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دستگیری سارق ناقوس های کلیسا
اصفهان - خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی شهرستان بوئین و میاندشت 
از دستگیری یک سارق که ناقوس های یک کلیسا به ارزش چهار میلیارد ریال 

را در یکی از روستاهای این شهرستان سرقت کرده بود خبر داد.
سرهنگ »علیرضا طاهری« گفت: ارزش ناقوس های کشف شده توسط 

کارشناسان مربوطه چهار میلیارد ریال اعالم شده است.
کشف میلیاردی گوشی تلفن همراه

قشم - ایسنا:فرمانده انتظامی هرمزگان از 3 هزار و 931 دستگاه تلفن 
همراه به ارزش 17 میلیارد ریال در جزیره قشم خبر داد.

سرتیپ عزیزاهلل ملکی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر خروج کاالهای 
ممنوعه از پشت اســکله بهمن قشم پیگیری با گشت زنی های محسوس و 
نامحسوس در منطقه مذکور آغاز که در این گشت زنی ها یک دستگاه خودروی 

پیکاب متعلق به قاچاقچیان شناسایی و متوقف شد.
وی اضافه کرد: این خودرو به همراه راننده و 3931 دستگاه تلفن همراه 

توقیف شد.
عامالن تیراندازی در دام پلیس

آبادان - مهر: فرمانده انتظامی استان خوزستان از شناسایی و دستگیری 
عامالن تیراندازی غیرمجاز در شهرستان آبادان خبر داد.

ســرتیپ حیدر عباس زاده گفت: ماموران انتظامی با انجام عملیات های 
تخصصی تعداد 10 نفر از برهم زنندگان نظم و امنیت  عمومی که با تیراندازی 

در سطح شهر ایجاد رعب و وحشت می کردند را دستگیر کردند.
وی اضافه کرد: از مخفیگاه این افراد تعداد دو قبضه ســالح غیرمجاز و 

19 عدد فشنگ کشف شد.
ناکامی سوداگران مرگ

یزد - خبرنگار کیهان:رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد، گفت: 
ماموران پلیس این استان 4 نفر از سوداگران مرگ را هنگام جابه جایی 250 

کیلوگرم تریاک دستگیر کردند.
سرهنگ محمدحســین ســتوده نیا، افزود: در این عملیات 3 دستگاه 
خودروی ســواری از قاچاقچیان توقیف و به همراه پرونده به دادسرا معرفی 

شدند.
19 نفر در پارتی شبانه

سیرجان - ایســنا: دادســتان عمومی و انقالب شهرستان سیرجان از 
دستگیری و بازداشت 19 نفر در یک پارتی شبانه خبر داد.

محسن نیک ورز، گفت: در پی گزارش اطالعاتی واصله مبنی بر برگزاری 
پارتی شبانه مختلط در یکی از باغ های حومه شهر، مامورین 7 زن و 12 مرد 
را در محیطی غیراخالقی و وضعیت پوششی بسیار نامناسب در حال رقص 

و پایکوبی همراه با مصرف مشروبات الکلی دستگیر کردند.
وی اضافه کرد: دایرکنندگان پارتی متواری و تحت تعقیب پلیس هستند، 

محل تخلف نیز پلمب شده است.
زن اخاذ اینترنتی

شــیراز - فارس:فرمانده انتظامی فارس گفت: خانم جوانی که با فریب 
دادن یک مرد از طریق فضــای مجازی 10 میلیارد ریال اخاذی کرده بود، 

دستگیر شد.
سرتیپ احمد علی گودرزی افزود: مردی با ارائه مستنداتی اظهار داشت؛ 
طی مدت دوستی با خانمی وی به بهانه های مختلف نظیر بیماری مادرش، 
بدهــی پدرش، تحصیل و غیره مبالغی پــول از من دریافت می کرد، بعد از 
چند سال که از وی خواستم به این رابطه پایان دهد، تهدید کرده رابطه مان 

را افشا خواهد کرد.
وی اضافــه کرد: به گفته این مرد تاکنون این خانم 10 میلیارد ریال از 

وی اخاذی کرده است. متهم پس از شناسایی دستگیر و روانه زندان شد.
دستگیری قاتل

زاهدان - خبرنگار کیهان: با تالش ماموران انتظامی شهرســتان سراوان 
فــردی که در نزاع و درگیــری خیابانی جوانی را بر اثر ضربات چاقو به قتل 

رسانده بود در کمتر از 5 ساعت دستگیر شد.
سرهنگ »رضا زینلی« گفت: در تاریخ 11 شهریورماه سال جاری ماموران 
انتظامی شهرستان سراوان از درگیری منجر به قتل جوانی 17 ساله در یکی 

از خیابان های این شهرستان باخبر شدند.
وی افــزود: در این درگیری جوان مجروح پس از مصدومیت با ضربات 
چاقو به مرکز درمانی منتقل شــد، ولی به دلیل شــدت جراحات وارده در 

بیمارستان فوت کرد.
ایــن مقام انتظامی تصریح کــرد: کاراگاهان پلیس آگاهی پس از انجام 
کار اطالعاتــی و تحقیقــات همه جانبه و با اشــراف اطالعاتی، هویت متهم 
فراری که مرتکب قتل شده بود شناسایی و وی را در عملیاتی غافلگیرانه در 

مخفیگاهش دستگیر کردند.
کباب با سنگدان فاسد

کرج - خبرگزاری صدا و سیما: قاضی تعزیرات حکومتی کرج گفت: دو 
مطبخ در کرج به علت عرضه کباب پنج هزارتومانی فاسد پلمب شد. 

