اخبار
تمدید تاریخ اعزام به خدمت مشموالن
زلزلهزده شهرستان سیسخت

س��ازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در
اطالعیهای اعالم کرد :مش��موالن اعزامی
اسفندماه سال  ۹۹شهرستان سیسخت که
در اثر زلزله دچار آسیب شده و قادر به اعزام
به خدمت نبودهاند ،میتوانند در صورت تمایل
و ارائه درخواست ،تاریخ اعزام به خدمت خود
را تا اردیبهش��ت م��اه  ۱۴۰۰تمدید کنند.به
گزارش ایرنا  ،سازمان وظیفه عمومی نیروی
انتظامی در اطالعیه ای یادآور شد :به منظور
همدردی با مشموالن و خانواده های آنان در
منطقه زلزله زده سی سخت و محدوده آنان،
تسهیالتی برای تمدید تاریخ اعزام به خدمت
برای این دسته از عزیزان در نظر گرفته شده
اس��ت.تمامی مش��موالن اعزامی اسفند ماه
س��ال  ۹۹شهرستان سی س��خت که در اثر
زلزله دچار آس��یب ش��ده و قادر به اعزام به
خدمت نبوده اند ،می توانند در صورت تمایل
و ارائه درخواست ،تاریخ اعزام به خدمت خود
را تا اردیبهش��ت م��اه  ۱۴۰۰تمدید کنند.در
صورتی که این عزیزان امکان مراجعه برای
ثبت درخواست را ندارند ،مدت غیبت آنان تا
اردیبهشت ماه  ۱۴۰۰توجیه می شود.در این
اطالعیه آمده است ،این مشموالن می توانند
درخواس��ت های خود را به نزدیکترین دفتر
خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس )۱۰+یا
وظیفه عمومی شهرس��تان یا اس��تان محل
س��کونت خود ارائه کنند و پیگیری الزم را
به عمل آورند.مشموالن و خانواده های آنان
برای کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند از
طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی
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 12هزار ساختمان پرخطر در تهران

عضو ش��ورای ش��هر ته��ران با اش��اره به
 1200پ��روژه توس��عه محلی در س��ال 99
گف��ت 12500:س��اختمان پرخط��ر داریم.
به گزارش ف��ارس ،محمد س��االری عضو
ش��ورای ش��هر تهران روز س��ه ش��نبه در
صحن ش��ورا در نطق پیش از دس��تور خود
درباره موضوع شهرفروشی و شهرسازی در
تهران اظهار داش��ت :لغو مصوبه برجباغها
و جایگزین مصوب��ه خانهباغ ،تعیین تکلیف
طرح موضوع��ی باغات انب��وه و صیانت از
می��راث طبیعی و باغات ش��هر در این دوره
از شهرداری انجام گرفته و تالش کردیم از
سونامی مالسازیها و بلندمرتبهسازیهای
بی قاعده در پایتخ��ت جلوگیری کنیم.وی
اف��زود :بارگ��ذاری طرح تفصیل��ی بر روی
س��امانه شهرس��ازی جهت توق��ف فروش
تراک��م فراتر از طرح تفصیل��ی و برخورد با
تخلفات پروژههای بزرگمقیاس ساختمانی
از اقدام��ات ای��ن دوره ش��هرداری ب��وده و
رویکرد کمیس��یون ماده  5ش��هر تهران از
درآمدزایی بیقاعده به کیفیتبخشی تبدیل
شده اس��ت.عضو ش��ورای ش��هر تهران با
اشاره به انضباطبخشی به حوزه شهرسازی
گفت :حذف رانت و امضاهای طالیی مورد
توجه ق��رار گرفته و تصویب بیش از 1200
پروژه توس��عه محلی در سال  99داشتهایم.
ساالری گفت :ساخت و سازهای انبوه روی
گس��لهای ش��هر تهران و وج��ود 12500
س��اختمان پرخطر داری��م از تبعات رویکرد
شهرفروش��ی اس��ت و تبعات س��ویی را در
جامعه به همراه دارد.
هزینه  ۸تا  ۱۵میلیونی داروهای هر
بیمار نادر در ماه

مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر ایران گفت:
حداق��ل  ۸و حداکثر  ۱۵میلیون تومان برای
ه��ر بیمار ن��ادر باید در ماه هزینه ش��ود که
بسیاری از خانوادهها توان پرداخت این رقم
را ندارن��د و بنیاد نیز اعتباری را برای کمک
به ای��ن خانوادهها ندارد.حمیدرضا ادراکی در
گفتوگو با تسنیم در آستانه روز بیماریهای
نادر راجع به سابقه تشکیل بنیاد بیماریهای
نادر ،گفت :تا امروز اطالعات  3هزار و 810
بیم��ار نادر در کمیس��یون علم��ی این بنیاد
بهعنوان بیمار نادر تش��خیص داده شدهاند و
مدارک تش��خیص بیماری و درمان آنها اخذ
ش��ده اس��ت.ادراکی با یادآوری نامگذاری 8
اسفند روز بیماریهای نادر خاطرنشان کرد:
در زمان حاضر پزش��کان متخصص مرتبط
ب��ا بیماریهای نادر در کلینیک مربوط به این
بنی��اد بیماران را ویزی��ت میکنند همچنین
این بیماران نیاز به حمایت بیش��تر از سوی
دس��تگاهها و س��ازمانهای دولتی دارند.وی
همچنین به هزینههای ب��االی تأمین دارو،
تجهی��زات و درمان بیماران نادر در کش��ور
اش��اره کرد و گفت :حداقل  8و حداکثر 15
میلیون تومان برای هر بیمار نادر باید در ماه
هزینه ش��ود که بس��یاری از خانوادهها توان
پرداخت این رقم را ندارند و بنیاد نیز اعتباری
را برای کمک به این خانوادهها ندارد.

رییس سازمان بهزیستی کشور خبر داد؛

توزیع  ۸۰۰۰تبلت و سیمکارت بین دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی

رییس سازمان بهزیستی کش��ور درباره توزیع ۸۰۰۰
تبلت و س��یمکارت بین دانش آموزان تحت پوشش
سازمان بهزیس��تی با حفظ کرامت انسانی بیان کرد:
باتوج��ه به اینک��ه مبلغ تبلت قابل اس��تفاده حدود ۳
میلی��ون تومان ب��ود و مبلغی که بنیاد مس��تضعفان
ب��رای این کار اهدا ک��رد ۲۴ ،میلیاردتوم��ان بود ،ما
می توانس��تیم برای ح��دود  ۸۰۰۰نفر ای��ن اقدام را
انجام دهیم .به گزارش ایس��نا ،وحی��د قبادی دانا در
مراس��م توزیع هوش��مند  ۸۰۰۰تبلت و س��یمکارت

بین دانشآموزان تحت پوش��ش س��ازمان بهزیستی
با حفظ کرامت انس��انی ،بیان کرد :بنیاد مستضعفان
انقالب اسالمی مبلغ  ۲۴میلیاردتومان را تامین اعتبار
کرد .در ای��ن زمان همکاری مومنانه بین بخشهای
مختلف در کشور شکل گرفت .اینجا بود که مجموعه
نهاد عمومی و غیردولتی مانند رایتل پیش��قدم شد و
پیش��نهاد داد که حاضریم س��یمکارت الزم را تامین
کنیم.وی افزود :دکتر عباس��ی در بهزیستی گفتند که
میت��وان کار را از طری��ق الکترونیکی انجام دهیم و

دکتر رضازاده پیشقدم شدند.رییس سازمان بهزیستی
کش��ور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد:
باتوج��ه به اینک��ه مبلغ تبلت قابل اس��تفاده حدود ۳
میلی��ون تومان ب��ود و مبلغی که بنیاد مس��تضعفان
ب��رای این کار اهدا کرد ۲۴ ،میلیاردتومان بود ،ما می
توانس��تیم برای حدود  ۸۰۰۰نفر ای��ن اقدام را انجام
دهیم .با بررس��یهای همکارانمان به جمعیت ۸۰۰۰
نفره مددجویان امدادبگیر که در س��ن  ۱۳تا  ۱۸سال
هس��تند در سراسر کشور رس��یدیم .وی ادامه داد :از

لحظه اول تمام سعی بر حفظ شان و منزلت اجتماعی
مددجوی��ان بود .هیچ کدام از فرزندان ما با س��ازمان
بهزیس��تی یا بنیاد مس��تضعفان رو در رو نش��دند و و
این تامین اعتبار به صورت هدیه در اختیارش��ان قرار
گرف��ت و هیچ عکس و تصویری در هیچ رس��انهای
از ای��ن افراد تولید و تکثیر نش��د و هیچ بهرهبرداری
سیاس��ی و اجتماع��ی و اقتصادی ب��رای اهدای این
 ۸۰۰۰تبل��ت در میان نبود که در اقصی نقاط کش��ور
این کار به صورت شایسته و شفاف صورت گرفت.

