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در تحرکات اخیر ،پلیس با هوشیاری وارد عمل شد
ســخنگوی ناجــا گفــت :در تحــرکات اخیــر پلیــس در عمــل
بــه وظایــف ذاتــی و قانونــی ،بــدون تعلــل ،مقتدرانــه و بــا
بــه کارگیــری ظرفیتهــای اطالعاتــی ،انتظامـی    و عملیاتــی
خــود تــاش کــرد و بــا «هوشــیاری» وارد عمــل شــد.
بــه گــزارش ایســنا ســردار احمــد نوریــان اظهارکــرد :همــان
طــور کــه مــردم عزیــز در جریــان هســتند پــس از اجــرای
طــرح مدیریــت ســوخت ،شــاهد اظهــار نگرانیهایــی
از ســوی بخشــی از مــردم بودیــم کــه بــا اعتراضاتــی
همــراه بــود و عــدهای فرصــت طلــب بــا سوءاســتفاده و
بهرهبــرداری از فضــای حاکــم بــر جامعــه ،بســتر برخــی
تحــرکات خرابکارانــه را بــه وجــود آوردنــد.
وی افــزود :در فضــای ایــن تحــرکات ،عناصــری کــه عمدتــا
از طیــف منافقیــن ،ســلطنتطلبها ،اراذل و اوبــاش و در
یــک کالم "اشــرار" کــه بــا ســازماندهی جبهــه اســتکبار و
عوامــل منطق ـهای و داخلــی آنهــا از مطالبــات مردمی    ســوء
اســتفاده کــرده و ســعی در «مــوج ســواری» داشــتند و بــا
تــاش بــرای برهــم زدن نظــم و امنیــت ،تخریــب امــوال
عمومــی ،بــه کســب و کار مــردم آســیب رســانده و باعــث
خســارتهای مالــی و بعضــا جانــی شــدند و مهمتــر از همــه
بــا ایجــاد ناامنــی در جامعــه ،رعــب و وحشــت ایجــاد کردنــد
کــه قطعــا ایــن اقدامــات جــز خوشــحال کــردن دشــمنان
قســم خــورده جمهــوری اســامی    ایران ثمــره دیگــری
نداشــت.
ســخنگوی نیــروی انتظامـی    در ادامــه گفــت :در ایــن میــان،
نیــروی انتظامی    جمهــوری اســامی    ایران در عمــل بــه
وظایــف ذاتــی و قانونــی ،بــدون تعلــل ،مقتدرانــه و بــا بــه
کارگیــری ظرفیت  هــای اطالعاتــی ،انتظامــی    و عملیاتــی
خــود تــاش کــرد در وهلــه اول بــروز ایــن حــوادث ،بــه
علــت «جــو هیجانــی» کــه در جامعــه ایجــاد شــده بــود ،بــا
«هوشــیاری» وارد عمــل شــود ،آرام کــردن جــو هیجانــی از
یــک ســو و جلوگیــری از تعــرض بــه جــان و مــال مــردم
در برابــر تحــرک کــور و تخریبگرانــه اشــرار در گام اول و در
مرحلــه بعــدی بــا بررســی ابعــاد موضــوع بــا بهرهگیــری از
راهبــرد کنتــرل و مدیریــت بحــران ،جداســازی صف مــردم از

اشــرار را در دســتور کار قــرار داد کــه البتــه بیانــات حکیمانــه
رهبــر معظــم انقــاب بــه ایــن جداســازی کمــک کــرد و
آبــی بــود بــر آتــش بزرگــی کــه در کشــور شــعلهور شــده
بــود.
نوریــان اضافــه کــرد :گام بعــدی تمرکــز روی عناصــر اصلــی
و گرداننــدگان صحنــهای و جلوگیــری از حجــم تخریبهــا
و گســترش ناامنیهــا بــود .اقدامــات اطالعاتــی ،شناســایی
عوامــل ایــن تحــرکات و ارتبــاط آنهــا بــا دســتهای

