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چهارشنبه  ۲۰تیر ۱۳۹۷
 ۲۷شوال  - ۱۴۳۹شماره ۲۱۹۴۹

حوادث ـ اخبارکشور
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اعالم کرد

یک پیرمرد ۹۲ساله التینتبار در لسآنجلس
حملهنژادپرستانه
با آجر مورد حمله نژادپرستانه یک زن آمریکایی
چند آمریکایی به قرار گرفت و چهار مرد دیگر هم در این حمله او
را همراهی کردند.
پیرمرد  ۹۲ساله!
به گزارش فارس« ،رودولفو رودریگز»  ۹۲ســاله

هنگام پیادهروی خیابانی در لسآنجلس با آجر هدف حمله نژادپرســتانه
یک زن و چهار مرد قرار گرفت.این پیرمرد التینتبار آمریکایی در روز ملی
اســتقالل آمریکا (چهارم جوالی) طبق عادت خود در حال پیادهروی در
لسآنجلس بود کــه به طور اتفاقی و تصادفی در پیادهرو با دختری چهار
ساله برخورد کرد.به نوشته پایگاه «ساکرامنتو بی» ،به دنبال این برخورد،
مادر این کودک به جان پیرمرد  ۹۲ساله افتاد ،او را به زمین انداخت و به
دفعــات با آجر به صورت او زد!این زن آمریکایی حین حمله ،در اظهارات
نژادپرستانهای به او گفت :به کشورت برگرد! تو چرا اینجا هستی؟
به گفته شاهدان ،به دنبال حمله این زن ،چهار مرد دیگر هم شروع به
ضرب و شتم و لگد زدن به پیرمرد کردند.براثر این حمالت ،استخوان گونه
و دندههای رودریگز شکســته و نقاط مختلفی از بدن او به دلیل ضرب و
شتم کبود شده است.رسانههای آمریکایی میگویند از زمان روی کار آمدن
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا ،بیگانهستیزی در این کشور تقویت
شده و میزان حمالت علیه مهاجرین و اتباع کشورهای خارجی در آمریکا
افزایش یافته اســت .در سال  ،۲۰۱۶مقابله با ورود پناهجویان و مهاجرین
غیرقانونی ،از جمله از طریق ساخت دیوار و اخراج پناهجویان ،از مهمترین
شعارهای انتخاباتی ترامپ بود.
دور ریختن غذا در عربستان سعودی در
جریمه
آیندهای نزدیک ممکن اســت به نقض جدی دور ریختن
قانون تبدیل شود.
غذا در
به گزارش ایسنا ،قانون مربوطه اکنون در شورای
عربستان
مشورتی پادشاهی در حال بررسی است.
اطالع داده شد که عربستانسعودی اولین سال نیست که در لیست
کشورهایی با بیشترین حجم زبالههای موادغذایی در سرانه قرار میگیرد.
ســاکنان این کشــور به طور متوســط  ۲۵۰کیلوگرم موادغذایی را دور
میریزند ،در حالی که شــاخص متوسط در جهان  ۱۱۵کیلوگرم است.
خزانهداری عربستان برای اینکار  ۱۳میلیارد دالر در سال هزینه میکند.
هــدف قانون جدید این اســت که فرهنگ مصرف درســت را به جامعه
سعودی آموزش دهد.
طبق این ســند ،مشتریهای رســتورانها باید  ۵تا  ۲۰درصد مبلغ
غذایی را که تا آخر نخوردهاند در صورتی که وزن آن از  ۱کیلو بیشــتر
شود ،پرداخت کنند.به گزارش اسپوتنیک به نقل از العربیه ،در عین حال
مشتریان برایگریز از پرداخت جریمه میتوانند غذا را با خود به خانه ببرند.
امدادگران ژاپنی با بیان اینکه تلفات حادثه
افزایش
ســیل و رانش زمین تاکنون به  ۱۳۲تن رسیده
تلفات
گفتند :تالش میشود هر چه سریعتر مفقودین
رانش زمین نجات داده شوند.
به گزارش ایسنا ،بارش بارانهای سیلآسا و رانش
در ژاپن

زمین موجب تخریب بخشهایی از غرب ژاپن شــده که تاکنون  ۱۳۲کشته
بر جا گذاشته است .همچنین این حوادث موجب مفقود شدن  88نفر شده
و امدادگران در تالش هستند پیش از آنکه دیر شود آنان را نجات دهند.
تالشهای امدادگران در مناطقی از هیروشــیما و اوکایاما که بیشترین
خســارت را متحمل شدهاند و اســتانهای اطراف آن ادامه دارد .بارشهای
اخیر موجب شد از عصر جمعه تا اوایل شنبه خانههای بسیاری به زیر گل و
الی فرو روند.همچنین بارشهای اخیر موجب شده  ۳۴۷واحد مسکونی به
طور کامل تخریب یا دچار خسارت شوند و  ۹۸۶۸خانه دیگر به زیر آب فرو
روند .هر چند دولت ژاپن هنوز میزان دقیق خسارتها را برآورد نکرده است.
به گزارش ژاپن تودی ،همچنین طبق اعالم دولت ژاپن تا عصر دوشنبه
برق  ۵۱هزار خانه در  6استان این کشور قطع بوده و بیش از  ۲۶۹هزار واحد
مسکونی در  ۱۲استان با قطعی آب روبهرو بودهاند.
شهای رسیده با نزدیک شدن طوفان ماریا از  ۵۵هزار نفر از
بنا به گزار 
سکنه استان «اکیناوا» ژاپن درخواست شده خانههای خود را تخلیه کنند.
چهار سال پیش نیز بر اثر جاری شدن سیل شدید در منطقه هیروشیما
 ۷۰تن جان خود را از دست دادند .با وجود این برخی ساکنان منطقه پس از
سیل اخیر گفتهاند تاکنون سیلی به این شدت ندیده بودند.
به دلیل وســعت مناطقی که از سیل و رانش زمین آسیبدیده تخمین
میزان دقیق تلفات دشوار است و مقامهای مسئول نیز هشدار دادهاند احتمال
وقوع رانش زمین حتی پس از توقف باران هم وجود دارد.
شمار تلفات گرمای بیسابقه در کانادا به
 ۷۰نفر رسیده و همزمان با نفوذ این جریان
هوای گرم بــه بخشهایی از آمریکا هزاران
مشترک در لسآنجلس با قطعی برق مواجه
هستند.