خاندان افزود: در این گونه پرونده ها هرگز با کســانی که سالمت مردم 
را تهدید کنند مماشات نمی شود و با جدیت با متخلفان برخورد می شود.

وی اضافه کرد: پیگیری برای شناســایی ســایر محل های عرضه غذای 
ناســالم همچنان ادامه دارد و در اسرع وقت توزیع کنندگان سنگدان ناسالم 

شناسایی و با آنها برخورد می شود.
کالهبرداری میلیاردی

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی استان لرستان از دستگیری صاحب 
موسســه مالی خبر داد که با ترفند اعطای سود زیاد 120 میلیارد ریال در 
خرم آباد کالهبرداری کرده بود.سرتیپ مهدیان نسب در ادامه افزود: ماموران 

با کارهای اطالعاتی کالهبردار را در پایتخت شناسایی و دستگیر کردند.
وی اظهار داشت: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد، فرد خاطی با 
همدستی همسرش با تاسیس یک موسسه مالی و اعالم اینکه به سپرده های 
مشتریان سود زیادی تعلق می گیرد، با این ترفند از دوهزار و 500 شهروند 
مبلغ 120 میلیارد ریال کالهبرداری کرده است.سرتیپ مهدیان نسب گفت: 
در عملیاتی دیگر همدســت وی نیز در خرم آباد دستگیر و همراه پرونده به 

مراجع قضائی معرفی شد.
کشف زمین خواری

ســرویس  شهرســتان ها: فرمانده انتظامی اســتان مازندران از کشف 
زمین خواری 468 میلیارد ریالی در شهرستان ساری و دستگیری دو متهم 

این پرونده خبر داد.
ســرتیپ »سیدمحمود میرفیضی« در تشــریح این خبر، اظهار داشت: 
کارآگاهان اقتصادی پلیس آگاهی استان مازندران در راستای مقابله با پدیده 
زمین خواری با انجام اقدامات اطالعاتی و تحقیقات پلیسی از تصرف غیرقانونی 
اراضی مسکونی بالصاحب به میزان 6هزار و 697 مترمربع در یکی از مناطق 

مسکونی شهر ساری مطلع شدند.
وی تصریح کرد: با انجام تحقیقات گسترده پلیسی و اقدامات کارشناسی 
مشخص شد، این اراضی متعلق به افراد حقیقی است که در حال حاضر در 
خارج از کشــور به ســر می برند و افرادی با جعل اسناد اقدام به تصرف این 
اراضی کردند.میرفیضی، در خاتمه گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به 
مراجع قضائی معرفی و حکم ابطال سند و رفع تصرف این اراضی صادر شد.

حمل لوازم یدکی قاچاق
سرویس شهرستان ها: معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان یزد 
از کشف انواع لوازم یدکی قاچاق توسط ماموران در شهرستان خاتم خبر داد.

سرهنگ »محمود میرحسینی« در تشریح این  خبر گفت: ماموران پلیس 
شهرســتان خاتم، هنگام کنترل محورهای مواصالتی به یک دستگاه تریلی 

کانتینردار مشکوک و آن را برای بازرسی متوقف کردند.
وی ادامه داد: ماموران در بازرســی از این تریلی، پنج هزار و 800 قطعه 
انواع لوازم یدکی خودرو فاقد مجوز گمرکی را کشــف و یک متهم را نیز در 

این رابطه دستگیر کردند.
میرحســینی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را دو میلیارد 
ریال برآورد کردند، افزود: متهم قصد داشت این محموله را به صورت قاچاق 
از جنوب کشــور به »تهران« منتقل کند که توســط ماموران دستگیر و به 

مراجع قانونی معرفی شد.

ایندیپندنت نوشت یک زن اهل کره شمالی 
پــس از آزمایش اتمی اخیر پیونگ یانگ توجه 

کاربران اینترنتی را به خود جلب کرده است.
ایندیپندنت نوشت: هر زمان که پیونگ  یانگ یک 
خبر مهم را به اطالع جهانیان می رســاند، همه ما با 

چهره آشنایی روبرو می شویم. این شخص کیم جونگ-اون، رهبر کره شمالی 
نیســت، بلکه خانم ری چون-هی، گوینده خبر کهنه کار این کشور است که 
اعالم عمومی این گونه خبرها در تلویزیون دولتی کره شمالی بر عهده اوست.
ری چون-هی 74 ساله همواره هنگام اعالم خبرهای مهم کره شمالی یک 
لباس صورتی سنتی به تن دارد. به همین سبب به او لقب »بانوی صورتی« 
داده اند. در واقع مدت هاست که این گوینده خبر بازنشسته شده است؛ اما، هر 
زمان که الزم است خبرهای مهم دولتی به اطالع جهانیان برسد، او به سر کار 
خود بازمی گردد.این گوینده کهنه کار و مورد عالقه کیم جونگ-اون یک شنبه 
)12 شهریور(، از مکانی نامشخص، خبر تازه ترین آزمایش موفقیت آمیز اتمی 

این کشور –آزمایش بمب ترموهسته ای– را به اطالع جهانیان رساند. 
آزمایش اخیر کره شمالی باعث افزایش تنش ها در شبه جزیره کره شده 
و نگرانی جامعه بین الملل را برانگیخته است؛ اما، موضوعی که این روزها توجه 
کاربــران اینترنتی را به خود جلب کرده هویت »بانوی صورتی« و نقش مهم 

او در کره شمالی است.
براســاس گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان، ری چون-هی چنان نقش 
مهمی در کره شــمالی دارد که هر زمان تصویر او بر صفحه تلویزیون ظاهر 