پشــت پــرده در خــارج از کشــور مهمتریــن بخــش مأموریــت
ناجــا بــود کــه بــا همــکاری نیروهــای جــان بــر کــف بســیج
و ســایر دســتگاههای امنیتــی و همراهــی مــردم بــه نتیجــه
رســید ،تعــداد قابــل توجهــی از اشــرار و عناصــر آشــوبگر
دســتگیر شــدند.
وی افــزود :مدیریــت هوشــمندانه و بــا اقتــدار حــوادث
اخیــر کــه در مــدت زمــان چنــد روزه بــه پایــان رســید،
در مقایســه بــا عمــق و گســتردگی ،خشــونت آمیــز بــودن،
حجــم تخریبگــری ،غــارت امــوال عمومـی    و مردمی    توســط
اشــرار ،کار بزرگــی توســط پلیــس بــود کــه میطلبــد
رســانهها و صاحبنظــران در روشــنگری و آگاه ســازی بیشــتر
اذهــان عمومی    اقــدام کننــد.
معــاون اجتماعــی ناجــا خاطرنشــان کــرد :بنــده از همیــن جــا

از مــردم عزیــز بابصیــرت ،والیتمــدار ،فهیــم و انقالبــی ایران
اســامی    که هوشــمندانه ســرنخ ایــن تحــرکات را بهخوبــی
تشــخیص دادنــد کــه ایــن آشــوبگریها در جهــت مطالبــات
آنهــا و منافــع عمومی    جامعــه نیســت و بهموقــع صــف
خــود را از اشــرار و تخریــب کننــدگان امــوال عمومــی    و
مــردم جــدا کردنــد ،تشــکر و قدردانــی میکنــم.
ســخنگوی نیــروی انتظام ـی    در بخــش دیگــری از ســخنان
خــود یــادآور شــد :از حســاسترین بخــش اجــرای مأموریــت
پلیــس تشــخیص و جداســازی صــف مــردم عــادی کــه بــه
آنهــا آســیبی نرســد ،در عیــن حــال برخــورد قاطــع بــا
اشــرار بــود و میطلبیــد نیروهــای عملکننــده بــا ســعه
صــدر ،هوشــمندی و در عیــن حــال بــا اقتــدار و صالبــت
برخــورد کننــد .واقعــا تحمــل همکارانــم در مواجهــه میدانــی
قابــل تقدیــر اســت البتــه برخــی از نیروهــای پلیــس در
ایــن حــوادث دچــار مصدومیــت و مجروحیــت شــدند،
همچنیــن دو تــن از سبزپوشــان جــان برکــف و مخلــص بــه
فیــض رفیــع شــهادت نائــل آمدنــد کــه از خداونــد متعــال
علــو درجــات ایــن شــهیدان و همچنیــن شــهدای عزیــز
بســیج را خواســتاریم.
نوریــان افــزود :همــان طــور کــه فرمانــده نیــروی
انتظامی    اعــام کردنــد «امنیــت مــردم» خــط قرمــز
پلیــس است.دشــمنان نظــام و انقــاب اســامی    بدانند کــه
نیروهــای "وظیفــه شــناس"" ،متعهــد" و "مردمــی" پلیــس
در کنــار و همــراه مــردم بــرای برقــراری نظــم ،امنیــت و
آرامــش جامعــه از هیــچ تــاش و کوششــی دریــغ نخواهنــد
کــرد ،ان شــاء اهلل بهتدریــج اقدامــات نیــروی انتظامــی،
در تــداوم شناســایی و دســتگیری عوامــل خودفروختــه و
آشــوبگر و برخــورد بــا برهــم زننــدگان نظــم و امنیــت ،بــه
ســمع و نظــر مــردم شــریف ایــران اسالمی    میرســد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس ،نوریــان در پایــان گفــت:
انتظــار اســت مــردم عزیــز نیــز در همراهــی بــا فرزنــدان خود
در نیــروی انتظامــی ،هرگونــه اخبــار ،اطالعــات و مشــاهدات
خــود در خصــوص اقدامــات خرابکارانــه را ســریعا بــه مرکــز
فوریت  هــای پلیســی ( )۱۱۰گــزارش دهنــد.

مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور تشریح کرد

چگونگی کسب مجوز احزاب برای برگزاری
تجمعات قانونی
موالنــوری گفــت :احــزاب و گروههــای سیاســی کــه از
کمیســیون مــاده  ۱۰مجــوز گرفتهانــد می    تواننــد تقاضــای
مجــوز برگــزاری تجمــع کننــد و بایســتی درخواســت خود را
ســه روز قبــل از موعــد برگــزاری تجمــع یــا راهپیمایــی بــه
کمیســیون ارائــه کننــد تــا بررســی و اعــام نظــر شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،حمیــد مالنــوری مدیــرکل دفتــر
سیاســی و دبیــر کمیســیون مــاده  ۱۰قانــون نحــوه
فعالیــت احــزاب و گروههــای سیاســی بــا اشــاره بــه اینکــه
یازدهمیــن جلســه ایــن کمیســیون امــروز ۲۹آبــان مــاه
برگــزار شــد ،بــه برگــزاری انتخابــات تعییــن نماینــدگان
دبیــران کل احــزاب ملــی و اســتانی جهــت عضویــت در
کمیســیون مــاده  ۱۰احــزاب در هفتــه گذشــته اشــاره کــرد
و اظهــار کــرد :براســاس مــاده  ۱۱دســتورالعمل تبصــره ســه
مــاده  ۱۰قانــون؛ موضــوع انتخــاب نماینــده دبیــران کل،
بایســتی گــزارش برگــزاری جلســه انتخابــات بــه کمیســیون
مــاده  ۱۰ارائــه شــود تــا پــس از بررســی و تاییــد کمیســیون
مــاده ۱۰احــزاب ،کســانی کــه حائــز رای شــدند بــه عضویت
ایــن کمیســیون درآینــد .برهمیــن اســاس اولیــن دســتورکار
جلســه امــروز کمیســیون ارائــه و بررســی گــزارش ایــن
انتخابــات بــود.
وی ادامــه داد :انتخابــات تعییــن نماینــده دبیــران کل
احــزاب ملــی و اســتانی در کمیســیون مــاده  ۱۰قانــون
نحــوه فعالیــت احــزاب و گروههــای سیاســی در روز ۲۱
آبــان مــاه در دو نوبــت صبــح و بعدازظهــر برگــزار شــد.
در انتخابــات دبیــران کل احــزاب اســتانی بــه اســتناد آرای
انتخابــات ،آقــای محمدعلــی تبرایــی بــا  ۱۴رای از مجمــوع
 ۱۶رای بــه عنــوان منتخــب دبیــران کل احــزاب اســتانی
تعییــن شــدند و فراینــد انتخابــات و نحــوه نتایــج آراء بــه
تاییــد کمیســیون مــاده  ۱۰رســید تــا ایــن فــرد بــه مــدت
دو ســال بــه عضویــت کمیســیون مــاده  ۱۰احــزاب درآیــد.
موالنــوری اضافــه کــرد :در نوبــت عصــر همــان روز
انتخابــات دبیــران کل احــزاب ملــی را برگــزار کردیــم کــه
از مجمــوع  ۵۸رای مأخــوذه صحیــح در ایــن انتخابــات ،بــا
توجــه بــه اینکــه ایــن انتخابــات بــه مرحلــه دوم کشــیده
شــد ،در نهایــت آقــای قدرتعلــی حشــمتیان بــا  ۳۱رای
بــه عنــوان منتخــب دبیــران کل احــزاب ملــی جهــت
عضویــت در کمیســیون انتخــاب شــد و امــروز نیــز فراینــد
رای گیــری و نتایــج آراء بــه تاییــد کمیســیون مــاده ۱۰
احــزاب رســید و ایــن فــرد نیــز بــه مــدت دو ســال بــه
عضویــت ایــن کمیســیون درآمــد.
دبیــر کمیســیون مــاده  ۱۰نحــوه فعالیــت احــزاب و
گروههــای سیاســی ضمــن مقایســه انتخابــات اخیــر بــا
انتخابــات ســال  ۹۶گفــت :در ایــن دوره شــاهد حضــور
بســیار چشــمگیر احــزاب بودیــم .در ســال  ۸۳ ،۹۶حــزب
اســتانی دارای پروانــه فعالیــت بودنــد کــه از ایــن میــان
تنهــا  ۱۳نفــر (یعنــی  ۱۵درصــد واجدیــن شــرایط) در
انتخابــات شــرکت کردنــد امــا در ایــن دوره از  ۳۳حــزب

تخصیص کارت بلیت
 300هزار تومانی به سربازان
در صورت تصویب شورای شهر
عضـو کمیسـیون حمـل و نقـل شـورای شـهر تهـران از
تصویـب اختصـاص  2000سـهمیه کارت بلیـت 300هزار
تومانـی به سـربازان در این کمیسـیون در فـاز اول خبر داد.
افشـین حبیـب زاده در گفتوگـو بـا ایسـنا ،بـا بیـان اینکه
کمیسـیون حمـل و نقل شـورای شـهر تهران در جلسـهای
موضـوع ارائـه کارت بلیت تخفیـف دار به سـربازان را مورد

