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دستگیری تاراجگران میراث فرهنگی
کهگیلویه - خبرگزاری فــارس: رئیس  اداره میراث فرهنگی کهگیلویه 
اظهار داشــت: یک باند 7 نفره قاچاق اشــیای عتیقه در اســفندان از توابع 

دیشموک متالشی شد.
ســیاوش زمان افــزود: این گروه غیربومی که از اســتان همجوار قصد 
ســرقت اشیای عتیقه داشــتند حین حفاری به دام مأموران یگان حفاظت 

میراث فرهنگی افتادند.
وی گفت: از افراد دستگیر شده یک دستگاه گنج یاب ضبط و 2 خودرو 
توقیف شــده است و متهمان برای ســیر مراحل قانونی به مقامات قضایی 

معرفی شدند.
تصادف خونین پژو با کامیون

بوشــهر- ایرنا: رئیس  پلیس راه اســتان بوشهر گفت: در پی اعالم مرکز 
110مبنی بر تصادف یک دستگاه خودروی پژو با یک دستگاه کامیون در محور 
برازجان - بوشهر ماموران برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ جابر پاپری افزود: بر اثر این حادثه سه نفر از سرنشینان خودرو 
پژو در دم جان خود را از دست داده بودند و 2 تن دیگر مصدوم که توسط 

امدادگران به بیمارستان شهدای خلیج  فارس بوشهر منتقل شدند.
رئیس  پلیس راه استان بوشهر گفت: برابر اعالم نظر کارشناسان پلیس 
راه علت این حادثه رعایت نکردن حق تقدم توسط راننده خودرو پژو عنوان 

شده است.
برخورد 2 پراید

الیگودرز- خبرگزاری فارس: بر اثر برخورد شاخ به شاخ دو دستگاه خودرو 
پراید در محور الیگودرز به خمین چهار نفر از سرنشینان این دو خودرو مجروح 
شــدند. مجروحان این سانحه رانندگی توسط امدادگران به بیمارستانی در 
شهرستان الیگودرز منتقل شدند. علت وقوع این سانحه توسط کارشناسان 

پلیس راه در دست بررسی قرار دارد.
21 مصدوم در سوانح رانندگی 

ســمنان- خبرنگار کیهان: رئیس  پلیس  راه استان سمنان گفت: سوانح 
ترافیکی در محورهای استان سمنان 21 مجروح و یک کشته بر جا گذاشت.

سرهنگ حسن خســروجردی با اشاره به وقوع 22 سانحه ترافیکی در 
محورهای استان سمنان اظهار داشت: این سوانح در پنجشنبه و جمعه گذشته 

در محورهای استان رخ  داده است.
وی خاطرنشان کرد: از این تعداد سانحه ترافیکی تعداد 13 سانحه جرحی، 

8 سانحه خسارتی و یک سانحه نیز فوتی بوده است.
رئیس  پلیس  راه اســتان سمنان گفت: 65 درصد از سوانح رانندگی در 

محورهای استان به علت واژگونی است.
قاچاقچی کاال جریمه شد

ارومیه -خبرگزاری تسنیم: مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی 
گفت: ماموران انتظامی چایپاره هنگام پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه 

وانت آریسان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
محمد اقوامی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو موفق شدند، 9 هزار 
و 487 قطعه لوازم جانبی گوشی تلفن همراه قاچاق را کشف وضبط کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: شعبه دوم ویژه رسیدگی 
به قاچاق کاال و ارز خوی پس از اجرای تشریفات قانونی و عدم ارائه اسناد و 
مدارک محکمه پسند، متهم پرونده را به پرداخت 694 میلیون و 759 هزار 
و 63 ریال جریمه نقدی و ضبط کاالی مکشوفه به نفع دولت محکوم کرد.

کشف10 تن موز قاچاق 
سرویس شهرستان ها: جانشین انتظامی تفت استان کرمان اظهار داشت: 
ماموران پلیس این شهرستان هنگام پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه 

کامیون بنز مشکوک شدند و آن را متوقف کردند. 
سرگرد محمود پناهی ادامه داد: ماموران در بازرسی از این کامیون 10 

تن موز خارجی بدون مدارک قانونی کشف و راننده آن را دستگیرکردند.
وی بــا بیان اینکــه مقصد این محموله تهران بود اظهارداشــت: متهم 
دستگیرشــده با تشــکیل پرونده اولیه برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات 

حکومتی استان یزد معرفی شد.
شکارچیان غیرمجاز شکار شدند

گرگان - ایرنا: رئیس  اداره حفاظت محیط زیست بندرترکمن و گمیشان 
از دستگیری 8 شکارچی متخلف در کرانه های تاالب بین المللی گمیشان در 
غرب استان گلستان خبر داد و گفت: از این متخلفان یک قطعه »تنجه« و 