ایران در آستانه رسیدن به بحران میانسالی و کاهش نیروی جوان است؛

تک فرزندی تهدیدی خاموش برای آینده ایران

گ�روه اجتماع�ی  :گرای��ش خانوادهه��ای ایرانی به تک
فرزندی در چند س��ال گذش��ته آینده کش��ور را به خطر
انداخته و بحران جدی پیر شدن جمعیت را رقم زده است.
این روزها در بوستانها و فضای سبز شهری بیشتر افراد
میانسال مشاهده میشوند ،افرادی که برای اینکه بتوانند
با همساالن خود صحبت کنند در نیمکتهای بوستانها
مینش��ینند و اوقات فراغت خود را این گونه میگذرانند،
اما ش��اید فراموش کرده باش��یم که هدف اصلی از ایجاد
این فضاهای سبز ،ایجاد مکانی برای بازی کودکان بوده
است تا صدای خنده هایشان این فضا را پر کند.این روزها
جمعیت میانسال کشور بیشتر از کودکان و جوانان به چشم
میآید و این موضوع میتواند زنگ خطری برای ایران و
جامعه ایرانی باشد .در  ۳۰سال آینده ایران جزء  ۴کشور پیر
جهان خواهد بود ،آمار والدت منتشر شده از سوی سازمان
ثبت احوال نش��ان میدهد که هر سال میزان والدت در
مقایسه با سالهای قبل کاهش چشمگیری داشته است
و ادام��ه این روند را در چند س��ال اخیر ش��اهد بودیم ،به
طوری که جمعیت شناس��ان معتقدند با این روند کش��ور
دیگر نیروی جوان و آینده س��از نخواهد داشت.پیر شدن
جمعیت ،موضوعی است که در دههها و سالهای گذشته،
رهبر معظم انقالب درباره آن بارها هشدار دادهاند .ایشان
کاهش جمعیت جوان کشور ،خطر
با اشاره به روند رو به
ِ
بزرگ تحدید نسل برای کشور را پیری عمومی میدانند و
بر تعیینکننده بودن مسئله نمای جوان برای کشور تاکید
کردند.رهبر معظم انقالب اسالمی نزدیک به  ۵۰بار درباره
این موضوع هشدار دادهاند ،ایشان در اردیبهشت سال ۹۳
با توجه به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه
به جوانی جمعیت کنونی ،سیاس��تهای کلی جمعیت را
اب�لاغ کردند؛ این سیاس��تها بر اس��اس بند یک اصل
 ۱۱۰قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص
مصلحت نظام تعیین شده است؛ ایشان با در نظر داشتن
نقش مهم جمعیت در پیشرفت کشور ،تأکید فرمودند که

الزم اس��ت برنامهریزیهای جامع برای رشد اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی کش��ور متناس��ب با سیاس��تهای
جمعیتی انجام ش��ود.این روزها تک فرزن��دی پدیدهای
ش��ده اس��ت که زوجین جوان آن را انتخ��اب میکنند،
زوجینی که با زوجهای  ۲۰س��ال گذشته تفاوت بسیاری
دارن��د .مزیتهای معدود تک فرزندی در کنار معایب بی
ش��مار آن به چش��م نخواهد آمد و این امر میتواند برای
جامعه معایب فراوانی داشته باشد.در گذشته هر خانوادهای
حداقل سه فرزند به دنیا میآورد با این تفاوت که زوجین
جوان امروزی از داش��تن یک فرزند نیز ترس دارند .شاید
مش��کالت اجتماعی و اقتص��ادی بهانهای ب��رای عدم
فرزندآوری یا تک فرزندی باشد .زوجهای جوان امروزی
معتقدند ،هرخانوادهای اگر یک فرزند را به ش��یوه صحیح
تربیت کند ،بهتر میتواند آن را به جامعه معرفی کند ،اما