ادامه
موج گرما
در کانادا

مقامات ایالت کبک کانادا میگویند شمار تلفات مرگومیر مرتبط با
موج شدید گرما که از یک هفته پیش آغاز شده به  ۷۰نفر رسیده است.
بیشتر تلفات ناشــی از گرما در منطقه اقتصادی «مونرآل» گزارش
شده است.موج شدید گرما در کانادا از  ۲۹ژوئن آغاز شده و هشدار درباره
این گرمای بیسابقه همچنان در بخشهایی از این کشور و به ویژه کبک
پابرجاست.سال  ۲۰۱۰نیز موج شدید گرما در منطقه «مونترآل» جان
 ۱۰۰نفر را گرفت.اداره بهداشت عمومی مونترآل میگوید کسانی که بر
اثر این گرما جان خود را از دست دادهاند اغلب در خانههای خود سیستم
تهویه مطبوع نداشته یا از سالمت جسمانی کافی برخوردار نبودند.
دولت کانادا درباره افزایش شدید گرما در جنوب کبک هشدار داده
و اعالم کرده هوای گرم و مرطوب پنجشنبه نیز ادامه خواهد داشت.
در همین حال شبکه خبری سیانان گزارش داد در حالی که سه روز
از نفوذ موج گرمای بیسابقه لسآنجلس میگذرد ،برق هزاران مشترک
همچنان قطع است ،اما مقامات میگویند که عملیات برای وصل مجدد
برق این مناطق رو به اتمام است.

تعهد  ۲۰۰میلیارد تومانی بانک توسعه تعاون
در اشتغالزایی مددجویان

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت:
بانک توســعه تعاون در ســال جاری با هدف
اشتغالزایی مددجویان این کمیته  ۲۰۰میلیارد
تومان تسهیالت پرداخت میکند.
به گزارش فارس ،پرویز فتاح ،رئیس کمیتهامداد
امام خمینی(ره) و حجتاهلل مهدیان مدیرعامل بانک
توسعه تعاون با هدف پرداخت تسهیالت اشتغالزایی
به مددجویان این نهاد تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
رئیس کمیتهامداد گفت :بانک توســعه تعاون در
سال جاری با هدف اشــتغالزایی مددجویان کمیته
امداد  200میلیارد تومان تسهیالت پرداخت میکند.
وی از ایجــاد  13هزار و  500فرصت شــغلی برای
مددجویــان تحت حمایت در بهار امســال خبر داد
و اعــام کرد :خروج مددجویــان از چرخه حمایتی
کمیته امداد پس از دریافت تسهیالت اشتغالزایی از
بانک توســعه تعاون و رسیدن به خودکفایی ،موجب
صرفهجویی ساالنه  30میلیارد تومانی به نفع نیازمندان
میشود.
ش از پیش
رئیس کمیته امداد بر ضرورت توجه بی 

به مددجویان روســتایی و حاشیهنشین تأکید کرد و
گفت :هماکنون  55درصد مددجویان تحت حمایت
کمیته امداد ساکن روستا هستند؛ بر این اساس اجرای
طرحهای اشتغالزایی در روستاها و مناطق محروم در
اولویت قرار دارد.
فتاح با تأکید بر اهمیت تســهیالت اشتغالزایی
در خودکفایی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد،
پرداخت اینگونه تســهیالت را از مصادیق گسترش
کار خیر در جامعه دانست و تصریح کرد :با همکاری
مطلوب دولت ،مجلس و بانکهای عامل شاهد حفظ
و ارتقای عزتنفس خانوارهای تحت حمایت این نهاد
هستیم.رئیس کمیته امداد با اشاره به اینکه معوقات
بانکی خانوارهای تحــت حمایت این کمیته در 10
سال گذشته کمتر از  2درصد بوده است ،خاطرنشان
کــرد :با نظارت کمیته امداد بر روند اجرای طرحهای
اشتغالزایی مددجویان ،بازپرداخت تسهیالت پرداختی
به خانوارهای تحت حمایت با وجود مشکالت اقتصادی
ب ه موقع وصول میشود.
وی با اعالم اینکه از ســال  91تا  96بانک توسعه