8 قبضه سالح شکاری همراه 46 فشنگ کشف شد.
علی بیانی افزود: این شــکارچیان در عملیات مشــترک ماموران یگان 
حفاظت محیط زیســت و ماموران دریابانی ظرف 48 ســاعت دستگیرو با 

تشکیل پرونده به مراجع قضای معرفی شدند.
وی اظهار داشــت: به دلیل احتمال بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان، تا 
اطالع بعدی هرگونه شــکار پرنده مهاجر و بومی در تاالب ها و زیستگاه های 

آبی استان گلستان ممنوع است.
حمل برنج خارجی قاچاق

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی اردکان گفت: با توقیف یک دستگاه 
تریلر »ولوو« توسط ماموران پلیس این شهرستان، 15 تن برنج خارجی قاچاق 

به ارزش 900 میلیون ریال کشف شد.
 ســرهنگ ســیدرضا صادقیان افزود: این تریلر محموله خود را از شرق 
کشور بارگیری کرده و به سمت کرج در حرکت بود که توسط ماموران پلیس 

به دلیل نداشتن مدارک قانونی توقیف شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان اردکان با اشاره به دستگیری دو متهم در 
این زمینه تصریح کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات 

حکومتی استان یزد معرفی شدند.
بازداشت مجدد قاچاقچی کاال

کرمانشــاه - خبرگزاری تسنیم: جانشــین فرماندهی انتظامی استان 
کرمانشــاه گفت: عوامل پلیس آگاهی با اقدامات اطالعاتی و رصد مجرمان 
سابقه دار موفق شدند یک دستگاه خودروی حامل کاالی قاچاق را شناسایی 

کنند.
ســرهنگ علیرضا مرزبانی افزود: این محموله کــه حاوی مواد آتش زا 
بود، از کشــورهای همسایه خریداری شــده و قرار بود پس از عبور از معابر 
غیرمجاز مرزی و انتقال با خودروهای پوششــی، در سطح استان کرمانشاه 

به فروش برسد.
وی با بیان اینکه ماموران یک دســتگاه خودروی پژو پارس در ورودی 
شهرکرمانشــاه را متوقف کردند، اظهارداشــت: ماموران در بازرسی از این 
خودرو 400 هزار عدد انواع مواد محترقه غیراســتاندارد کشف و یک نفر را 

دستگیر کردند.
ســرهنگ مرزبانی با اشاره به اینکه ارزش محموله مزبور یک میلیارد و 
100 میلیون ریال برآورد شده است گفت: فرد دستگیر شده که از متهمان 
سابقه دار درقاچاق کاالست ، با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

بازداشت رانندگان اخاذ
کرمانشاه - خبرگزاری تسنیم: فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از 

دستگیری دو زورگیر 25 ساله حین ارتکاب جرم خبر داد. 
ســرهنگ رضا شــیرزادی گفت: ماموران انتظامی در محور شاهینی به 
سمت ســراب نیلوفر حین گشت زنی به یک دستگاه خودروی تیبا با چهار 
نفر سرنشــین برخورد کردند که با توجه به رفتار نامتعارف راننده خودرو به 

وی مشکوک شدند.
وی افزود: مأموران به راننده تیبا دســتور ایســت دادند اما او با افزایش 

سرعت و انجام حرکات حادثه ساز، اقدام به فرار کرد.
شیرزادی با اشاره به متوقف ساختن خودروی تیبا توسط ماموران گفت: دو 
نفر از سرنشینان با میانگین سنی 21 سال که با یکدیگر خواهر بودند عنوان 
کردند که در میدان فردوســی به عنوان مســافر سوار این خودرو شده اما با 
زور و تهدید راننده و سرنشین آن به حوالی شهر جهت اخاذی کشیده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: راننده و سرنشین خودرو 
حدوداً 25 ساله بودند که با محرز شدن قصد و نیت آنها سریعاً پس از توقیف 

خودرو جهت اعمال قانون، به یگان داللت داده شدند.
وی اظهار داشت: در این زمینه دو نفر دستگیر که پس از تشکیل پرونده 

تحویل مراجع قضائی شدند.

یک مار پیتون که توپ تنیس را بلعیده 
بود با ماســاژ 20 دقیقه ای یک مربی مار 

نجات پیدا کرد.
به گزارش تسنیم، یک آموزش  دهنده مار 
طی یک عملیات باورنکردنی به مدت 20 دقیقه 

مســن ترین آمریکایی در 11۴ سالگی 
درگذشت.

