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چهارشنبه  ۲۶اردیبهشت ۱۳۹۷
 ۲۹شعبان  - ۱۴۳۹شماره ۲۱۹۰۷

حوادث ـ اخبارکشور
 7پیامرسان مورد تأیید کشور اعالم شد

اطمینانخاطر پلیس فتا به کاربران درباره مراقبت از اطالعات در پیامرسانهای داخلی

بررسیها نشان میدهد در سال  ۲۴۰هزار دختر
مرگ  ۲۴۰هزار در هند به دلیل تبعیض جنسیتی فوت میکنند.
دختر هندی به
به گزارش ایسنا ،نتایج یک بررسی حاکی از آن است
دلیل تبعیض که هر سال نزدیک به  ۲۵۰هزار دختر زیر پنج سال در
هند به دلیل غفلت ناشی از تمایل جامعه به داشتن فرزند
جنسیتی
پسر فوت میکنند.

رئیس پلیس فتای ناجا پیامرسانهای مورد تأیید
کشور را اعالم کرد و به مردم اطمینان داد که از حریم
خصوصی و اطالعاتشان استفاده نمیشود.
سردار کمال هادیانفر درباره میزان امنیت پیامرسانهای
داخلی به ایسنا گفت :براساس مصوبات کارگروه امنیت شورای
عالــی فضای مجــازی وضعیت ایمنی و امنیــت تمامی پیام
رســانهای داخل کشور بررسی شده و مورد ارزیابی فنی قرار
گرفته است و از میان پیامرسانهای مختلف تعدادی از آنها که
دارای تائیدیههای الزم بودند ،انتخاب و معرفی شدند.

هادیانفر درباره اینکه مردم چگونه میتوانند پس از فیلتر
شدن تلگرام در دام نرمافزارها و پیامرسانهای غیرمجاز نیافتند،
اظهار داشــت :پیامرســانهایی همچون «گپ»« ،آیگپ»،
«ســروش»« ،ویسپی»« ،بیســفون»« ،بله» و «ایتا» تاکنون
جزو پیامرســانهای داخلی هســتند که فعالیتشان از سوی
مرکز ملی فضای مجازی بالمانع اعالم شده و به عبارتی مورد
تایید کشور است.
وی درباره نظارت بر عملکرد این پیامرسانها افزود :شورای
عالی فضای مجازی بارها اعالم کرده که مرکز ملی فضای مجازی

و کمیسیون امنیت شورای عالی فضای مجازی بر عملکرد این
پیامرسانها نظارت دارد و به مدیران آنها نیز تاکید شده که باید
از حریم خصوصی و اطالعات مردم مراقبت کنند.
رئیــسپلیس فتا با بیان اینکه ســرور این پیامرســانها
در داخل کشور اســت ،اظهار داشت :ممکن است در آینده با
تأیید مرکز ملی فضای مجازی ،پیامرســانهای دیگری هم به
پیامرسانهای مورد تأیید ،افزوده شود.
هادیانفر ادامه داد :ســرورهای تلگرام در سه کشور است و
به هیچجا پاســخگو نیست ،شخص «پاول دوروف» نیز گرچه

رئیسپلیس آگاهی ناجا خبر داد

افزایش  ۵۱درصدی ارزش ریالی کشفیات کاالی قاچاق

برابری جنسیتی تنها به حق تحصیل،اشتغال و فعالیت و مشارکت سیاسی
محدود نمیشــود ،بلکه حتی فاکتورهایی چون مراقبت ،واکسیناسیون و تغذیه
دختران را نیز شامل میشود.
برای انجام این مطالعه محققان فرانســوی از اطالعات جمعیتی  ۴۶کشــور
استفاده کردند.
به گزارش روزنامه گاردین ،در میان یافتههای این مطالعه آشکار شد حدود
 ۲۲درصد مجموع مرگ و میر دختران زیر پنج ســال در هند به دلیل تبعیض
جنسیتی است و این مشکل در شمال هند عمیقتر است.
مراقبت ،واکسیناسیون و تغذیه دختران در هندوستان اهمیتی ندارد و همین
غفلت عمدی موجب مرگ و میر آنها میشود.
این آمار ،مواردی را که به دلیل جنسیت مونث سقط میشوند ،شامل نمیشود.
زن میانسالی مورد حمله چهار سگ پیت بول
قرار گرفت و خوراک این حیوانات شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،یک زن میانسال
اهل اکالهمای آمریکا پس از آنکه بطور مرگباری مورد
حمله چهار سگ پیت بول قرار گرفت در وضعیت وخیم
بســر میبرد« .تری کاسبی»  54ساله که در حال قدم
زدن در یکی از خیابانهای این شهر بود مورد حمله سگها قرار گرفت.
یکی از افراد محلی با دیدن صحنه حمله سگها به این زن بالفاصله با پلیس
تماس گرفت و گفت یک زن در حال خورده شــدن توسط چهار سگ پیت بول
اســت .پلیس محلی آمریکا پس از حضور در محل حادثه با شلیک دهها گلوله،
این چهار سگ را از پای درآورد.
تری که دچار جراحت شدید شده بود بالفاصله به بیمارستان منتقل شد .او
اکنون در وضعیت وخیم بهســر میبرد .بنا به گفته خانواده قربانی ،او در صورت
زنده ماندن احتماال یک دســت و یک پای خود را از دســت خواهد داد .پلیس
تحقیقات خود را برای شناســایی صاحبان احتمالی این سگها آغاز کرده است.
خانواده تری نیز ســعی دارند با ایجاد یک صفحه در شبک ههای اجتماعی هزینه
درمان او را جمعآوری و تامین کنند.

سگهای
پیت بول
زن میانسال
را خوردند!

