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یک هشتگ برای رانندگی ایمن در نوروز
آمارهــای پزشــکی قانونــی از افزایــش شــمار
جانباختــگان حــوادث رانندگــی در طــرح
نــوروزی ســال  ۹۷در مقایســه بــا ســال
 ۹۶حکایــت دارد ،آمارهایــی کــه ســازمان
جوانــان جمعیــت هــال احمــر بــا مشــارکت
دیگــر نهادهــا و اجــرای کمپینــی بــه نــام
#بهرفــت در تــاش اســت تــا آن را در
نــوروز  ۹۸کاهــش دهــد.
شــهاب الدیــن صابونچــی ،رئیــس ســازمان
جوانــان جمعیــت هــال احمــر در گفــت
وگــو بــا ایســنا ،در بــاره طــرح ایــن ســازمان
بــرای کاهــش شــمار قربانیــان و مصدومــان
حــوادث ترافیکــی در نــوروز  ۹۸اظهارکــرد:
چندیــن ســال اســت کــه کمپیــن «نــه بــه
تصادفــات جــادهای» در ایــام نــوروز فعــال
میشــود و هــدف از آن نیــز کاهــش شــمار
جانباختــگان و مصدومــان حــوادث رانندگــی
اســت ،از ســال قبــل ایــن کمپیــن بــه نــام
«بهرفــت» فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و مــا
امســال در نظــر داریــم تــا بــا یکســری تغییــر
رویکردهــا و اســتفاده از ابزارهــای مختلــف
ایــن کمپیــن را دوبــاره راه انــدازی کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه امســال کمپیــن بهرفــت
همزمــان بــا طــرح نــوروزی  ۹۸آغــاز شــده و
امــا بــا اتمــام آن بــه پایــان نخواهــد رســید،
گفــت :در نظــر داریــم تــا کمپیــن بهرفــت
در طــول ســال نیــز ادامــه داشــته باشــد و

ســازمان جوانــان جمعیــت هــال احمــر در
ارتبــاط بــا اعضــای ایــن کمپیــن در راســتای
کاهــش خســارات ناشــی از ایــن حــوادث
اقــدام کنــد.
صابونچــی بــا بیــان اینکــه اعضــای کمپیــن
بهرفــت بــا امضــای میثــاق نامــهای ملــزم

مواردیســت کــه اعضــای ایــن کمپیــن
متهعــد بــه انجــام آن خواهنــد شــد.
رئیــس ســازمان جوانــان جمعیــت هــال
احمــر بــا بیــان اینکــه در اجــرای ایــن کمپین
از ظرفیــت و تجربیــات دیگــر دســتگاهها نیــز
اســتفاده شــده اســت ،گفــت :بــه عنــوان

بــه رعایــت یکســری مــوارد و نــکات ایمنــی
و اصــاح رفتــار ترافیکــی خــود میشــوند،
گفــت :رعایــت ســرعت مجــاز ،عــدم
ســبقت غیرمجــاز ،بســتن کمربنــد ایمنــی،
عــدم اســتفاده از تلفــن همــراه در حیــن
رانندگــی و توقــف و اســتراحت در مســیر
هنــگام خســتگی و خــواب آلودگــی از جملــه

مثــال پلیــس اعــام کــرده کــه در 30
کیلومتــری شــهرها آمــار حــوادث رانندگــی
افزایــش داشــته کــه مــا نیــز در ایــن کمپیــن
روی ایــن موضــوع تمرکــز کردهایــم و
ایــن مســائل بــه شــهروندان آمــوزش داده
میشــود.
صابونچــی در بــاره اینکــه چطــور

میتــوان بــه ایــن کمپیــن پیوســت گفــت:
پایگاههــای جمعیــت هــال احمــر در
سراســر کشــور فعــال هســتند مســافران و
شــهروندان میتواننــد بــا حضــور در ایــن
پایگاههــا میثــاق نامــه را امضــا کــرده و بــه
ایــن کمپیــن بپیوندنــد.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ایــن کمپیــن
در فضــای مجــازی خاطرنشــان کــرد:
کاربــران شــبکههای اجتماعــی میتواننــد
بــا #بهرفــت تجربیــات خــود از ســفر و
رانندگــی ایمــن و نــکات خــود در ایــن
خصــوص را بــه همــراه تصاویــر مختلــف بــه
اشــتراک بگذارنــد ،ســازمان جوانــان نیــز در
پایــان طــرح نــوروزی بــه محتواهــای تولیــد
شــده بــه قیــد قرعــه هدیــهای پرداخــت
خواهــد کــرد .بــه گفتــه رئیــس ســازمان
جوانــان جمعیــت هــال احمــر اولویــت
اصلــی کمپیــن بهرفــت در ســال  ۹۸کاهــش
شــمار جانباختــگان حــوادث رانندگــی در ایــام
نــوروز و نیــز در طــول ســال  ۹۸اســت.
صابونچــی در بــاره افــرادی کــه بــه ایــن
کمپیــن پیوســتهاند نیــز گفــت :رئیــس
جمعیــت هــال احمــر ،فرمانــده ناجــا،
رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی ناجــا،
تعــدادی از اســتانداران ،برخــی ازهنرمنــدان
و ورزشــکاران و… بــه ایــن کمپیــن
پیوســتهاند.