می شود، ناخودآگاه تشویق بینندگان را در پی دارد. 
گزارش رویترز نشان می دهد این گوینده کهنه کار در گذشته بازیگر بوده 
است. کیم ایل-سونگ، پدربزرگ کیم جونگ-اون و نخستین رهبر کره شمالی، 
او را تشویق کرد به کار گویندگی خبر روی بیاورد. ری چون-هی سال 1971 
میالدی )1350 خورشیدی( برای نخستین بار در تلویزیون ظاهر شد. او بیش 
از 40 سال است که با حضور در تلویزیون دولتی کره شمالی و با صدای رسا 
و تأثیرگذار خود به محکوم کردن دشمنان این کشور، اعالم خبرهای مربوط 
به آزمایش های هسته ای پیونگ یانگ و شرح زندگی سه نسل از رهبران کره 
شمالی پرداخته و با صدای تأثیرگذارش به مشهورترین گوینده خبر در این 

کشور آسیای شرقی تبدیل شده است. 
به ری چون-هی، لقب »صدای کره شمالی« نیز داده اند. جالب اینجاست 
که تصاویر ویدئویی نشان می دهد چهره او در گذر زمان تغییری نکرده و حتی 
ذره ای هم پیر نشده اســت!ری چون-هی سال 1994 میالدی، با چشمانی 
 اشکبار خبر درگذشت کیم ایل-سونگ )پدربزرگ رهبر کنونی کره شمالی( و 
7 سال بعد نیز خبر مرگ ناگهانی کیم جونگ-ایل )رهبر پیشین کره شمالی 

و پدر کیم جونگ-اون( را در تلویزیون مرکزی کره )KCTV( اعالم کرد.
 او سال 2012 میالدی، در گفت وگو با یک رسانه چینی اعالم کرد قصد 
دارد در دوران بازنشستگی  با کار در پشت صحنه به تربیت گویندگان جوان 
بپردازد اما، هر زمان که الزم است خبری بسیار مهم و ناگهانی –همانند خبر 
دو روز پیش درباره آزمایش بمب هیدروژنی توســط پیونگ یانگ– به مردم 

این کشور و جهانیان اعالم شود، این گوینده به سر کار خود بازمی گردد.
در ادامه گزارش ایندیپندنت به نقل از یک کارشناس مسائل پیونگ یانگ 
آمده اســت: بازگشت ری چون- هی به گویندگی خبرهای مهم کره شمالی 
تصادفی نیســت و یک پیام از جانب کیم جونگ- اون است؛ اینکه رهبر کره 
شمالی قصد دارد ایدئولوژی زمان پدربزرگش را مجدداً در این کشور پیاده کند.

اطالعات چندانی از زندگی شــخصی ری چون-هی در دست نیست، اما 
گفته می شــود او سال 1943 میالدی و در خانواده ای فقیر در جنوب شرق 

کره شمالی متولد شده است.

انتشار یک فایل ویدئویی که صحنه کتک 
زدن یک زن و کودکش توسط پلیس شانگهای 
را به تصویر می کشد، موجی از نفرت را نسبت 

به پلیس چین در پی داشته است.
بر اساس گزارش شانگهای دیلی، این فایل ویدئویی 

که مربوط به چند روز قبل است 
و در شانگهای فیلمبرداری شده 
صحنــه بحث یک زن با پلیس 
شــهر را در حالی بــه تصویر 
می کشد که در آغوش این زن 

یک کودک نوپا قرار دارد.
در ادامــه این ویدئوی 22 
ثانیه ای، بحث بین زن و مامور 
پلیس باال می گیرد و ناگهان زن 
با حرکت ضربتی مامور پلیس به 
همراه کودکش به زمین کوبیده 
می شود و کودک از آغوش مادر 

با سر به کف پیاده رو کوبیده می شود.
انتشــار این ویدئو در فضای مجازی که توســط یکی از شاهدان به ثبت 

رسیده خشم و نگرانی مردم چین را به دنبال داشته است.
نکته قابل توجه اینکه این صحنه در شهر شانگهای که یکی از ثروتمندترین 

و متمدن ترین شهرهای چین است، افتاده است.
طبق بیانیه صادر شــده از سوی فرماندهی پلیس شانگهای، افسر پلیس 
خاطی از تمام وظایف خود تا اطالع ثانوی معلق شــده اســت. مادر و فرزند 
برای رســیدگی های پزشکی به بیمارستان منتقل شدند و پلیس تائید کرده 

است که آن دو آسیب جدی ندیده اند!

یــک دختر روس در پی ســقوط از طبقه 
پانزدهم ســاختمانی در شهر ایرکوتسک جان 

سالم به در برد.
به گزارش اینترفاکس، پلیس روسیه اعالم کرد: 
این دختر جوان به دالیل نامعلومی پس از سقوط بر 

روی سقف خودروی پارک شده در برابر این ساختمان افتاد و از مرگ حتمی 
نجات یافت.نیروهای امدادی مصدوم حادثه را به بیمارستان منتقل و به دلیل 

آسیب های شدید در بخش مراقبت های ویژه بستری کردند.
پلیس تحقیقات خود را درباره علت این حادثه آغاز کرده و احتمال می دهد 

که این دختر جوان توسط شخص دیگری پرت شده باشد.