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داد؛

کشف بیش از  ۱۴۰۰سالح سرد نامتعارف در تهران

فرمان��ده انتظام��ی تهران بزرگ اع�لام کرد که
 ۳۶۵س��ارق ،کیف قاپ و حمل کننده سالح سرد
نامتعارف در پایتخت دستگیر شدهاند.
به گزارش ایسنا ،سردار حسین رحیمی در اجرای
ششمین مرحله از طرح “صاعقه” که ظهر سه شنبه
در محل ستاد فاتب برگزار شد ،گفت :همکاران من
در پلیس پیش��گیری هر مرحله از طرح صاعقه را
به طور اختصاصی به برخورد با یک جرم متمرکز
می کنند که در این مرحله رویکرد اصلی برخورد
با حامالن و خرید و فروش کنندگان س�لاح سرد
و کیف قاپان و س��ارقان بود .در همین راس��تا نیز
عملیات ویژه ای در روزهای اخیر در دس��تور کار
قرار گرفته و  ۳۶۵سارق ،کیف قاپ و موبایل قاپ
و حمل کننده سالح سرد نامتعارف دستگیر شدند.
وی ب��ا بیان اینکه در مجموع بالغ بر  ۱۴۰۰قبضه
انواع سالح سرد در این مرحله از طرح کشف شد،
خاطرنش��ان کرد ۸۹ :نفر از دستگیر شدگان قاپ
زن بودند ۱۲۷ .نفر نیز از جمله مجرمانی بودند که
از س��رقت ها و جرایم خود از سالح سرد استفاده
کرده و متاس��فانه سالح س��رد به ابزار اصلی آنان
در ارت��کاب ج��رم تبدیل ش��ده بود.رییس پلیس
پایتخت ادامه داد ۴۱ :نفر از دستگیرش��دگان جزو
اراذل و اوب��اش بوده و  ۱۲۴نفر نیز س��ارق خرد و

متخصص و ماهر ،مهاجرت به داخل صورت میگیرد ،در
نتیجه چنین رفتاری تجانس فرهنگی جامعه را نیز بر هم
خواهد زد و مشکالت متعددی را به دنبال خواهد داشت.
قرائی مقدم افزود :کاهش جمعیت یک بحران جدی است
که شاید اکنون مورد توجه قرار نگیرد ،اما با افزایش مسئله
تک فرزندی در آینده جامعه شاهد مهاجرت نیروی کار به
کش��ور خواهیم بود و تبعات این مسئله از فرار مغزها نیز
بیشتر است.سید ش��هرام علیزاده روانشناس و مشاور در
این باره اظهار کرد :تعداد بس��یار محدودی از افرادی که
ازدواج میکنند ،به داشتن بیش از یک فرزند تمایل نشان
میدهند و به همین دلیل تعداد خانوادههای تک فرزند در
حال افزایش است.او افزود :طبق تحقیقات انجام شده در
این مورد مشخص شده است که کودکان در خانوادههای
چند فرزند از س�لامت روانی بیشتری برخوردار هستند و
پدران و مادران آنها نیز احس��اس ش��ادمانی بیشتری را
تجربه میکنند.این روانش��ناس با تأکید بر اینکه یکی از
معایب خانوادههای تک فرزند این است که تمام امکانات
رفاهی بدون تالش در اختیار کودک قرار میگیرد که این
مسأله ممکن است زیاده خواهی ،عدم تحمل نه شنیدن
از افراد جامعه و عدم تالش��گری او را در پی داشته باشد.
اضافه کرد :نقش پدر و مادر در زندگی یک کودک کافی
نیست و موقعیتهای بس��یاری وجود دارد که کودک به
ی��ک برادر ی��ا خواهر برای تعامل و مش��ورت نیاز دارد و
ای��ن خأل در وجود فرزندان خانوادههای تک فرزند کامال
مشهود است .ایران در آستانه رسیدن به بحران میانسالی
و کاهش نیروی جوان در کش��ور اس��ت ،بحرانی که اگر
به سیاستهای جمعیتی عمل شود ،خانوادهها به داشتن
فرزند بیشتر فکر خواهند کرد ،جالب است بدانید که برای
حل این معضل نیاز است تا هر خانوادهای حداقل  ۴فرزند
داش��ته باش��د ،اما تا زمانی که به این موضوع از س��وی
مسئوالن و افراد جامعه نگاه جدی نشود ،این مسأله حل
نخواهد شد.

