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انهدام شبکه تهیه و توزیع مواد محترقه
ســرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد، از انهدام باند 

تهیه و توزیع مواد محترقه و کشف 589 هزار عدد مواد محترقه خبر داد.
سرهنگ »علیرضا دلیری« گفت: در پی دریافت اطالعاتی مبنی بر دپوی 
مواد محترقه در یک منزل مسکونی، شناسایی و پیگیری موضوع در دستور 

کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با انجام کارهای اطالعاتی و هماهنگی با مقام قضائی، دو 
نفر اعضای باند را در بروجرد شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی بروجرد با بیان اینکه ماموران در بازرسی از محل دپوی 
مواد محترقه، 589 هزار عدد مواد محترقه را کشف کردند، تصریح کرد: متهمان 

جهت سیر مراحل قانونی، با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.
مرگ خاموش

تبریز- خبرنگار کیهان: مسمومیت با مونواکسیدکربن در خیابان عباسی 
تبریز دو قربانی گرفت.ساعت 9 و 29 دقیقه صبح دیروز پس از تماس با مرکز 
اورژانس تبریز مبنی بر کاهش هوشیاری دو مرد 38 ساله و 31 ساله داخل 
خودرو نزدیک ترین آمبوالنس عازم محل ماموریت شد.کارشناســان اعزامی 
اورژانس پس از رســیدن و بررســی وضعیت دو مرد از فوتشــان در چندین 
ســاعت قبل خبر دادند.فوتی ها داخل خودرو در حالی که پارکینگ در بسته 
بود خودروشــان را روشن کرده بودند و دچار مسمومیت با مونوکسیدکربن 

شده و متاسفانه جان باخته بودند.
قاتل فراری به دام افتاد

کرمان- ایرنا: دادســتان عمومی و انقالب انار اســتان کرمان گفت: قاتل 
فراری اهل استان سیستان و بلوچستان پس از گذشت سه سال از وقوع جرم 

در این شهرستان دستگیر شد.
مرتضــی رعیتی افزود: پس از دریافت نیابت قضایی و طی یک ســری 
اقدامات اطالعاتی و با دســتور مقام قضایی، ماموران پلیس آگاهی انار موفق 
به شناسایی و دستگیری قاتل جوان به نام )ع-ب( در این شهرستان شدند.

این مقام قضایی با بیان اینکه قتل در حوالی چشمه زیارتی از توابع شهر 
زاهدان اتفاق افتاده است اظهار کرد: متهم پس از درگیری با مقتول با سالح 

گرم اقدام به قتل کرد و سپس با خودرو مقتول از محل جرم متواری شد.
وی اظهار کرد: متهم پس از ارتکاب جرم به اســتان یزد فرار کرد و در 

همین حین اقدام به ازدواج کرده و در حال حاضر دارای یک فرزند است.
دادســتان انار ادامه داد: متهم به اتهام قتل و ســرقت دستگیر و پس از 
انجام مراحل قانونی در دادســرای این شهرستان، توسط ماموران انتظامی به 

استان سیستان و بلوچستان منتقل شده است.
واژگونی خودرو قربانی گرفت

آبادان- ایرنا: برخورد شــدید یک دستگاه خودروی پژو با »پل« در جاده 
ارتباطی آبادان به اهواز و واژگونی آن، یک کشته و سه زخمی برجای گذاشت.

این حادثه حوالی 30 کیلومتری این مسیر به وقوع پیوست.
در این حادثه چهار سرنشــین به دلیل شــدت برخورد خودرو با پل، در 
خودروی پژو گرفتار شده بودند که با کمک گروه عملیاتی اداره آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری آبادان از خودرو خارج شده و به بیمارستان منتقل 
شدند.فرحانی پور اضافه کرد: یکی از مصدومان زن این حادثه به دلیل شدت 

جراحات، جان خود را در بیمارستان از دست داد.
کشف 2 هزار دستگاه لپ تاپ قاچاق

شــهرکرد- ایرنا: فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشف 2 هزار 
و 144 دســتگاه لپ تاپ قاچاق از برندهای معروف در جاده لردگان- بروجن 
خبر داد.سرتیپ غالمعباس غالمزاده افزود: در پی کسب خبری مبنی بر حمل 
کاالی قاچاق از راه های اســتان موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار 
گرفت و در بازرسی از خودروهای عبوری محموله لپ تاپ قاچاق به ارزش 60 
میلیارد ریال کشف شد.وی گفت: خودرو حامل کاالی قاچاق توقیف و راننده 

خودرو و مالکان این کاالها به مقام قضایی تحویل داده شدند.
غالمزاده در ادامه از توقیف محموله کاالی قاچاق به ارزش 450 میلیون 
ریال در این مســیر خبر داد و گفت: در این محموله 130 کیلوگرم قهوه و 

مواد خوراکی و 720 متر پارچه خارجی کشف شد.
وی از توقیف 2 دستگاه خودرو و دستگیری سه نفر در این ارتباط خبر داد.