دارای پروانــه  ۱۶حــزب( یعنــی  ۴۹درصــد واجدیــن
شــرایط) شــرکت کردنــد .همچنیــن در دور قبلــی۱۶۵ ،
حــزب ملــی دارای پروانــه داشــتیم کــه از ایــن تعــداد تنهــا
 ۴۳نفر(یعنــی  ۲۶درصــد واجدیــن شــرایط) در انتخابــات
شــرکت کردنــد ،درحالــی کــه در ایــن دوره از مجمــوع ۸۳
حــزب ملــی ۵۹ ،حــزب (یعنــی  ۷۱درصــد واجدیــن شــرایط)
در انتخابــات هفتــه گذشــته شــرکت کردنــد.
مالنــوری اضافــه کــرد :افزایــش میــزان مشــارکت احــزاب
ملــی و اســتانی در انتخابــات ایــن دوره ،بــه دلیــل اطــاع

رســانی صحیــح ،حساســیت احــزاب نســبت بــه موضــوع و
هماهنگــی دفتــر سیاســی بــا احــزاب بــود تــا جایــگاه احزاب
در کمیســیون مــاده  ۱۰کــه یکــی از کمیســیون  های مهــم
اســت ،بــه خوبــی دیــده شــود.
دبیــر کمیســیون مــاده  ۱۰احــزاب ،دســتورکار بعــدی ایــن
جلســه کمیســیون را بررســی صالحیــت مســئولین شــعب
اســتانی احــزاب اعــام کــرد و گفــت :در یازدهمیــن جلســه
کمیســیون مــاده  ،۱۰صالحیــت مســئولین  ۱۹شــعبه
اســتانی مــورد بررســی قــرار گرفــت.
وی در همیــن راســتا ادامه داد :در اســتان همــدان؛ صالحیت
مســئولین شــعب احــزاب جامعــه اســامی    کارگران،
جمعیــت ایثارگــران انقــاب اســامی ،جامعــه جوانــان
متحــد اســامی ،جمعیــت پیــروان حضــرت زینــب ،حــزب
تدبیــر و توســعه ایــران اســامی ،حــزب همبســتگی
دانــش آموختــگان ایــران ،حــزب جامعــه انجمن  هــای
اســامی    اصناف و بــازار ،حــزب اعتمــاد ملــی و همچنیــن
ســازمان عدالــت و آزادی ایــران اسالمی    بررســی و تاییــد
شــد.
مالنــوری افــزود :همچنیــن در اســتان همــدان دو حــزب
ســازمان معلمــان ایــران و حــزب آزادی تقاضــای تاســیس
شــعبه اســتانی داشــتند کــه بــرای بررســی بیشــتر بــه
جلســه بعــدی کمیســیون مــاده  ،۱۰موکــول شــد.
دبیــر کمیســیون مــاده  ۱۰افــزود :در اســتان ایــام نیــز
صالحیــت مســئولین شــعب اســتانی  ۵حــزب شــامل
انجمــن روزنامــه نــگاران زن ایــران ،جمعیــت حمایــت از
بررسـی قـرار داد ،گفـت :در این جلسـه کمیسـیون حمل و
نقـل به ایـن جمع بندی رسـید کـه میتواند با کمک سـتاد
کل نیروهـای مسـلح کارت بلیـت تخفیـف دار به سـربازان
بد هد .
وی بـا بیـان اینکـه با توجـه به سـهمیهای که بـرای کارت
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حقــوق بشــر زنــان ،انجمــن اسالمی    مهندســان ایــران،
مجمــع نیروهــای خــط امــام و مجمــع فرهنگیــان ایــران
اســامی    مورد تاییــد قــرار گرفــت.
وی اضافــه کــرد :در اســتان ســمنان هــم ســه حــزب
تقاضــای تاســیس شــعبه داشــتند کــه مســئولین شــعب
اســتانی حــزب نــدای ایرانیــان و حــزب کارگــزاران
ســازندگی ایــران مــورد تاییــد قــرار گرفــت و بررســی
صالحیســت مســئول پیشــنهادی شــعبه حــزب آزادی بــرای
بررســی بیشــتر بــه جلســه آتــی کمیســیون موکــول شــد.
مالنــوری در ادامــه بــا بیــان اینکــه بررســی تمدیــد
پرونده  هــای اقلیت  هــای دینــی ،از دســتورکارهای دیگــر