درخواست وزارت کشور از ناجا برای برخورد
بدون اغماض با رانندگان متخلف

ســخنگوی وزارت کشــور بــا تاکیــد بــر
اینکــه برخــورد بــا راننــدگان متخلــف وظیفــه
ذاتــی پلیــس راهــور ناجــا اســت ،گفــت:
وزارت کشــور از ناجــا درخواســت دارد کــه بــا
راننــدگان متخلــف بهویــژه رانندگانــی کــه
از مــواد روانگــردان و یــا مشــروبات الکلــی
اســتفاده کردهانــد ،بــدون اغمــاض برخــورد
قانونــی و جــدی کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ســید ســلمان ســامانی
بــا اشــاره بــه برگــزاری نخســتین نشســت
مشــترک شــورای عالــی هماهنگــی ترافیــک
شــهرهای کشــور و کمیتــه ایمنــی راههــای
کشــور بــا حضــور وزیــر راه و شهرســازی
و نماینــدگان دســتگاههای عضــو در روز
شــنبه ( ۲۵اســفند مــاه) اظهارکــرد :ایــن
جلســه بــا هــدف برنامهریــزی و نظــارت و
اجــرای صحیــح اقدامــات موثــر بــه منظــور
کاهــش تصادفــات رانندگــی و افزایــش
هماهنگــی در ایــام نــوروز  ۹۸تشــکیل شــد
کــه تصمیمــات اتخــاذ شــده در ایــن نشســت
در  ۲۰بنــد جهــت اجــرا بــه اســتانداران
ابــاغ شــد.
وی افــزود :اســتانداران مکلــف هســتند

جلســات ســتاد راهبــری کاهــش تصادفــات
رانندگــی را بــا حضــور اعضــای شــورای
هماهنگــی ترافیــک و کمیتــه ایمنــی اســتان
بــا دعــوت از دادســتانهای اســتانها

ســال  ۹۶حــدود  ۰.۷درصــد افزایــش داشــته
اســت .لــذا ایــن مهــم در ایــام نــوروز بــه
علــت افزایــش ســفرها بایــد از ســوی مــردم
مــورد توجــه قــرار بگیــرد و نســبت بــه

بهصــورت مســتمر تشــکیل دهنــد.
ســخنگوی وزارت کشــور تصریــح کــرد:
طبــق آمــار دریافــت شــده از پلیــس
راهــور ناجــا میــزان جانباختــگان حــوادث
رانندگــی در  ۱۰ماهــه ســال  ۹۷نســبت بــه

رعایــت قوانیــن رانندگــی حساســیت ویــژهای
بــه خــرج دهنــد.
وی ادامــه داد  :از پلیــس راهــور ناجــا طبــق
بخشــنامه اخیــر وزیــر کشــور خواســته شــده
اســت کــه راننــدگان پرتخلــف را شناســایی

معاون گردشگری مطرح داد

هشدار در باره مرزهای زمینی و تورفروشی بدون
«مجوز پرواز»

