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درگذشت مدیر در سانحه رانندگی
یاسوج- فارس: رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
مدیر زراعت جهاد کشــاورزی کهگیلویه و بویراحمد در سانحه تصادف 

درگذشت.
جعفر گوهرگانی از سانحه تصادف برای مدیر زراعت جهاد کشاورزی 
این استان خبر داد و گفت: مهندس نعمت اهلل روزبه از مسئوالن خدوم و 

بااخالق جهاد کشاورزی استان بر اثر سانحه تصادف درگذشت.
کشف مواد مخدر

کرمان- مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان گفت: 
طی دو عملیات 206 کیلو و 350 گرم تریاک کشف شد. 

سرهنگ کامبیز اسماعیلی افزود: در عملیات اول 167 کیلوگرم تریاک 
از یک خودرو 405 کشف و ضبط شد و در عملیات دوم از یک دستگاه 
خودروی جک که از شهرستان های جنوبی عازم اصفهان بود 39 کیلو و 

350 گرم تریاک کشف شد.
وی اضافه کرد: در این راستا سه قاچاقچی دستگیر و دو دستگاه خودرو 

یاد شده توقیف و به همراه مواد مکشوفه تحویل مقامات قضایی شد.
کشف هروئین

کرج- مهر: فرماندهی انتظامی شهرستان مالرد از کشف 42 کیلو و 
250 گرم هروئین خبر داد.

ســرهنگ برزو همتی گفت: پلیس در پی گشت زنی به یک دستگاه 
خودروی باری مشکوک شده و خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار 42 کیلو و 250 گرم هروئین 
که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف، یک نفر قاچاقچی دستگیر 

و یک خودرو مذکور نیز توقیف شد.
برخورد اتوبوس با کودک

ســبزوار- فارس: فرمانده انتظامی داورزن اظهار داشــت: در حوالی 
زائرســرای کاهک محور داورزن- سبزوار یک دستگاه اتوبوس، با کودک 

5 ساله در حین عبور از جاده برخورد کرد.
سیدجمال معتمدالشریعتی افزود: در این حادثه، کودک جان خود 

را از دست داد.
وی ادامه داد: راننده دستگیر و اتوبوس توقیف و برای بررسی جزئیات 

حادثه تحویل مقام قضایی داده شد.
قاچاق یک تن قهوه

قم- فارس: فرمانده انتظامی شهرســتان قم از کشف یک تن قهوه 
قاچاق خبر داد. 

هادی دیده ور، گفت: در پی کسب خبری مبنی بر پاتوق خرده فروشی 
مواد مخدر و نگهداری کاالی قاچاق در یک کارگاه متروکه پس از بازرسی 
از کارگاه حــدود یــک تن قهوه، 213 عدد قهوه ســاز، 314 عدد لیوان 
چینی، 98 دستگاه دمنوش، 53 دستگاه آسیاب برقی، 200 عدد همزن 
کوچک و چهار عدد دســتگاه گاز کوچک رومیزی فاقد برگه گمرکی و 

قاچاق کشف شد.
دیده ور، ارزش کاالهای مکشوفه را حدود 500 میلیون ریال عنوان 

کرد و گفت: در این رابطه 3 متهم دستگیر شدند.
پارچه قاچاق به تهران نرسید

ســرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی اســتان لرستان از توقیف 
یک دســتگاه کامیون و کشــف هزار و 429 طاقه انواع پارچه قاچاق در 

خرم آباد خبر داد.
ســرتیپ »مهدیان نســب« گفت: ماموران پلیــس آگاهی در جاده 
کمربندی »خرم آباد« به یک دســتگاه کامیون مشکوک و آن را توقیف 

کردند.
وی در ادامه افزود: در بازرســی از خودرو مذکور، تعداد هزار و 429 
طاقه انواع پارچه خارجی فاقد مجوز گمرکی که از اســتان های جنوبی 

کشور به پایتخت بارگیری شده بود، کشف شد.
فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر 
شد، اظهار داشت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را پنج میلیارد 