محــور ترانزیتی لردگان به بروجن در اســتان چهارمحال و بختیاری از 
مهم ترین راه های جنوب به شــمال کشــور است که امسال کشفیات کاالی 

قاچاق در این محور به 380 میلیارد ریال رسیده است.
دستگیری قاچاقچیان آثار تاریخی

سرویس شهرستانها: ایالم- فرمانده انتظامی استان ایالم از کشف کوزه های 
سفالی  »قوم آشور« مربوط به دوره تمدن بین النهرین در ایوان خبر داد.

سرتیپ »نورعلی یاری« اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان ایوان موفق 
شدند با اشراف اطالعاتی اعضاء باند قاچاق اشیاء عتیقه را در این شهرستان 
دستگیر کنند.وی ادامه داد: در این عملیات پلیسی سه کوزه سفالی نقشدار 
بزرگ، متوسط و کوچک کشف شد.فرمانده انتظامی استان ایالم اضافه کرد: 

در این رابطه چهار نفر هنگام خرید و فروش عتیقه ها دستگیر شدند.
وی گفــت: از متهمان 30 قطعه انواع ســنگ های کوچک و بزرگ، 60 
ســکه خارجی نیز کشف شد و متهمان جهت ســیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضایی شدند.
نگهداری سوخت در یک انباری

سرویس شهرستان ها: رئیس پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان از 
کشف 163 هزار لیتر سوخت قاچاق دپو شده از نوع نفت کوره، در یک واحد 

انباری در یکی از مناطق حاشیه ای شهر »زاهدان« خبر داد.
سرهنگ »ابراهیم مالشاهی« گفت: به دنبال دریافت گزارش های مردمی 
مبنی بر دپوی سوخت قاچاق و غیرمجاز در یک واحد انباری در یکی از مناطق 
حاشیه ای زاهدان بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار 
گرفت.وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با هماهنگی قضایی به آدرس انباری 
مورد نظر اعزام و موفق شدند در بازرسی های به عمل آمده 163 هزار لیتر نفت 
کوره قاچاق و غیرمجاز را کشــف کنند. در این رابطه یک قاچاقچی دستگیر 

و تحویل مقامات قضایی شد.
برنج قاچاق به تهران نرسید

ســرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر از کشف 20 
تن برنج قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ »صفر عبدالوند«،  گفت: ماموران پاسگاه انتظامی »جایدر«  حین 
کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده حامل بار مشکوک 

شدند و آن را توقیف کردند.
وی با اشاره به دستگیری یک نفر  در این رابطه، بیان داشت: در بازرسی 
از کامیون مذکور، 20 تن برنج خارجی و فاقد مدارک گمرکی که از استان های 

جنوبی به پایتخت بارگیری شده بود، کشف شد.
فرمانده انتظامی پلدختر تصریح کرد: کارشناسان ارزش برنج های کشف 

شده را یک میلیارد ریال اعالم کردند.
استفاده شیرخشک فاسد در تولید لبنیات

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی شهرستان اسالم آباد غرب از کشف 
10 تن شیرخشــک فاســد خبر داد و گفت: افراد سودجو قصد داشتند این 
میزان شیرخشک غیربهداشتی را در کارخانه لبنیات مورد استفاده قرار دهند.
سرهنگ »بهروز سرتیپ نیا« عنوان کرد: در پی گزارش های مردمی مبنی 
بر دپوی شیر خشک فاسد و غیربهداشتی توسط یکی از کارخانه های لبنیاتی 
در یک انبار متروکه، تیمی از پلیس امنیت عمومی و بازرسان شبکه بهداشت 

با هماهنگی دادستان برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.
وی افزود: ماموران این پلیس پس از بررسی صحت موضوع، انبار شیرخشک 

را که متعلق به یکی از کارخانه های لبنیاتی بود، شناسایی کردند.
این مقام انتظامی ادامه داد: در بررســی های میدانی پلیس مشخص شد 
افراد سودجو قصد داشتند حجم وسیعی از شیرخشک فاسد و غیربهداشتی 
را به منظور اســتفاده در فرآورده های لبنی در کارخانه لبنیات مورد استفاده 

قرار دهند.
سرهنگ ســرتیپ نیا تصریح کرد: تیم رســیدگی کننده پرونده پس از 
هماهنگی قضایی به همراه کارشناســان اداره بهداشت محل را مورد بازرسی 
قرار دادند و 10 تن شیرخشک فاسد را کشف کردند؛ که در این زمینه یک 

نفر دستگیر و رسیدگی به این پرونده در دستور کار پلیس قرار دارد.

افراد مســلح با یورش به زندانی در جنوب 
فیلیپین، بیش از ۱۵۰ زندانی را فراری دادند.

به گزارش رویترز، پلیس فیلیپین اعالم کرد: افراد 
مســلح اوایل روز چهارشــنبه با یورش به زندانی در 
جنوب فیلیپین، بیش از 150 زندانی را آزاد کردند و 

دانشجویان چینی باید ساعت های زیادی را 
برای وارد شدن به کتابخانه و مطالعه در آن جا 

در صف بایستند.
به گزارش فارس، دانشــجویان رشــته اقتصاد و 
مدیریت مالی در اســتان نانجینگ چین باید مدت ها 

در صف بایســتند تا بتوانند وارد کتابخانه شــوند و برای امتحانات پایان ترم 
خود مطالعه کنند. 