به گزارش آسوشیتدپرس، ادل دونلپ پیرترین 
فــرد آمریکایی که در ایالت نیوجرســی زندگی 
می کرد، یکشنبه هفته گذشته در 114 سالگی 

درگذشته است.
او از سال 2016 و پس از آن که گلدی میکلسون113 ساله اهل 
ماساچوست فوت کرد، به عنوان پیرترین فرد آمریکایی شناخته می شد.

گروهی که زندگی هــای طوالنی مدت را دنبال می کند، می گوید 
که پس از فوت دونلپ پیرترین فرد آمریکایی شــناخته  شــده خانم 
دلفین گیبسون است که هم  اینک در ایالت پنسیلوانیا زندگی می کند.

دونلپ شرحی درباره طول عمر خود ندارد و فرزندان او نیز درباره  
چرایی آن توضیحی نداده اند. وقتی از او درباره احساســش از این که 
مســن ترین آمریکایی است سؤال شده، گفته است که »هیچ تفاوتی 

احساس نمی کند«.
دونلپ 12 دسامبر 1902 در نیویورک متولد شد، گرچه فامیل ها 
و مراقبان او می گویند که او اغلب ســن  خود را جوان تر از آن چیزی 

که هست می داند!

زن 2۳ ساله اوکراینی به دلیل اختالف 
خانوادگی همسرش را با ضربات چاقو به قتل 

رساند و پس از آن راهی مصر شد.
به گزارش ریانووستی، این زن جوان اوکراینی 
با وارد کردن 4 ضربه چاقو، همسر خود را از پای 

درآورد و سپس برای پنهان کردن آثار جنایت بدن وی را در کیسه های 
زباله قرار داد و به داخل زباله دانی انداخت!

به گفته پلیس اوکراین، این زن قاتل پس از انجام نقشه وحشتناک 
خود، با مراجعه به مادرش به وی می گوید قصد استراحت در خارج از 
کشور را دارد و از وی می خواهد که از دو فرزند خردسالش نگهداری 

کند.
بر این اساس زن جوان اوکراینی در نیمه شب 8 فوریه از کی یف 

به طرف مصر پرواز می کند.
پلیــس اوکراین با گشــودن پرونده ای جنایی نــام این زن را در 
فهرســت افراد تحت تعقیب اینترپل برای دســتگیری و بازگشت به 

اوکراین قرار داده است.

خود سوزی مرد چینی در کابین قطار 
مترو هنگ کنگ باعث زخمی شدن 17 تن 

از مسافران این قطار شد .
به گزارش میرر، تصاویر منتشر شده از این 
مرد نشان می دهد که چطور قسمت های زیادی 

از بدن این مرد 60ســاله در آتش سوخته و دیگر مسافران قطار را با 
خود سوزانده است .

» نایجل گای« مسافر 30 ساله قطار و شاهد ماجرا گفت: هنگام 
سوختن بوی پالستیک شدید به مشام می رسید و این مرد درون کابین 

قطار روی خود بنزین ریخت و خود را به آتش کشید .
پس از حادثه پلیس ضد تروریسم خود را به ایستگاه قطار رساند 

و مظنون 60 ساله را بازداشت کرد.
»کــوک چانگ« فرمانده پلیس گفت: ایــن مرد به خاطر دالیل 
شــخصی خود را به آتش کشــید و ماموران ما با همکاری اورژانس 
مســافران قطار را تحت مراقبت قرار دادند و افرادی را که به شــدت 

زخمی شده بودند به بیمارستان منتقل کردند .

یک مار پیتون را ماساژ داد تا توپ تنیسی را که به اشتباه توسط 
این مار بلعیده شده بود، از دهان مار خارج شود.

بر اساس گزارش دیلی میرر، وی به مدت 20 دقیقه و به آرامی 
ماهیچه های بدن این مار را ماساژ داد تا در نهایت موفق شد توپ 

تنیس را از دهان این مار خارج کند.
ویدئو این عملیات پرزحمت و هیجان انگیز تاکنون هزاران بار 
در فضای مجازی بازنشر داده شده و میلیون ها نفر در سراسر جهان 

آن را مشاهده کرده اند.

مقامات فیلیپینی اعالم کردند بر اثر 
وقوع زمین لرزه 6/7 ریشتری در جنوب 

این کشور  1۵ تن کشته شدند.
به گزارش ایســنا، بنا بــر اعالم مقامات 
فیلیپینی اواخر جمعه زمین لرزه ای به بزرگی 
6/7 ریشــتر 14 کیلومتری شمال غرب شهر »سوریگائو« را به 
لرزه درآورد که 15 کشــته برجا گذاشت و دست کم 100 نفر 

دیگر را روانه بیمارستان کرد.
به گفته مقامات محلی فیلیپین، وقوع این زمین لرزه با قطعی 
برق، وارد شدن خسارت به باند فرودگاه، پل ها و ساختمان ها از 

جمله مدارس و هتل ها همراه بوده است.
به دنبال وقوع این زمین لرزه دســت کم 89 پس لرزه ثبت 

شده است.
بــه گزارش خبرگزاری شــینهوا، لرزش های ناشــی از این 
زمین لرزه در دیگر استان ها و شهرهای فیلیپین احساس شده 

است.