ریال اعالم کردند.
توقیف قفل فرمان های قاچاق

سرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف 
یک محموله قفل فرمان خارجی به ارزش سه میلیارد ریال و دستگیری 

یک قاچاقچی خبر داد.
سرهنگ »حمید امیرخانی« گفت: مأموران انتظامی ایستگاه ایست و 
بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهای عبوری 

به یک دستگاه کشنده اسکانیا مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی ادامــه داد: این خودرو حامل یک هزار و 513 کارتن انواع قفل 

فرمان بود که راننده آن مدارک مثبته گمرکی را ارائه نداد.
ســرهنگ امیرخانی با اشــاره به اینکه محموله کشف شده توسط 
کارشناسان سه میلیارد ریال ارزش گذاری شده است بیان داشت: در این 
رابطه راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.
جریمه قاچاقچیان البسه

رشت- خبرنگار کیهان: مدیرکل تعزیرات حکومتی گیالن از جریمه 
674 میلیون ریالی عاملین قاچاق البسه خارجی در این استان خبر داد.

رضا قشالقی اظهار داشت: در گشت مشترک پلیس آگاهی و بازرسان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی گیالن در شهر رشت، 
مقدار 7 هزار و 785 ثوب البسه خارجی قاچاق کشف و ضبط و عاملین 
قاچاق به پرداخت 674 میلیون و 584 هزار ریال جریمه نقدی در حق 

دولت محکوم شدند.
دستگیری متهم

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شهرستان روانسر از توقیف یک 
دستگاه کامیون حامل سه هزار و 600 کیلوگرم مواد اولیه تهیه خامه در 

محور روانسر- جوانرود خبر داد.
ســرهنگ »محمد قنبری« با اعالم این خبر گفت: مأموران پلیس 
آگاهی حین کنترل محورهای مواصالتی به یک دستگاه کامیون یخچال دار 

مشکوک شدند و جهت تحقیقات بیشتر به راننده دستور توقف دادند.
وی افزود: در بازرسی از خودرو سه هزار و 600 کیلوگرم مواد اولیه 
تهیه خامه غیربهداشــتی و فاقد مــدارک مثبته گمرکی به ارزش 600 

میلیون ریال کشف شد.
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه این محموله در محور روانسر- 
جوانرود توقیف شده اســت، گفت: یک متهم در این ارتباط دستگیر و 

جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
فرار قاچاقچی

زاهدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان ایرانشــهر از 
توقیف تانکر حامل 15 هزار لیتر سوخت قاچاق توسط مأموران انتظامی 

این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ »دوســتعلی جلیلیان« گفت: مأموران یــگان امداد این 
فرماندهی حین گشت زنی های هدفمند در محورهای مواصالتی به یک 
دســتگاه تانکر نفتکش مشکوک و جهت متوقف کردن خودرو به راننده 

دستور ایست دادند که راننده خودرو با بی توجهی اقدام به فرار کرد.
وی افزود: تریلر کشــنده از مسیر اصلی به طرف جاده های فرعی و 
روســتاهای اطراف شهرستان تغییر مســیر داده و با تنگ شدن عرصه 

خودروی حامل سوخت قاچاق را متوقف ولی راننده فرار کرد.
تصادف مرگبار

ســرویس شهرســتانها: رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان 
گلستان گفت: چهار کشته و 2 زخمی بر اثر تصادف رانندگی در محور 

آق قال به اینچه برون برجای ماند.
سرهنگ »علی عبدی« افزود: بر اثر تصادف سواری ال 90 با سواری 

پراید در محور آق قال به اینچه برون 4 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند.
وی علت وقوع این تصادف را انحراف به چپ سواری ال90 عنوان و 
تصریح کرد: در این تصادف 2 نفر از سرنشــینان سواری ال90 و دو نفر 

از سرنشینان سواری پراید کشته شدند.

12میمون در جنگلی در هند از ترس غرش 
یک ببر همزمان سکته قلبی کردند و مردند.