ایــن جلســه کمیســیون بــود ،اظهــار کــرد :در یازدهمیــن
جلســه  ۸پرونــده تمدیــد پروانــه مــورد بررســی قــرار گرفــت
کــه پرونــده انجمــن خیریــه بانــوان ارامنــه تهــران ،باشــگاه
فرهنگــی و وزرشــی ارامنــه آرارات ،انجمــن خلیفــه گــری
آشــوری کلدانــی کاتولیــک آذربایجــان غربــی ،انجمــن
زرتشــتیان مزرعــه کالنتــر یــزد ،انجمــن زرتشــتیان یــزد،
انجمــن فرهنگــی ارامنــه چهارمحــال و شــورای خلیفــه
گــری ارامنــه اصفهــان و جنــوب ایــران ،بررســی و بــا تمدید
پروانــه آنهــا موافقــت شــد .همچنیــن تمدیــد پروانــه انجمن
فرهنگــی وزرشــی ارامنــه ســاردارآباد بــرای بررســی بیشــتر
بــه جلســه بعــد موکــول شــد.
دبیــر کمیســیون مــاده  ۱۰قانــون نحــوه فعالیــت احــزاب
و گروههــای سیاســی در ادامــه نشســت در پاســخ بــه
خبرنــگاران مبنــی بــر اینکــه آیــا حــزب یــا گروهــی
درخواســت برگــزاری راهپیمایــی یــا تجمــع در روزهــای
اخیــر بــه کمیســیون مــاده  ۱۰ارائــه کــرده اســت ،عنــوان
کــرد :بــه اســتناد مــاده  ۱۳قانــون نحــوه فعالیــت احــزاب و
گروههــای سیاســی؛ احــزاب و گروههــای سیاســی کــه از
کمیســیون مــاده  ۱۰مجــوز گرفتهانــد می    تواننــد تقاضــای
مجــوز برگــزاری تجمــع کننــد و بایســتی درخواســت خــود
را ســه روز قبــل از موعــد برگــزاری تجمــع یــا راهپیمایــی
بــه کمیســیون ارائــه کننــد تــا بررســی و اعــام نظــر شــود.
وی افــزود :دو گونــه تجمــع داریــم ،تجمــع در محیــط بــاز و
تجمــع در داخــل مکانهــای مســقف کــه تجمــع در مکانهای
بــاز نیــاز بــه اخــذ مجــوز دارد امــا برگــزاری تجمــع در
مکانهــای مســقف نیــاز بــه اخــذ مجــوز از کمیســیون
نــدارد ،باایــن حــال مســئولین و متولیــن برگــزاری تجمــع
بایــد جزئیــات برگــزاری مراســم را بــه فرمانــداری محــل
اطــاع رســانی کنــد و مســئولیت برگــزاری برعهــده
مســئولین برگــزار کننــده اســت.
مالنــوری تصریــح کــرد :در ایــن ۱۰ماهــی کــه بنــده
مســئولیت کمیســیون مــاده  ۱۰را برعهــده داشــتم تقاضایــی
از ســوی احــزاب و گروههــای قانونــی بــرای برگــزاری
تجمــع یــا راهپیمایــی نداشــتیم؛ گرچــه برخــی اشــخاص
درخواســت داده انــد کــه ایــن موضــوع در کمیســیون قابــل
بررســی نبــوده اســت.
بلیتهـای تخفیـف دار در نظر گرفته شـده میتوان نسـبت
بـه صـدور اقدام کـرد ،گفت :بر همین اسـاس فعلا در فاز
اول بـرای  2000نفر سـرباز تا سـقف هـر کارت  300هزار
تومـان صادر میشـود.
رئیـس کمیتـه عمران شـورای شـهر تهـران با بیـان اینکه
براین اسـاس نیروهای مسـلح ،سـربازان را به شـهرداری
معرفـی میکننـد ،گفـت :کارت بلیت  هـای سـربازان
300هـزار تومـان شـارژ می    شـود امـا از ایـن میـان
20درصـد مبلـغ را سـتاد کل و  80درصـد را نیز شـهرداری
تهـران پرداخـت میکنـد.
حبیـب زاده افـزود :ایـن مهـم در کمیسـیون حمـل و نقـل
شـورای شـهر مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و بایـد در صحن
شـورا نیـز تصویب شـود.