طبق یکی از آخرین آمارگیری ها درباره سرانه مطالعه در کشورهای جهان، 
مردم چین در هفته، هشــت ساعت کتاب  می خوانند و در مجموع میانگین 

پنج کتاب برای هر نفر است.
 نانجینگ پایتخت استان جیانگسو در چین و شهری با اهمیت بسیار در 
تاریخ و فرهنگ چین اســت. نانجینگ در دوره های مختلف تاریخی پایتخت 
چین بوده  اســت و به عنوان یکی از چهار پایتخت باســتانی بزرگ چین به 

شمار می رود.

ماهیگیری که در کشمکش با یک نیزه ماهی 
از قایقش بیرون افتاده و گم شده بود پس از 6 
ساعت ســرگردانی در آب های غرب استرالیا 

نجات یافت.
به گزارش ایســنا، این ماهیگیر روز سه شنبه در 

آب هایی در فاصله 55 کیلومتری ناحیه دور افتاده »کیپ شمال غربی« بعد از 
به قالب افتادن یک ماهی بزرگ به دریا پرت شد.

یک ماهیگیر دیگر قایق موتوری خالی او را در حالی که با سرعت در حرکت 
بود، دید و مقام ها را خبر کرد. این ماهیگیر چندین ســاعت بعد در عملیات 

جست وجو با همکاری قایق های شخصی و داوطلبان پیدا شد.
امدادگران گفتند که بخت با این مرد تقریبا 20 ساله فوق العاده یار بوده 

که وسط دریای بیکران پیدا شده است.
به گزارش بی بی سی، این ماهیگیر که اهل نیوزیلند است، به خاطر شوک 
و کاهش شدید آب بدن در بیمارستان اکسموت تحت مداوا قرار گرفته است.

نوزادی که در ترکیه با نقش قلب بر روی 
پیشانی متولد شــده است، پس از یک سال 

همچنان سوژه رسانه هاست.
به گزارش فارس، پدر و مادر نوزادی که شــکل 
قلب روی پیشــانی  فرزندشــان نقش بســته، باور 

دارند علت قرمزی پوســت 
کودکشــان که شــبیه به 
قلب اســت، چیزی جز ماه  

گرفتگی  نیست. 
این نوزاد که »ســینار 
انگین« نــام دارد، در آنکارا 
به دنیا آمــده و اکنون 14 
ماهه اســت. به گفته پدر و 
مادر این کــودک اولین بار 
اســت که چنین کودکی با 
قلبی در پیشانی در خانواده 

آنها متولد شده است.
کادر پزشکی پس از تولد این کودک در اتاق زایمان متعجب شدند و با 

وی عکس سلفی انداختند. 
پرســتار اتاق عمل، اولین نفری بود که بعد از تمیز کردن نوزاد، متوجه 

عالمت روی پیشانی او شد و با او عکس گرفت. 
پزشــکان و پرستاران بیمارستانی که این کودک در آن جا به دنیا آمده 

لقب پسر خوش  قلب به او داده اند.

یک پلیس را کشتند.در این زندان بیش از 1511 نفر در حبس بودند و پلیس 
فیلیپین، شورشیان مخالف دولت را عامل اصلی این حمله معرفی کرده است.
پیتر بونگات یکی از مقام های زندان در منطقه کوتاباتوی شمالی در این 
باره تاکید کرد: افراد مسلح به سوی نیروهای حفاظت زندان آتش گشودند که 
در این بین، 158 زندانی فرار کردند و چهار زندانی بار دیگر دستگیر شدند.

به گفته مســئوالن فیلیپینی، حمله به این زندان کامال برنامه ریزی شده 
بوده اســت. همچنین زندانیان متواری از پتوها و ملحفه هایشــان برای فرار 
استفاده کرده اند.وی افزود: عملیات برای بازداشت مهاجمان و زندانیان فراری 
آغاز شــده است.گفتنی است، در سال 2014 میالدی، دولت فیلیپین توافق 
صلحی را با شورشیان امضاء کرد ولی درگیری ها با گروه های شورشی کوچکتر 

هنوز ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه ماموران 
نقاطی که ارز به صورت غیرقانونی مبادله می شود 
را رصد می کنند، افزود: آمار خوبی از کشفیات 

داشته ایم که در دو هفته آینده اعالم می کنیم.
به گزارش فارس، سردار محمدرضا مقیمی در 
حاشیه همایش تخصصی معاونین و روسای ادارات 
مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
اســتان های سراسر کشور، افزود: با تفاهم پلیس و 
بانک مرکزی کســانی که خارج از سیستم اقدام به 
خرید و فــروش ارز می کنند را رصد می کنیم و با 
توجه به اطالعاتــی که بانک اعالم می کند، پلیس 

اقتصادی وارد عمل می شود.
پراید های زیر مدل ۸۵ امنیت الزم را ندارد

 مقیمی با اشاره به اینکه مشکل سوییچ پراید های 
ســال 85 به بعد حل شــده و سرقت های آن کاهش 
داشــته اســت، گفت: از نظر ما پرایــد زیر مدل 85 
امنیت ندارد.وی افزود: در سال های گذشته شیب تند 
سرقت را داشتیم اما امروز سرقت های مهم مثل منزل، 
طالفروشــی، خودرو و موتورسیکلت، قطعات و پالک 
خودرو و کیف قاپی کاهش داشته و در تمام سرقت ها 