وزارت حیات وحش و گردشگری کنیا اعالم
اعدام برای
کرد :به منظــور حفظ جمعیــت حیات وحش،
شکارچیان شکارچیان غیرقانونی به اعدام محکوم میشوند.
توگو با
وزیر حیاتوحش و گردشگری کنیا در گف 
غیرقانونی
رسانهها اعالم کرده است :حتما قوانینی که در رابطه با
در کنیا
کشــتار حیوانات در کشور اعمال میشود ،کافی نیست
که ما با رشد شکارچیان و کشتار حیوانات مواجه هستیم.
وی در ادامه گفته اســت :قانون مجازات اعدام شــکارچیان به منظور حفظ
جمعیت حیات وحش به زودی تصویب خواهد شد.
رســانههای کنیا گزارش کردهاند ،سال گذشته در این کشور  69رأس فیل
از مجموع جمعیت  34هزار فیل و  9کرگدن از جمعیت کمتر از  1000کرگدن
تلف شدند.

در پی تجمــع برای دریافت غذای رایگان در
پایتخت بنگالدش ،دستکم  9تن کشته شدند.
پلیــس داکا اعالم کرد :در پــی این تجمع بیش از
 40تن دیگر مجروح شدند که اکثر آنها کودک هستند.
این حادثه که در  242کیلومتری جنوب شرقی داکا

 9کشته
برای
دریافت
غذای
رایگان

رخ داده است ،واکنشهای زیادی در پی داشت.
به گفته پلیس بنگالدش تجمع بــرای دریافت غذای رایگان تنها علت این
حادثه بوده است

در پی وقوع طوفان شــن و وزش شدید باد در
آخرین
این کشور 87 ،تن کشته و  136تن دیگر به شدت
تلفات
مجروح شدند.
ســخنگوی مدیریت بحران هند اعالم کرده اســت،
طوفان شن
بیشترین تلفات مربوط به ایالت اوتارپرادش است که 52
در هند
نفر در این ایالت جان باختند.
گزارشهای رسیده حاکی از آن است که در ایالت اوتار پرادش به علت رعد
و برق ،بیش از صد خانه دچار آتشسوزی شدهاند.
مقامات بخش هواشناسی نیز اعالم کردند :سرعت طوفان شن بیش از 109
کیلومتر بر ساعت است.
ســخنگوی سازمان هواشناسی هند با بیان اینکه طوفان تا  72ساعت آینده
ادامه خواهد داشت ،گفت :انتظار افزایش شمار تلفات میرود.

تغییر شیب اعتیاد زنان

رئیسمرکز توســعه ،پیشــگیری و درمان اعتیاد بهزیستی از شیوع
۱۰درصدی اعتیاد در بین زنان خبر داد.
فاطمه عباسی به فارس ،گفت :اعتیاد زنانه نشده است چرا که زنانه شدن اعتیاد
به معنی این است که شیوع مصرف مواد مخدر در بین جامعه زنان بیش از  50درصد
باشد در حالی که اینگونه نیست.
عباســی ادامه داد :البته در گذشــته تعداد کمتری از زنان مواد مخدر مصرف
میکردند ،اما اکنون شــیب اعتیاد در زنان تغییر کرده است ،به همین منظور مراکز
درمان اعتیاد ویژه زنان را در دستور کار داریم و در بحث پیشگیری اولیه ورود کردهایم.
وی بااشاره به اینکه برنامههای زیادی در محالت شهری و روستایی برای پیشگیری
از گرایش زنان به اعتیاد در دســتورکار قرار گرفته است ،افزود :در پیشگیری ثانویه،
مراکز درمانی را توســعه خواهیم داد و در پیشگیری سطح  ،3رویکرد کاهش آسیب
از طریق بیماریهای ناشــی از تزریق سرنگ مشترک و بیماریهای مقاربتی مانند
ایدز را دنبال میکنیم و در این رابطه مراکز درمان ســرپایی ( )DICرا برای سطح 3
پیشــگیری توسعه دادهایم .رئیسمرکز توسعه ،پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی
اظهارداشت :طبق آخرین پیمایش شیوعشناسی اعتیاد در کشور  10درصد از معتادان
را زنان تشکیل میدهند به همین دلیل تهیه و تدوین پروتکلهای درمانی ویژه زنان
ضروری به نظر میرسد .وی از مغفول ماندن پروتکل درمان اعتیاد در زنان گالیه کرد
و گفت :برای کاهش بسیاری از آسیبهای اجتماعی باید به این حوزه ورود کنیم ،چرا
که زنان یک رکن اساسی در خانواده و جامعه محسوب میشوند.

 2کشته و  4زخمی اختالفات خانوادگی

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان کرمانشاه گفت :به دنبال
اختالفات خانوادگی در بلوار طاق بســتان کرمانشاه ،دو نفر کشته و  4نفر
زخمی شدند.
محمدرضا آمویی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان  ،گفت :حدود ساعت 22
شب دوشنبه یک فقره تیراندازی به پلیس گزارش که پس از حضور ماموران مشخص
شــد داماد خانواده به همراه برادرش به در منزل پدرهمسر خود مراجعه و به وسیله
اسلحه کالشینکوفی که به همراه داشته اقدام به تیراندازی کرده است.
وی ادامــه داد :پس از باال گرفتن درگیری ،همســایه پدرهمســر قاتل به قصد
میانجیگیری وارد عمل شدکه با اصابت گلوله به وی در محل تیراندازی جان خود را
از دســت داد.سرهنگ آمویی خاطرنشان کرد :در این تیراندازی همچنین پنج نفر از
اعضای خانواده همســر فرد مهاجم زخمی شدند که یکی از آنها که خانمی  57ساله
بوده از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در بیمارستان فوت کرد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان یادآوری کــرد :پس از تیراندازی و
قبل از حضور ماموران ،افراد ضارب موفق به فرار شــدند که تالش و جستوجو برای
دستگیری آنها ادامه دارد.

رئیسپلیس آگاهی ناجا گفت :ارزش ریالی کشفیات
کاالی قاچاق در سال گذشته نسبت به سال  ،۹۵افزایش
 ۵۱درصدی را نشان میدهد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار محمدرضا مقیمی
در جلســه قرارگاه مبارزه با کاالی قاچاق فرماندهی انتظامی
استان فارس بااشــاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام
معظم رهبری به عنوان ســال حمایت از کاالی ایرانی ،اظهار
داشــت :مبارزه با کاالی قاچــاق در نیروی انتظامی به صورت
جدی ادامه پیدا میکند.