گروه کارشناســی وزارت آموزش و پرورش که 
با هدف بررسی ســانحه دلخراش واژگونی اتوبوس 
یافته  ویژه  ماموریت  دانش آموزان هرمزگانی  حامل 

بود، گزارش اولیه خود را منتشر کرد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی وزارت آموزش و پرورش، 
در بخشی از گزارش این گروه کارشناسی که از سوی سید 
محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش ماموریت یافته  بود 
تا علل بروز این سانحه را بررسی و اعالم نتیجه کند، آمده 
اســت: گزارش مصاحبه های دانش آمــوزان و مربی که از 
حادثه جان ســالم به دربرده اند نشان می دهد که راننده ای 
که از حوالی ســاعت 23 پشت فرمان بوده، علی رغم آنکه 
به علت خســتگی موظف بوده جای خود را به راننده دیگر 
بدهد، بر عدم جابجایی و ادامه رانندگی اصرار داشته است؛ 
به شــهادت دانش آموزان و دیگر همکاران حاضر، مرحومه 
خانم فراحی  سرپرست اتوبوس، چندین بار به راننده تذکر 
داده که به علت خستگی جای خود را با راننده دیگر جابه جا 
کند؛ حتی یک بار گفته کنار جاده توقف کنید و برای رفع 
خستگی استراحت کنید اما راننده خاطی حرف شنوی نکرده 

که متأسفانه نهایتاً منجر به سانحه شده است.
طبق گزارش بررســی های اولیه کارشناسان پلیس راه 
و وزارت راه، مقصر اصلــی حادثه، راننده بوده که در حال 
حاضر در بازداشــت است. بر همین اساس وی در اظهارات 

خود اعالم کرده که در مواجهه با خودرویی که از مقابل به 
سمت اتوبوس می آمده تغییر جهت ناگهانی داده که منجر 
به برخورد اتوبوس با لبه  پل و ترکیدگی الستیک جلو شده 
و متعاقب آن، کنترل اتوبوس از دســت راننده خارج و پس 
از طی حدود 100 متر به پهلوی راســت واژگون می شود؛ 
همچنین بررسی ها درخصوص جاده موردنظر، بیان گر آن 
است که مقطع راه مستقیم و عالئم و خط کشی ها مناسب 
بوده و سرعت اتوبوس هم 86 کیلومتر بر ساعت بوده است، 
ولی شواهد موجود نشان از خواب آلودگی راننده و انحراف 

تدریجی از مسیر دارد و نه انحراف ناگهانی.
درخصوص انتخاب وسیله نقلیه و راننده نیز با اعتماد به 
نهاد ها و دستگاه های مسئول در این امر بر اساس مدارک و 
مستندات قانونی نسبت به عقد قرارداد با شرکت مسافربری 
انتخاب وسیله نقلیه اقدام شده و با توجه به عدم ممنوعیت 
حرکت در شب، برنامه ریزی زمان حرکت ساعت 23 تنظیم 
شد تا پس از طی مسیر بعد از حدود 8 ساعت ، حوالی ساعت 
7 صبح به محل اردوگاه شهید دستغیب شیراز وارد شوند 
که متأســفانه با این حادثه دل خراش این سفر ناتمام ماند. 
هرچند با توجه به اینکه تا ساعت 16فرصت حضور و پذیرش 
وجود داشته و مقدور بود که ساعت حرکت به ساعات روشن 
روز موکول شــود ولی با اتکا به تجربیات و سفر های مشابه 
قبلی این طور عمل نشده است. الزم به ذکر است که مسیر 

بندرعباس- شیراز فاقد مسیر ریلی است و تماماً شیب مثبت 
دارد. لذا اتوبوس های این مســیر، روزها از شیراز به سمت 
بندرعباس می آیند و شــب ها بالعکس، چراکه در طول روز 
نیاز به اســتفاده از کولرگازی است و موتور ماشین کشش 
الزم برای هم زمانی استفاده از کولر و حرکت سرباال را ندارد.

بررسی های اولیه حاکی از آن است که: 1- شغل اصلی 
راننده خاطی، آهنگری اســت و بعضاً به رانندگی اشــتغال 
دارد. 2- نبســتن کمربند ایمنی توســط دانش آموزان، به 
سفارش راننده بوده است، هرچند هم مربی مرحومه و هم 
مربی مصدوم، به بچه ها سفارش کرده اند که کمربند خود را 
ببندید؛ ولی راننده گفته »نیازی نیست، هر زمان به پلیس راه 
نزدیک  شــدیم خودم به شما اعالم می کنم که کمربندتان 
را ببندید!« 3- حرکت در شــب ضــروری نبوده بلکه یک 
امکان بوده که با توجه به گرمای روز و شیب مثبت مسیر، 
تصمیم به حرکت در شــب اتخاذشده است. 4- متأسفانه 
مکان مناســبی )اردوگاه( برای اسکان شبانۀ دانش آموزاِن 
تجمع کرده در بندرعباس که از شهرستان های اطراف آمده 
بودند، وجود ندارد و لذا ناچار شده اند که شبانه حرکت کنند.
بدیهی است عالوه بر این گزارش، سایر دستگاه های ذی ربط 
)پلیس راه، وزارت راه، قوه قضاییه( نیز گزارش های خود را 

ارسال خواهند کرد.
نبستن کمربند ایمني، عامل تشدید شمار جان باختگان

رئیس پلیس راه راهور ناجا نیز گفت: بر اساس گزارش ها، 
بــا توجه به این که اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگاني، 
غلت نزده و فقط روي پهلو خوابیده، همچنین سرعت آن باال 
نبوده و سرعت کنترل شده اي داشته است، اگر کمربندهاي 
ایمني بسته شده بودند قاعدتاً میزان تلفات بسیار کمتر بود.