اســتانداری  بحران  مدیریــت  مدیرکل 
خوزستان گفت: به علت مه گرفتگی روی شبکه 
برق، ادارات و مدارس نوبت صبح 11 شهرستان 

دیروز تعطیل شد.
هاشم بالدی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: 
برق این 11 شهرســتان از جمعه شب قطع شده که 
این امر باعث تعطیلی ادارات و مدارس نوبت صبح و 

عصر این شهرستان ها در روز شنبه شد.
بر اســاس اعالم ســتاد بحران استان خوزستان 
ادارات، بانک هــا و مراکز آمــوزش عالی و همچنین 
تمامــی مدارس نوبت صبح شــهرهای اهواز، باوی، 
کارون، حمیدیه، ماهشهر، هندیجان، هویزه، دشت 
آزادگان، آبادان، خرمشــهر و شادگان به علت قطع 

برق دیروز تعطیل شدند.
این گزارش حاکی است به دنبال قطع برق، آب 
ادارات و مدارس این یازده شــهر نیز قطع شد. قطع 
بــرق و آب و همچنین قطــع و اختالل مخابراتی و 
اینترنتی در برخی مناطق، زندگی ساکنان شهر اهواز 

را در نخستین روز هفته مختل کرده و روند فعالیت 
در این کالنشهر را از حالت عادی خارج کرده است.

عــالوه بر تعطیلــی ادارات، بانک هــا و مدارس، 
بسیاری از شــرکت های خصوصی و خدماتی نیز به 
دلیــل قطع برق قادر به فعالیــت و ارائه خدمات به 
شــهروندان نیستند و همین امر مردم را خانه نشین 
کرده است. وزیر نیرو با توجه به گرد و غبار و مه شدید 
که موجب قطعی آب و برق در برخی شهرستان های 
خوزستان شده است به همراه جمعی از مدیران صنعت 
برق برای مدیریت مســتقیم بحران در خوزستان به 

سر می برد.
استاندار خوزستان گفت: در پی قطع برق در 11 
شهر خوزستان، چهار نیروگاه استان از مدار خارج شد 
که نیروگاه های رامین، خرمشهر، آبادان و ماهشهر از 
جمله این نیروگاه ها هستند. ایجاد مشکل برق باعث 
شــد آزادراه اهواز - بندر امام برای مدتی مســدود 
شــود. آب مورد نیاز شــهروندان در نقاط حساس، 
بیمارستان ها و شــهرهایی که با مشکل برق روبه رو 

هستند با تانکر برطرف می شود.
قطعی برق یازده شهر خوزستان 

قطعا به وزارت نیرو برمی گردد
نماینده مردم اهواز در مجلس در گفت وگو با میزان 
گفت: سیستم های برق در هر کجای دنیا اگر با این 
وضعیت ریزگردها مواجه شــوند، برق قطع می شود، 
چون سطح عایق محفظه ها در برابر ریزگردها »کم« 

و در نتیجه برق قطع می شود.
علی ســاری با بیان اینکه قطعی برق یازده شهر 
خوزستان قطعا به وزارت نیرو برمی گردد ولی دالیل 
اصلی قطعی برق متوجه وزارت نیرو نیســت اظهار 
کرد: سوال اصلی این است که چرا ریزگردها باید در 
خوزستان وجود داشته باشند؛ دلیل اصلی وجود این 
ریزگردها پروژه های انتقال آبی است که دوستان ما به 
کرات آن را انجام می دهند و گوششان بدهکار نیست؛ 
حتی عوامل خارجی ریزگردهای خوزستان به دلیل 
اجرای سیاست های انتقال آب در آن سوی مرزها و 

در ترکیه و عراق انجام می شود.