مقیمی تأکید کرد :مبارزه با موضوع کاالی قاچاق از نخریدن
کاالی خارجی تا مبارزه بیامان با این موضوع در مرزهای کشور
را شامل میشود و همه باید در این خصوص حساس باشند.
وی با اشاره به اینکه مبادی ورودی جزء اولویتهای اصلی
در راســتای مبارزه با کاالی قاچاق است ،تصریح کرد :اهتمام
جدی و برنامهریزیهای الزم در راستای مبارزه با کاالی قاچاق
به صورت ویژه در دستور کار پلیس است.
رئیسپلیس آگاهی ناجا به کشفیات کاالی قاچاق در سال
 96اشــاره کرد و افزود :ارزش ریالی کشفیات کاالی قاچاق در

دهقان فداکار جلوی فاجعه را گرفت

سال گذشته نسبت به سال  ،95افزایش  51درصدی را نشان
میدهد.مقیمــی با بیان اینکه پروندههــای بین  100تا 500
میلیون تومانی با افزایش  39درصدی روبه رو بوده است ،ادامه
داد :در سال  95تعداد سه هزار و  23پرونده و در سال 96تعداد
چهار هزار و  190پرونده قاچاق تشکیل شده است.
وی پروندههــای تشــکیل شــده بــاالی  500میلیون
تومــان در ســال  96را  857فقــره عنوان کــرد و گفت :این
میــزان نســبت به ســال  50 ،95درصــد افزایش داشــته
است.

نجات جان صدها مسافر قطار تبریز به تهران

زنجان -خبرنگار کیهان:
حسین علیمردانی دهقان فداکار اهل شهر نیک پی
زنجان صبح دیــروز از بروز فاجعهای بزرگ در راهآهن
تبریز به تهران جلوگیری و جان صدها مســافر قطار
مسافربری تبریز به مقصد تهران را نجات داد.
ایــن دهقان فــداکار صبح دیروز در حالی که به ســمت
زمینهای زراعی خود در حرکت بود با مشــاهده شسته شدن
خاکهای زیرریلهای راهآهن و معلق رها شدن ریلها در هوا در
اقدامی شجاعانه و به موقع از وقوع حادثهای عظیم که میتوانست
جان صدها نفر از مســافرین قطار مسافربری تبریز به تهران را
به خطر بیندازد و فاجعه بزرگی را رقم بزند جلوگیری کرد.
براساس این گزارش «حسین علیمردانی» با مشاهده محل
حادثه و احســاس خطر پس از تماس با دفتر راهآهن و نیروی

انتظامی متوجه شد که قطار مسافربری در حال نزدیک شدن
است و باید خودش دست به کار بشود لذا با دست گرفتن پارچه
قرمز رنگی به سمت قطار شروع به دویدن کرد و خوشبختانه
راننده قطار با مشــاهده وی ترمز کــرد و قطار در چند متری
ریلهای آسیب دیده متوقف شد.
به دنبال این امر قطار مسافری تبریز به تهران به ایستگاه
آذرپی برگشــت داده میشود و مســافرین قطار با هماهنگی
راهآهن توســط اتوبوس به ایستگاه راهآهن زنجان منتقل و با
قطار ویژهای به تهران منتقل شدند .خبرنگار کیهان در تماس
تلفنــی با علیمردانی دهقان فداکار اهل نیکپی از وی جویای
ماجرا شد که گفت :من صبحها زود سر کار میروم ،امروز هم
وقتی به سمت زمین زراعی خود در حرکت بودم مشاهده کردم
زمینهای زیر ریلهای راهآهن در حدود  30متر توســط آب

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از مجهز شدن
پلیس استان به دوربین البسه و کوادکوپتر خبر داد.
به گزارش ایرنا ،ســرتیپ «مهدی معصوم بیگی» دیروز
در مراســم نمایش کشــفیات قاچــاق کاال و مــواد مخدر
(عملیــات مرصاد  )2در ســتاد فرماندهی انتظامی اســتان
اصفهــان در جمع خبرنــگاران افزود :ایــن تجهیزات برای
ارتقــای حرفهای پلیس در عملیاتهــای مختلف به منظور
نظارت بر رفتار و افزایش سرعت عملیاتها طراحی و تجهیز
شده است.
وی اظهارکــرد :این دوربین در مرحله اول بر روی لباس
پلیسهای عملیاتی نصب میشود و با ضبط عملکرد پلیس
موجب استانداردسازی رفتار ماموران میشود که تصاویر ضبط
شده توسط آن در هنگام طرح شکایت از پلیس به عنوان یک
سند حقیقی و آشکار عمل میکند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان ،همچنین به تجهیزات این
وسیلهاشاره کرد و افزود :استفاده آنالین و آفالین از ویژگیهای
این دوربین است.
وی همچنین از تجهیز پلیس استان اصفهان به دستگاه
«کوادکوپتر» خبر داد و افزود :این وســیله برای شناســایی
مجرمــان و قاچاقچیان در راهها و مســیرهای صعبالعبور
کاربرد دارد.
«کوادکوپتر» که بعضا کوادرتور نیز نامیده میشود ،نوعی
پرنده چهار ملخه و یا ربات پرنده بدون سرنشین است که برای

پرواز از چهارپره استفاده میکنند و دقیقا به همین دلیل کواد
(به معنای عدد چهار) کوپتر نامیده میشوند.
وی گفت  :بر این اساس طرحی با عنوان مرصاد دو برای
تحقق سه راهبرد طراحی شده است که در حوزه قاچاق کاال
با تجهیز حدود  80تیم عملیاتی ،افزون بر هشــت میلیارد و
 500میلیون تومان کاال کشف و ضبط شد.