آیا از نظر ش��ما این موضوع درس��ت است؟ جالب است
بدانید بر اساس بررسیهای جمعیت شناسی انجام شده،
آمار خانوادههایی که تک فرزند هس��تند در خانوادههای
ثروتمند و مرفه بیشتر از خانوادههای حد متوسط و نیازمند
است ،بنابراین مشکالت اقتصادی نمیتواند دلیلی برای
عدم فرزند آوری باش��د .امان اهلل قرائی مقدم کارشناس
خانواده در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان ،اظهار
ک��رد :زوجین ب��ا اعتقاد ب��ر اینکه فرزند کمت��ر ،زندگی
بهتری را به هم��راه دارد ،پدیده تک فرزندی را رقم زده
و امروز چنین رفتاری یک نوع پرس��تیژ و حتی به نوعی
مد محسوب میش��ود .وی در خصوص آسیبهای تک
فرزندی برای جامعه گفت :کمبود نیروی انسانی و کاهش
جمعیت از مشکالت اساسی تک فرزندی است و هنگامی
که نیروی انسانی کاهش یابد ،برای تأمین نیروی انسانی

فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران هشدار داد؛

خرده فروش مواد مخدر بودند.به گفته رحیمی ،در
این طرح  ۶۲وسیله نقلیه مسروقه نیز کشف شده
و چهار قبضه سالح جنگی نیز از دستگیرشدگان
توقیف شد.رحیمی از اجرای مرحله دیگر از طرح
برخورد با “خانه های مجردی” نیز خبر داد و گفت:
این طرح را از سال گذشته آغاز کردیم و بر اساس
آن با خانه هایی که تحت عنوان مجردی فعالیت
کرده ام��ا در باطن به محلی ب��رای مصرف مواد
مخدر و تجمع افراد مجرم بدل ش��ده بود ،برخورد
کردیم.وی ب��ا بیان اینکه این من��ازل در اطراف
میدان امام حسین و چند نقطه دیگر از تهران قرار
دارد گف��ت :در این مرحل��ه از طرح  ۴۷باب منزل
را در اطراف میدان امام حسین شناسایی و پلمب
کردیم که این منازل در مجموع دارای  ۱۴۷اتاقک
بود که محل به اسکان خرده فروشان مواد مخدر،
سارقان ،اتباع غیر مجاز بیگانه و  ...بدل شده بود.
حیمی در پاسخ به پرسش��ی دیگر پیرامون اجاره
پش��ت بام ها و پدیده پشت بام خوابی گفت :این
موض��وع را قویا تکذیب می کنم .نس��بت به این
موضوع حساسیت زیادی داشتیم و به محض آنکه
یک تصویر در این خصوص منتشر شد به پلیس
امنیت و پلیس پیشگیری دستور بررسی دادیم که
مشخص شد که چنین موردی وجود ندارد.

خطر بیشتر کرونا برای سنین زیر  ۱۰و باالی  ۷۰سال

فرمان��ده س��تاد عملیات مدیری��ت بیم��اری کرونا در
کالنشهر تهران با بیان اینکه با توجه به شباهت عالیم
بالینی ،افتراق نوع جهش یافته ویروس کووید  ۱۹از نوع
کالسیک آن بسیار دشوار است ،گفت :رعایت پروتکل
های بهداشتی کماکان در پیشگیری و کنترل بیماری
کرونا و حتی واریانت های جدید آن نقش موثری دارد.
به گزارش ایسنا ،دکتر علیرضا زالی بااشاره به بروز سه
مورد مرگ ناشی از ویروس جهش یافته جدید در هفته
های اخیر در تهران ،باز توزیع سنی مبتالیان تهرانی را
نکته مهمی از نظر آسیب پذیری گروه های سنی عنوان
کرد.به گفته دکتر زالی در اس��تان تهران آمار مبتالیان
و میزان بس��تری گروه های سنی زیر  ۱۰سال از حدود
 ۹دهم درصد در اس��فند  ۹۸به  ۱۱درصد در بهمن ماه
 ۹۹رسیده است و در گروه سنی باالی  ۸۰سال از ۷,۴
درصد به  ۱۲درصد و در گروه س��نی بین  ۷۰-۸۰سال
نیز از  ۱۱درصد به  ۱۴درصد افزایش یافته اس��ت.وی
افزود :این درحالی اس��ت که میزان مبتالیان و بستری
در گروه های س��نی  ۴۰-۵۰س��ال و  ۵۰-۶۰س��ال و
 ۶۰-۷۰س��ال نسبت به اسفندماه س��ال گذشته حدود
 ۱۲تا  ۱۸درصد کاهش داش��ته اس��ت.زالی با اشاره به
این تغییرات بازتوزیع س��نی مبتالی��ان تاکید کرد :دو
گروه سنی زیر  ۱۰سال و باالی  ۷۰سال در این تغییر
بازتوزیع سنی بیماری جزو گروه های پرخطر تلقی می