معـاون گردشـگری در
آسـتانه آغـاز سـفرهای
نـوروزی ،بـا اعالم هشـدار
در بـاره ازدحـام جمعیـت
در مرزهـای زمینـی و
احتمـال ایجـاد چالـش
در ایـن مبـادی ،از ابلاغ
بخشـنامهای بـه آژانسهای
مسـافرتی در باره ممنوعیت
فـروش تـور بویـژه در
مسـیرهای خارجـی پیش از
صـدور مجـوز پرواز توسـط
سـازمان هواپیمایـی خبـر
داد .آغـاز سـفرهای نـوروزی بـا چالـش گرانی و تحریـم برخـی شـرکتهای هواپیمایی
در مسـیرهای خارجـی همراه شـده اسـت .رییـس سـازمان هواپیمایی چنـد روز پیش در
سـتاد هماهنگی خدمات سـفر از ادامه ریزش سـفرهای خارجی در نـوروز  ۹۸گزارش داد
امـا به وضعیـت تحریـم برخی پروازهـای خارجی کـه این روزها بـه نگرانـی آژانسهای
مسـافرتی تبدیـل شـده اسـت ،اشـارهای نکـرد .ولـی تیمـوری ،معـاون گردشـگری
سـازمان میـراث فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و گردشـگری در ایـن رابطـه به ایسـنا گفت:
هنـوز گزارشـی در بـاره ایجـاد مشـکل در مسـیرهای خارجـی بـه خاطـر تحریـم برخی
شـرکتهای هواپیمایـی دریافـت نکردهایـم امـا بـه ادارههـای میـراث فرهنگـی ،صنایع
دسـتی و گردشـگری در اسـتانها نامـهای ابلاغ شـده تـا بـه آژانسهـا اعلام کننـد
حـق فـروش تـور و حتـی تبلیـغ آن پیـش از صـدور مجـوز پـرواز از سـوی سـازمان
هواپیمایـی را ندارنـد.
او اضافـه کـرد :مـا از اسـتانها و همچنیـن آژانسهـای مسـافرتی درخواسـت کردهایـم
بـا توجـه به شـرایط حاضـر دقت کننـد تا زمانـی که پـرواز مقصد مـورد نظر تـور ،مجوز
پـرواز نگرفتـه ،بـه تبلیغ آن سـفر اقـدام نکنند و حتمـا با درنظـر گرفتن مصالح کشـور و
تحریمهـا ،برنامهریزیهـای سـفر را انجـام دهند.
او تاکیـد کـرد :آژانسهای مسـافرتی حق نـدارد تور مسـافرتی را پیـش از تعیین تکلیف
پـرواز بفروشـند .ایـن ابالغیه هفته پیش به همه اسـتانها ارسـال شـده و انتظـار میرود
بـرای پیشگیـری از هر نـوع مشـکل احتمالی به آن توجه شـود.
«سفر ارزان» به بعد از تعطیالت موکول شد
تیمـوری در بـاره زمـان اجـرای سـفر ارزان در کشـور با توجه به فرارسـیدن فصل سـفر
و همچنیـن اجـرای طرحـی با این عنـوان در اسـتان تهران ،اظهـار کرد :بیشـترین تاکید
سـازمان میـراث فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و گردشـگری توزیـع سـفر و ایجـاد فضایی
بـرای بهرهمنـدی اسـتانهای کمبرخـوردار از مسـافران بیشـتر در قیـاس بـا سـالهای
گذشـته اسـت کـه ایـن کار بـه عقیده ما همان ارزانسـازی و آسانسـازی سـفر اسـت.
وقتـی مسـافران مقصـدی را انتخـاب کننـد که کمتر هـدف سـفر ایرانیها اسـت ،یقینا با
نرخهـای پایینتـری در قیـاس بـا اسـتانهای پرسـفر مواجه میشـوند.
او بـا بیـان اینکـه طرح سـفر آسـان و یـا بـه گفتـه رسـانهها «ارزان» ،بعـد از تعطیالت
نـوروز اجـرا میشـود ،افـزود :ما بـا تعـدادی از آژانسهـای مسـافرتی برای اجـرای این
پـروژه صحبـت کردهایـم و طـرح تقریبا آمـاده اسـت ولـی آن را در پیک سـفر نمیتوان
اجـرا کـرد .هـدف اصلی ما در نوروز بیشـتر توزیع سـفر اسـت .البته شـرایط بـه گونهای
شـده کـه در چند سـال اخیـر تقریبا همه اسـتانها با اسـتقبال مسـافرانی از اسـتانهای
همجـوار خـود روبـهرو میشـوند .وقتـی آمارهـای نـوروز سـال  ۹۷را بررسـی میکـردم
باورکردنی نبود که خراسـان شـمالی در نوروز نزدیک به  ۲۳میلیون سـفر داشـته اسـت.

9

کنــد و بــا هماهنگــی بــا دادســتانهای
اســتانها نســبت بــه جلوگیــری از تــردد
آنهــا در ایــن ایــام اقــدام کننــد.
ســامانی بــا بیــان اینکــه اکنــون تعــداد
 ۴۲۳۷دوربیــن نظارتــی و  ۳۶۳۵دوربیــن
ثبــت تخلــف رانندگــی در کشــور وجــود
دارد کــه پلیــس را در انجــام وظیفــه
محولــه یــاری میکنــد ،تصریــح کــرد:
دســتگاههای مســئول بهخصــوص پلیــس
راهــور ناجــا نســبت بــه فعــال نگــه داشــتن
تمــام دوربینهــای نظارتــی و ثبــت تخلــف
در ایــام نــوروز اقــدام کننــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی وزارت
کشــور ،وی بــا بیــان اینکــه اســتانداران،
فرمانــداران و شــهرداران در اجــرای طــرح
نــوروزی  ۹۸بــرای ارائــه خدمــات بــه
مــردم و مســافران در محــل ماموریــت خــود
مشــغول خدمــت خواهنــد بــود ،اظهارکــرد:
اســتانداران پــس از پایــان طــرح نــوروزی
واحدهــای نمونــه و کــم کار در ســطح
اســتان را بــرای تشــویق و تنبیــه تعییــن
و نتیجــه را بــه وزارت کشــور منعکــس
کنند.