تعاون هزار و  400میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی
به مددجویان کمیته امداد پرداخت کرده است ،گفت:
نتیجه این امر خودکفایی  10هزار و  700خانوار تحت
حمایت بود.
فتاح از تعهد  200میلیارد تومانی بانک توســعه
تعاون در ســال جاری برای اعطای تسهیالت اشتغال
به مددجویان این نهاد خبر داد و افزود :بانک توسعه
تعاون ســال گذشته به  95درصد از تعهدات خود در
این زمینه عمل کرد.
حجتاهلل مهدیان ،مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز
با بیان اینکه کمیته امداد در توانمندسازی مددجویان
نقــش قابلتوجهی دارد ،تصریح کرد :بانک توســعه
تعاون آمادگی دارد با پرداخت تسهیالت اشتغالزایی
و ضمانتهــای آســان بــا کمیته امــداد همکاری
کند.
مدیرعامل بانک توســعه تعــاون اعالم کرد :این
ن پس برای پرداخت تسهیالت  20میلیون
بانک از ای 
تومانی به مددجویــان کمیته امداد فقط یک ضامن
دریافت میکند.

کشف بیش از  2تن مواد مخدر در پایتخت

رئیسپلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت
از کشف بیش از دو تن انواع مواد مخدر از 15
فروردین امسال تاکنون خبرداد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ محمد
بخشنده در حاشیه رونمایی از کشفیات پلیس مبارزه
با مواد مخدر پایتخت در جمع خبرنگاران ،مبارزه با
سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر را اولویت
پلیــس اعالم کرد و اظهارداشــت :از  15فروردین
امســال تاکنون دو تن و  200کیلوگرم انواع مواد
افیونی از سوی پلیس مبارزه با موادمخدر در سطح
تهران بزرگ و محورهای منتهی به آن کشــف و 8
باند از قاچاقچیــان مواد مخدر که اعضای آنها 43
نفر بودند ،دستگیر شدند.
بخشــنده با بیان اینکه طی این مدت 9 ،هزار
و  265نفــر از افــراد مرتبط با مــواد مخدر اعم از
قاچاقچی ،معتاد و خردهفروش در سطح شهر تهران

خط  ۷مترو
شنبه افتتاح میشود

مدیرعامل شرکت متروی تهران از افتتاح مجدد
خط  ۷مترو با پنج ایستگاه در روز شنبه با حضور
شهردار تهران خبر داد.
علی امام در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه خط ۷
مترو صبح شنبه با حضور شهردار تهران افتتاح میشود،
گفت :در آبان سال گذشته خط  ۷مترو به دلیل نداشتن
ایمنی کافی تعطیل شد و از آن پس ایمنسازی و تکمیل
این خط در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه صبح شنبه فاز اول خط  ۷در بخش
میانی با پنج ایستگاه و به طول  6کیلومتر افتتاح میشود،
افزود :این افتتاح حدفاصل ایستگاه مهدیه تا نواب صفوی
است که بازگشایی میشود.
امام با بیان اینکه ایستگاه مهدیه ،ایستگاه تقاطعی خط
 ۳و  ۷است که در افتتاح سال گذشته مورد بهرهبرداری
قرار نگرفته بود ،افزود :صبح شــنبه پنج ایستگاه مهدیه
(که در این دوره تکمیل شــده) ،بریانک ،کمیل ،رودکی
و نواب به بهرهبرداری میرسد و ایستگاه هاللاحمر نیز
ایستگاه عبوری خواهد بود که تنها به جهت فراهم نبودن
پله برقی آن را افتتاح نکردیم.وی با بیان اینکه خط  ۷مترو
از نظر تهویه و سیگنالینگ تکمیل شده و تستهای گرم
و سرد آن انجام شده است ،گفت :سیستم اطفای حریق
و آتشنشانی نیز نصب شده و تهویه برای شرایط نرمال
و اضطراری نیز تست شده است و این پنج ایستگاه را با
شرایط کامل ایمنی افتتاح میکنیم.

توقف قطعی برق در استان تهران
با تغییر ساعت کار ادارات

استاندار تهران گفت :با اجرای تغییر ساعت
فعالیت ادارات ،طرح قطعی برق در استان تهران
متوقف شد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی استانداری تهران،
محمدحســین مقیمی بااشاره به مصوبه جدید تغییر
ســاعات کاری ادارات گفت :با این اقدام ســاعت اوج
مصــرف بــرق (پیک مصــرف  ۱۳.۳۰الــی  )۱۸در
ادارات تغییر پیدا کرد و با همکاری همه دســتگاهها
و سازمانهای ملی و استانی موفق شده و برق زیادی
صرفهجویی شد.
مقیمی افزود :قبل از اجرای این مصوبه قطعی برق
در بسیاری از اماکن عمومی و منازل مسکونی مشکالتی
برای شــهروندان به وجود آورده بود؛ اما با اجرای این
طرح قطعی برق در استان تهران متوقف شد.
وی با تشکر از همراهی سازمان بهزیستی و اعالم
ک از ساعت  ۵:۳۰صبح همزمان
فعالیت مهدهای کود 
با اجرای طرح تغییر ساعات اداری ،ادامه داد :شرکت
اتوبوسرانی ،مترو و تاکسیرانی نیز آغاز فعالیت و خدمات
رسانی خود را با ساعت جدید ادارات هماهنگ کرد و
با همراهی مردم و همه بخشها کار بزرگی تا امروز در
صرفهجویی برق استان تهران انجام شده است.
استاندار تهران گفت :با اجرای این طرح ،دستگاهها
مولدهای برق خود را بهروزرسانی کردند و ساختمانهای
بلنــد مرتبه که تا پیش از این از برق اضطراری کمتر
استفاده میکردند ،آن را به کار گرفتند.