تصادف در سراوان رشت
هفت مصدوم بر جا گذاشت
تصــادف شــامگاه گذشــته دو دســتگاه خــودرو پــژو  ۴۰۵و مینــی
بــوس در ســراوان رشــت هفــت مصــدوم را راهــی بیمارســتان
کــرد.

رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت  هــای پزشــکی اســتان
گیــان روز چهارشــنبه در بــاره ایــن تصــادف بــه خبرنــگار ایرنــا
گفــت :یــک مــورد حادثــه ترافیکــی ســاعت حــدود  ۲۰دیشــب
بــه ایــن مرکــز اطــاع داده شــد کــه بالفاصلــه تیــم فوریت  هــای
پزشــکی بــرای امدادرســانی بــه محــل تصــادف در ســراوان
رشــت اعــزام شــدند.
پیمــان اســدی بــا اشــاره بــه مصدومیــت هفــت نفــر در ایــن
حادثــه بــه دلیــل برخــورد پــژو  ۴۰۵بــا مینــی بــوس اظهــار
داشــت :تیــم فوریت  هــای پزشــکی اســتان گیــان مصدومــان
ایــن حادثــه را بــرای مــداوا بــه بیمارســتان پورســینا رشــت
منتقــل کردنــد.
رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت  هــای پزشــکی اســتان
گیــان از راننــدگان خواســت تــا بــا توجــه بــه بارندگی  هــا قوانیــن
راهنمایــی و رانندگــی را رعایــت کــرده و بــا ســرعت مطئمنــه
حرکــت کننــد.
مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت  هــای پزشــکی گیــان دارای
افــزون بــر  ۴۰۰نیــرو ،یکصــد و  ۲۰دســتگاه آمبوالنــس  ،دو
موتورالنــس و یــک دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس اســت .مــردم در
صــورت نیــاز بــه فوریت  هــای پزشــکی بــا  115تمــاس بگیرنــد.

دستگیری اغتشاشگران غیربومی    
در لرستان
ایسنا/لرســتان فرمانــده انتظامی    لرســتان بــا اشــاره بــه
دســتگیری عوامــل و برخــی لیدرهــای آشــوبگران و مخــان
نظــم و امنیــت ،گفــت :برخــی از اغتشاشــگران در اســتان

هشدار وضعیت "فاجعه" در جنوب
استرالیا
در پـی تداوم آتشسـوزیها در اسـترالیا هشـدار وضعیـت "فاجعه"
در جنوب این کشـور اعالم شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،افزایش دمـا و وزش بـاد ،بحران آتشسـوزی
در بیشـهزارهای اسـترالیا را تشـدید کرده و انتظار مـیرود دو ایالت
ایـن کشـور وخیمتریـن شـرایط در فصـل آتشسـوزی را تجربـه
کنند .

غیربومی    بودنــد .ســردار مهدیاننســب در حاشــیه راهپیمایــی
مــردم خرمآبــاد در محکومیــت تخریــب امــوال عمومی    توســط
آشــوبگران ،اظهــار کــرد :مــردم والیتمــدار خــرم آبــاد یکپارچــه
و در راســتای ایجــاد امنیــت و حمایــت از والیــت بــه میــدان آمدند.
وی بــا ذکــر ایــن مطلــب کــه حضــور جمعیــت کــم نظیــر مــا
بیانگــر آن اســت کــه مــردم آرامــش و امنیــت را دوســت دارنــد،
خاطرنشــان کــرد :مــردم در حالــی کــه مطالبــات خــود را بیــان
میکننــد بــا اشــرار و دشــمنان برخــورد میکننــد.
مهدیاننســب بــا اشــاره بــه اینکــه آشــوبگران و بــر هــم
زننــدگان نظــم و امنیــت در لرســتان توســط نیــروی انتظامــی    و
نهادهــای امنیتــی دســتگیر شــدند ،ادامــه داد :برخــی دیگــر از
آشــوبگران تحــت تعقیــب هســتند.
وی تاکیــد کــرد :مــردم امــروز بــا حضــور خــود مشــت محکمی    بــر
دشــمنان و نظــام ســلطه زدند.
فرمانــده انتظامی    لرســتان بــا اشــاره بــه اینکــه دســتگیری
و شناســایی آشــوبگران ادامــه دارد ،ادامــه داد :برخــی از
اغتشاشــگران در لرســتان غیربومی    بودنــد امــا اطالعــات جزئــی
پــس از تکمیــل دســتگیریها در قالــب نشســت خبــری اعــام
خواهــد شــد.