وی اضافه کرد: این مشکل بارها و بارها در مجلس 
طرح شده، فقط طرح شدن آن کافی نیست؛ اراده ای 
از ســوی وزارت نیرو برای حل این مشــکل و توقف 
انتقال آب وجود ندارد؛ لذا از طریق سوال، تحقیق و 
تفحص و استیضاح وزیر کشور، پیگیر موضوع انتقال 

آب خوزستان بودیم و هستیم.
این نماینده خوزستان ادامه داد: به عنوان مثال، 
موضوع تحقیق و تفحص انتقال آب در کمیســیون 
کشــاورزی مجلس مطرح شد و دوستان ما از سمت 
وزارت نیرو در این جلســه شرکت کردند و دفاعیات 
خاصی نداشتند؛ آنها اعالم کردند که ما پیوست زیست 
محیطــی نداریم و کار انتقال آب را غیرقانونی انجام 
می دهیم؛ کمیسیون کشاورزی هم در آن جلسه به 
نفع نمایندگان استان های خوزستان و چهارمحال و 

بختیاری رای داد.
ساری گفت: موضوع تحقیق و تفحص انتقال آب 
به صحن مجلس کشیده شد و در آینده هم در صحن 

علنی پیگیری می شود.

رطوبت و گرد و غبار
آب و برق ۱۱  شهر خوزستان را قطع کرد

سازمان هواشناسی ضمن پیش بینی بارش باران 
و برف  و وزش باد شــدید در برخی مناطق کشور،  
نســبت به وقوع آبگرفتگی معابر و سیالبی شدن و 
طغیان رودخانه ها طی امروز و دو روز آینده هشدار داد.

بنا بر اعالم این سازمان، از بعد از ظهر  امروز بارش باران 
با رعد و برق و وزش باد شــدید همراه با آبگرفتگی معابر و 
احتمال ســیالبی شدن مســیل ها و رودخانه ها در جنوب 
ایالم، بوشــهر، فارس، کهگیلویه و بویر احمد؛ بارش باران با 
رعد و برق و وزش باد شــدید همراه با آبگرفتگی معابر در 
خوزستان؛ بارش برف در کردستان، اردبیل، قزوین، زنجان، 
شمال تهران،چهارمحال و بختیاری، ارتفاعات لرستان؛ بارش 

باران و در ارتفاعات برف در گیالن پیش بینی می شود.
این سازمان همچنین برای فردا بارش شدید باران با رعد 
و برق، وزش باد شدید همراه با آبگرفتگی معابر، سیالبی شدن 

مسیل ها و طغیان رودخانه ها در بوشهر، فارس، چهارمحال 
و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، یزد، نیمه غربی کرمان، 
شــمال و غرب هرمزگان که بارش در ارتفاعات چهارمحال 
و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد به شــکل برف خواهد 
بود؛ بارش شدید باران با رعد و برق، وزش باد شدید همراه 
با آبگرفتگــی معابر و باال آمدن ســطح آب رودخانه ها در 
شمال و شرق خوزستان؛  بارش برف در آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، کردستان، لرستان، زنجان، قزوین، همدان، 
مرکزی، جنوب اصفهان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، 

البرز، شمال تهران و ارتفاعات سمنان پیش بینی کرد.
روز سه شنبه نیز بارش شدید باران با رعد و برق، وزش 
باد شدید همراه با آبگرفتگی معابر، سیالبی شدن مسیل ها و 
طغیانی ماندن رودخانه ها در شمال و غرب هرمزگان، جنوب 

بوشهر و جنوب فارس انتظار می رود.

سازمان هواشناسی اعالم کرد: طی این مدت بارش برف 
در مناطق یاد شده موجب اختالل در تردد جاده ای خواهد 
شــد، بر این اساس  برای جلوگیری از خسارات احتمالی و 
کاهش مشــکالت ناشی از بارش برف و باران فراهم نمودن 
تمهیــدات الزم بویژه هنگام تــردد از جاده های مواصالتی 

توصیه می شود.
توصیه پلیس برای رانندگی 

در مناطق کوهستانی
رئیــس مرکز اطالعات و کنتــرل ترافیک پلیس راهور 
ناجا نیز نسبت به شرایط نامساعد جوی طی روزهای آینده 

هشدار داد.
ســرهنگ نادر رحمانی به تســنیم گفــت: با توجه به 
پیش بینی بارندگی در روزهای یکشــنبه و دوشنبه، انتظار 
بارندگی و بارش برف در محورهای کوهســتانی و یخ زدگی 

سطح معابر در ساعات پایانی شب را داریم؛ از این رو الزم است 
تا مسافرانی که قصد سفر از مناطق کوهستانی را دارند، حتماً 
به تجهیزات زمستانی مجهز باشند و با باک پر، سفر کنند.

شهرآورد پایتخت زیر رگبار باران
مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور با 
اشاره وضعیت جوی تهران در زمان برگزاری هشتادوچهارمین 
شــهرآورد پایتخت،گفت: باران، رعد و برق و وزش باد عصر 

امروز تهران را فرا می گیرد.
احد وظیفه به تسنیم گفت:  امروز صبح آسمان تهران 
نیمه ابری خواهد بود و رفته رفته شاهد بارش باران، رگبار، 
رعــد و برق و وزش باد خواهیم بود که این وضعیت از عصر 

امروز شدت بیشتری می گیرد.
وی افزود: امروز دمای هوای تهران با دو درجه افزایش 

نسبت به دیروز به 9 درجه باالی صفر می رسد.