سردار محمد حسین حمیدي به سایت راهور گفت: مسلم 
شده که نبستن کمربند ایمني باعث تشدید تلفات در این 
حادثه شده و راننده نیز به دانش آموزان گفته است هر زمان 

که اعالم کردم کمربندها را ببندید.
حمیدي افزود: تنها کسي که در این حادثه آسیب ندیده 
راننده بوده که کمربند ایمني خود را بسته بوده است و دلیل 
آن هم کنترل رانندگان از طریق ســامانه سپهتن بوده که 

راننده مجبور به رعایت این قانون شده است.
وی با اشــاره به این که هیچ تماسي با پلیس مبني بر 
این که راننده رفتار پرخطري دارد، برقرار نشده است، گفت: 
البته هنوز این موضوع که راننده رفتار پرخطري داشــته 
یــا خیر به طور دقیق ثابت نشــده و طي تحقیقات بعدي 
بررسي مي شــود.رئیس پلیس راه راهور ناجا خاطرنشان 
کرد: دانش آموزان مجروح حادثه گفته اند وقتي از پاسگاه 
عبور مي کردند، راننده اعالم مي کرده که کمربندها را باز 
کنید و هر وقت الزم شد به شما مي گویم که قبل از پاسگاه 

بعدي کمربندها را ببندید.

رئیس  پلیس راه کشور: نبستن کمربند ایمني، عامل تشدید شمار جان باختگان بود

انتشارگزارش کارشناسی آموزش و پرورش
 درباره سانحه واژگونی اتوبوس دانش آموزان

دبیر ستاد حوادث غیرمترقبه آذربایجان شرقی از 
ایجاد سانحه برای بالگرد هوانیروز در تبریز به علت 

نقص فنی خبر داد.
خلیل ســاعی در گفت وگو با خبرنگار فارس در تبریز، 
خبر سقوط بالگرد هوانیروز در تبریز را تکذیب کرد و اظهار 
داشــت: یک فروند بالگرد هوانیروز صبح دیروز در منطقه 

اسپیران تبریز دچار سانحه و فرود اضطراری شد.
وی افزود: تمام سرنشینان این بالگرد در سالمت کامل 

هستند و حادثه تلفات و صدمات جانی نداشت.
دبیر ســتاد حوادث غیرمترقبه آذربایجان شرقی گفت: 
بالگرد متعلق به هوانیروز اســت و در منطقه اسپیران این 

سانحه رخ داده است.
این گزارش حاکی اســت، این سانحه بر اثر نقص فنی 
رخ داده اســت و محل حادثه محدوده روســتای سفیدان 

)اسپیران( اعالم شد.

مدیرکل دادگستری استان خراسان شمالی 
از اختــالس ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی در 
دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد و گفت: 
اخذ رشــوه ۶۷۲ میلیون ریالی، تحصیل مال 
نامشروع و تضییع بیت المال از جرایم موجود 

در این پرونده است. 
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از بجنورد، 
حجت االسالم والمسلمین نوراهلل قدرتی در این زمینه 
اظهار داشت: پس از گزارش دیوان محاسبات استان 
مبنی بر تخلف و تهیه آمار غیرواقعی و اضافه پرداخت 
به شرکت های طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی و 
ارسال مستندات وقوع جرم به دادستانی، موضوع به 
شعبه دوم بازپرسی دادسرای بجنورد ارجاع و مراتب 

تعقیب متهم در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در ادامه تحقیقات برای روشــن شدن 
ابعاد موضوع، متهم، شــرکاء و معاونین احتمالی وی 
احضار و مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند که ضمن 
انکار اولیه و رد اتهام منتســبه، علت تناقض در آمار 
و اطالعات مالی موجود را ضعف و نقص در سیســتم 

رایانه ای تغذیه دانشگاه عنوان کرد.
مدیرکل دادگســتری استان تصریح کرد: پس از 
احضار مدیران شــرکت های طرف قرارداد دانشگاه و 
بازجویی از آنان، تبانی آن ها با یکدیگر محرز شده و 
هر ســه نفر با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان 

شدند که پس از تبدیل قرار به وثیقه آزاد شدند.
قدرتــی ادامه داد: در حــال حاضر پرونده جهت 
بررسی بیشتر و ارائه مستندات الزم در مورد اختالس، 
اخذ رشوه 672 میلیون ریالی، تحصیل مال نامشروع 

و تضییع بیت المال در حال بررسی است.

حوالی ســاعت 1۰ و 3۰ دقیقه دیروز افرادی با 
حمله به بیمارســتان طالقانی اهواز یک زندانی را از 

بیمارستان فراری دادند. 
به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دیروز یک زندانی 
به علت سوختگی به بیمارستان سوانح سوختگی طالقانی 
اهواز اعزام شــده بود که در ابتدای ورود عده ای شــروع به 

تیراندازی کردند.
افراد مســلح که نقاب به چهره داشتند و ظاهرا از قبل 
اطالع داشتند که یکی از زندانیان قرار است به بیمارستان 
منتقل شود اقدام به تیراندازی هوایی در محل بیمارستان 
کردند و در نهایت با ایجاد رعب و وحشت باعث فراری دادن 
زندانی شدند.یکی از کارکنان بیمارستان نیز در این حادثه 
مجروح شده است. مهاجمان سه تا چهار نفر اعالم شده اند.