بالغ بر چهار و نیم درصد کاهش داشته ایم.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه پایان امسال 

در بهمن و اسفند مراکز تجاری و اقتصادی فعال تر و 
حضور مردم افزایش می یابد، گفت: در این مورد مراکز 
را قانع کرده ایم تا از پلیس افتخاری استفاده کنند تا 

وقوع جرایم کاهش یابد.
وی افزود: بحث سرقت از منازل با افزایش نرخ ارز 
ارتباط دارد چون مردم ارز می خرند در خانه نگهداری 
می کنند و بــا نگهداری این حجم پــول، طال و ارز، 
خانه به شــعبه بانک تبدیل می شود و چون اقدامات 
امنیتی منزل هم کم اســت، برای ســارقان جذابیت 

ایجاد می شود.
مقیمی تصریح کرد: باید اســتفاده صندوق های 

امانات رونق بگیرند و مردم را باید تشــویق کنیم که 
اسناد و مدارک معتبرشان را در این صندوق ها به امانت 
بسپارند تا در صورت وقوع سرقت، اموال زیادی به تاراج 
برده نشود. باید از ایجاد فضای جرم جلوگیری کنیم که 
برای ســارق جذابیتی نداشته باشد تا اقدام به سرقت 
کند.رئیس پلیس آگاهی ناجا تاکید کرد: تمام سرقت ها 
از منازل قباًل وسیله ای بود، االن سارقان مقدار زیادی 
ارز و طال از خانه ها سرقت می کنند. سارق می داند در 
همه اتاق خواب ها گاوصندوق پر از طال، ارز، سکه، تابلو 
فرش های نفیس و عتیقه هست پس دلیلی ندارد این 

حجم عظیم پول در خانه ها باشد.

مرحله نخست دادرسی الکترونیکی )سامانه 
۱۳۵( سازمان تعزیرات حکومتی راه اندازی شد.

معاون پیشــگیری از تخلفات ســازمان تعزیرات 
حکومتی در آئین افتتاح مرحله نخســت این سامانه 
گفت: در راســتای ارتقای رضایتمندی مردم، تحقق 
دادرسی الکترونیکی، کارآمدسازی دادرسی، تسهیل 
طرح شکایت مردمی، شفافیت در پاسخگویی، تسریع 
در رســیدگی و همچنین اجرای بند )ج( و )د( ماده 
18 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، این سازمان 
اقدام به راه اندازی سامانه دادرسی الکترونیکی )سامانه 

135( کرده است.
به گــزارش روابــط عمومی ســازمان تعزیرات 
حکومتی، محمد بارانی با اشــاره به اینکه این سامانه 
در مرحله نخست شامل دریافت و پیگیری شکایات 
و گزارش هــای مردمی به صورت الکترونیک اســت، 
افزود: مردم می توانند شــکایات خود را از طریق این 
سامانه به نشانی الکترونیکی tazirat.gov.ir یا تارنمای  
tazirat135.irو یا تارنمای t135.ir به سازمان تعزیرات 

حکومتی اعالم و کد رهگیری دریافت کنند.

معاون منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت 
آموزش و پرورش گفت: خانواده ها می توانند از 
اول بهمن کارنامه تحصیلی دانش آموزان خود را 

به صورت الکترونیکی مشاهده کنند.
محمود حبیبی به خبرگزاری صدا و سیما  گفت: 
 eservice.medu.irرمز ورود به این ســامانه به آدرس
از طریق مدارس در اختیــار اولیاء دانش آموزان قرار 

می گیرد.
وی افزود: از طریق این سامانه همچنین خانواده ها 
می توانند از حضور و غیاب و موارد انضباطی و تشویقی 

فرزند خود و فوق برنامه مدرسه اطالع پیدا کنند. 
حبیبــی خاطر نشــان کرد: دانش آمــوزان نیز با 
ثبت نام در این پایــگاه اینترنتی می توانند به صورت 
الکترونیکــی در فوق برنامه های مدرســه، پژوهش 
ســراهای دانش آموزی ثبت نام کــرده و تحقیقات، 
پژوهش ها و اختراعات خود را نیز در این سامانه ثبت 
کننــد، همچنین معلمان می توانند با ثبت نام در این 
سامانه نمرات درسی و انضباطی دانش آموزان و تکالیف 
درسی آنان را ثبت و در اختیار دانش آموزان قرار دهند.