دستگیر شدهاند ،گفت :دستگیریها در این زمینه
 85درصد افزایش یافته است.
ع آوری  6هزار و  464نفر معتاد
وی بااشاره به جم 
متجاهر ،افزود :با توجه به ظرفیت مراکز نگهداری
معتــادان متجاهر و تخلیه معتادانــی که در آنجا
نگهداری میشدند بعد از  6ماه این افراد جمعآوری
و به این محل مراکز تحویل داده شدند؛ البته باید
بگوییم که این افراد همان دســتگیر شدگان قبلی
بودند که دوباره تحویل این مراکز شدند.
رئیسپلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت بااشاره
به پاکسازی نقاط آلوده بزرگراهها ،خاطرنشان کرد:
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با
 10دستگاه خودروی بنز به طور شبانهروزی گشت
ضربتی پلیــس مبارزه با مواد مخدر پایتخت را در
دســتور کار دارند و  98درصد اتوبانها و معابر از
وجود معتادان پاکسازی شدهاند.

بخشــنده ادامه داد :معتــادان متجاهر پس از
دســتگیری از ســوی پلیس ،در صورتی که مراکز
تحت نظر دارای ظرفیت باشند به این مراکز منتقل
و در غیر این صورت به گرمخانه شــهرداری انتقال
داده میشوند.
وی بااشاره به تالش پلیس برای پاکسازی نقاط
آلوده محالت شوش ،هرندی و مولوی،گفت :بیش
از  100بــاب منزل پالک قرمز و در اصطالح خانه
قمری شناســایی و پلمب شدهاند؛ این خانهها 70
تا  80ســال قدمت داشــته و دارای  30-40اتاق
هســتند که روزانه  10هــزار تومان به افراد معتاد
اجاره میدهند.تعدادی خانه نیز شناسایی شده که
به دلیل آنکه خانواده در آن ســاکن هستند باید با
هماهنگی دادستانی و بهزیستی برای پلمب آن اقدام
شــود تا به خانوادههایی که در آنجا ساکن هستند
لطمهای وارد نشود.

 13هزار هکتار از تاالب هورالعظیم در آتش سوخت
اهواز-خبرنگارکیهان:
شب سه شنبه  13هزار هکتار از تاالب هورالعظیم
در حالیدچار آتش سوزی شد که نیروهای ایرانی در
عملیات اطفای حریق با عراقیها همکاری می کردند.
شــب سه شنبه توده بسیار غلیظ دود وارد شهر اهواز
شد که رنگ آن سفید و بوی نامطبوعی داشت.
مدیرکل محیط زیســت خوزســتان در این باره گفت:
آخرین تصاویر ماهوارهای نشــان میدهــد که این دود تا
محدوده ماهشهر و خور موسی رسیده و علت آن آتشسوزی
وسیع در تاالب هورالعظیم در دو بخش ایرانی و خارجی است.
احمدرضــا الهیجانزاده اظهار کرد :دود ،بیش از ۱۵۰
کیلومتر را طی و عصر روز دوشنبه از جنوب اهواز عبور کرد
اما نیمه شب دوشنبه به دلیل جریان باد ،غلظت دود افزایش
یافت و روز سه شنبه بخشهایی از شهر اهواز را در بر گرفت.
وی افزود :کمیته همکاری مشــترک بین ایران و عراق
دراین زمینه تشکیل شــده است.مدیرکل مدیریت بحران
استان خوزستان نیز گفت :هماهنگی با کشور عراق به منظور
ارســال تجهیزات و بالگرد اطفای حریق انجام شد.کیامرث
حاجی زاده دود منتشــره در استان را ناشی از آتش سوزی

نیزارهــا در تاالب هورالعظیم در بخش عراق دانســت که
برخالف اظهارات مدیرکل محیط زیست خوزستان است.
معاون عمرانی اســتاندار خوزســتان نیزافزود :تاالب
هورالعظیــم در دو بخش ایرانی و عراقی بیش از 450هزار
هکتار است که  120هزار هکتار آن در خوزستان واقع است.
خوشبختانه با آبگیری تاالب هورالعظیم در بخش ایرانی هیچ
حادثهای نداشتیم و آتشی که از یک هفته پیش تاکنون دامن
تاالب را گرفته در بخش عراقی آن است.
فرامند هاشمیزاده با بیان اینکه برای خاموشی شعلههای
آتش به طرف عراقی کمک کردهایم ،میافزاید :متأسفانه پس
از خاموش شدن آتش دوباره شعلهها جان گرفت و بیش از
یک هفت ه اســت که این موضوع ادامه دارد.وی عنوان کرد:
شب سه شنبه بار دیگر  13هزار هکتار از تاالب هورالعظیم
در بخش عراقی دچار آتش ســوزی شد که از سوی ایران
تالشهای بسیاری برای اطفای آن انجام شد.
معاون عمرانی استاندار خوزستان با بیان اینکه هنوز در
تالش برای مهار آتش هستیم ،بیان کرد :چون امکان ورود
خودروهای سنگین آتشنشانی به محل ،بسیار مشکل است
باید از امکانات دیگر در این جهت بهره ببریم.