معـاون گردشـگری در بـاره اجـرای طرحهایی بـا عنوان سـفر ارزان در اسـتانهایی مثل
تهـران ،بـه ایسـنا گفـت :طرح اصلی بـا توجه بـه پیک کاری سـفر بعد از تعطیلات اجرا
میشـود ،امـا آنچـه در برخـی اسـتانها در حـال اجـرا اسـت ،سیاسـتها و برنامههـای
دروناسـتانی بـا توجـه بـه وضعیـت سـفر در آن منطقـه اسـت .علاوه بـر ایـن برخـی
آژانسهـای مسـافرتی بـه صورت خودجوش سـفرهای قسـطی و یـا با افـزودن خدماتی
مثـل قطـار و بومگـردی بـه تـور ،هزینههـا را کاهـش دادهانـد و تورهایـی را بـا عنـوان
«ارزان» در نـوروز اجـرا میکننـد.
ماندن در مدرسه ممنوع نیست
تیمـوری همچنیـن در بـاره اسـتفاده از مـدارس بـا توجه به درخواسـتی که اخیـرا رییس
سـازمان میـراث فرهنگی ،صنایع دسـتی و گردشـگری از وزیـر آموزش و پـرورش برای
کنتـل و مدیریـت اسـکان در ایـن مراکز داشـته اسـت ،توضیـح داد :اسـکان در مدارس
ممنـوع نیسـت ولـی بـه عنـوان متولـی وظیفـه داریم تـا حـد امـکان از سـرمایهگذاران
گردشـگری حمایـت کنیم ،بـرای همین در نامـهای از وزارت آموزش و پروش درخواسـت
شـد حـاال کـه فصـل سـفر اسـت و سـرمایهگذارها بعـد از چنـد مـاه رکـود میتوانند از
حضـور مسـافران منتفـع شـوند ،از فعالیـت درحـوزه اسـکان مگر در شـرایط اسـتثنایی
خـودداری کننـد .مطابـق مـاده  ۲۳قانـون مدیریـت خدمات کشـوری نیـز سـایر نهادها
موظـف شـدهاند مراکـز اقامتـی خـود را واگـذار کننـد ،حـاال کـه این قانـون کامـل اجرا
نشـده اسـت ،مـا از آنهـا خواهـش میکنیـم در زمـان اوج سـفر ،مانـع فعالیـت مراکـز
رسـمی    اقامتی نشـوند.
او بـا اشـاره بـه اسـتثنای درنظـر گرفتهشـده ،اظهـار کـرد :ایـن اختیـار بـه اسـتاندار و
فرمانـدار واگـذار شـده کـه بنـا به تشـخیص آنهـا و به حسـب ضـرورت و در شـرایطی
کـه مراکـز اقامتـی کفـاف جمعیـت حاضـر را ندهد ،از مـدارس بـرای پذیرش مسـافران
اسـتفاده شـود .حتـی بـرای پذیـرش فرهنگیـان در برخـی مراکـز اقامتی اعلام آمادگی
شـده اسـت .البتـه تـا کنـون پاسـخی از وزارت آمـوزش و پـرورش دریافـت نشـده اما
امیدواریـم بـه ایـن درخواسـت پایبنـد باشـند .آخرین درخواسـت آقـای مونسـان این
بـوده کـه بـرای حمایـت از سـرمایهگذاریهای رسمی    گردشـگری بـه ایـن حـوزه وارد
نشـوند ،مگـر در حالت اسـتثنا.
هشدار به مرزهای زمینی
معـاون گردشـگری سـپس در بـاره تدبیـر اتخاذشـده در مرزهـای زمینـی بـا توجـه
بـه چالـش سـال گذشـته در ایـن مبـادی کـه بـر اثـر ازدحـام جمعیت بـه وجـود آمد و
خدماترسـانی در برخـی مرزهـا را دچار مشـکل کرد و باعـث معطلیهـای طوالنی مردم
شـد ،پیشبینـی کـرد با توجـه گرانی نـرخ بلیت هواپیمـا ،مرزهـای زمینی عـراق و ترکیه
نیـز امسـال با ازدحـام جمعیت مواجه شـود و در ادامه بـه بازدیدهای اخیـرش از مرزهای
زمینـی از جملـه باشـماق ،مهـران ،سـرو و رازی اشـاره کـرد و افـزود :بـا اسـتانداران و
شـهرداران صحبـت شـده تا بـرای کاهـش فشـار در مرزهای خاکـی ،بخشـی از ترددها
را بـه اقامـت تبدیـل کننـد .او افزود :بـرای مدیریـت نقاط مـرزی هماهنگی بـا حدود ۱۶
دسـتگاه ضـرورت دارد؛ چـرا کـه متاسـفانه هیچکـدام از دیگـری حرفشـنوی ندارنـد و
جالـب اینکـه سـازمان میـراث فرهنگی ،صنایع دسـتی و گردشـگری که متولی سـفر به
حسـاب میآیـد در نقـا ط مـرزی اصلا حضور نـدارد .البتـه در ایـن بازدیدها تالش شـد
مراکـز اطالعسـانی گردشـگری در مرزهـای مهـران ،باشـماق و رازی فعال شـود.
تیمـوری گفـت :ایـن هماهنگـی نـه فقط در نـوروز الزم اسـت بلکـه ضـرورت دارد برای
مواقـع دیگـر نیـز ایـن مدیریـت یکپارچـه بیـن دسـتگاههای ذینفـع و ذینفـوذ ایجاد
شـود تـا مـوازیکاری اتفاق نیافتـد .ما در ایـن بازدیدهـا چالشهای موجـود را احصا و به
وزارت کشـور بـه عنـوان متولـی آن ارائه کردیـم تا تدابیـری را اتخـاذ کنند.
معـاون گردشـگری افـزود :مـا ایـن نگرانـی را داریـم کـه مرزهـای زمینـی ماننـد و یـا
حتـی بیشـتر از سـال گذشـته بـا ازدحـام جمعیـت و معطلـی مواجه شـود ،بـرای همین
تـا حـد امـکان هشـدارهای الزم را در بـاره شـرایط پیشبینیشـده دادهایـم و
هماهنگیهـای اولیـه نیـز انجام شـده اسـت .آقای مونسـان نیز قرار اسـت از مـرز رازی
کـه پرترددتریـن مرز خروجـی به سـمت ترکیه اسـت ،بازدید کننـد .امیدواریـم برخالف
بـرآورد مـا سـفرهای خارجـی از مرزهـای زمینی امسـال کمتر شـود و مردم به سـفرهای
داخلـی بیشـتر روی آورند.