 فرمانده انتظامی خراسان رضوی از رهایی 
گروگان 1۷ ساله از دست زوج جوان در مشهد 

خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری مهر، قادر کریمی اظهارکرد: 
بعدازظهر سسه شنبه فردی در تماس با  110 از وقوع 
آدم ربایی در محدوده خیابان تعبدی مشهد خبر داد و  
ماموران کالنتری شهید هاشمی نژاد به طور ضربتی 

وارد عمل شدند.
وی افزود: شــاکی پرونده اعالم کرد که برادرش 
غروب روز دوشــنبه از خانه خارج شــده و تاکنون 
بازنگشته و بعد از ظهر سه شنبه فردی تلفنی اظهار 
داشــته برادرش را به گــروگان گرفته و مبلغ یکصد 
میلیون تومان ســفته در قبال آزادی اش درخواست 

کرده است.
انتظامی خراســان رضوی تصریح کرد:   فرمانده 
مأموران کالنتری شهید هاشمی نژاد به محض تکمیل 
اطالعــات تحقیقی پرونده وارد عمل شــده و خانه 
مســکونی را که محل اختفای آدم ربایان و نگهداری 
گروگان هفده ســاله بود تحت نظر قرار دادند و  در 
اقدام غافلگیرانه مرد 29 ساله و همسر 25 ساله اش 
را به اتهام آدم ربایی دستگیر و گروگان را نجات دادند.
کریمی بیان کرد: مأموران کالنتری شهید هاشمی 
نژاد در بازرسی از محل 170 میلیون تومان سفته نیز 

کشف کردند

بالگرد هوانیروز در تبریز 
دچار سانحه شد

مدیرکل دادگستری خراسان شمالی 
اعالم کرد

اختالس ۲ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون ریالی در دانشگاه 

علوم پزشکی خراسان شمالی

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد: 

رهایی گروگان ۱۷ ساله
 از دست زوج آدم ربا 

در مشهد

پلیس راهــور ناجا محدودیت هــاي ترافیکي 
جاده های کشــور در ایام تعطیالت عید غدیر خم را 

اعالم کرد.
به گزارش سایت راهور، ممنوعیت تردد موتورسیکلت 
از محورهاي کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و محورتهران – 
سمنان – مشهد و بالعکس که از ظهر روز چهارشنبه )دیروز( 
آغاز شده است تا ساعت 6 صبح روز یکشنبه 19شهریور ماه 
ادامه خواهد داشت.البته تردد موتور سیکلت هاي انتظامي و 
امدادي براي انجام ماموریت هاي ضروري در مســیر مجاز 

جریان ترافیک بالمانع خواهد بود.
 در محور کندوان تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 
الی 24 روز جمعه 17 شــهریور از کرج به سمت مرزن آباد 
ممنوع بوده و با اعالم مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع 
وسایل نقلیه از ساعت 18 الي 24 روز جمعه از مرزن آباد به 

سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود.
همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14 روز شنبه 
18 شهریور الی ساعت یک بامداد روز یکشنبه 19 شهریور 
از کرج به ســمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعالم مأمورین 
پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 17 روز 
شنبه الي یک بامداد روز یکشنبه از مرزن آباد به سمت کرج 

به صورت یکطرفه خواهد بود.
درمحور هراز تردد انواع وســایل نقلیه از ساعت 15روز 
شنبه 18 شهریور الی یک بامداد روز یکشنبه 19 شهریور از 
رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت17 روز شنبه الی 
یک بامداد روز یکشنبه با اعالم مأمورین پلیس راه درمحل، 

تردد انواع وسایل نقلیه از آب اسک به سمت رودهن بصورت 
یکطرفه خواهد بود.

در مورد وســایل نقلیه سنگین )به اســتثناء حاملین 
موادسوختي و یا فاسدشــدني( نیز در محور کندوان تردد 
انــواع تریلر، کامیــون و کامیونت از محور کرج – چالوس و 

بالعکس کماکان ممنوع مي باشد. همچنین در محور هراز 
الف-تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع می باشــد. ب- 
تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثناي حاملین مواد 
سوختي و فاسد شدني از ساعت 8 الی 24 روزهاي پنجشنبه و 
جمعه 16 و 17 شهریور و از ساعت 8 روز شنبه 18 شهریور 
الی ساعت یک بامداد روز یکشنبه 19 شهریور و همچنین از 

ساعت 12 الی 24 روز یکشنبه ممنوع می باشد.
در محور فیروزکوه نیز تردد کلیه تریلرها به اســتثناي 
حاملین مواد ســوختي و فاســد شدني از ساعت 8 الی 24 
روز شــنبه 18 شــهریور از تهران به قائم شــهر و بالعکس، 

ممنوع مي باشد.
در محور قدیم رشت – قزوین و بالعکس نیز تردد کلیه 
تریلرها و کامیون ها به اســتثناي حاملین مواد ســوختي و 
فاسد شــدني از ســاعت 8 الي 24 روز شنبه 18 شهریور 

ممنوع مي باشد.
 همچنیــن در محور آســتارا– اردبیل و بالعکس، تردد 
کلیه تریلرها و کامیون ها به استثناي حاملین مواد سوختي 
و فاسد شدني از ساعت 12 الي 24 روز پنجشنبه16 شهریور 
و همچنین از ساعت 8 الي 24 روز شنبه 18 شهریور ممنوع 
مي باشد.مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با 

شماره تلفن 120و 88255555 )ده خط( به طور شبانه روزی 
پاسخگوی وضعیت راه های کشور و امداد رسانی احتمالی به 