سازمان هواشناسی پیش بینی کرد

بارندگی شدید و احتمال طغیان رودخانه ها در برخی مناطق کشور

فرمانده انتظامی هرمزگان از فروپاشی یک باند 
بزرگ قاچاق سازمان یافته به کشور و کشف 67 کانتینر 

الستیک قاچاق از این باند در بندرعباس خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، ســرتیپ 
عزیزاهلل ملکی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پلیس مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز اســتان هرمزگان موفق شــد یک باند 
سازمان یافته قاچاق کاال به کشور را شناسایی و منهدم کرده 
و از آن 67 کانتینر الســتیک قاچاق را کشف و 36 کانتینر 

آن را توقیف کند.
وی افزود: قاچاقچیان در این پرونده با دست کاری و جعل 
اسناد گمرکی قصد داشتند تا محموله بزرگ الستیک را با 
عنوان جعلی واردات کائوچو با تعرفه 5 درصد وارد کشــور 
کنند در حالی که تعرفه واردات الستیک در کشورمان 20 

درصد است.
فرمانده انتظامی هرمزگان با بیان اینکه در حال حاضر 
36 کانتینر از این محموله 67 کانتینری کشف و ضبط شده 

است، عنوان کرد: پیگیری برای کشف سایر کانتینرهای این 
محموله نیز که وارد کشور شده اند، ادامه دارد.

ســردار ملکی گفت: در ارتباط بــا این پرونده 5 متهم 
شناســایی و فرد اصلی آن که جاعل اســناد گمرکی بوده، 

دستگیر شده است.
این محموله قاچاق شهریور ماه امسال وارد کشور شده 
بود که کشف آن با همکاری مشترک میان پلیس و گمرک 

بندرعباس صورت گرفت.

فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد

  کشف 67 کانتینر الستیک قاچاق در بندرعباس

نیروی انتظامی در واکنش به اظهارات کانون 
ســردفتران درباره الزامی بودن نقل و انتقال 
خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعالم کرد:  براساس 
اصل 7۳ قانون اساسی صالحیت تفسیر قانون با 

نمایندگان در صحن علنی مجلس است.
به گــزارش فارس، نیــروی انتظامــی با صدور 
اطالعیه ای اعالم کرد: برخالف تداعی مســئولین و 
مشاورین کانون ســردفتران درباره حل اختالف در 
موضوع صدور ســند رســمی خودرو نظر مشورتی 
برخی اعضای کمیسیون اصل 90 برابر ادعای رئیس 
کمیسیون قانون نبوده و همچنان الزامی برای مردم 
در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ایجاد نمی کند زیرا 
براساس اصل 73 قانون اساسی صالحیت برای تفسیر 
قانون با نمایندگان در صحن علنی مجلس است، به 
همین استناد ایجاد شائبه الزام مراجعه مردم به دفاتر 
اسناد رسمی از سوی کانون سردفتران اقدامی مبتنی 
برمنافع صنفی و صرفاً برای بهره برداری رسانه ای است 

و مبنای حقوقی و قانونی ندارد.

نیروی انتظامی: 

صالحیت تفسیر قانون 
نقل و انتقال خودرو با نمایندگان 

در صحن علنی مجلس است

معاون بهداشــت وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی گفت: هیچ ماموری از وزارت 
بهداشت برای خونگیری به در خانه مردم مراجعه 

نمی کند.
علی اکبر سیاری به ایرنا گفت: وزارت بهداشت در 
هیچ نقطه ای از کشور، برنامه ای برای خونگیری از مردم 
با مراجعه به در خانه ها ندارد و اگر افرادی با این عنوان 
یا هر عنوان دیگری مانند تست قند خون به در خانه 
مردم مراجعه کنند، از طرف وزارت بهداشت نیستند.

سیاری افزود: برنامه وزارت بهداشت این است که از 
مردم می خواهیم، به واحدهای بهداشتی سراسر کشور 
مانند خانه های بهداشت یا مراکز بهداشتی در روستاها 
یا مراکز بهداشــتی و مراکز و پایگاه های سالمت در 
شهرها و حاشیه شهرها مراجعه کنند و از نظر ریسک 

بیماری های غیر واگیر مورد سنجش قرار گیرند.
وی ادامه داد: در این برنامه برای همه مردم پرونده 
الکترونیک سالمت تشــکیل می شود و میزان خطر 
بیماری های غیر واگیر مانند بیماری های قلبی- عروقی،  

سرطان، ســکته، فشار خون، دیابت و چاقی در افراد 
سنجیده می شود و از نظر ریسک و خطر بیماری افراد 
یکی از سه کارت سبز، زرد یا قرمز دریافت می کنند.

