری شده در مراسم هدیهریزان را یکجا تحویل
وی دادهاند تا برایزلزله زدگان کرمانشاه ارسال شود.
جهانبخش عشوری افزود که در حال حاضر این کمک
نقدی در اختیار بخشــداری قرار گرفته و بزودی با مشورت
فرمانداری برای چگونگی رساندن این کمک به زلزلهزدگان
تصمیمگیری میشود.

معــاون امداد و نجات جمعیــت هالل احمر
لرستان گفت :تصادف  2خودرو در محور الیگودرز
به اصفهان باعث کشته شدن  6تن شد.
به گزارش ایرنا ،محمدباقر محمدی اظهار کرد :برخورد
یک دستگاه خودروی پژو آردی با کمپرسی باعث تصادف
مرگباری شد که در پی آن  6تن در دم جان باختند.

وی افزود :متاسفانه در این حادثه  3کودک در میان
کشتهشدگان وجود دارند.معاون امداد و نجات جمعیت
هالل احمر لرستان بیان کرد 2 :تیم امدادی جمعیت هالل
احمر لرستان بالفاصله بعد از وقوع حادثه به محل اعزام
شــدند اما چون هر  6تن که از سرنشینان خودروی پژو
بودند در دم فوت کردند مراحل رهاسازی آنان با استفاده از

دستگاههای ست نجات صورت گرفت.محمدی گفت :علت
این حادثه توسط عوامل انتظامی در دست بررسی است.
بروز تصادفات منجر به مرگ در جاده ارتباطی الیگودرز
به ســمت اصفهان بهدلیل عرض کــم و دوبانده بودن و
تردد زیاد خودرو در این مسیر در طول سال چشمگیر
است.

تصادف در الیگودرز لرستان  6کشته داشت

دستگیری قاتل پس از  12سال

زاهدان -خبرنگار کیهان :فرمانده انتظامی شهرســتان ســراوان از
شناسایی و دستگیری قاتل فراری بعد از  12سال از وقوع جرم در این
شهرستان خبر داد.
سرهنگ «رضا زینلی» گفت :درپی قتل جوانی  27ساله در سال 84
با شــلیک گلوله و متواری شدن قاتل از محل وقوع جرم با تحقیقات و
بررسیهای انجام شده مخفیگاه متهم که مردی  37ساله بود شناسایی
و بــا هماهنگی قضائی وی را در یــک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در
منزلی در حاشیه شهر سراوان دستگیر و به فرار  12سالهاش پایان دادند.
وی افزود :متهم انگیزه خود را از قتل اختالفات خانوادگی عنوان کرد.

شناسایی باند سارقان اماکن

قایمشهر -خبرنگار کیهان :فرمانده انتظامی شهرستان قائمشهر از
شناســایی سارقان اماکن خصوصی با  9فقره سرقت در این شهرستان
خبر داد.
ی مرادی گفت :در پی اعالم وقوع سرقتهای
ســرهنگ محمد ،ول 
متعدد از اماکن خصوصی در نقطههای مختلف این شهرستان که موجب
نارضایتی شــهروندان شده بود ،با توجه به حساسیت موضوع مراتب در
دستور کار مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود :مأموران موفق شــدند ،ســارق ســابقهدار به نام ع-ع را
شناســایی کنند که در بازجوییهای پلیس به  9فقره ســرقت اماکن
خصوصی با همکاری دو نفر دیگر اعتراف کرد.
وی گفت :در بازرســی از مخفیگاه وی مقادیر زیادی اموال مسروقه
کشف کردند.