رئیس پلیس آگاهی ناجا خبر داد

رصد بازار غیرقانونی ارز توسط پلیس

رئیس  کمیسیون کشــاورزی مجلس با اشاره به 
مقابله این کمیســیون با فشار »شبکه سازمان یافته 
تراریخته« برای تغییر قانون در مجلس، تراریخت را 
خطرناکتر از تریاک و آزاد شدن آن را خیانت دانست.
به گزارش تسنیم، علی محمد شاعری با بیان اینکه اگر 
هدف را توســعه کشــور بدانیم، انسان های سالم محور این 
توسعه هستند، خاطرنشان کرد: این روزها آسیب های جدی 
به امنیت غذایی کشــور ما وارد می شود، از جمله می توان 
به مصرف سموم شــیمیایی، محصوالت تراریخته، مسئله 
فاضالب ها و ســایر آالینده ها و عدم رعایت استانداردها در 

تولید غذا و عملیات زراعی اشاره کرد.
شاعری با اشــاره به مصوبات کمیسیون کشاورزی، از 
جمله الزام دولت به توسعه محصوالت ارگانیک و ممنوعیت 
تراریخت، افزود: اولین گام را محکم برداشــتیم؛ همین که 
ایــن محصوالت را ممنوع کردیم، 500 امضای جعلی جمع 
کردند که البته انگیزه ما را برای ادامه راه بیشتر کرد. اینها 
می خواســتند کلمه »مجاز« در این قانون درج شود و فشار 

می آوردند که فقط بنویس مجاز.
وی با تأکید بر لزوم آگاهی بخشی به خانواده ها درخصوص 
مضرات محصوالت تراریخته، گفت: ما در صحن لیبل گذاری و 

رنگ بندی را اضافه کردیم؛ اگر خانواده من و شما بدانند دیگر 
نمی خورنــد. باید حرکت ها و جنبش اجتماعی برای اصالح 
سبک زندگی شکل بگیرد و با آگاهی مردم با هر نوع استثمار 
و بهره کشی و فساد باید به سمت یک حرکت بنیادی برویم.
رئیس  کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به وجود یک 
شبکه سازمان یافته  که در همه دولت ها فعال بوده اند، گفت: 
یک شبکه سازمان یافته وجود دارد که روی تراریخته و جنگل 
و زمین خواری و کاًل بیزینس کار می کند و می خواهد همه 

 چیز را ببلعد که این دولت و آن دولت هم ندارد.
شاعری با تأکید بر اینکه کمیسیون کشاورزی روی یک 

سری اصول با کسی معامله نمی کند، تصریح کرد: در چهار 
سالی که ما در مصدر قانونگذاری هستیم، بر این موضوعات 
نظارت خواهیم داشــت و تحت تأثیر هیچ جوســازی قرار 

نمی گیریم.
وی با اشاره به مضرات تراریخت افزود: این محصوالت از 
تریاک خطرناکتر است؛ می توانند بگویند تریاک مجاز است؟ 
این خیانت به کشور است؛ چرا که تراریخته را کمپانی های 
آمریکایی و اسرائیلی سازماندهی می کنند. جالب است که 
مصرف این محصوالت در اکثر کشورهای پیشرفته رو به افول 

و در کشورهای عقب مانده رو به افزایش است.

رئیس  کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد

تجارت یک شبکه سازمان یافته با تراریخته، جنگل و زمین خواری

سازمان بیمه سالمت ایران نحوه برخورداری 
افراد کارتن خــواب و معتاد از دفترچه بیمه 
سالمت به منظور دریافت خدمات درمانی را 

اعالم کرد.
به گــزارش فارس، مدیرکل بیمه گری و درآمد 
سازمان بیمه سالمت ایران درباره روند برخورداری 
افراد کارتن خواب و معتاد از دفترچه بیمه سالمت 
برای دریافت خدمات درمانی طبق اعالم وزیر رفاه، 
گفت: این افراد به دو گروه تقسیم بندی می شوند. 
دســته اول کســانی که توســط نیروی انتظامی 
جمع آوری و تحویل کمپ های ترک اعتیاد بهزیستی 
می شــوند. این افراد مدتــی را در مراکز نگهداری 
گذرانــده و پس از پاکی به مراکز بازپروری منتقل 
می شــوند. دســته دوم نیز کارتن خواب ها هستند 
که توسط شــهرداری جمع آوری و به گرمخانه ها 

منتقل می شوند.

احمدرضا ریاضیات با بیان اینکه برای پوشش 
بیمه ای این افراد هیچ مشکلی نداریم، گفت: هر کدام 
از این افراد که دارای شماره ملی و کارت شناسایی 
هســتند می توانند با مراجعه به وب سایت سازمان 
بیمه سالمت ایران یا دفاتر پیشخوان دولت نسبت به 
ثبت نام اقدام کنند که هزینه ای هم ندارد و دفترچه 
بیمه سالمت به صورت رایگان و به مدت یک سال 

در اختیارشان قرار می گیرد.
ریاضیات افزود: برای آن دسته از کارتن خواب هایی 
که دارای کارت شناسایی ملی نیستند باید بهزیستی 
یا شهرداری با ثبت احوال هماهنگ کرده و شماره 
ملی برای آنها اخذ کند و سپس نسبت به ثبت نام 
این عده اقدام شود.وی درباره بیمه درمان معتادان 
نیز گفت: بیمه درمان اعتیاد مبحث جداگانه ای از 
بیمه ســالمت همگانی است و در درمان اعتیاد به 

صورت مجزا هزینه می کنیم.