فارس

كشف  3هزار عدد ترقه در"ممسنی"
ه
نـد
ما
فر
انتظامی    "ممسـنی" از
کشـف بیـش از  3هزار
عـدد ترقـه در ایـن
شهرسـتان خبـر داد.
هنگ
سـر
"محمد  هاشـم قسـام
" در گفـت و گـو بـا
خبرنگار پايـگاه خبري
پليـس ،بيـان كـرد :در
پـي خبـر واصله مبنـي بر فعاليـت يك فروشـنده سـیار در امر تهيه
و فـروش مـواد محترقـه ،موضـوع به صـورت ويـژه در دسـتور كار
مامـوران قـرار گرفـت.
وي بـا بيـان اينكه پـس از هماهنگي قضائـي مامـوران پلیس موفق
شـدند فرد مـورد نظـر را دسـتگیر كنند ،تصريـح كرد :در بازرسـي
از آن شـخص 3 ،هـزار عـدد انواع مـواد محترقه خطرناك و دسـت
ساز كشـف شد.

دستگیری سارقان قطعات خودرو
با  8فقره سرقت در فیروزآباد
فرمانده انتظامی    شهرسـتان
"فیروزآبـاد" از شناسـایی و
دسـتگیری سـارقين قطعات
خـودرو بـا  8فقـره سـرقت
خبـر داد.
سـرهنگ "مهـدی جـوکار"
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار
پایگاه خبـری پلیـس ،گفت:
در پـی وقـوع چندیـن فقـره
سـرقت قطعـات و لـوازم
خـودرو در ايـن شهرسـتان ،موضوع به صـورت ویژه در دسـتور کار
مامـوران قـرار گرفـت.
وی ادامـه داد :مامـوران پلیـس آگاهـی بـا انجـام كارهـاي فنـي و
تالش شـبانه روزي ،موفق به شناسـایی و دسـتگيري  2نفر سـارق
قطعـات و لـوازم خودرو شـدند.
سـرهنگ "جـوکار" بـا اشـاره بـه اينكـه در بازجویی  های بـه عمل
آمـده از متهميـن 8 ،فقـره سـرقت قطعـات و لـوازم خودرو کشـف
شـد ،بـه مالـکان وسـایل نقلیـه توصیـه كـرد :اتومبیـل خـود را به
قفـل مرکـزی ،دزدگیـر ،قفل پـدال ،قفل فرمـان و سـوئیچ مخفی و
سـایر لـوازم تاخیـری و بازدارنـده مجهـز و از قرار دادن خـودرو در
کوچه  هـا و معابـر پـرت و تاریـک خـودداری کنند.