هموطنان است.
آماده باش پلیس برای تعطیالت عید غدیر

رئیس پلیس راهور ناجا نیز با  اشاره به تمهیدات ترافیکی 
پلیس برای تســهیل در عبور و مرور مسافران در تعطیالت 
منتهی به عید غدیر اظهار داشــت: بــا توجه به اینکه این 
تعطیالت با اوج گرفتن ســفرهای تابســتانی در نیمه دوم 
شــهریور ماه همزمان شده، همکاران ما در آماده باش 100 
درصــدی قرار دارند و با حضور محســوس خود در معابر و 
جاده های کشــور در جهت تســهیل عبور و مرور مسافران 

تالش خواهند کرد.
ســردار تقی مهری به تسنیم گفت: با توجه به تعطیلی 
روز شنبه و مصادف شدن این ایام با روزهای پایانی تعطیالت 
تابستانی ما انتظار داریم در روزهای آینده شاهد افزایش فشار 

و بار ترافیکی در سطح جاده ها و معابر کشور باشیم.
مهــری افــزود: توصیه می کنیم هموطنــان با در نظر 
گرفتن بار ترافیکی در مبدا و مقصد، زمان ســفرهای خود 
را مدیریت کنند و ســفرهای تابستانی را به روزهای پایانی 

شهریور موکول نکنند.
به گفته وی، تخلفات حادثه ساز در جاده های کشور جزو 
خطوط قرمز پلیس است و با ابالغی که به تمام استان های 
کشور شده، ماموران پلیس هیچگونه اغماضی در مواجهه با 
این تخلفات نخواهند داشــت و در صورت ارتکاب دو تخلف 

همزمان حادثه ساز، خودروی متخلف توقیف خواهد شد.

زلزله ای به بزرگی 4/۷ ریشــتر دیروز بیرجند و 
خوسف را لرزاند.

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری خراسان جنوبی 
گفت: تاکنون خسارت جانی و مالی ناشی از زلزله خوسف 
به ستاد مدیریت بحران گزارش نشده است و 17 تیم ارزیاب 

به منطقه اعزام شده اند.
ســید ابوالحسن میر جلیلی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
زلزله ای با قدرت 4/7 ریشــتر در 17 کیلومتری شهرستان 

خوسف و 25 کیلومتری شهرستان بیرجند روی داد. 
وی بیان کرد: کانون زلزله در روستاهای خلیالن، عیلکی، 

رومنجان و گل فریز شهرستان خوسف است. 
وی ادامه داد: به دنبال این حادثه مردم مرکز اســتان 
از خانه هــا بیرون آمده  و این زلزله در بیرجند محســوس 

بوده است. 
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری خراسان جنوبی 
اظهار کرد: بــا توجه به اینکه احتمال وقوع پس لرزه هایی 
وجود دارد از مردم درخواســت می شود تا اطمینان حاصل 

نشده در مکان امن و فضای باز حضور داشته باشند.
به گــزارش مرکز لــرزه نگاری کشــوری زمان وقوع 
این زمین لرزه ســاعت 2 و 50 دقیقــه و 32 ثانیه دیروز 
)چهارشنبه( در عمق 9 کیلومتری زمین ثبت و شدت آن 

باعث لرزش ساختمان ها در شهر بیرجند شد.
بســیاری از مردم بیرجند و خوسف در پی وقوع زلزله 
از منازل خود بیرون آمدند و در فضاهای باز حاضر شدند.

شهر خوســف در 36 کیلومتری جنوب غرب بیرجند 
مرکز خراسان جنوبی قرار دارد.

آماده باش پلیس راهور برای تعطیالت پیش رو

محدودیت هاي ترافیکي تعطیالت عید غدیر اعالم شد

زلزله 4/۷ ریشتری
 بیرجند و خوسف را لرزاند

فراری دادن زندانی در 
اهواز با حمله به بیمارستان

از آبگرفتگی معابر و  سازمان هواشناسی کشور 
سیالبی شدن مسیل ها و رودخانه ها در برخی مناطق 
شمال و شمال غربی کشور طی امروز و فردا خبر داد.
بنا بر اعالم این سازمان، پیرو اطالعیه شماره 39 سه شنبه 

مورخ  96/6/14، به شرح زیر پیش بینی می شود:
از بعد از ظهر پنجشــنبه تا شــب در اردبیل و شمال 
آذربایجان شرقی، از اواخر وقت پنجشنبه و طی روز جمعه 
در گیالن و مازندران و جمعه در گلستان، رگبار باران گاهی با 
رعد و برق و وزش باد شدید موقتی همراه با آبگرفتگی معابر 

و سیالبی شدن مسیل ها و رودخانه ها پیش بینی می شود.
همچنین به علت وزش باد شــدید، دریای خزر بعد از 

ظهر پنجشنبه و روز جمعه مواج خواهد بود.
ســازمان هواشناســی توصیه کرد برای جلوگیری از 
خسارت های احتمالی ضمن بکارگیری تمهیدات اقدامات زیر 
بعمل آید: از برپایی چادر و استراحت در حاشیه رودخانه ها و 
مناطق مستعد سیالب خودداری شود.در برداشت باقیمانده 
کشت اول شالی در استان های ساحلی دریای خزر تا صبح 
پنجشــنبه تسریع به عمل آید. به سبب مواج و نا آرام بودن 
سطح آب از بعد از ظهر پنجشنبه تا اواخر روز جمعه، از شنا 
و فعالیت تفریحی در مناطق ساحلی دریای خزر خودداری 
شود. همچنین شناورهای سبک هنگام تردد احتیاط الزم 

را به عمل آورند.