انفجار گاز

وقوع زمینلرزه در  ۶شهر کشور
حمزه اعتماد درگفتوگو بــا ایرنا افزود :همچنین این
زمینلرزه خسارتهای جزیی به برخی منازل این شهرستان
وارده کرده است.
فرماندار کنگان نیــز گفت :تاکنون گزارش مصدومیت
پنج تن ناشی از زلزله در این شهرستان دریافت شده است
و خســارتهای مالی نیز برجا گذاشــته که درحال بررسی
هستیم.
عبدالنبی یوســفی اضافه کرد :هــم اکنون چهارتن از
مصدومان بصورت ســرپایی مداوا و از بیمارستان مرخص
شدهاند و یک تن تحت درمان قرار دارد.
زمینلرزه در استان قزوین
مدیرکل ستاد بحران استان قزوین گفت :خوشبختانه
زمینلرزه عصر روز سهشــنبه در اســتان قزوین خسارتی
نداشته است.
ایرج زاهدپور در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت :عصر
روز سهشــنبه زلزلهای به بزرگی  4/8ریشتر حوالی لنگرود
در استان گیالن را لرزاند.
وی افزود :این زمینلرزه در اســتان قزوین نیز احساس
شده و خوشبختانه در بررســیهای صورت گرفته تاکنون
هیچگونه خسارتی گزارش نشده است.
زاهدپور بیان کرد :مرکز این زمینلرزه در استان گیالن
بوده و در پیگیریهای انجام شــده هیچگونه خســارتی
از مناطق الموتغربی و شــرقی گزارش نشــده است .از
مردم درخواســت داریم هوشــیار بوده و نکات ایمنی را
رعایت کنند.
زلزلهای به بزرگی 4/6ریشتر
دو بار قصر شیرین را لرزاند
به گــزارش مهر ،طبق اعالم مرکز لرزهنگاری کشــور،

حوادث کوتاه از کشور

زلزلهای به بزرگی  4/6ریشتر حوالی قصر شیرین از استان
کرمانشاه را لرزاند.
محل وقوع این زمینلرزه اســتان کرمانشــاه و حوالی
شهرستان قصرشیرین ثبت شده است.
این زمینلرزه ســاعت  11و  27دقیقه و  41ثانیه روز
چهارشــنبه  15آذر و در عمق  8کیلومتری زمین به وقوع
پیوسته است.
زمینلرزه باز هجدک را تکان داد
بــه گزارش مهر ،زمینلرزهای به بزرگی چهار ریشــتر
ساعت چهار و  ۵۹دقیقه بامداد روز چهارشنبه در عمق ۱۶
کیلومتری زمین رخ داد.
همچنین زمینلرزهای به بزرگی  3/1ریشتر هم ساعت
هفت و  ۴۱دقیقه در هجدک به وقوع پیوست.
از زمینلرزه  6/1ریشــتری صبح جمعه هفته گذشته
تاکنون بیش از  ۴۰۰پسلرزه رخ داده است.
بنا به گفته ســخنگوی ستاد بحران استان کرمان بازه
زمانــی پسلرزهها افزایش و بزرگی آنها کاهش پیدا کرده
است.
زلزله «اشترینان» لرستان را لرزاند
به گزارش مهر ،زلزلهای به بزرگی  2/5ریشتر «اشترینان»
در لرستان را لرزاند.
رضا آریایی مدیرکل مدیریت بحران اســتان لرســتان
در این رابطه گفت :مطابق برآورد اولیه موسســه ژئوفیزیک
زمینلرزهای با شدت  2/5ریشــتر در منطقه «اشترینان»
لرستان به وقوع پیوست.
آریایی زمان وقوع این زلزله را ســاعت  ۱۰و  ۴۱دقیقه
و  ۲ثانیه صبح چهارشنبه اعالم کرد و افزود :تا کنون از این
زمینلرزه خسارتی گزارش نشده است.

انفجار مین در ایالم
جان  3نفر را گرفت

سه نفر در ایالم بر اثر انفجار مین جان باختند.
بــه گزارش خبرگزاری فارس ،ســه نفر در ایالم بر اثر
انفجار مین باقیمانده از دوران دفاع مقدس جان باختند.
این افراد در اثر انفجار مین ضدتانک باقیمانده از جنگ
تحمیلی در مهران در جنوب استان ایالم جان به جانآفرین
تسلیم کردند.
این خبر توســط نیروی انتظامی اســتان ایالم تأیید
شده است.