دستگيري32سارق در اجراي طرح
ضربتي پليس"داراب"
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "داراب" از دسـتگيري  32سـارق و
كشـف  59فقـره انواع سـرقت خبـر داد.
سـرهنگ "عبدالرضـا ضربـت" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،اظهـار داشـت :بـا توجـه بـه نزديـك شـدن بـه
تعطيلات و افزايـش مسـافرت  ها و بـه منظـور افزايـش احسـاس

افزایش قربانیان سیل و رانش زمین
در اندونزی
مقامـات اندونـزی از افزایـش قربانیـان رانش زمین و سـیالبهای
اخیـر اسـتان "پاپوا"ی این کشـور خبـر دادند.

امنيـت براي شـهروندان ،طـرح برخـورد ضربتي با سـارقان در اين
شهرسـتان به اجـراء در آمـد .فرمانده انتظامي شهرسـتان "داراب"
با اشـاره به دستگيري32سـارق و كشـف  59فقره انواع سـرقت از
نـوع درون خـودرو ،منـزل ،اماكـن عمومـي و خصوصـي و  ،....خاطر
نشـان كـرد :امنيـت مقولـه مهمي اسـت كه بـدون مشـاركت فعال
شـهروندان حاصـل نخواهد شـد؛ انتظار پليـس از مردم اين اسـت
كـه در صـورت مشـاهده هرگونـه مـوارد مشـكوك ،موضـوع را بـه
پليـس  110گـزارش كنند.

کشف بیش از  2هزار عدد مواد
محترقه در"قیروکارزین"
فرمانـده انتظامی    شهرسـتان "قیروکارزیـن" از کشـف  2هـزار و
 46عـدد مـواد محترقـه
در بازرسـي از يـك مغـازه
خبـر داد.
سـرهنگ دوم"حمیـد رضا
صالحـی فـرد" در گفـت
و گـو بـا خبرنـگار پایـگاه
خبـری پلیـس ،اظهـار
داشـت :در پـی کسـب
خبـری مبنـی بـر دپـوی
مـواد محترقـه در يـك مغـازه ،رسـیدگی به موضـوع در دسـتور کار
مامـوران قـرار گرفـت.
ایـن مقـام انتظامی    افـزود :مامـوران پلیـس اطالعـات و امنیـت
عمومی    ايـن شهرسـتان بـا انجـام اقدامـات فنـي و نامحسـوس،
محـل مورد نظـر را شناسـایی و پس از کسـب مجوز قضائـی اقدام
بـه بازرسـی کردند.
وی بـا بيـان اينكه در بازرسـی از آن محـل 2 ،هـزار و  46عدد انواع
مواد محترقه خارجی و دسـت سـاز کشـف و يك نفر دسـتگير شـد،
تصریـح کـرد :پيـام پليس در سـال جديد بـه ارمغان آوردن نشـاط
بهـاري ،نظـم و قانـون مـداري اسـت و پليس خواسـتار مشـاركت
آحـاد جامعـه در تحقـق اين هدف اسـت.

كاميون حامل  41راس دام قاچاق
در"سپيدان "
فرمانـده انتظامي"سـپيدان" گفت:
بـا تلاش مأمـوران انتظامـي ايـن
شهرسـتان 41 ،راس احشـام
قاچـاق و فاقـد مجوز كشـف شـد.
سـرهنگ "سـلطان محمـدي" در
گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليس ،بيـان كـرد :در ادامه
طـرح تشـديد مبـارزه بـا قاچـاق
كاال و ارز ،مامـوران انتظامـي ايـن
شهرسـتان هنـگام كنتـرل محورهـاي مواصالتـي ،يـك دسـتگاه
کاميـون احشـام قاچـاق را شناسـايي و توقيـف كردنـد.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "سـپيدان " بـا اشـاره بـه اينكـه در
بازرسـي از ايـن خـودرو 41 ،راس احشـام كشـف شـد ،تصريـح
كـرد :برابـر نظر كارشناسـان ارزش احشـام قاچاق مكشـوفه550 ،
ميليـون ريـال برآورد شـده اسـت.
ايـن مقـام انتظامـي با اشـاره بـه دسـتگيري  2نفر و معرفـي آن  ها
بـه مراجـع قضائـي ،خاطـر نشـان كـرد :مبـارزه بـا قاچاقچيـان
بـه صـورت ويـژه در دسـتور كار نيـروي انتظامـي ايـن شهرسـتان
قـرار دارد.

بین الملل

مسـتقیم ایـن طوفـان قـرار داشـتهاند .هـزاران نفـر در زیمبابـوه
تحـت تاثیـر ایـن طوفـان بـوده و  ۹۲۰هـزار نفـر نیـز در مـاالوی
آسـیب دیدهانـد.