به گزارش میــرور، دامپزشــکان در ابتدا گمان 
کردند که این حیوانات مســموم شده اند، اما پس از 
انجام کالبد شــکافی مشخص شد که علت مرگ آنها 

در پی وقوع طوفان ایرما در جزایر »ویرجین 
بریتانیا«، بیش از 1۰۰ زندانی خطرناک از زندان 

فرار کردند.
به گزارش دیلی میــل، در پی وقوع طوفان ایرما، 
زندانیــان جزایر »ویرجین بریتانیا« که جزو قلمروی 
انگلیس محسوب می شود، از آب گل آلود ماهی گرفتند. بر این اساس، بیش 
از 100 زندانــی خطرنــاک در این جزایر از وقوع توفان ســهمگین »ایرما« 
سوءاســتفاده و فرار کردند. اسناد دولتی فاش شده نشان می دهد هنوز هم 

40 نفر از این زندانیان فراری هستند.
وقوع این طوفان با سرعت 185 مایل بر ساعت این فرصت را به زندانیان 
داد تــا فرار کنند. در پی فرار ایــن مجرمان گزارش های زیادی درباره غارت 
فروشــگاه ها در جزیره »تورتال« منتشر شده است. چندین عکس از سندی 
که مربوط به نشســت کابینه انگلیس اســت لو رفته است که نشان می دهد 
مقامات در تالش هستند تا این زندانیان را در شرایطی امن به جزیره »سنت 

لوسیا« انتقال دهند.
»آلن دانکن«، عضو پارلمان انگلیس، اعالم کرد: »ما در پی قانون شکنی 
در جزایر ویرجین بریتانیا با تهدید جدی مواجه هستیم. 100 زندانی بسیار 
خطرناک از زندان فرار کرده اند«. دانکن تعداد کشته ها در قلمروهای انگلیس در 
کارائیب را 9 نفر اعالم کرد. 5 نفر در جزایر ویرجین بریتانیا و 4 نفر در آنگویال 
کشته شدند. مقامات پیش از این شمار کشته ها را یک نفر اعالم کرده بودند.
تصاویری از ســاکنان مناطق طوفان زده منتشر شده که آنها را در حال 
مشاجره برای به دست آوردن غذا نشان می دهد. گردشگرانی که برای گذراندن 
تعطیالت به این مناطق آمده بودند نیز شرایط خوبی ندارند و برای بازگشت 
به کشورهایشــان خارج از فرودگاه هایی که طوفان آنها را ویران کرده است، 

صف کشیده اند. 

وزارت دفاع کره جنوبی اعالم کرد تا اواخر 
امســال واحدی نظامی تشکیل خواهد داد که 

مامور قتل »کیم جونگ اون« است.
به گزارش دیلی میل، »ســانگ یانگ- مو«، وزیر 
دفــاع کره جنوبی، اعالم کرد: به دنبال راه اندازی یک 

»واحد ترور« تا اواخر سال 2017 هستند که نیروهای آن با گذراندن تمرینات و 
آموزش های ویژه، مامور قتل »کیم جونگ اون«، رهبر کره شمالی خواهند بود.

واحد ترور کره جنوبی به اندازه یک تیپ نظامی، معادل 1500 تا 3000 
نفر، نیرو خواهد داشــت. نقش این واحد، ایجاد رعب و وحشت برای امنیت 
جانی کیم جونگ اون است تا وی را از توسعه تسلیحات هسته ای برحذر کند.
کره شمالی نیز چندی پیش از وجود چنین واحد نظامی در کره جنوبی 
خبر داده بود. پیونگ یانگ بارها همسایه جنوبی و آمریکا را تهدید به نابودی 
کرده و آزمایش های موشــکی اخیر کره شمالی نیز نگرانی زیادی در جامعه 
بین الملل بوجود آورده است.»شــین وون ســیک«، یک ژنرال سه ستاره و 
استراتژیست عملیات نظامی در کره جنوبی، در این باره به نیویورک تایمز گفت: 
بهترین راه برای متوقف کردن رهبر کره شمالی این است که در کنار دارا بودن 
تجهیزات کارآمد نظامی، او را نسبت به امنیت جانش تحت فشار قرار دهیم.
خبر رســمی تشــکیل »واحد ترور« در کره جنوبی پس از آن اعالم شد 
که قطعنامه جدیدی علیه کره شمالی در شورای امنیت سازمان ملل صادر و 
تحریم های اقتصادی علیه این کشور تشدید شد. سئول نیز برای اعمال فشار 