کشف  91کیلوگرم هروئین
در مرز دوغارون

فرمانده هنگ مرزی تایباد در اســتان خراسان
رضوی گفت 91 :کیلوگرم هروئین پودری و فشرده
که از افغانستان قاچاق شده بود در مرز دوغارون این
استان کشف و ضبط شد.
ســرهنگ مجید پویان در گفت و گو با ایرنا افزود :این
ت جاسازی شده بود که
مواد داخل  6دستگاه کامیون ترانزی 
توســط نیروهای مرزبانی مستقر در مرز دوغارون و پاسگاه
ایست و بازرسی  17شهریور تایباد کشف شد.
وی اظهــار کرد :کامیونهای مزبــور توقیف و  6تبعه
افغانســتان در این ارتباط دستگیر و راهی مراجع قضایی
شدند.
از ابتدای امســال بیش از  2تن و  700کیلوگرم انواع
مواد مخدر در شهرســتان مرزی تایباد کشف شده که 95
درصد آن هروئین و شیشه بوده است.

کشف  4میلیارد ریال
اموال مسروقه از یک باند
در کرمانشاه

رئیس پلیس آگاهی اســتان کرمانشاه از کشف
چهار میلیارد ریال اموال مسروقه با انهدام یک باند
حرفهای سرقت منزل خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ محمدرضا امیری ،گفت :باند
چهار نفره سرقت با استفاده از چهار دستگاه خودرو درشهر
کرمانشاه اقدام به سرقت منازل میکردند.
وی توضیــح داد :با دریافت اطالعاتی مبنی بر فعالیت
ایــن باند موضوع در دســتور کار کارآگاهان اداره عملیات
ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت و پس از شناسایی مخفیگاه
متهمان ،با هماهنگی مقام قضائی ،اعضای این باند چهارنفره
دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی اســتان کرمانشــاه با بیان اینکه
متهمان به  31فقره ســرقت منزل اعتراف کردند ،گفت :از
مخفیگاه متهمان  145قلم انواع لوازم مسروقه منزل کشف
و  4دســتگاه خودرو که در ســرقتها مورد استفاده قرار
میگرفت توقیف شدند.
امیری ارزش ریالی اموال مسروقه توسط این باند توسط
کارشناســان چهار میلیارد ریال برآورد و پس از بازسازی
سرقتها ،اموال مسروقه به مالباختگان تحویل داده شد و
متهمان به مراجع قضائی معرفی شدند.

تبریز -خبرنگار کیهان :سازمان آتشنشانی تبریز اعالم کرد :انفجار
گاز در تبریز باعث سوختگی دو مرد و بستری شدن آنان در بیمارستان
سینا شد.
بنابراین گزارش این انفجار در مرکز پخش تجهیزات پزشکی رضانژاد
این شهر اتفاق افتاد که طی آن دو مرد  35و  50ساله دچار سوختگی
 62و  45درصد شدند.

خودروی سرقتی

اصفهان -خبرنگار کیهان :فرمانده انتظامی شهرستان فریدن از کشف
یک دستگاه سواری پراید سرقتی کمتر از دو ساعت پس از سرقت خبر
داد .سرهنگ «رضا محمدی» گفت :درپی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی
 110مبنی بر ســرقت یک دستگاه سواری پراید در شهرستان فریدن
بالفاصله تیمهای گشت انتظامی وارد عمل شدند که سرانجام کمتر از
دو ساعت پس از وقوع سرقت سواری پراید توسط یکی از تیمهای گشتی
شناسایی و در عملیاتی ضربتی متوقف شد.
این مقام انتظامی بیان داشــت :در این رابطه یک سارق دستگیر و
پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شد.

کشف هروئین

همــدان -ایرنا :رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان همدان
گفت :یک محموله  2کیلوگرمی هروئین با انهدام یک باند تهیه و توزیع
موادمخدر در استان ،کشف و ضبط شد.
سرتیپ بخشعلی کامرانی صالح افزود :با اشراف پلیس مبارزه با مواد
مخدر اســتان برروی یک باند قاچاق مواد مخدر صنعتی ،مشخص شد
یک محموله هروئین توسط اعضای این باند به مقصد همدان بارگیری
شده است .وی اضافه کرد :این محموله در اقدامی ضربتی و هوشمندانه
در ورودی شــهر همدان شناســایی و عالوه بر موادمخدر ،یک دستگاه
خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت توقیف شد و پنج قاچاقچی موادمخدر
دستگیر شدند.