معاون وزیر بهداشت گفت: حدود 90 درصد مردم 
در این برنامه کارت ســبز دریافــت می کنند و البته 
آموزش های سالمت به آنها ارائه می شود، پنج درصد 
کارت زرد یا نارنجی می گیرند و حدود پنج درصد نیز 
کارت قرمز می گیرند که نشــانه خطر باالی بیماری 
غیر واگیر در آنهاست و باید دارو مصرف کنند یا تحت 
درمان قرار گیرند.به گفته سیاری، افرادی که به مراکز 
بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت برای تشکیل پرونده 
الکترونیک سالمت مراجعه می کنند، در صورتی که نیاز 
باشد برای انجام آزمایش های تشخیصی به آزمایشگاه 
ارجاع می شوند یا در مرکز بهداشتی برای آنان آزمایش 
تشخیصی انجام می شود.وی افزود: تاکنون برای بیش 
از 50 میلیون نفر پرونده الکترونیک سالمت تشکیل 
شده است و تا نیمه سال آ ینده این پرونده برای همه 

ایرانیان تشکیل می شود.

تشکیل پرونده الکترونیک سالمت برای بیش از ۵0 میلیون نفر 

هیچ ماموری برای خونگیری 
به در خانه مردم مراجعه نمی کند

رئیــس  کل دادگاهای عمومــی و انقالب 
از صدور کیفرخواست پرونده موسسه  تهران 
»آل کوثر« به اتهام کالهبرداری از 8 هزار نفر 

خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عباس پوریانی 
در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده موسسه »آل کوثر« 
گفت: پس از انجام تحقیقات و صدور کیفر خواست 
در دادســرا، در حال  حاضر پرونده در شعبه 1040 
دادگاه کیفری 2 مجتمع شــهید قدوســی در حال 

رسیدگی است.
پوریانی با بیان اینکه در این پرونده 953 نفر طرح 
شــکایت کردند و 8 هزار و 697 نفر از شهروندان به 
عنوان مالباخته شناسایی شدند، افزود: متخلفان به 

اتهام کالهبرداری تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه میــزان مبلغ مالباختگان 
65 میلیارد و 944 میلیون ریال اســت، تاکید کرد: 
متهمین این پرونده که در این موسسه با وعده سفر به 

کربالی معلی و عتبات عالیات از مردم وجوه دریافت 
کرده اند، باید هر چه سریعتر پول های دریافتی را به 

شکات بازگردانند.
رئیس  کل دادگاهای عمومی و انقالب تهران ضمن 
انتقاد از عملکرد مدیران و مسئوالن متولی، تصریح 
کرد: متأسفانه فعالیت موسسه آل کوثر غیرقانونی بوده 
و مجوزی از ســازمان حج و زیارت نداشته است، اما 
دستگاه های متولی باید نظارت الزم را انجام می دادند، 
این در حالی اســت که مدیران و مســئوالن متولی 
می توانســتند در این زمینه اعــالم جرم کنند تا در 
اسرع وقت به موضوع رسیدگی و از ادامه فعالیت  های 

غیرقانونی و غیرمجاز جلوگیری شود.
وی به مردم هشــدار داد: در زمــان ثبت نام به 
منظور تشــرف به عتبات عالیات و اماکن مقدس به 
شرکت های دارای مجوز مراجعه کنند و برای آگاهی 
از لیســت شرکت های مجاز از سازمان حج و زیارت 

اطالعات الزم را کسب کنند.

دادستان عمومی و انقالب پردیس از دستگیری 
شهردار بومهن و دو نفر از معاونان شهرداری بومهن 

به اتهام ارتشا و اختالس خبر داد.
به گزارش دادستانی کل کشور، حیدر فتاحی گفت: در 
راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و تحکیم سالمت اداری، 
پیرو گزارش های واصله به دادستانی پردیس، پرونده ای در 
خصوص جرایم بعضی از مدیران شهرداری بومهن مفتوح و 
تحت رسیدگی قرار گرفت که متعاقب آن با دستور دادستانی 
ابتدا دو نفر از معاونان شــهرداری و سپس شهردار بومهن 

دستگیر و روانه زندان شدند.