از برپایی چادر در حاشیه رودخانه ها خودداری شود

پیش بینی سیالبی شدن مسیل ها و رودخانه ها
 در مناطق شمالی

مدیــر نظارت بــر چاپ و توزیــع محصوالت 
کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان از ارایه 
نوشت افزارهای این مجموعه در دو هزار نمایشگاه 

عرضه در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومــی کانون، جعفر عبدی گفت: 
کانون با توجه به اهمیت ترویج فرهنگ ایرانی – اســالمی 
در میان کودکان و نوجوانان در سال های اخیر اقدام به تولید 
نوشت افزارها و دفترهایی با نمادهای ایرانی اسالمی کرده 
است.عبدی افزود: در ادامه این طرح امسال نیز 40 عنوان 
دفتر با شمارگان 500هزار نسخه با طراحی های جدید تولید 
شــده و در بیش از 200 فروشگاه  عرضه  محصوالت کانون 
و نزدیک به دو هزار نمایشــگاه  در مدارس و سازمان های 

مختلف در سراسر کشور در دسترس مخاطبان قرار می گیرد.
وی یادآور شد: این نوشت افزارها در پنجمین سال پیاپی 
و با کیفیت مناسبی تولید و به گونه ای قیمت گذاری شده 

است تا تمامی اقشار جامعه بتوانند آن را خریداری کنند.
مدیر نظارت بر چاپ و توزیع محصوالت کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان از برپایی نمایشــگاهی با حضور 
ســایر تولید کنندگان نوشــت افزارهای ایرانی – اسالمی 
طی روزهــای 14 تا 31 شــهریور در مرکز آفرینش های 
فرهنگی هنــری کانون در خیابان حجاب تهران خبر داد و 
گفت: تمامی نوشت افزارهای جدید کانون به همراه تولیدات 
سال های گذشته این مجموعه در این نمایشگاه نیز عرضه 

خواهد شد.

عرضه نوشت افزارهای با نمادهای ایرانی- اسالمی 
در ۲ هزار نمایشگاه 

مدیرکل دفتر رودخانه های مــرزی و منابع آب 
مشترک وزارت نیرو گفت: بر اساس مطالعات صورت 
گرفته وجود فلزات ســنگین در رودخانه مرزی ارس 

محرز شده است. 
بــه گزارش خبرنــگار مهر، جبار وطن فدا در حاشــیه 
شــانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک به میزبانی اردبیل 
تصریح کرد: در مرز ایران و ارمنســتان و در خاک ارمنستان 

تعدادی معادن و کارخانه های مس وجود دارد.

وی افزود: هر چند در گذشــته امالح سرریز شده و وارد 
رودخانه می شــد اما به دلیل وجود کارخانه و معدن، بخشی 
از پساب نیز وارد رودخانه می شود.مدیرکل دفتر رودخانه های 
مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو تاکید کرد: از 15 سال 
قبل پیگیری جدی این موضوع با همکاری کشور ارمنستان 

آغاز شده و کمیته پایش مشترک نیز تشکیل شده است.
به گفته وطن فدا ارمنستان ملزم به بازچرخانی پساب و 

ممانعت از ورود آن به منابع آبی شده است.

وی با بیان اینکه هیچ آلودگی رادیو اکتیوی نداریم، ادامه 
داد: آلودگی صرفا فلزات سنگین است که در جلسات رسمی 
با مقامات ارمنستان از جمله وزیر نیرو، محیط زیست و انرژی 
طرح شده و ارمنستان تعهد کتبی برای کاهش آلودگی داده 
است.وطن فدا با تاکید به اینکه تصاویر منتشر شده از مرگ 
انبوهی از ماهیان در این رودخانه نیز در دست بررسی است، 
متذکر شــد: در صورتی که مرگ ماهیان در باالدســت بود 
می شد این حدس را مطرح کرد که دلیل آن آلودگی آب است.

 وجود فلزات سنگین در رودخانه ارس محرز شد

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با 
منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو گازدارکردن نوشابه ها 
با سوخت های فســیلی مثل گازوئیل را که در برخی 

رسانه ها منتشر شده است ناصحیح دانست.
به گزارش پایگاه خبری ســازمان غذا و دارو نســترن 
محمدی گفت: باتوجه به ضوابط و مقررات اداره کل نظارت 
بر فرآورده های غذایی، آرایشــی و بهداشتی سازمان غذا و 
دارو؛ تمامی واحدهای تولید کننده مواد غذایی حاوی گاز دی 
اکسید موظف به استفاده از آن و البته با ویژگی های خوراکی 
می باشند.در همین راستا تعدادی از واحدهای تولید گاز دی 
اکسید کربن که ضوابط را بطورکامل رعایت کرده اند؛ موفق 

به اخذ پروانه تولید از سازمان غذا و دارو شده اند.

 محمدی درخصوص پروســه تولید نوشابه افزود: تولید 
گاز دی اکســید کربن پس از ســوختن گاز طبیعی حاصل 
می شــود؛ سپس گاز تولید شــده از برج های مالش، جذب، 
تفکیک، کندانسور، کمپرسور سردکننده عبور کرده تا به گاز 
دی اکسید کربن مایع تبدیل شود.وی با تاکید بر اینکه اگر چه 
ویژگی های گاز مذکور مطابق با ویژگی های مندرج در کدکس 
بین المللی بوده و مجوز تولید و مصرف گاز دی اکسید کربن 
پس از بررســی های الزم در محصوالت غذایی گازدار صادر 
می شود خاطر نشان کرد: با توجه به شیوع بیماری های غیر 
واگیر دار به دلیل زندگی مدرن و عدم تحر ک کافی پیشنهاد 
متولیان سالمت همواره مصرف کمتر فرآورده های پر شکر، 

نمک و چربی می باشد.

گازدارکردن نوشابه ها با گازوئیل صحت ندارد