ش��وند و این دو طیف س��نی به ویژه اف��راد باالی ۷۰
سال نیازمند رعایت پروتکل های بهداشتی با قاطعیت
بیشتری هستند.به گفته فرمانده ستاد مقابله با کرونای
پایتخت در شبانه روز گذشته  ۲۸۰بیمار جدید کرونایی
در بخش ه��ای عادی و  ۹۲بیمار جدی��د کرونایی در
بخش های ویژه بیمارستان های استان تهران بستری
ش��ده و  ۳۴۵بیمار نیز از بیمارستانهای تهران ترخیص
شدند .همچنین  ۴۵۰۰بیمار با عالیم مشکوک به کرونا
نیز به صورت سرپایی به مراکز بهداشتی  ۲۴۰۰نفر نیز
به بخش های س��رپایی مراکز درمانی مراجعه کردند.
زال��ی با توجه به وجود ویروس جهش یافته تاکید کرد:
باید سختگیری بیشتری اعمال شود زیرا انواع ویروس
های جهش یافته متاس��فانه از سرعت انتشار باالتری
برخوردار هس��تند و ممکن است منجر به میزان مرگ
و میر بیش��تری ش��وند.وی افزود :گروه های سنی که
قبال آس��یب پذیر نبودند ،در مواجهه با ویروس جهش
یافت��ه بیش��تر در معرض ابتال قرار م��ی گیرند و گروه
ه��ای پرخطر نیز در مخاطره بیش��تری قرار دارند.زالی
با اش��اره به دغدغه های وزارت بهداشت درخصوص
بروز طغیان های جدی بیماری در عرصه ملی و استانی
تاکید کرد :مردم و مسئوالن باید رعایت پروتکل های
بهداشتی را به عنوان راهبرد اصلی پیشگیری از بیماری
بیشتر مورد توجه قرار دهند.

آسمان تهران برفی میشود؛

مدیرکل پیشبینی و هش��دار سریع سازمان
هواشناس��ی از کاهش محسوس دمای هوا
بین  ۸ت��ا  ۱۸درجه س��انتیگراد در بیش��تر
نقاط کش��ور خبر داد و گفت :طی پنجشنبه
( ۷اس��فندماه) در تهران بارش برف و باران
خواهیم داشت.
ص��ادق ضیایی��ان در گف��ت و گو با ایس��نا
اظهار کرد :چهارش��نبه ( ۶اس��فند) بر شدت
ش در این اس��تانها افزوده میش��ود و
ب��ار 
گستره آن مناطقی از جمله اردبیل ،گلستان،
خراس��ان شمالی ،ش��مال خراسان رضوی و
ارتفاعات البرز در س��منان و شرق تهران را
ف��را میگیرد.وی ادام��ه داد :بهتدریج از بعد
ازظهر روز چهارشنبه ( ۶اسفند) در خوزستان،
بوشهر ،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه و
بویراحمد ،فارس ،هرمزگان ،لرس��تان ،ایالم
و جن��وب و ن��وار غربی اصفه��ان نیز بارش
پراکنده ب��اران ،گاهی همراه با رعد و برق و
وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات زاگرس

کاهش  ۱۸درج های دمای هوا در برخی نقاط کشور

مرکزی بارش ب��رف رخ میدهد.ضیاییان با
بیان اینکه طی روز پنجش��نبه ( ۷اس��فند) با
گس��ترش فعالیت هر دو س��امانه شمالی و
جنوبی در بیشتر مناطق کشور بهجز مناطق
جنوبی ،جنوب شرقی و شرق هرمزگان شاهد
بارش خواهیم بود ،اظهارکرد :طی روز جمعه
( ۸اس��فند) در س��واحل غرب��ی دریای خزر،
بخشهای��ی از مرکز و جنوب ش��رق و طی
روز ش��نبه ( ۹اسفند) در دامنههای
زاگرس مرکزی و جنوبی و مناطقی
از جنوبش��رق بارش باران و برف
دور از انتظار نیست.به گفته مدیرکل
پیشبینی و هش��دار سریع سازمان
هواشناس��ی طی ای��ن مدت بارش
در مناطق سردس��یر و کوهستانی
ب��ه ش��کل ب��رف و در مناط��ق
جنوبی همراه با رعد و برق اس��ت
همچنین طی روزهای چهارش��نبه
و پنجش��نبه ( ۶و  ۷اس��فند) دمای