سرکرده باند شرارت جنوب کرمان
دستگیر شد
رییــس شــورای تامیــن شهرســتان قلعهگنــج از انهــدام یــک
بانــد شــرارت و دســتگیری ســرکرده آن در شهرســتانهای
جنوبــی اســتان کرمــان خبــر داد.

عطــا ناوکــی فرمانــدار قلعهگنــج شــامگاه ســه شــنبه در گفــت
و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت :ســربازان گمنــام امــام
زمــان (عــج) بــا اقدامــات اطالعاتــی توانســتند قاتــل فــراری
و ســرکرده بانــد شــرارت را در منطقــه جلگــه چاههاشــم
شهرســتان دلــگان از توابــع اســتان سیســتان و بلوچســتان
دســتگیر و تحویــل مقامــات قضایــی دهنــد.
وی تصریــح کــرد :قتــل ســه نفــر ،تیرانــدازی ایذایــی و مجروحیت
و قطــع عضــو چنــد نفــر ،تهدیــد روســای ادارات ،تهدیــد معلمــان
و تعطیــل کــردن مــدارس ،زورگیــری و تهدیــد ســرمایهگذاران از
ســوابق ایــن شــرور مســلح اســت.
ناوکــی اظهــار داشــت :خبــر دســتگیری ایــن شــرور باعــث
خوشــحالی مــردم پنــج شهرســتان جنوبــی اســتان کرمــان بــه
ویــژه شهرســتان قلعهگنــج شــده اســت.
وی بــه انتخــاب شهرســتان قلعهگنــج بــه عنــوان شــهر نمونــه
اقتصــاد مقاومتــی اشــاره کــرد و گفــت :ایجــاد امنیــت پایــدار در
منطقــه باعــث رونــق اقتصــادی ،توســعه زیرســاختها و حضــور
ســرمایهگذاران میشــود.
قلعهگنــج بــا  ۱۴هــزار و  ۲۰۰کیلومتــر مربــع مســاحت و ۸۵
هــزار نفــر جمعیــت در فاصلــه  ۴۵۰کیلومتــری جنــوب کرمــان
واقــع شــده اســت.
جنــوب کرمــان بــا یــک میلیــون نفــر جمعیــت ،یــک ســوم
مســاحت اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

بین الملل

بـه گـزارش ایسـنا ،بر اسـاس بیانیـه پلیـس مراکش ،دو فـرد ۳۶
و  ۴۲سـاله مظنـون بـه ارتبـاط بـا یک شـبکه جنایـی قاچـاق مواد
مخـدر طی ایـن عملیات دسـتگیر شـدند.
طـی عملیاتی که در یک فروشـگاه در شـهر "بوفکـران" در نزدیکی
شـهر "مکنـاس" صورت گرفـت ،یک دسـتگاه خودرو ،مبلـغ زیادی
پـول و محموله بـزرگ مواد مخدر کشـف و ضبط شـد.
طبـق اعلام دفتر مقابلـه با مـواد مخدر و جرم سـازمان ملـل متحد
( ،)UNODCبـه رغـم تالشهـای زیاد بـرای خنثی کردن کشـت
کانابیـس و حشـیش در یـک دهـه گذشـته ،مراکش همچنـان یکی
از بزرگتریـن تولیدکننـدگان ایـن گیـاه مخدر در جهان اسـت.
بنـا بـر گـزارش خبرگـزاری شـینهوا ،آمارهـای رسمی    نشـان
می    دهـد کـه مقامـات امنیتـی مراکش تـا تاریخ  ۱۵سـپتامبر سـال
جـاری میلادی ( )۲۰۱۹بیـش از  ۱۱۲تُـن کانابیس و مشـتقات آن
را توقیـف کردهانـد.

شناسایی  ۲۵مهاجر غیرقانونی
در کشتی انگلیسی
دیـروز افزایـش دمـا در جنـوب اسـترالیا موجـب شـد وضعیـت
هشـدار "فاجعـه" -باالتریـن سـطح خطـر -اعلام شـود .همچنین
پیشبینیهـا حاکـی از آن اسـت طی روز پنجشـنبه آتشسـوزی در
تاسـمانی بـه شـدیدترین وضعیت برسـد.
بـه گـزارش شـبکه خبـری بیبیسـی ،از مـاه گذشـته و شـروع
آتشسـوزیها در بیشـهزارهای اسـترالیا دسـتکم شـش نفر جان
خـود را از دسـت دادهانـد .همچنیـن در دو ایالـت نیوسـاوث ولـز و
کوئینزلنـد بیـش از  ۵۰۰واحد مسـکونی تخریب شـده و بحثهایی
در مـورد تاثیـرات خشکسـالی و تغییـرات اقلیمی    در رابطـه با وقوع
ایـن حادثـه طبیعـی مطرح شدهاسـت.