کام ًال شسته شده و ریلها معلق روی هوا ماندهاند لذا احساس
خطر کردم؛ روی بلندی که در محل حادثه قرار داشــت رفتم
قطار را مشاهده کردم که در حال رسیدن به محل حادثه است
با نیروی انتظامی و دفتر راهآهن تماس گرفتم اما زمان بسیار
کم بود لذا بنر قرمز رنگی که در محل بود را برداشتم و با تکان
دادن آن به سمت قطار شــروع به دویدن کردم تقریباً حدود
 50متر مانده به محل راننده قطار با مشاهده من قطار را نگه
داشــت و با پیاده شدن و اطالع از موضوع قطار را به ایستگاه
قبلی برگرداند.برابر آخرین گزارش محل حادثه فوق ترمیم و در
حال حاضر مسیر تبریز به زنجان برای تردد قطارها باز میباشد.
شهر نیکپی در  40کیلومتری شمالغرب شهر زنجان و در
کنــار جاده ترانزیت و آزاد راه زنجان تبریز و خط آهن زنجان
به تبریز قرار دارد.

پلیس اصفهان به دوربین البسه و کوادکوپتر مجهز شد

شکایت اولیاء از کوتاه کردن موی سر دانشآموزان
معلم یک دبستان شهر فسا استان فارس در اقدامی
عجیب برای رفع مشکل دید دانشآموزان آخر کالس،
موی سر  9دانشآموز در ردیفهای جلویی کالس را با
قیچی کوتاه کرد.
بــه گزارش ایرنا  ،این اقدام واکنش رئیساداره آموزش و
پرورش شهرستان فسا را برانگیخت.
رئیساداره آموزش و پرورش شهرستان فسا اظهار داشت:
در پــی اطالع از اقدام خــاف اصول تربیتی معلم کالس دوم
ابتدایی یکی از مدارس این شــهر در کوتاه کردن موی 9تن از
دانشآموزان کالسش به سرعت موضوع پیگیری شد.
وی ادامه داد :این معلم ضمن ابراز پشیمانی از این رفتار،

کشف بیش از  6کیلوگرم
شمش طالی قاچاق
در بندر لنگه

ماموران انتظامی بیش از شش کیلوگرم شمش طالی
قاچاق در بندرلنگه کشف کردند.
فرمانده انتظامی هرمزگان گفت :بیش از شــش کیلوگرم
شمش طالی قاچاق در بندرلنگه کشف شد.
به گزارش ایسنا ،سرتیپ عزیزاهلل ملکی افزود :این شمشها
در پاســگاه انتظامی «برکه سفلین» بندرلنگه ،هنگام کنترل
خودروهای عبوری از یک دستگاه پژو پارس بدست آمد.
وی خاطرنشان کرد :در بازرسی از این خودرو  ۵عدد شمش
طال قاچاق به وزن شش کیلو و  ۸۶۰گرم که به طرز ماهرانهای
جاساز شده بود ،کشف شد.
وی ارزش ایــن محموله را  ۲۰میلیارد ریال دانســت و
عنوان کرد :در این زمینه دو نفر دســتگیر و خودرو به همراه
اقالم مکشوفه برای سیر مراحل قانونی بیشتر به پلیس کاالی
قاچاق منتقل شد.

کشف  166کیلوگرم
هروئین از سوداگران مرگ

فرمانــده انتظامی پردیس گفت :با انجام رصدهای
انتظامی ،باند قاچاق مواد مخدر از نوع هروئین شناسایی
و طی عملیاتی منهدم شد.
غالمرضا حسنوند در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس
در پردیس اظهار کرد :با ردزنیها ،رصدها و اقدامات امنیتی و
اطالعاتی شبانهروزی که توسط حوزههای مختلف فرماندهی
انتظامی شهرستان صورت گرفت باند بزرگ تهیه و توزیع مواد
مخدر شناسایی و منهدم شد.
وی بیان کرد :هفته گذشــته پس از جمعآوری اطالعات
و اخذ دســتور قضایی ،مخفیگاه متهمان این باند توزیع مواد
مخدر در یکی از روستاهای اطراف پردیس شناسایی و با ورود
به این مخفیگاه  ۵پنج نفر از اعضای این باند دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی پردیس تصریح کرد :پس از بازرســی از
مخفیگاه متهمان  166کیلوگرم هروئین که از خطرناکترین
نوع مواد مخدر است کشف و همراه با متهمین تحویل دستگاه
قضایی شد.
وی در پایان با بیان اینکه تحقیقات در این زمینه ادامه دارد،
متذکر شد :در این زمینه دو دستگاه خودرو شامل یک دستگاه
وانت و یک دستگاه پژوپارس از متهمان کشف و ضبط شد.

انگیزه خود را کوتاه کردن موهای بلند تعدادی از دانشآموزان
که باعث مزاحمت برای سایر دانشآموزانی که در نیمکت پشت
سر آنها نشسته بودند عنوان کرد.
مسلم امینی نژاد گفت :هرچند نیت اصلی رفتار این همکار
فرهنگی حل یک مسئله بوجود آمده در کالس درس بود اما از
بدترین روشها برای حل این مسئله یعنی کوتاه کردن مو به
وسیله قیچی استفاده کرد که مورد تایید نیست.
وی بــا بیان اینکــه درحال حاضر برخــی از خانوادههای
دانشآموزان شاکی این همکار فرهنگی هستند افزود :آموزش
و پــرورش نیز موضــوع را از طریق مراجــع ذیصالح اداری
پیگیری خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود :در این راستا 42
خودروی سبک و سنگین توقیف و بیش از  70نفر قاچاقچی
دستگیر شدند .وی همچنین به کشف دو هزار و  500کیلوگرم
انواع مواد مخدر ،شناسایی  9گروه تهیه و توزیع مواد مخدر
و دستگیری یک هزار قاچاقچی بزرگ ،خُ رد و معتاد در یک
هفته اخیراشاره کرد.

سیل خط آهن میانه  -زنجان را تخریب کرد

رئیسایســتگاه راهآهن میانه گفت :بارش شدید باران و
جاری شــدن سیل ،بخشی از خاکریز خط آهن مسیر میانه -
زنجان را تخریب کرد.