هوا در اس��تانهای س��احلی دری��ای خزر و
اردبی��ل بین  ۸ت��ا  ۱۲درجه کاهش مییابد.
ضیاییان با اشاره به اینکه باتوجه به کاهش
قابل مالحظ��ه دما انتظار میرود بارش طی
روز چهارشنبه ( ۶اسفند) در مناطق جلگهای
دریای خزر به شکل باران و برف باشد ،گفت:
طی این روز بهدلیل وزش باد بهنسبت شدید
احتمال کوالک برف در مناطق کوهس��تانی

و گردنههای شمالی البرز نیز وجود دارد.وی
افزود :دمای هوا طی روزهای چهارش��نبه و
بهویژه پنجش��نبه ( ۶و  ۷اس��فند) در شمال
ش��رق بین  ۱۲تا  ۱۸درجه از روز پنجش��نبه
تا جمعه ( ۷و  ۸اسفند) در دامنههای جنوبی
البرز ،ش��رق و جنوب ش��رق کشور بین  ۸تا
 ۱۲درج��ه کاهش خواه��د یافت.ضیاییان با
اشاره به اینکه دریای خزر طی روز چهارشنبه
متالط��م و طوفان��ی همراه با
وزش ب��اد ش��دید و ط��ی روز
پنجشنبه ( ۷اس��فند) نیز مواج
خواهد بود ،اظهارک��رد :تا روز
جمعه ( ۸اسفند) خلیج فارس و
طی امروز و فردا شرق دریای
عمان مواج پیشبینی میشود.
مدیرکل پیشبینی و هش��دار
سریع س��ازمان هواشناسی در
ادامه اظهار کرد :از بعد ازظهر
روز چهارش��نبه و ط��ی روز

پنجش��نبه ( ۶و  ۷اسفند) بهتدریج در جنوب
شرق ،ش��رق ،بخشهایی از شمال شرق و
مرکز کش��ور و طی روز جمعه ( ۸اسفند) در
شرق و جنوب شرق وزش باد شدید همراه با
خیزش گرد و خاک در برخی نقاط پیشبینی
میشود همچنین از اواخر وقت روز چهارشنبه
و ط��ی روز پنجش��نبه باتوجه ب��ه افزایش
س��رعت وزش باد ،خیزش گ��رد و خاک در
جنوب خوزستان دور از انتظار نیست.ضیاییان
در پای��ان درباره وضعیت جوی تهران گفت:
آس��مان تهران چهارشنبه ( ۶اسفند) قسمتی
ابری ،در بعضی س��اعات همراه با وزش باد
ش��دید ،در بعد ازظهر افزایش ابر و با حداقل
دمای  ۳و حداکثر دمای  ۱۲درجه سانتیگراد
و طی روز پنجش��نبه ( ۷اس��فند) نیز ابری،
گاهی همراه با افزایش باد ،بهتدریج کاهش
دما و م��ه رقیق همراه با بارش باران و برف
و با حداقل دمای  ۲و حداکثر دمای  ۶درجه
سانتیگراد پیشبینی میشود.
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اخبارحوادث
کشف بیش از  ۱۲تن
موادمخدر از سوداگران مرگ

معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد
مبارزه با مواد مخدر از کشف بیش از  ۱۲تن
مواد مخدر در کشور در هفته سوم بهمن ماه
خبر داد و گفت :طی این مدت  ۳۴۰دستگاه
خودرو و  ۲۰قبضه سالح توقیف شد.به گزارش
ایرن��ا  ،ناصر اصالنی با بی��ان اینکه مجموع
کشفیات این هفته  ۱۲هزار و  ۴۲۳کیلوگرم
است ،اظهار داش��ت :این میزان کشفیات در
مقایسه با مدت مش��ابه سال گذشته که ۱۴
هزار و  ۱۷۳کیلوگرم اعالم ش��ده بود ،حدود
 ۱۲درصد کاهش را نشان می دهد.وی افزود:
 ۱۰هزار و  ۸۵کیلوگرم از مجموع کش��فیات،
مربوط به ماده مخدر تریاک بوده است که ۸۱
درصد کشفیات را به خود اختصاص میدهد.
معاون دبیرکل س��تاد درباره سایر مواد کشف
شده یادآور شد :همچنین از این میزان۵۶۹ ،
کیلوگ��رم حش��یش ۱۲۶۳ ،کیلوگرم مرفین،
 ۳۰۲کیلوگ��رم هروئین ۶۸ ،کیلوگرم گراس،
 ۸۲کیلوگرم شیشه و  ۵۴کیلوگرم سایر مواد
کشف شده اس��ت.اصالنی با تاکید بر اینکه
در این ب��ازه زمانی ،مجموع ًا  ۵۸۶۹متهم در
ارتب��اط با جرایم م��واد مخدر و خصوص ًا طی
طرحه��ای جمعآوری و س��اماندهی معتادان
متجاهر در سطح کشور دستگیر شدند ،اظهار
داشت :از این تعداد  ۳۸۰۶نفر به اتهام قاچاق
و توزیع مواد مخدر و  ۱۹۸۱نفر معتاد متجاهر
دستگیر شدند که از مجموع دستگیرشدگان
این هفته ۸۲ ،نفر از اتباع بیگانه بودند.
 ۱۴۶میلیارد ریال کاالی قاچاق
طی هفته گذشته کشف شد