سوخت قاچاق

بهار -مهر :فرمانده انتظامی شهرســتان بهار از کشف  15هزار لیتر
گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ بزرگعلی نوری گفت :درپی اقدامات اطالعاتی و شناسایی
در راستای پیشــگیری از پدیده قاچاق سوخت ،پلیس بهار موفق شد
فــردی که تعداد  2مخزن بــزرگ را در زمینی محصور در ابتدای بلوار
کشاورز بهار دفن کرده بود را شناسایی و دستگیر کنند.
سرهنگ نوری در ادامه گفت :فرد دستگیر شده که بومی شهرستان
بهار است با خریدن گازوئیل اقدام به دپوی آن در مخازنی که در زمین
دفن کرده بود میکرد و در مواقعی حساس اقدام به فروش آن به چند
برابر قیمت میکرد.

قاتل خاموش

شــیراز -فارس :فرمانــده انتظامی کازرون از مــرگ دو نفر بر اثر
گازگرفتگی در این شهرستان خبر داد.
نجفعلی رزمجویی ،گفت :در بررســیهای صورت گرفته مشخص
شــد که دو خانم بر اثر گازگرفتگی دچار مسمومیت شده و جان خود
را از دست دادهاند.

برادرکشی

بوشهر -مهر :فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر گفت :درگیری دو
برادر به دلیل اختالفات شــخصی در شهر بوشهر منجر به قتل یکی از
آنها شد.
ســرهنگ ابراهیم عربزاده اظهار داشت :در پی اعالم خبری مبنی
بــر درگیری منجر به قتل فردی به نــام «س -م» با برادرش در محله
جفره شهر بوشهر ،ماموران انتظامی سریعا به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد :با حضور ماموران در صحنه حادثه مشخص شد درگیری
خانوادگی بین فرد ذکر شده و برادرش بوده که پس از مشاجره شدید
و درگیــری بین دو نفر ،به دلیــل برخورد ضربات متعدد چاقو ،مقتول
دچار خونریزی شدید شده و در اثر شدت جراحات به قتل رسیده است.

حفاری غیرمجاز

رشــت -خبرنگار کیهان 5 :حفار اشیای عتیقه غیرمجاز در یکی از
روستاهای شهرســتان رودسر دستگیر شدند .ضابطین یگان حفاظت
اداره میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری رودسر در پی اطالع
از انجام حفاری غیرمجاز چند فرد ناشــناس در یکی از روستاهای این
شهرستان ،موضوع را بررسی و در تحقیقات خود موفق شدند  5نفر که
 3تن از آنان اهل اهواز ،یک تن اهل اصفهان و یک نفر نیز اهل رودسر
بود را حین انجام حفاری دستگیر کنند.

سیگارهای قاچاق

بندرعباس -فارس :فرماندهی مرزبانی اســتان هرمزگان از کشف
سیگار قاچاق در مرزهای دریایی هرمزگان خبر داد.
علیاصغر خرمروی اظهار داشت :مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس
و پایگاه دریابانی بندرلنگه با اجرای دو طرح عملیاتی بزرگ موفق شدند
دو باند واردکننده دخانیات به مرزهای دریایی هرمزگان را متالشی کنند.
وی افزود :این مرزبانان با اشــرافیت اطالعاتی و عملیاتی و کنترل
مرزهای دریایی موفق شدند  2میلیون و  550هزار نخ سیگار قاچاق را
کشف و ضبط کنند.

کشف  30هزار لیتر سوخت

قزوین -مهر :فرمانده انتظامی شهرستان بوئینزهرا از کشف  30هزار
لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در بوئینزهرا خبر داد.
سرهنگ حســین علیاننژاد اظهار داشت :ماموران یگان امداد این
شهرســتان در حین گشتزنی در محور «اشتهارد -بوئینزهرا» به یک
دستگاه خودروی کامیون تانکردار مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی ادامه داد :در بازرســی ماموران از خودروی فوق  30هزار لیتر
سوخت نفت سفید خارج از شبکه توزیع کشف شد.

خرید و فروش مواد مخدر در کمپ

بجنورد -ایســنا :معاون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اداره کل
بهزیستی خراسان شمالی از پلمب یک کمپ ترک اعتیاد در این استان
خبر داد.
هاجر پاکدین گفت :این کمپ ترک اعتیاد در شهرســتان فاروج به
علت خرید و فروش مواد مخدر ،پلمب شده است.