مرگ نامعلوم نوزاد
در یکی از بیمارستانهای سبزوار

سهلانگاری و کوتاهی کارکنان یکی از بیمارستانهای
سبزوار باعث مرگ نوزاد  45هفتهای شد.
به گزارش فــارس  ،نوزاد  45هفتهای در اتاق عمل یکی
از بیمارستانهای سبزوار هنگام تولد بر اثر خفگی جان خود
را از دست داد.
به گفته یکی از کارکنان حاضر در اتاق عمل بیمارستان،
به دلیل سهلانگاری یکی از کارکنان هنگام عمل نوزاد دچار
خفگی شده است.
پــدر این نوزاد گفت  :نوزادم قبــل از انجام عمل زایمان
در ســامت کامل قرار داشته و تمامی آزمایشهای مورد نیاز
انجا م شده است.
رئیسبیمارســتان سبزوار نیز درخصوص علت مرگ این
نوزاد اظهار کرد :حین انجام عمل زایمان این نوزاد  45هفتهای
هیچگونه سهلانگاری از سوی پرسنل بیمارستان رخ نداده و
این نوزاد پس از تولد به دلیل کمبود اکسیژن جان خود را از
ت داده است.بهناز سویزی افزود :موضوع کمبود اکسیژن
دس 
نوزاد باید بررسی شود که در رحم مادر ،نوزاد چه مشکلی داشته
که دچار کمبود اکسیژن شده است.
وی بیان کرد :این نــوزاد  45هفتهای و برخی از نوزادان
قبل از رســیدن به موعد زایمان همانند  9ماهگی درون رحم
مــادر فوت میکند که امکان دارد هنگام خونرســانی دچار
مشکل شده باشد.

ربایندگان بازرگانان
عراقی دستگیر شدند

جانشــین فرمانده انتظامی البرز از دســتگیری
ربایندگان دو تاجر تبعه عراقی در کمتر از چهار ساعت
در این استان خبر داد.
سرتیپ سیدجعفر حسینی درگفتوگو با ایرنا اظهار داشت:
در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی  110مبنی بر آدمربایی دو
تبعه کشور عراق در شهرک بنفشه کرج ،پیگیری موضوع آغاز شد.
وی اضافه کرد :طبق اظهارات شــاکیان مشــخص شــد که
گروگانها دو تبعه عراقی و از شــرکای تجاری آنها هســتند
که از اواســط اردیبهشــت ماه مهمــان آنها بــوده و در پی
تمــاس تلفنی افراد ناشــناس با این افراد و ســپس مالقات
حضــوری در تهران بــه اتفاق آنها به رســتورانی در فردیس
مراجعه کرده و از آن پس گوشــی تلفن آنها خاموش اســت.
جانشــین فرمانده انتظامی البرز گفت :شکات در ادامه اذعان
داشــتند که در ســاعت  14روز بعد از حادثه فرد ناشناسی
بــا آنها تماس گرفتــه و اعالم کرد که افراد ربوده شــده نزد
آنها هســتند و برای آزادی آنها باید در همان روز مبلغ ســه
میلیــارد ریال به صــورت نقد و یا به حســاب اعالمی واریز
کنند ،در غیر این صورت گروگان ها به قتل خواهند رســید.
حســینی خاطرنشــان کرد :با توجه به حساســیت موضوع
دســتگیری متهمان و رهایی گروگانها در دســتور کار قرار
گرفــت و پس از چندین مرحله قرار مالقات طرفین و حضور
گروگانگیران برای دریافت پول ،خودرو متهمان شناسایی شد.
وی بیــان کــرد :مامــوران با انجــام اقدامات فنی مســیر
خــودرو را ردیابــی کــرده و همــان شــب طــی
عملیــات پلیســی متوقــف و راننــده آن دســتگیر شــد.
حسینی افزود :ماموران بالفاصله به محل استقرار گروگان ها اعزام
شده و پس از دستگیری شش آدمربا در کمتر از چهار ساعت از
وقوع حادثه ،دو گروگان را در صحت و سالمتی کامل آزاد کردند.
وی گفت :متهمان دستگیر شده به همراه پرونده تشکیل شده
تحویل مراجع قضایی شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان خبر داد

 ۵کشته بر اثر مصرف قارچ سمی در کرمانشاه

رئیس مرکــز مدیریت حــوادث و فوریتهای
پزشکی کرمانشاه گفت :از اوایل اردیبهشت تا کنون
بر اثر مصرف قارچ ســمی  ۲۱۰نفر در اين اســتان
مســموم شــدهاند که از این تعداد پنج نفر جان
باختهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما مرکز کرمانشــاه،
دکتــر صائب مدرســی افــزود :از کل مراجعیــن تاکنون
 ۱۰۶نفــر ترخیــص شــدهاند ،هشــت نفــر در اورژانس
و  ۴۱نفــر نیــز در بخشهــای تخصصــی بســتری

فوت یک پسربچه در درمیان براثر سیالب

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی
گفت :در اثر بارشهای شدید وسیالب دو نفر در روستای
گزند و اسکندر از توا بع شهرستان درمیان مفقود که یک
نفرکه پسربچه پنج ساله بود فوت کرد و جستوجوها
برای یافتن فرد  ۴۰ساله دیگر ادامه دارد.
سیدابوالحســن میرجلیلی به تســنیم در بیرجند ،اظهار
داشــت :بارشهای شدید و ســیل به شهرستانهای زیرکوه،
درمیان و سربیشــه خســارت وارد کرد و  12رشته قنات در
خراسان جنوبی دچار خسارت شد.
میرجلیلی از نجات  275نفر خبر داد و افزود 18 :خودروی
گرفتار ســیالب را رهاســازی کردند  39واحد مسکونی دچار
آبگرفتگی شد.
وی از خســارت بارش وســیل به ایل راههای عشــایری
خبرداد و اظهار داشــت :در کنار آن بارش تگرک ســبب بروز
خســارت به مزارع و باغات کشاورزان به خصوص محصوالت
سردرختی شده است.