بیش از هزار راس گوسفند در صادرات به قطر تلف شدند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شادگان در
خوزستان گفت :یک هزار و  180راس گوسفند زنده
از یک محموله صادراتی از بندر شادگان به کشور
قطر تلف شدند.
توگو با ایرنا بیان کرد :این محموله
رضا حفیظی در گف 
صادراتی چند روز پیش با یک هزار و  480راس گوسفند
با نظارت دامپزشکی و بدون هیچ مشکلی در بندر شادگان
به مقصد کشور قطر بارگیری شد.
وی گفت :لنجی که این محموله را حمل کرده بود در
بین راه خراب شد و به مدت پنج روز در دریا باقی ماند و
پس از پنج روز وقفه به کشور قطر رسید.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شادگان افزود :زمانی
که لنج به کشور قطر رسید در حدود  10راس گوسفند تلف
شده بود و مسئوالن مربوطه در قطر با دیدن گوسفندان
تلف شده محموله را تحویل نگرفتند .حفیظی بیان کرد:
لنج به همراه بار در هنگام برگشــت نیز دچار مشکل شد
و ســه روز در دریا باقی ماند و پس از وقفه چند روزه به

بندر شادگان رسید.
وی ادامه داد :یک هزار و  180راس گوسفند به دلیل
کمبود آب و غذا تلف شــدند و تنها  300راس گوسفند
زنده ماندند که به کشتارگاه منتقل شدند.
رئیس اداره دامپزشــکی شهرستان شادگان خسارت
وارد شــده به صادرکنندگان را بیش از  10میلیارد ریال
عنوان کرد .علی بحرینی معاون هماهنگی امور اقتصادی
توگوی
و توسعه منابع استانداری خوزستان در شورای گف 
دولت و بخش خصوصی در تاالر شهید رجایی استانداری
خوزستان گفته بود :تلف شدن این تعداد دام بالغ بر 400
هزار دالر به ســه سرمایهگذار خسارت وارد کرد .فرماندار
شــادگان نیز افزود :در این اتفاق ،تاجر ،لنجدار و تعاونی
لنجداران که بدون برنامهریزی و بررســی ظرفیت لنج و
میزان آب و غذایی که باید ذخیره شود این میزان دام را
بارگیری کردند ،مقصر هستند .سعیدحاجیان اضافه کرد:
البته اداره دامپزشکی نیز باید نظارت بیشتری را بر ظرفیت
بارگیری لنج برای این تعداد دام انجام میداد.

محیطبان هدف گلوله شکارچی قرار گرفت

رئیــساداره محیط زیســت شهرســتانهای
گنبدکاووس ،آزادشــهر و رامیان در شــرق استان
گلستان گفت :شــکارچی غیرمجاز با شلیک گلوله
تفنگ ساچمهای یکی از محیط بانان این اداره را در
رامیان زخمی کرد.
توگو با ایرنا اظهار داشت« :اصغر
غالمرضا کریمی در گف 
بذرافشــان» در این حادثه که صبح روز دوشنبه حد فاصل
روســتاهای شش آب و قورچای شهرستان رامیان روی داد
از ناحیه دســت چپ مورد اصابت گلوله شکارچی متخلف
قــرار گرفت.وی اضافه کرد :هنگامی که محیط بان در حال
گشتزنی بود متوجه حضور شکارچی متخلف شدکه به وی
فرمان توقف و ایســت داداما این فرد به هشدار محیطبان
بیاعتنایی کرد.کریمی با بیان اینکه شکارچی متخلف اقدام

به شــلیک هوایی و سپس شلیک به سمت محیطبان کرد،
اضافه کرد :محیط بان رامیانی پس از شلیک شکارچی برای
برخورد نکردن ساچمهها ،خود را به سمت دیگر پرت کرد
که مورد اصابت گلوله قرارگرفت.
وی ادامه داد :پس از این حادثه ،شــکارچی متخلف با
رها کردن کولهپشتی و وسایل خود ،از محل متواری شد.
رئیساداره محیطزیست شهرستانهای گنبدکاووس،
آزادشــهر و رامیان افــزود :محیطبان زخمی پس از درمان
ابتدایی به وســیله امدادگران جمعیت هالل احمر روستای
شش آب با کمک نیروهای فوریت پزشکی  115به بیمارستان
آزادشهر منتقل شد.
کریمی گفت :حال محیطبان زخمی پس از چند ساعت
کار درمانی اکنون مساعد است.

دفن میت در بهشتزهرا هم
گران شد!