بررسی جعبه سیاه نشان داد

آشکار حادثه سقوط بوئینگ
شباهت
ِ
در اندونزی و اتیوپی

بـه گـزارش ایسـنا ،طبـق اعلام مقامـات محلـی اندونـزی تلفات
سـیالبهای اخیـر منطقـه "جایاپـورا"ی اسـتان "پاپـوا"ی ایـن
کشـور بـه  ۷۷نفـر رسـیده و نیـز  ۱۱۶نفـر دیگـر زخمی    شـدهاند.
همچنین امکان افزایش این تلفات وجود دارد.
بنـا بر گـزارش خبرگزاری شـینهوا ،سـخنگوی اداره امـداد و نجات
منطقـهای اندونـزی همچنیـن از ادامـه تلاش امدادگـران بـرای
عملیـات جسـتوجو و نجـات قربانیـان سـیالبها خبر داده اسـت.

مرگ مشکوک  ۲ایرلندی در یک هتل
در حادثـهای کـه طـی برگـزاری مراسـم یکـی از اعیـاد در ایرلنـد
شـمالی اتفـاق افتـاد دسـتکم دو تـن کشـته شـدند.
بـه گـزارش ایسـنا ،پلیـس ایرلنـد شـمالی یکشـنبه شـب در
پیامی    کـه در توئیتـر منتشـر شـد ،اعالم کـرد :در جریـان حادثهای
کـه طـی برگزاری مراسـم عید سـنت پاتریـک در یک هتـل رخ داد
دو تن کشـته شـدند.
بـه گـزارش خبرگـزاری رویتـرز ،بنابـر اعلام پلیـس درحالی کـه
علـت دقیـق ایـن حادثـه مشـخص نیسـت گزارشهایـی مبنـی بر
ازدحام و شـلوغی منتشـر شـده و بررسـی جزئیـات بیشـتر در باره
ایـن حادثـه در حـال انجام اسـت.

افزایش تلفات طوفان "آیدای"
به بیش از  ۱۲۰تن
طوفـان "آیدای" بـا درنوردیدن دو کشـور جنوبی آفریقـا ،موزامبیک
و زیمبابـوه و بـه همـراه آوردن سـیالبها و بادهـای شـدید بیش از
 ۱۲۰کشـته و تعداد بسـیار بیشـتری مفقود بر جای گذاشـته اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،تاکنون مقامـات موزامبیک از کشـته شـدن ۶۲
نفـر در مرکـز این کشـور و مقامات زیمبابوه نیز از کشـته شـدن ۶۵
نفـر و نیـز مفقود شـدن بیـن  ۱۵۰تا  ۲۰۰نفـر در مناطق شـرقی و
سـیلزده این کشـور خبر دادهاند .وزیـر محیط زیسـت موزامبیک با
بیـان ایـن که طوفـان "آیـدای" بزرگتریـن فاجعه طبیعی اسـت که
موزامبیـک تـا کنون با آن مواجه شـده اسـت ،اظهار کرد کـه امکان
افزایـش تلفـات همچنـان وجـود دارد.در زیمبابوه نیز دسترسـی به
بیشـتر مناطق طوفـانزده ممکن نیسـت و وزش بادهای شـدید کار
امدادرسـانی بالگردهـا را مختل کرده اسـت.
روز یکشـنبه سـربازان ارتـش ،نزدیـک بـه  ۲۰۰نفـر از
دانشآمـوزان ،معلمـان و کارکنان یک مدرسـه در زیمبابـوه را که به
دنبـال وقـوع طوفان در مدرسـه گرفتـار شـده بودند ،نجـات دادند.
بـه گفتـه سـازمان ملل متحد ،حـدود  ۱۰هـزار نفر تنهـا در زیمبابوه
تحت تاثیـر این طوفـان قـرار گرفتهاند.
ایـن طوفـان در موزامبیـک نیز بیـش از نیـم میلیون نفر از سـاکنان
شـهر بنـدری "بیـرا" را تحـت تاثیـر قـرار داده و بـه گفتـه وزیـر
محیـط زیسـت ایـن کشـور  ۸۰درصد از شـبکه بـرق و بسـیاری از
جادههـا و زیرسـاختها را تخریـب کـرده اسـت.
بـا توجـه بـه پیشبینـی تـداوم بارندگیهـا در زیمبابـوه ،احتمـال
مـیرود میـزان تلفـات و خسـارات نیـز افزایـش یابـد.
بنـا بـر گـزارش خبرگـزاری فرانسـه ،طبـق اعلام برنامـه جهانی
غـذا ( )WFPدسـت کـم  ۱.۷میلیـون نفـر در موزامبیک در مسـیر