سازمان بیمه سالمت ایران اعالم کرد

نحوه صدور دفترچه بیمه سالمت
 برای معتادان و کارتن خواب ها

کارنامه دانش آموزان 
الکترونیکی شد

راه اندازی سامانه دادرسی 
الکترونیکی تعزیرات 

دادستان کل کشور در باره برخی اظهار نظرهای 
رئیس جمهور درباره قوه قضائیه، گفت: انسان در مقام 
سخنرانی گاهی حرف هایی می زند که توجهی به آثار 

و تبعات آن ندارد.
به گــزارش فارس، حجت االســالم منتظری در جمع 
خبرنگاران در پاســخ به ســوالی در رابطه با اظهارات اخیر 
ریاســت جمهوری مبنی بر شفاف ســازی حساب های قوه 
قضائیه گفت: اصل شفاف ســازی حســاب ها خوب است و 

بحثی در آن نیست.
وی ادامــه داد: قوه قضاییه یک بودجــه مصوب دارد 
و تمام مقــررات قانونی برای آن برقرار می شــود و دیوان 
محاســبات و ذی حساب ها هستند و از ریال اول تا آخر آن 
را بررسی می کنند.دادستان کل کشور اذعان داشت: بخش 
دوم وجوهی است که اخیرا روی آنها مانور داده می شود که 
آن هم با اذن مقام رهبری بوده اســت و صرف هزینه هایی 
شــده است که متاسفانه قوه قضائیه اعتبارات الزم برای آن 
را نداشته است، لذا این حساب ها کامال مشخص است و از 

زمان آیت اهلل یزدی ودر دوره آیت اهلل شــاهرودی و در زمان 
کنونی در دوره آیت اهلل الریجانی این حساب ها روشن است. 
تا جایی که بنده خبر دارم همه حساب ها براساس اسناد و 

مدارک موجود است.
منتظری تصریح کرد: چون حساب دولتی نیست دولت 
نمی تواند آنرا حساب کشی کند ولی قوه قضائیه می تواند در 
برابر افکار عمومی پاسخگو باشد و از این امر هیچ ابایی ندارد.
وی در پاسخ به اینکه این حرف ها از زبان رئیس جمهور 
خارج شــده است، گفت: انســان در مقام سخنرانی گاهی 
حرف هایی می زند کــه توجهی به آثار و تبعات آن ندارد و 
امیدواریم این حرف ها که در این سطح زده می شود رعایت 
شــود تا جامعه در آسایش باشد و اگر هر کدام از مسئوالن 
ابهاماتی دارند می توانند در جلسات خصوصی آن را مطرح 
کنند.منتظری درباره وضعیت اعتصاب غذای آرش صادقی 
و اینکــه آیا اعتصاب غذا دلیلی بر تغییر در حکم صادره از 
سوی دادگاه می شود یا خیر، گفت: دلیل بر این نیست هر 
کسی که اعتصاب غذا کند در حکمش تغییری ایجاد شود.

واکنش دادستان کل کشور به اظهارات رئیس جمهور:

انسان در سخنرانی گاهی حرفی می زند 
خانواده سرداران شهید طوسی در ساری هزینه که تبعاتش را نمی داند

مراسم و اطعام دهی آئین چهلم پدر این شهیدان را 
برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و تهیه جهیزیه 

نوعروسان نیازمند اختصاص داده اند.
برادر ســرداران شهید طوسی به خبرنگار ایرنا گفت 
که برای آئین چهلمین روز درگذشت پدرشان شادروان 
حاج محمدعلی طوسی، مراسم خاصی که به صورت عرفی 

به صرف شام یا ناهار برگزار می شود، تدارک ندیده اند.
عیسی طوسی افزود: طبق تصمیم خانواده، برای ایجاد 
رویه فرهنگی کمک به نیازمندان و اقشــار بی بضاعت، 
هزینه اطعام دهی این مراسم صرف آزادی زندانیان جرائم 
غیرعمد و جهیزیه دختران دم بخت نیازمند خواهد شد.
وی گفت :خانواده سرداران شهید طوسی تمکن مالی 
شــخصی برای پرداخت هزینه اطعام دهی آئین چهلم 
را همانند آئین ســوم و هفتمین روز درگذشت مرحوم 
پدرشــان دارند، ولی بنا را بر حــذف برخی هزینه های 
غیرموثــر و اختصاص آن به کارهای خیر و عام المنفعه 

نهادند.
برادر سرداران شهید طوسی ابراز امیدواری کرد که 

این تصمیم خیرخواهانه بســتری برای عمومی تر شدن 
فرهنگ حذف هزینه های غیرموثر آئین های مشــابه در 
کشور بویژه مازندران و اختصاص آن به کارهای فرهنگی 

و عام المنفعه شود.
طوسی گفت: متاسفانه رویه نامناسبی هم اکنون در 
بعضی مواقع برای آئین های درگذشت افراد در کشور و 
استان وجود دارد که گاهی با هزینه های سنگینی صرف 
اطعام دهی و پذیرایی از مهمانان می شــود، در حالی که 
می توان با کاهش این هزینه ها و اختصاص آن به اموری 
مانند آزادی زندانیان بدهکار و غیرعمد، جهیزیه دختران 
بی بضاعت دم بخت و سایرکارهای فرهنگی و اجتماعی، 

نسبت به کاهش معضل اجتماعی گام برداشت.
وی افزود: البته مراسم چهلم مختصری ساعت 14 و 
30 دقیقه عصر پنجشنبه در روستای طوسکا در شمال 
شــهر نکاء، زادگاه و محل سکونت پدر شهیدان طوسی 

شادروان حاج محمدعلی طوسی برگزار می شود.
محمدعلی طوسی پدر سرداران شهید محمدحسن، 
محمدحســین و محمد ابراهیم 28 آبان ماه سال جاری 

براثر عارضه مغزی در بیمارستان ساری درگذشت.