با تصویب اعضای شورای شهر تهران نرخ قبور و
خدمات در بهشتزهرا افزایش یافت.
درجریان هفتاد و پنجمین جلســه شورای شهر تهران
الیحه اصالحیه مصوب تعیین بهای خدمات قابل عرضه در
سازمان بهشتزهرا(س) در دستور کار اعضا قرار گرفت و در
نهایت برخی خدمات این سازمان افزایش یافت.
براساس این الیحه در سالهای اخیر این سازمان روزانه
بین  150تا  200متوفی شهر تهران و ساالنه حدود بیش از
 50هزار نفر از متوفیان را پذیرش کرد که از این تعداد بیش
از  35هزار نفر در بهشتزهرا(س) دفن شدهاند.
همچنین در سال  96بیش از  22هزار نفر از شهروندان
تهرانی از سیستم قبر رایگان استفاده کردهاند و خدمترسانی
مستمر و بدون وقفه انجام شده و عالوهبر این نرخ خدمات
قابل ارائه سازمان از سال  90تا به امروز افزایش نداشته است.
براساس نرخهای پیشنهادی شهرداری ،به دلیل آنکه
 95درصد ظرفیت قبور فاز  2بهشــتزهرا به اتمام رسیده،
هزینه قبور باقیمانده فاز  2از قطعه  200تا  258به قیمت
 9میلیون تومان تعیین و درخواست جایگزینی با نرخ گذشته
این قطعات میشود.
همچنین پیشنهاد شــده نحوه قیمت در فاز  3یعنی
قطعات  300تا  325که تکمیل و تطهیر شــده اســت تا
پرشــدن  70درصد ظرفیت طبقه زیرین رایگان و طبقات
فوقانی آن به ازای هر قطعه  100میلیون ریال ،ظرفیت  70تا
 80درصد از این نرخ به  20میلیون ریال و در زمان ظرفیت
 80تــا  90درصد  30میلیون ریال 90 ،تا  100درصد 45
میلیون ریال باشد.
براســاس این الیحه تدفین در سایر آرامستانها مانند
مساجد ،امامزادهها و بقاع متبرکه ممنوع است و در صورت
دفن مجاز بابت هر متوفی حداکثر  5درصد مبلغ دریافتی
یا معادل  15میلیون ریال در وجه سازمان بهشتزهرا باید
واریز شود.
در بخش دیگری از این الیحه پیشــنهاد شــده هزینه
افزایش هر طبقه قبر در قبور  30ســاله 5 ،میلیون تومان،
هزینه افزایش هر طبقه در قبور خالی فاز  1و  5 ،2میلیون
تومان ،خدمات نگهداری ســاالنه آرامگاهها در بهشتزهرا
 650هزار تومان ،هزینه سنگ قبر  100هزار تومان ،هزینه
آمادهســازی قبر  50هزار تومان ،نصب سنگ قبر  50هزار
تومان ،نگهداری متوفی در سردخانه روزانه  20هزار تومان
و تابلوی ســر مزار  15هزار تومان ،ترمه  40هزار تومان و
کاور بسته بندی متوفی  20هزار تومان باشد.

انهدام بزرگترین شبکه شرارت
در سیستان و بلوچستان

زاهدان – خبرنگار کیهان:
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان
از متالشــی شدن بزرگترین شبکه شرارت با
دستگیری  14نفر از اعضای آن به طور همزمان
در پنج نقطه استان و کشور خبر داد.
ســرتیپ محمد قنبری دیروز در حاشیه جلسه
شورای فرماندهی استان در جمع خبرنگاران گفت :این
شبکه بزرگ شرارت از حدود سه سال پیش در شمال
استان سیستان و بلوچستان اقدامات مجرمانه مختلفی
نظیر گروگانگیری ،ساخت نارنجک دستساز ،طراحی
سرقتهای مسلحانه ،خردهفروشی مواد مخدر ،سرقت
مسلحانه احشام و خودرو ،راهبندان و تیراندازی برای
ایجاد ناامنی در منطقه انجام میدادند.وی افزود :این
شبکه از مخوفترین شبکههای شرارت متالشی شده
در  10ســال اخیر در شمال استان است که اعضای
آن همواره مردم منطقــه را آزار و اذیت میکردند و
اموالشان را به سرقت میبردند.
فرمانده انتظامی اســتان سیستان و بلوچستان
جرایم این شــبکه شرارت را خشونت بار عنوان کرد
و گفت :اکثر سرقتهای صورت گرفته توسط اعضای
ایــن باند با گروگانگیری مال باختهها همراه بوده که
در آخریــن ســرقت به یک طالفروشــی در زابل به
گروگانگیری مالک آن اقدام کرده بودند.قنبری تصریح
کرد :اعضای این باند مخوف بعد از اقدامات شــرورانه
خود در منطقه سیستان با متواری شدن به استانهای
دیگر کشور ،مخفیگاه خود را دائم تغییر میدادند تا
پلیس نتواند به آنان دسترسی پیدا کند.
وی در رابطه با دستگیری اعضای این شبکه بیان
کرد :از  10روز پیش اقدامات این شبکه شرارت مورد
رصد دقیق کارآگاهــان پلیس آگاهی قرار گرفت به
طوری که در اقدامی هماهنگ و منسجم ساعت پنج
صبح دیروز درپنج نقطه اســتان و کشور شامل زابل،
هیرمند ،مشهد ،یزد و قائن همزمان  14نفر از اعضای
این شبکه دستگیر شدند.
قنبری ادامه داد :یکی از اعضای این باند در عملیات
ماموران انتظامی استان در درگیری مسلحانه بعد از
اصابت گلوله ،دستگیر شد.
وی بااشــاره به برخی فعالیتهای این شــبکه
شــرارت در همکاری با گروههــای ضدانقالب اظهار
داشت :تحقیقات از اعضای این شبکه بزرگ در حال
انجام است.