اصالتا روســی است؛ اما در چندین کشور سکونت دارد و یکبار
در امارات است و چندماه بعد محل اقامتش را تغییر میدهد و
متاسفانه این پیامرسان تلگرام هیچ دفتر مشخصی هم ندارد.
وی بــا تاکید بر اینکه مرکز ملی فضای مجازی بر تمامی
پیامرســانهای داخلی نظارت دارد ،بیان کــرد :مردم به این
پیامرســانها اعتماد کننــد و فرصت دهند تا خودشــان را
پیــدا کنند و باال بیایند.رئیسپلیس فتــا درباره مرجع اعالم
پیامرســانهای مورد تایید نیز گفت :مرکز ملی فضای مجازی
همه پیامرسانهای مورد تایید را اعالم کرده است.

توگو با ایرنا افزود :در این
علی جهانگیرزاده دیروز در گف 
حادثه حدود  20متر از خاکریز این مسیر واقع در ایستگاههای
آذرپی و نیکپی شسته شده است.
وی بــا بیان اینکه مســافران قطار این مســیر با اتوبوس
بــه مقصد منتقل شــدند ،اظهار کرد :توقــف حرکت قطارها
در مســیر میانه  -زنجان برای تامین امنیت مســافران انجام
شده است.

سیل مسیر کالت  -درگز را بست

رئیسمرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حملونقل
جادهای خراسان رضوی گفت :بارش شدید باران و جاری شدن
سیل مسیر کالت -درگز را مسدود کرد.
ابوالفضل حســینی افزود :به دلیل جاری شــدن سیالب
در ســطح جاده ،مسیر این جاده مســدود شده و تردد در آن
امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد :مسیر قدیم درگز  -قوچان نیز که در محدوده
گردنه اهلل اکبر مسدود شده بود ،بازگشایی شد.
حســینی گفت :مســیر تربت حیدریه -گناباد که شــب
سهشــنبه بر اثر ســیل مسدود شــده بود نیز با تالش عوامل
راهداری بازگشایی شــد و هماکنون تردد در این مسیرها در
حال انجام است.

پیشبینی آبگرفتگی معابر و سیالبی شدن
رودخانهها در برخی مناطق
ســازمان هواشناسی کشور نســبت به وقوع
آبگرفتگی معابر و سیالبی شدن رودخانهها در برخی
استانها هشدار داد.
این ســازمان اعــام کرد :با توجه به شــدت بارشها
بــه صورت رگبار بــاران ،رعدوبرق و وزش بــاد با احتمال
تگرگ ،طــی امروز و فــردا ،آبگرفتگی معابر و ســیالبی

شــدن مســیلها و رودخانهها امروز در اصفهان ،همدان،
مرکزی ،قم ،شــمال لرســتان ،تهران ،البرز ،قزوین ،غرب
سمنان ،کرمانشاه ،شــمال خراسانهای رضوی و شمالی،
گلســتان و غرب یزد و پنجشنبه در خراسان جنوبی ،نیمه
غربی یزد ،نیمه غربی اصفهان و شــرق لرستان پیشبینی
میشود.

حکم اعدام علنی دو تن از متجاوزان به عنف
موسوم به «خرچنگهای سیاه» که پارسال باتالش
پلیس دستگیر شدند دیروز اجرا شد.
بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان از مشــهد
براســاس حکم دیــوان عالی کشــور ،ایــن دو فرد به
اعدام در مأل عام محکوم شــدند و حکم آنان ســاعت 9
صبح دیروز 25اردیبهشــت در انظار عمومی اجرا شــد.
اعضای باند خرچنگهای ســیاه با سوار کردن دختران

و زنان جوان در خودروی پراید خود با عالمت تاکســی
تلفنی و سرقت ازآنان ،آنان رابه شدت مورد آزار و اذیت
قرار میدادند و در بیابانهای اطراف شهر رها میکردند.
در مراســم اجــرای ایــن احــکام قاضــی غالمعلــی
صادقــی دادســتان مرکــز خراســان رضــوی ،دکتر
خدابخشــی سرپرســت دادســرای انقالب مشــهد و
ســرهنگ آقابیگی فرمانــده انتظامی مشــهد حضور
داشتند.

اعدام متجاوزان به عنف در مشهد

هستند.
وی بــا بیان اینکه  ۱۴نفر از مراجعین به شــیراز اعزام
شــدهاند ،به فوت پنج نفر از مراجعین اشــاره کرد و گفت:
از ایــن تعداد ســه نفر در شــیراز و دو نفر در کرمانشــاه
فوت کردهاند.
رئیس مرکز اورژانس کرمانشاه با بیان اینکه هم اکنون
پنج نفر در بخشهای ویژه بستری هستند ،گفت :از این تعداد
سه نفر در بخش ویژه بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه،
یک نفر بخش ویژه بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی و یک
نفر در بخش ویژه بیمارستان شیراز بستری هستند.
سازمان محیط زیست درخصوص استفاده از
قارچها و گیاهان خودرو هشدار داد
یک مسئول سازمان محیط زیست بااشاره به وقوع برخی
موارد فوت و نارسائی کبدی در روزهای اخیر پس از استفاده
از قارچهای ســمی ،گفت :ضروری است از مصرف قارچهای
خودرو و گیاهان وحشی ناشناخته اجتناب شود.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی سازمان حفاظت محیط
زیست ،مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی این
سازمان گفت :در فصل رویشی گیاهان قرار داریم و با توجه
به بارندگیهای اخیر و شرایط مساعد برای رویش گونههای
مختلف گیاهی و به ویژه قارچها در مناطق مختلف کشــور،
ضروری اســت درخصوص جمعآوری و استفاده از قارچها و
گونههــای گیاهی دقت نظــر الزم صورت گیرد و از مصرف
قارچهای خودرو و گیاهان وحشی ناشناخته اجتناب شود.
طاهره افتخاری با بیان اینکه شناســایی و تشــخیص
قارچ خوراکی از قارچ ســمی بسیار مشکل است و تنها افراد
متخصــص و با تجربه ،توانایی تفکیک بیــن این قارچها را
دارند ،تاکید کــرد :از طریق ویژگیهای ظاهری ،بو و رنگ
قارچ نمیتوان به طور قطعی سمی و غیر سمی بودن آن را
تشخیص داد و کوچکتریناشتباهی در تشخیص ممکن است
منجر به مرگ یا آسیبهای جدی به کبد و سایر اعضای بدن
شود ،لذا توصیه میشود افراد غیر متخصص در این زمینه ،به
هیچ وجه از قارچهای خودرو استفاده نکنند.
افتخاری خاطر نشــان کرد :چنانچــه برخی از افراد به
استفاده از گیاهان وحشی و قارچها عالقمند هستند ضروری
است اطالعات و دانش خود را برای شناسایی و تشخیص این
گونهها افزایش دهند.
وی افزود تمامی رستنیها دارای خواص ویژهای هستند و
برخی از آنها از قرنها پیش در طب سنتی مورد استفاده قرار
گرفته اند :اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که مقدار
مصرف و یا دوز آنها بسیار مهم و حیاتی است .در صورتی که
میزان بیشتری از این گیاهان استفاده شود مسمومیتهای
شدیدی را به دنبال خواهند داشت که از جمله این گیاهان
میتوان تاتوره ،خرزهره ،فرفیون ،شوکران ،سرخدار ،کرچک
و آقطی را نام برد.
این مسئول سازمان محیط زیســت اکیدا ً توصیه کرد
به منظور حفظ ســامت جسمی و روانی ،از تماس پوستی
و تســت چشایی رستنیهای ناشناخته جدا ً خودداری شود
و ذکر این نکته ضروری اســت که با جوشاندن و یا حرارت
دادن انواع گونههای گیاهی سمی و قارچها ،سمیت و خطر
آنها رفع نمیشود.