هزینه مراسم چهلم پدر ۳ شهید
 صرف آزادی زندانیان جرایم غیرعمد شد

رئیس ســازمان چای کشــور از آغاز پرداخت 
تســهیالت بهزراعی باغ های چای به کشاورزان 

چایکار خبر داد.
محمدولی روزبهان دیروز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: پرداخت تسهیالت بهزراعی در راستای برنامه های 
حمایتــی دولت از صنعت چــای و اجرای نظام بهره وری 

باغ های چای، آغاز شده است.
وی خاطرنشــان کرد: در این مرحلــه، چایکارانی که 
متقاضی اســتفاده از این تسهیالت باشند، پس از بررسی 

تقاضای آنها، به تناسب وام بهزراعی دریافت می کنند.
رئیس سازمان چای اظهار داشت: این تسهیالت برای 
انواع هرس کفبر به ازای هر هکتار، 60 میلیون ریال و مدت 
آن پنج ساله و بدون بهره است که بازپرداخت آن، دو سال 

اول با تنفس و از سه سال بعد آغاز می شود.
به گفته روزبهان، بــرای هرس کمربر نیز به ازای هر 
هکتــار 30 میلیــون ریال و نحــوه بازپرداخت آن، مانند 
هــرس کفبر خواهد بود.وی ادامــه داد: بهزراعی باغ های 
چای از اواخر آذرماه و اوایل دی ماه هر سال آغاز می شود 
که به تناسب شرایط آب و هوایی، تا اواخر فصل زمستان 

ادامه می یابد.
رئیس ســازمان چای گفت: از ســوی دولت پرداخت 
300میلیارد ریال تســهیالت به چایکاران در نظر گرفته 
شــده که از یکســو کشــاورزان چایکار به ارتقای کمیت 
و کیفیــت چای تولیدی اهتمام ورزیده و از ســوی دیگر 
صاحبان کارخانه ها بتوانند با اســتفاده از این تسهیالت، 
به بهینه ســازی مصرف انرژی و اصالح فرایند تولید چای 

خشک اقدام کنند.
به گفته روزبهان، برای ارتقای بهزراعی باغ های چای 
مبلغ 200 میلیارد ریال و برای اصالح فرایند تولید و بهینه 
ســازی مصرف انرژی واحدهای چایسازی، یکصد میلیارد 

ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان چای کشور با اشاره به شرایط مطلوب 
پرداخت این تســهیالت، از چایکاران دعوت کرد که برای 
دریافت وام به ادارات چای شــهرهای چایخیز استان های 

گیالن و مازندران مراجعه کنند.
28 هــزار هکتــار باغ چای در اســتان های گیالن و 
مازندران وجود دارد.بیش از 50 هزار خانوار چایکار در بخش 

کشاورزی چای در شمال کشور اشتغال دارند.

فرمانده انتظامی هرمــزگان گفت: یک باند 
صادرات صوری کاال با همکاری گمرک شــهید 
رجایی و دادسرای عمومی و انقالب بندرعباس 
و پیگیری های این نیرو شناسایی و متالشی شد.

به گزارش ایرنا سرتیپ عزیز اهلل ملکی اظهار داشت: 
اعضای این باند به ظاهر تمامی مراحل صادرات را بدون 
وجود کاال طی می کردند که پس از استخراج مستندها 
و مدارک الزم به صادرات صوری پنج هزار تن سیب به 
ارزش 350 میلیارد ریال به کشــور هندوستان اعتراف 

کردند.
وی ادامــه داد: پس از انجــام تحقیق و پژوهش و 
کارهای قانونی پیچیده پلیســی، شــرکت مورد نظر 

شناســایی و پنج نفر از اعضای این باند که به صورت 
سازمان یافته اقدام به صادرات صوری کاال می کردند در 
قسمت های مختلف کشور شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامــی هرمزگان اضافه کرد: مهمترین 
اهداف این باند ســوء اســتفاده از صادرات صوری در 
قبال واردات کاال با کاهش عوارض گمرکی، تســویه 
پروانه عبور موقت، اخذ جوایز صادراتی، اخذ تسهیالت 
بانکی، اســترداد حقوق ورودی، استفاده از ارز دولتی، 
استفاده از هزینه های تشویقی دولت و معافیت از سود 

بازرگانی بود.
این مقام مسئول یادآور شد: اعضای این باند با تشکل 
پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

رئیس  پلیس آگاهی استان کرمان از شناسایی 
و انهدام یک شرکت کاغذی کالهبردار که اقدام 
به ساخت فیلترهای هوای غیراستاندارد می کرد  

خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری فــارس از کرمان، یداهلل 
حسن پور در جمع خبرنگاران از دستگیری اعضای یک 
شرکت کاغذی خبر داد و اظهار داشت:  این شرکت با 
نام توان افزانیرو با وعده های دروغین اشتغال با حقوق 
روزانه 150 هزار تومان در زمینه ساخت فیلتر هوای 