کشف سالح و تلههای
انفجاری در مرز سراوان

زاهدان  -خبرنگار کیهان:
مرزبانان هنگ مرزی سراوان روز دوشنبه در
درگیری با عوامل گروهک تروریستی و اشرار
مسلح در محدوده گدار ناهوک مقادیری سالح،
مهمات و تله انفجاری کشف کردند.
معــاون امنیتی انتظامی اســتاندار سیســتان و
بلوچستان اظهار کرد :ماموران هنگ مرزی سراوان با
اشراف اطالعاتی از ورود تروریستها واشرار با محموله
مواد منفجره و سالح به محل مورد نظر اعزام شدند.
محمدهادی مرعشــی افــزود :مامــوران حین
گشتزنی و مراقبت مقارن ساعت چهار بامداد دیروز
در منطقه گدار ناهوک با تروریستهای مسلح درگیر
شده که با توجه به حجم آتش مرزبانان به آن سوی
مرزگریختند.
معاون امنیتی انتظامی اســتاندار تصریح کرد :در
پاکســازی محل درگیری  10عدد تله انفجاری11 ،
قبضه سالح کالشینکف  ،یک قبضه سالح آرپیجی
و تعدادی نارنجک دســتی کشف شد و تالش برای
شناسایی و دستگیری اعضای این گروه ادامه دارد.
اعضای گروهک تروریســتی پنجم تیرماه جاری
نیز از طریق مرز میرجاوه سیستان و بلوچستان قصد
ورود به داخل خاک جمهوری اسالمی و انجام عملیات
تروریستی داشتند که با رشادت نیروهای مرزی سپاه
و بسیج قلع و قمع و متواری شدند.
در آن درگیری تعدادی از تروریســتها به هالکت
رسیده و زخمی و متواری شدند و سه نفر از نیروهای
بسیجی نیز به فیض شهادت نایل آمده بودند.

حوادث کوتاه از کشور

سقوط آسانسور

ن شرقی گفت:
تبریز – خبرنگار کیهان :سخنگوی اورژانس آذربایجا 
سقوط آسانسور در فلکه دانشگاه تبریز تکنسینهای اورژانس را مصدوم کرد
وحید شــادی نیاافزود :تکنسینهای اورژانس در حال اعزام به بالین
بیمار قلبی بودند که آسانسور آنها از طبقه اول سقوط کرد.
وی ادامه داد :به دنبال این حادثه ،تکنســینهای اورژانس ازناحیه
کمر و مچ پا مصدوم و روانه بیمارستان شدند.
شادینیا تصریح کرد :همچنین بیمار قلبی این ماموریت که در یک
مجتمع مسکونی در فلکه دانشگاه درخواست اورژانس کرده بود ،توسط
اکیپ دیگری به بیمارستان شهید مدنی منتقل شد.

قتل زن همسایه

همدان – خبرنگار کیهان :رئیسپلیس آگاهی اســتان همدان گفت:
زنی با چندین ضربه چاقو ،زن همسایه را به قتل رساند و جسد غرق به
خون وی را در انباری خانه مخفی کرد.
سرهنگ رضا زارعی ،افزود :زن  52سالهای با اطالع به فرزندانش راهی
خانه همسایه شد ،ولی پس از تاخیر در بازگشت به منزل و مراجعه فرزندان
وی به در خانه همسایه و نگرفتن پاسخ مناسب با پلیس تماس گرفتند.
این زن قاتل مدعی اســت که از مراجعات مکرر زن همســایه برای
گرفتن وســایل خانه و بازنگردان آن به ســتوه آمده و نقشــه قتل او را
طراحی کرده بود.

قاچاق گازوئیل

زاهدان – خبرنگار کیهان  :فرمانده انتظامی شهرستان دلگان از کشف
سوخت قاچاق در بازرسی از یک دستگاه تریلی خبر داد.
ســرهنگ «غالمعلي قنبــري» گفت :پليس آگاهــي هنگام کنترل
خودروهای عبوری در محور دلگان به ايرانشهر به يک دستگاه تريليتانکردار
مشکوک شدند.
وی با بیان اینکه ماموران پس از تعقیب وگریز موفق به توقیف خودرو
مورد نظر شــدند افزود  :ماموران در بازرسي از این خودرو  29هزار ليتر
گازوئيل قاچاق کشف کردند.

تصادف مرگبار

شــهرکرد – خبرنگار کیهان :مســئول روابط عمومی مرکز مدیریت
حوادث و فوریتهای پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت  :تصادف رانندگی
در محور لردگان به سمیرم منجر به مرگ دو پزشک شد
محسن ابراهیمی افزود :در این حادثه که در محور مالخلیفه لردگان به
سمیرم رخ داد دو نفر کشته شدند که این دو نفر یک پزشک و همسرش
بودند .بنا بر گزارشی که روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان
لردگان درخصوص این حادثه اعالم کرد زن و شــوهر فوت شده در این
حادثه ،پزشک و مامای اهل استان فارس و شاغل در حوزه مرکز سالمت
شهر یاسوج استان کهگیلویه و بویراحمد بودند.

سقوط از باالبر

ســاری – خبرنگار کیهان  :در پی بکارگیری یک جوشــکار نیروی
شرکتی خدمات شهری بنام جعفر ولی پور توسط معاون خدمات شهری
شــهرداری منطقه دو ساری در ساختمان شخصی در ساعت اداری این
کارگر حین انجام کار از باالبر ســاختمانی سه طبقه در روستای آبکسر
سقوط کرد و جان سپرد.
سید کمال آقامیری شهردار منطقه دو ساری پس از بروز این حادثه
بالفاصله معاون خدمات شهری را بر کنار کرد.