حوادث کوتاه از کشور

پلمب مراکز اقامتی غیر مجاز

تبریز  -خبرنگار کیهان  :مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
آذربایجان شــرقی گفت 18 :مرکز اقامتی غیرمجــاز در تبریز پلمپ و از ادامه
فعالیت آنها جلوگیری شد.
مرتضی آبدار افزود :در این مراکز غیرمجاز و شــخصی ،برخی افراد سودجو
گردشگران داخلی و خارجی را اسکان میدادند.
وی اضافه کرد  :در تبریز تاکنون برای هیچ خانهای با عنوان «خانه مسافر»
مجوز صادر نشــده و فعالیت این خانهها در زمینه گردشــگری غیرمجاز تلقی
میشود.
آبدار افزود :چهار باب خانه مسافر در سطح استان دارای مجوز رسمی فعالیت
و پذیرش مسافر است از این رو موارد غیرمجاز شناسایی و پلمب خواهند شد.

برخورد خونبار

زنجان  -ایسنا  :رئیسپلیسراه استان زنجان گفت :بر اثر برخورد یک دستگاه
خودروی سواری پراید با وانت پیکان در شهرستان ایجرود ،سه نفر کشته و دو
نفر مجروح شدند.
ســرهنگ علی اصغر شیر محمدی افزود :در این حادثه ،راننده و سرنشین
پراید و یک سرنشین وانت پیکان در دم فوت و دو سرنشین دیگر نیز مجروح و
به بیمارستان منتقل شدند.

کاالی قاچاق

سرویس شهرستانها  :فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف انواع کاالی
قاچاق در این استان خبر داد.
سرتیپ مهدی معصوم بیگی افزود 100 :تیم عملیاتی پس از کارهای علمی،
میدانی و انتظامی بالغ بر  85میلیارد ریال انواع کاالی خارجی قاچاق شــامل
لوازم خانگی ،آرایشی و بهداشتی ،موتورسیکلت ،کاالی دخانی ،قطعات خودرو،
الســتیک ،موادغذایی ،اسباب بازی و ...کشف و  40دستگاه خودروی سبک و
سنگین ،توقیف و  80قاچاقچی رادستگیر کردند.

آتش در ایستگاه مترو

مشهد  -ایرنا  :مدیر روابط عمومی شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد
گفت :در پی بروز نقص فنی و آتش گرفتن جعبه الکترونیکی در ایستگاه وکیل
آباد این شهرستان  ،سرویسدهی در سه ایستگاه موقت قطار شهری متوقف شد.
میثم زارع ،افزود  :برغم تالش مامورین ،ســرویسدهی در ایســتگاههای
نمایشــگاه ،کوهستان پارک و وکیل آباد متوقف شــده و تا اطالع ثانوی انجام
نمیشود.

کشف عتیقه

فرمانده انتظامی اســتان مازندران از کشفاشــیائ عتیقه در شهرســتان
«محمودآباد» خبر داد.
سرتیپ محمود میرفیضی ،تصریح کرد :در بازرسیهای انجام شده ،یک هزار
و  24عدد عتیقه متعلق به دوران ساسانیان ،صفویان و قاجاریان شامل ،سکههای
طال و نقره ،مهره جات ،انواع سرنیزه ،عروسکهای مفرغی و جام کشف شد.
وی اضافه کرد :بنا به نظر کارشناسان ارزش ایناشیا در مجموع بالغ بر 70
میلیارد ریال برآورد شده است.

توقیف لنج

بندر عباس  -ایســنا  :فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت  :مأموران دریابانی
هرمزگان دو فروند لنج حامل کاالی قاچاق رادر آبهای هرمزگان توقیف کردند.
سرهنگ علی اصغر خرم روی افزود  :این محموله شامل برنج و گوشی تلفن
همراه بوده که از امارات عربی متحده بارگیری شده بودکه توسط مامورین مرزبانی
هرمزگان در آبهای بندرلنگه کشف و ضبط شد.
وی اضافه کرد  :در این رابطه  ۱۲تن دستگیر شدند.