مقامـات هلنـد از شناسـایی  ۲۵مهاجر خبـر دادند که قصد داشـتند
بـا پنهـان شـدن در یک کامیـون یخچـالدار از طریق کشـتی باری
خـود را به انگلیس برسـانند.
بـه گزارش ایسـنا ،به گفتـه مقامات هلندی این کشـتی بـاری مدت
کوتاهـی پـس از آنکـه ایـن کشـور را به مقصـد انگلیس تـرک کرد
به بنـدر «فالردینگن» بازگردانده شـد.

وقوع زلزله  ۶.۲ریشتری در مکزیک
مرکـز لرزهنـگاری آمریـکا از وقـوع زلزلهای بـه بزرگی  ۶.۲ریشـتر
در مکزیـک خبر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بنابـر اعلام مرکـز لرزهنـگاری آمریـکا ایـن
زمیـن لـرزه بـه بزرگـی  ۶.۲ریشـتر  ۱۲۰کیلومتـری غـرب منطقه
 Suchiateدر ایالـت «چیاپـاس» را لرزانـد .همچنیـن کانـون این
زلزلـه در عمـق  ۲۶.۱کیلومتـری بودهاسـت.
گزارشـی از تلفـات و خسـارتهای احتمالـی ایـن حادثـه منتشـر
نشد هاسـت.
اسـپوتنیکنیوز نوشـت :در پـی این زمین لرزه هشـداری نسـبت به
وقوع سـونامی    صادر نشـد.

کشف محموله بزرگ مواد مخدر
در شهر شمالی مراکش
پلیـس مراکـش از کشـف و ضبـط یـک محمولـه بـزرگ کانابیـس
در حومـه شـهر شـمالی "مکنـاس" ایـن کشـور در روز سهشـنبه
خبر داد.

مقامـات هلنـدی بـا بیـان اینکـه ایـن  ۲۵مهاجـر قصـد داشـتند با
پنهـان شـدن در کامیونـی و از طریـق یک کشـتی باری این کشـور
را تـرک کننـد ،اظهـار داشـتند :دو نفـر از مهاجـران به بیمارسـتان
منتقـل شـده و  ۲۳نفـر دیگر پیش از انتقـال بـه اداره پلیس ،چکاپ
پزشـکی شدند.
ملیـت مهاجران مشـخص نشدهاسـت امـا گفته شـده بیشـتر آنان
جـوان بودهاند.
بنابـر اعلام پلیـس هلنـد راننـده کامیـون دسـتگیر شـده و بـه
دلیـل احتمـال مشـارکت در قاچـاق انسـان مـورد بازجویـی قـرار
گر فتها سـت .
بـه گـزارش ژاپـن تـودی ،در مـاه اکتبـر نیـز  ۳۹جسـد بـا ملیـت
ویتنامـی    در یـک کامیـون یخچـالدار در نزدیکی لندن کشـف شـد
و  ۱۰نفـر در ارتبـاط بـا ایـن پرونـده دسـتگیر شـدند.

آرژانتین  ۵.۸ریشتر لرزید
سـازمان زمیـن شناسـی ایـاالت متحـده ( )USGSاز وقـوع
زمینلـرزهای بـه بزرگـی  ۵.۸ریشـتر در  ۶۳کیلومتری جنوب شـهر
"سـان لوئیـس" آرژانتیـن خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،ایـن زمینلـرزه روز چهارشـنبه در سـاعت
 ۲۳:۱۰بـه وقـت گرینویـچ بـه وقـوع پیوسـته اسـت.
بنـا بـر گـزارش خبرگزاری شـینهوا ،عمـق ایـن زمینلـرزه نیز ۱۰
کیلومتـری زمین اعالم شـده اسـت.
تاکنـون گزارشـی از خسـارت احتمالـی در پـی ایـن زمیـن لـرزه
منتشـر نشـده اسـت.