برخورد دوخودرو

رشــت – خبرنگار کیهان :معاون عملیات ســازمان آتشنشــانی و
خدمــات ایمنی بندرانزلی از وقوع تصادف بین دو خودرو در محور انزلی
به رضوانشهر خبر داد.
علیرضا جعفرزاد راد افزود :در این حادثه ،ســه نفر در دم جان باخته
و سه نفر دیگر نیز مصدوم شدند.
وی اضافه کرد :علت وقوع این حادثه توســط پلیس راهور در دست
بررسی است.

توقیف پودر بدن سازی

سرویس شهرستانها  :مأموران انتظامی پاسگاه بازرسی شهید «امامی»
شهرستان «شهرضا» در بازرسی از یک دستگاه کامیونت ایسوزو ،محمول ه
پودر مکمل بدن ســازی قاچاق به ارزش دومیلیارد و  500میلیون ریال
را کشف کردند.
سرهنگ «محمدحســین بابا کالني» گفت :این خودرو حامل 331
کارتن پودر مکمل بدن سازی خارجی بود که راننده آن مدارک گمرکی
را ارائه نداد و خودرو و محموله متوقف شد.

آتش در اتوبوس

ســنندج – فارس :سرپرست سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی
شهرداری سنندج از آتشسوزی در یک دستگاه اتوبوس مسافربری خبر
داد و گفت  :این اتوبوس از تهران به سمت مریوان در حال حرکت بود که
در مسیر گردنه صلواتآباد دچار آتشسوزی شد و کامال در آتش سوخت.
سهیل فضل وزیری افزود :در این حادثه مسافران سریعاً پیاده شدند و هیچ
کدام از مسافران این اتوبوس دچار مصدومیت نشدند.
وی گفت :با توجه به اینکه این اتوبوس در مجاورت زمینهای کشاورزی
بود با ســرعت عمل مناسب و با کف سبک و سنگین آتش کنترل و از
سرایت آتش به زمینهای کشاورزی مجاور جلوگیری به عمل آمد.

واژگونی  ۵خودرو

یاسوج – تسنیم  :رئیسمرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
کهگیلویــه و بویراحمد گفت :درپی واژگونی پنج خودرو در شهرســتان
بویراحمد یک دختر نوجوان 11ساله کشته و  ۱۹نفر مصدوم شدند.
ل پورانفرد افزود :واژگونی خودروی پژو  405در تنگ مهریان
جــا 
پنج مصدوم ،واژگونی خودروی تیبا در محور یاســوج به سی سخت در
روستای ده بر آفتاب چهار مصدوم  ،تصادف در دمچنار با واژگونی پراید
دو مصدوم و واژگونی خودروی وانت پراید در محور یاسوج به اصفهان نیز
هفت مصدوم بر جای گذاشت.

تعقیب راننده سگ آزار

اردبیل -ایرنا :پخش فیلم و تصاویری در فضای مجازی که در آن یک
قالده ســگ توسط یک خودرو به زمین کشیده میشود موجب جریحه
دار شدن افکار عمومی شده و در پی آن دادستان اردبیل دستور پیگیرد
قضایی فرد خاطی را صادر کرد.
ناصر عتباتی دادســتان انقالب و عمومی مرکز استان اردبیل گفت:
پرونده قضایی برای این موضوع تشکیل و راننده خاطی پس از شناسایی
به دادگستری احضار شده است.
وی بیان کرد :با توجه به اینکه این اقدام ســبب جریحهدار شــدن
احساســات مردم شده متناســب با جرم ارتکابی برخورد قضایی با فرد
متخلف انجام میشود.

جریمه میلیونی قاچاق کاال

بیرجند – خبرگزاری صدا و سیما :مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
خراســان جنوبی گفت :سه متهم قاچاق کاال در خراسان جنوبی به 36
میلیون و  500هزار تومان جریمه نقدی متهم شدند.
انصاری افزود :بر اساس گزارش نیروی انتظامی استان مبنی برکشف
 2100لیتر ســوخت قاچاق شامل نفت ســفید و گازوئیل و ارسال این
گــزارش به اداره کل تعزیرات حکومتی در بیرجند ،پروندهای تشــکیل
و متهم پس از محرز شــدن تخلف ،عالوهبر ضبط ســوخت مکشوفه به
پرداخت  12میلیــون و  623هزار تومان در حق صندوق دولت محکوم
شــد.انصاری افزود :در پی کشف  3300لیتر سوخت قاچاق دیگر از نوع
نفت ســفید در یک دستگاه وانت نیز پروندهای تشکیل و در شعبه ویژه
قاچاق کاال و ارز شهرستان نهبندان رسیدگی شد و این متهم نیز عالوهبر
ضبط سوخت مکشوفه به پرداخت  14میلیون و  690هزار تومان جریمه
در حق صندوق دولت محکوم شد.
وی همچنین از کشــف  103هزار و  50عدد قرص ترامادول قاچاق
در قاین خبر داد و گفت :متهم این پرونده به پرداخت  9میلیون و 109
هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