مقامـات اتیوپـی یکشـنبه شـب پـس از بررسـی اولیـه اطالعـات
جعبـه سـیاه اعلام کردنـد کـه شـباهتهای واضحی میان سـقوط
هواپیمـای بوئینـگ  ۷۳۷مکـس متعلـق به خطـوط هوایـی اتیوپی و
سـقوط هواپیمـای مـدل مشـابه اندونزی وجـود دارد.
بـه گـزارش ایسـنا ،هواپیمـای بوئینـگ  ۷۳۷مکـس  ۸متعلـق بـه
خطـوط هوایـی اتیوپـی روز یکشـنبه لحظاتـی پس از برخاسـتن از
فـرودگاه آدیسآبابـا دچـار سـانحه شـد و سـقوط کـرد .در جریان
ایـن حادثـه تمامـی     ۱۵۷سرنشـین ایـن پـرواز جـان باختند.
مـاه اکتبر سـال گذشـته نیز یک جـت بوئینگ  ۷۳۷مکـس  ۸متعلق
بـه خطـوط هوایـی اندونـزی  ۱۳دقیقـه بعد از پـرواز سـقوط کرد و
تمامی     ۱۸۹سرنشـین آن کشـته شدند.
بـا توجـه بـه اینکه هـر دو هواپیمای سـقوط کـرده مـدل پرفروش
بوئینـگ  ۷۳۷مکـس بودهانـد ،مقامـات هوانـوردی کشـورهای
مختلـف از توقـف موقـت پرواز ایـن نوع از مـدل هواپیمـای بوئینگ
خبـر دادند.

بوئینـگ  ۷۳۷مکـس بـه سیسـتم خـودکاری مجهـز اسـت کـه در
صـورت تشـخیص سنسـورها در مـورد باال بـودن دماغـه هواپیما و
خطـر واماندگـی ایرودینامیـک ،دماغـه هواپیمـا را بـه سـمت پائین
میکشد.سـخنگوی وزارت ترابـری اتیوپـی بـه خبرگـزاری رویتـرز
گفـت :اطالعـات جعبـه سـیاه بـا موفقیـت بازیافـت شـد .تیـم
آمریکایـی و تیـم کارشناسـان اتیوپی نتیجـه گـردآوری اطالعات را
تاییـد کردند .شـباهتهای واضحی میـان هر دو سـقوط وجود دارد.
بـا ایـن حـال مقامهـای واشـنگتن ،اداره هوانـوردی فدرال و سـتاد
ملـی ایمنـی حمـل و نقـل ایـاالت متحـده آمریـکا اعلام کردند که
هنـوز اطالعـات بازیافتـه از جعبـه سـیاه را تاییـد نکردهاند.
از سـوی دیگـر روزنامـه سـیاتلتایمز بـا اشـاره بـه گزارشـی بـه
نقصهـای فاحـش در تجزیـه و تحلیلهـای بوئینـگ از سیسـتم
جدیـد پرواز موسـوم بـه «مکس» اشـاره میکنـد اما نماینـده اداره
هوانـوردی فـدرال از اظهارنظـر در بـاره این گزارش سـر بـاز زد و
گفـت کـه این سیسـتم همچـون دیگـر سیسـتمهای پـرواز مراحل
اسـتاندارد را طـی کرده اسـت.
بـه گـزارش والاسـتریت ژورنال ،سـازمان حمـل و نقـل آمریکا در
حـال بررسـی مراحـل تاییـد مجـوز سیسـتم مکـس صادر شـده از
سـوی اداره هوانـوردی فدرال اسـت.
قـرار اسـت اداره هوانـوردی فـدرال و سـتاد ملی ایمنی حمـل و نقل
ایـاالت متحـده آمریـکا در تحلیـل دادههای جعبـه سـیاه هواپیمای
خطـوط هوایـی اتیوپی بـا کارشناسـان این کشـور همـکاری کنند.
بنابـر گـزارش یورونیـوز ،هنـوز مشـخص نیسـت چـه میـزان از
دادههـای جعبـه سـیاه کـه شـامل  ۱۸۰۰پارامتـر داده پـرواز ،دو
سـاعت از مکالمـات ضبـط شـده در کابیـن خلبـان –مکالمـات
پروازهـای قبلـی و همینطـور شـش دقیقه آخـر قبل از سـقوط -در
تحلیـل اولیـه علـل سـقوط در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
بـا ایـن حـال بررسـیهای اولیه نشـان میدهد کـه در هـر دو مورد
ارتفـاع هواپیمـا پیـش از سـقوط دچـار نوسـان شـدیدی شـد بـه
طـوری کـه هواپیمـا بـه شـکلی غیرقابـل پیـش بینـی اوج گرفته یا
ارتفـاع کـم کرده اسـت.