انواع  خودروها در فضای مجازی تبلیغ می کرد.
وی افزود: این شرکت کاغذی کالهبردار که چهار 
نفر عضو دارد، تنها با اســتفاده از یک میکسر و چند 
قالب، اقدام به ساخت فیلترهای هوای غیراستاندارد 

می کرد و تاکنون 90 نفر شاکی دارد.
حســن پور ابراز داشت: این شــرکت هیچ مجوز 
کســبی ندارد و ثبت هم نشده است و در یک واحد 
40 متری کار می کرده و با وعده تحویل خط تولید از 
2 میلیون تومان تا 60 میلیون تومان از افراد متعدد 

کالهبرداری کرده است.
این مســئول مجموع کالهبرداری صورت گرفته 
توسط این شــرکت تقلبی را تا 400 میلیون تومان 
عنوان کرد و ادامه داد: مدیرعامل این شرکت سوادی 
در حــد دیپلم دارد و هیچ اطالعاتی در زمینه تولید 

فیلتر هوا ندارد.
رئیس  پلیس آگاهی استان کرمان گفت: مدیرعامل 
شرکت از اکثر افراد مبلغ 2 میلیون تومان دریافت کرده 
و حتی قصد فروش محموله ای از تولیدات خود را به 
تهران داشت و تمام تبلیغات خود را از طریق فضای 

مجازی و سایت دیوار انجام می داد.

رئیس دادگاه انقالب کرمان گفت: »الف.ج« یکی 
دیگر از اشرار مشهور جنوب استان کرمان به جرم 

افساد فی االرض و محاربه به اعدام محکوم شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمان، 
احمد قربانی اظهار داشــت: این شــرور طی سال های 
متمادی موجب ایجاد رعب، وحشــت و ناامنی در بین 

مردم  جنوب استان کرمان شده بود.
وی بیان کرد: این شرور به اتهام محاربه و افساد فی 
االرض مورد محاکمه قرار گرفت و پس از اتمام دادرسی 

در مورد اتهامات وی حکم اعدام صادر شده است.
رئیــس دادگاه انقــالب کرمان تصریــح کرد: این 
شــرور جرائمی از قبیل قتل عمدی، سرقت، راهبندان، 
گروگانگیری اخاذی که تمام این جرائم به وسیله سالح 
جنگی کالشینکف صورت گرفته است در پرونده سیاه 

خود دارد.
 وی اعالم کرد: باند شرور مذکور در سال 1394 در 
حالی که چهار گــروگان را در کوه های اطراف جیرفت 
نگهداری می کردند، مورد شناســایی ماموران اداره کل 
اطالعات استان کرمان قرار گرفته و پس از درگیر شدن 
با ماموران و کشته شدن یکی از اعضای باند، چهار گروگان 

آزاد و مجرم  و سایر اعضای باند متواری شده بودند.
رئیــس دادگاه انقالب کرمان خاطرنشــان کرد: در 
عملیات دســتگیری مجرم مقداری  سالح و مهمات و 

سایر تجهیزات کشف و ضبط شده است.
وی گفت: این شــرور عالوه بــر اینکه خود موجب 
ناامنی، رعب و وحشت در جامعه بود، اقدام به نگهداری 
گروگان بــرای دیگران هم می کرد بــه این صورت که 
سایر اشرار و قاچاقچیان که اختالف حساب با مشتریان 
خود داشــتند به منظور تسویه حساب و اخاذی افرادی 
را گروگان گرفته و برای نگهداری تحویل شرور مذکور 
می دادنــد و پس از تســویه حســاب گروگان ها را آزاد 

می کردند.

آغاز پرداخت تسهیالت بهزراعی باغ های چای به چایکاران

انهدام یک باند صادرات صوری در هرمزگان

رئیس  پلیس آگاهی کرمان خبر داد

 کالهبرداری 4 میلیاردی 
شرکت کاغذی ساخت 
فیلترهای غیراستاندارد

شرور معروف جنوب کرمان
به اعدام محکوم شد

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از توقیف 
یک دستگاه تاکسی پراید با پالک شهرستان با بیش از ۱۳ میلیون تومان 

خالفی خبر داد.
سرهنگ مسعود جبارزاده به ایسنا گفت : مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهران بزرگ در محدوده خیابان مطهری یک دســتگاه تاکسی پراید را به دلیل 
ارتکاب تخلف متوقف کردند و در استعالم به عمل آمده از پالک این تاکسی که 
پالکش متعلق به یکی از شهرســتان ها بود مشخص شد این خودرو 13 میلیون 
و 98 هزار تومان جریمه معوقه دارد.جبارزاده درباره بیشــترین جرایم ثبت شده 
بــرای این خودرو، اظهار داشــت: ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک و زوج 
و فرد، صحبت با تلفن همراه و نبســتن کمربند ایمنی از جمله بیشترین جرایم 
این خودرو بوده است.به گفته وی، تاکسی های پالک شهرستان ها اجازه ورود به 
محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک را ندارند و در صورت ورود این تاکســی ها به  

این محدوده توسط دوربین ها جریمه خواهند شد.

توقیف تاکسی با 1۳ میلیون تومان خالفی