فتاحی اتهام اصلی شــهردار بومهن و دو نفر از معاونان 
وی را ارتشــا و اختالس اعالم کــرد و افزود: این پرونده در 
حال تحقیقات تکمیلی است و پس از پیگیری های تکمیلی 

مراتب به استحضار عموم خواهد رسید.
وی با تأکید بر استمرار انجام وظایف قانونی دادستانی و 
دستگاه قضایی در مقابله با مفاسد اقتصادی، گفت: به مدیران 
فاســدی که احیاناً در بعضی ادارات به فکر سوءاستفاده از 
بیت المال هســتند هشدار می دهیم و اعالم می کنیم که با 
قاطعیت با هر نوع فســادی برخورد و نسبت به شناسایی و 

برخورد قاطع قانونی با آنان اقدام خواهیم کرد.

شهرداری  آتش نشــانی  سازمان  مدیرعامل 
خرم آباد گفت: بخاری نفتی مدرســه »عصمت اهلل 
چوب تراش« در روستای »میان گالل« خرم آباد را 

به آتش کشید.
فضــل اهلل رشــیدی در گفت و گو با خبرنــگار مهر 
اظهار داشــت: بخاری نفتی مدرسه ابتدایی »عصمت اهلل 

چوب تراش« در روستای »میان گالل« شهرستان خرم آباد 
موجب وقوع آتش سوزی در این مدرسه شد که به دنبال 
آن آتش نشانان بالفاصله به محل اعزام شدند و ظرف مدت 

کمتر از 6 دقیقه آتش را اطفاء کردند.
خوشبختانه هیچ یک از دانش آموزان این مدرسه دچار 

مصدومیت نشده اند.

کالهبرداری 6/5 میلیاردی از 8 هزار نفر 
با وعده سفر به عتبات

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از خدمت رسانی 
ویژه این شرکت به مناسبت برگزاری شهرآورد بزرگ 

فوتبال پایتخت  خبر داد.
بر اساس اعالم این شرکت به مناسبت برگزاری شهرآورد 
فوتبال بین تیم های اســتقالل - پرسپولیس که ساعت 15 
امروز در ورزشــگاه بزرگ آزادی تهران انجام خواهد شــد، 
شــرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای رفاه حال تماشاگران  
با اختصاص تعداد 150دســتگاه اتوبوس، تماشاگران را از 

استادیوم آزادی به پایانه آزادی منتقل خواهد کرد.
تماشاگران می توانند با ناوگان خطوط سامانه های تندرو 
مستقر در پایانه آزادی به میادین: انقالب اسالمی، امام حسین )ع(، 
تهرانپارس، خراســان، پایانه خاوران، فلکه صادقیه، پونک و 

دانشگاه علوم تحقیقات عزیمت کنند.
تمهیدات ترافیکی شهرآورد بزرگ پایتخت

جانشــین رئیس پلیس راهور تهــران بزرگ تمهیدات 
ترافیکی شهرآورد پایتخت را اعالم کرد.سرهنگ حسن عابدی 
با تاکید بر ممنوعیت توقف خودروها در رینگ اصلی حاشیه 
استادیوم آزادی، به تسنیم گفت: با توجه به ممنوعیت توقف 
خودروها در معابر ضلع شرقی و غربی استادیوم و همچنین 

رینگ اصلی، همکاران ما به سرعت خودروهایی که در این 
معابر متوقف باشند را به پارکینگ منتقل خواهند کرد.

عابدی افزود: فوتبال دوستانی که قصد دارند برای دیدن 
بازی دو تیم تهرانی در استادیوم آزادی حاضر شوند الزم است 
با توجه به محدودیت ظرفیت پارکینگ های این استادیوم، 
سعی کنند حتی المقدور از سیستم حمل و نقل عمومی به 
خصوص مترو و اتوبوس های شرکت واحد استفاده کنند تا 

شاهد بار ترافیکی روان تر در این معابر باشیم.
وی تصریــح کرد: همکاران ما در پلیس راهور پایتخت 
مجبورند در صورت اشباع شــدن پارکینگ های استادیوم 
آزادی، محدودیت ورود از معابر حاشیه ای و بزرگراهی را به 
این بخش اعمال کنند که این محدودیت، قطعاً باعث ترافیک 

شدید برای سایر همشهریان خواهد شد. 
جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: فوتبال 
دوستانی که برای دیدار رقابت تیم های مورد عالقه خود به 
اســتادیوم آزادی مراجعه می کنند، حتماً نسبت به رعایت 
مقررات رانندگی توجه داشــته باشند چرا که در دیدارهای 
گذشته این دو تیم، همواره شاهد وقوع تصادفات خسارتی 

پس از پایان این دیدارها بودیم.

خدمت رسانی شرکت واحد برای 
شهرآورد پایتخت با ۱5۰ دستگاه اتوبوس 

بخاری نفتی مدرسه ای را در روستای خرم آباد به آتش کشید

بازداشت شهردار بومهن و 2 معاونش 