رئیس پلیس امنیت اقتص��ادی ناجا از اقدامات
تخصصی و تالشهای شبانه روزی کارآگاهان
پلیس امنیت اقتصادی برای کشف  ۱۴۶میلیارد
ریال انواع کاالی قاچاق در کش��ور طی هفته
گذشته خبر داد و گفت :با این اقدامات فضا کامال
برای قاچاقچیان ناامن شده است.به گزارش ایرنا
 ،سردار محمدرضا مقیمی در تشریح جزئیات این
خبر افزود :با توجه به ضرورت و حساسیت تامین
کاالهای اساسی و سالمت محور و تهیه آسان
آن برای هموطنان ،مقابله و مبارزه با قاچاق کاال
و ارز یک امر ضروری بوده و این مهم به صورت
جدی و مستمر به طرق مختلف توسط این پلیس
در سراس��ر کشور در دس��تور کار قرار دارد.وی
افزود :طی هفته گذشته کارآگاهان این پلیس با
اقدامات تخصصی و تالش های شبانه روزی از
طریق اجرای طرح های ایست و بازرسی ،بازدید
از انبارها و مراکز پخش و توزیع کاال موفق به
کشف انواع کاالی قاچاق از جمله تلفن همراه و
لوازم جانبی آن ،لوازم خانگی ،دستگاه استخراج
ارز دیجیتال (ماینر) ،مقادیر قابل توجهی کاالی
ممنوعه ،لوازم یدکی ،لوازم آرایشی و همچنین
انواع ارز شدند.رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا
با اش��اره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی کاال
و ارزهای مکش��وفه را  ۱۴۶میلیارد ریال برآورد
ک��رده اند ،تصریح ک��رد :در این رابطه  ۶متهم
دستگیر و پس از تشکیل و تکمیل پرونده برای
طی مراحل قانونی به مراجع قضائی و کاالهای
مکشوفه به سازمان جمع آوری و فروش اموال
تملیکیتحویلشدند.
سارق مسافرکش نما در چنگال پلیس

رئیس پلیس آگاهی اس��تان فارس از شناسایی
و دستگیری سارق مس��افرکش نما با اعتراف
به  21فقره س��رقت خبر داد.سرهنگ کاووس
حبیبی در گفتوگو با پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشت :در پی ارجاع چند فقره پرونده به پلیس
آگاهی با عنوان سرقت و زورگیری در پوشش
مسافرکشی ،بررسی موضوع در دستورکار اداره
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فارس قرار گرفت.
وی افزود :در بررس��یهای اولیه مشخص شد،
سارق س��وژه های خود را تحت عنوان مسافر
سوار خودروهاي پرايد و پژو  405سرقتی کرده
و در طول مس��ير با تهديد سالح سرد اقدام به
زورگيري اموال ،گوش��ي تلفن هم��راه و وجه
نقد ميكند.رئیس پلیس آگاهی استان ،تصریح
کرد :کارآگاهان با انجام تحقیقات گسترده و به
کارگیری اقدامات پلیس��ی ،موفق شدند در اين
خصوص يك س��ارق حرفهاي و س��ابقه دار را
شناس��ايي و وي را در يكي از محلههاي شيراز
دستگيركنند.سرهنگحبيبيبابياناينكهسارق
در بررسی های اوليه به  21فقره سرقت به عنف
موبايل ،وجه نقد و  ...با ش��یوه زورگيري تحت
پوشش مس��افر كش اقرار کرد ،عنوان داشت:
متهم پس از س��ير مراحل قانون��ي روانه زندان
شد.این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد:
به هیچ وجه به عنوان مسافر سوار خودروهای
مشکوک نش��وند و در صورت امكان از ناوگان
های حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