گرد و غبار  195تن را بستری کرد

کرمان  -مهر  :مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کرمان از
مراجعه  ۲۵۳نفر به مراکز درمانی به دلیل مشکالت تنفسی ناشی از گردوغبار
خبر داد و گفت :از این تعداد  ۱۹۵نفر بستری شدند.
سید محمد صابری اظهار کرد :از  ۲۱تا  ۲۴اردیبهشت ماه جاری  ۲۵۳نفر
در استان کرمان به دلیل مشکالت تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردهاند.
وی اظهار کرد :از  ۱۷۱نفر مراجعهکننده در کرمان  ۱۱۸نفر بستری و ۵۳
نفر به صورت سرپایی مداوا شدند ،در بافت هم شش نفر به مراکز درمانی مراجعه
کردند که از این تعداد پنج نفر بستری شدند و یک نفر به صورت سرپایی مداوا شد.
صابری از بســتری شدن شش نفر در رفسنجان ،هفت نفر در بردسیر ،یک
نفر در شــهربابک ۴۲ ،نفر در ســیرجان و  ۱۶نفر در زرند خبر داد و افزود :در
ریگان هم چهار نفر به صورت سرپایی مداوا شدند

کشف مواد افیونی

ورامین -مهر  :فرمانده انتظامی شرق استان تهران از انهدام سه باند تهیه و
توزیع مواد مخدر در شــرق این استان خبر داد و گفت :در این عملیاتها ۴۸۰
کیلوگرم تریاک ،مرفین و هروئین کشف شد.
ســرتیپ عبدالرضا ناظری افــزود  ۱۶۲ :کیلوگرم از این مواد تریاک۱۶۵ ،
کیلوگرم هروئین و  ۱۵۴کیلوگرم مرفین میباشد.
وی بااشاره به اینکه هشت تن از سوداگران مرگ دستگیر شدند  ،اضافه کرد
 :از این باند پنج دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

قاچاق دارو

سرویس شهرستانها  :فرمانده انتظامی استان البرز از کشف  20میلیارد ریال
داروی قاچاق و خارج از شبکه توزیع در کرج خبر داد.
ســرتیپ عباسعلی محمدیان گفت  :در بررسیها محرز شد که انبار اصلی
داروها در یک سوله در محدوده کمالشهر است که به صورت غیرقانونی در آنجا
نگهداری و سپس به بازار فروش عرضه میشود که بالفاصله ماموران اداره مبارزه
با کاالی قاچاق ،به همراه عوامل اداره اصناف ،معاونت غذا و داروی استان البرز،
به محل انبار مراجعه کردند که موضوع تحت بررسی است.
فرمانده انتظامی اســتان البرز با بیان اینکه ارزش داروهای کشف شده 20
میلیارد ریال برآورد شده است ،اضافه کرد :انبار مذکور پلمب شد.

آتش در نخلستان

بندر عباس  -مهر  - :یکی از باغهای نخلســتانهای شهرستان بستک در
هرمزگان به مساحت تقریبی  ۲۰هکتار طعمه حریق شد.
طبق برآورد اولیه ،حدود  ۲۰هکتار از اراضی باغی روســتای فنویه دچار
حریق شــد که با توجه به تراکم باالی نخلســتان چیزی بالغ بر شش هزار نفر
نخل در آتش سوخت.
علت آتش سوزی هنوز مشخص نشده است.

حریق در مرغداری

خرمآباد  -باشگاه خبرنگاران جوان  :فرمانده ایستگاه شماره شش سازمان
آتشنشانی خرمآباد از تلف شدن  ۱۲هزار مرغ آماده کشتار در حریق مرغداری
روستای کاکاشرف این شهرستان خبرداد.
پور بهرام  ،افزود :در این حریق ضمن آســیب رسیدن به سوله و تجهیزات
مرغداری تمامی ۱۲هزار قطعه مرغ نیز تلف شدند.
وی اضافه کرد :علت حادثه توسط کارشناسان سازمان در دست بررسی است.

دستگیری کیف قاپ

سرویس شهرستانها  :فرمانده انتظامی شهرستان فردیس از دستگیری کیف
قاپ حرفهای با  22فقره سرقت خبر داد.
ســرهنگ بیژن جنتی گفت :ماموران با اســتفاده از تصاویر چهره نگاری و
مراجعه به بانک اطالعاتی سارقان سابقه دار ،سارق را شناسایی و پس از انجام
اقدامــات اطالعاتی مخفیگاه نامبرده را تحت نظر قــرار داده و در یک فرصت
مناســب هنگامی که وی قصد خروج از منزل را داشــت ،دستگیر و به پلیس
آگاهی منتقل کردند.
سرهنگ جنتی اظهار داشت :متهم در بازجویی به  22فقره سرقت کیف و
تلفن همراه اعتراف کرد.

کشف  1500کیلوگرم مواد مخدر
در اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان از انهدام سه باند قاچاق مواد افیونی و
کشف  1500کیلوگرم تریاک ،حشیش و هروئین خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ســرتیپ «مهدی معصوم بیگی» اظهار
داشــت :با اجرای طرحی تحت عنوان «مرصاد  1500 »2کیلوگرم انواع مواد مخدر
شامل  784کیلوگرم تریاک 558 ،کیلوگرم حشیش 155 ،کیلوگرم هروئین کشف
شــد؛ مواد مخدر از شرق کشور بارگیری شده و مقصد آن بیشتر استانهای مرکزی
و تهران بود .این مقام انتظامی به انهدام ســه باند فعال در زمینه تهیه و توزیع مواد
مخدر ،دستگیری  23قاچاقچی ،توقیف 9دستگاه خودرو سبک و سنگین در این طرح
اشاره و بیان کرد :اعضای باندهای قاچاق در انتقال مواد ،از روشهای جاسازی بسیار
پیچیده اســتفاده میکردند تا بتوانند ماموران ما را گمراه کرده و به نیت شــوم خود
دست پیدا کنند؛ اما از آنجا که نیروهای پلیس از اشرافیت باالیی برخوردار هستند،
بحمداهلل شناسایی و دستگیر شدند.
وی از اجرای تعداد  400طرح پاکسازی نقاط آلوده و کانونهای جرم در سطح
اســتان خبر داد و گفت :با اجرای این طرحها ســه هزار نفر فروشــنده ،قاچاقچی و
توزیعکنندگان مواد افیونی دستگیر شدند.