بر پیونگ یانگ خبر تشکیل »واحد ترور« را رسانه ای کرد.
در تحریم های جدید علیه کره شــمالی، پرداخت دســتمزد به 93 هزار 
شــهروند این کشــور که در خارج از مرزهای کره شمالی مشغول به کارند، 
متوقف می شود. همچنین بر این اساس، صادرات محصوالت نساجی این کشور 
ممنوع شده است و پهلو گرفتن کشتی های نفتی در سواحل کره شمالی نیز 
غیرقانونی خواهد بود. ممنوعیت صادرات کاالهای کره شــمالی ساالنه 500 

میلیون دالر از درآمدهای این کشور را کاهش می دهد.

زندان بگرام با ۳ هزار زندانی در والیت پروان 
افغانســتان قرار دارد که یکی از مخوف ترین 

زندان های دنیاست. 
بــه گزارش فارس، از بین 3 هــزار زندانی بگرام، 
حدود 60 نفر از آنها از ســه کشور خارجی هستند که 
45 نفر آنها پاکستانی می باشند.هنوز هیچ اتهامی علیه پاکستانی هایی که در 
زندان بگرام بســر می برند ثابت نشــده با این وجود آنها برای دفاع از خود به 
وکیل دسترسی ندارند و قادر به برقراری ارتباط با خانواده خود هم نشده اند.
زندان بگرام هیچ قانونی ندارد و بدون توجه به تمام قوانین بین المللی به 
فعالیت خود ادامه می دهد.آمریکایی های برای دستگیری یک فرد نیاز به اثبات 
این موضوع ندارند که وی تروریست است، آن ها فقط می خواهند به مردم دنیا 
نشــان دهند که در مبارزه با تروریسم پیروز شده اند به همین علت تعدادی 
از زندانیان پاکســتانی را زندانی کرده اند.به گزارش داون، تعدادی از زندانیان 
پاکستانی که از زندان بگرام آزاد شده اند قادر به زندگی عادی نیستند و شکنجه 
در این زندان آسیب زیادی به آنها وارد کرده است.در گذشته برخی گزارش ها 
حکایت از آزادی 14 تا 39 زندانی پاکســتانی در زندان بگرام افغانستان، بعد 

از رایزنی با مقامات اسالم آباد خبر دادند.
ســارا بالل وکیل برجسته پاکستانی که تا کنون تالش های زیادی برای 
آزادی زندانیان بگرام انجام داده در جمع خبرنگاران گفت: عبد الحلیم یکی از 
زندانیان آزاد شده بعد از ناپدید شدن از کراچی 9 سال در زندان بگرام بود، 
اما بعد از آزادی نتوانست به زندگی عادی با خانواده خود ادامه بدهد و دچار 
آسیب روانی است.وی افزود: تعدادی زندانی پاکستانی از بگرام آزاد شده اند، 
اما هنوز هم تعداد زیادی از زندانیان پاکســتانی در این زندان به سر می برند 

که برای دفاع از خود حتی به وکیل دسترسی ندارند.

رئیس کمیسیون ســالمت شورای شهر تهران با 
بیان اینکه در ســال 76 مصوبه طرح جامع کاهش 
آلودگی هوا با 1۰ محور تصویب شــد، گفت: یکی از 
محورها خروج خودروهای فرســوده از گردونه شهر 
بود، اقداماتی صورت گرفت ولی چون مســتمر نبود 

مشکالت حل نشد.
زهرا صدراعظم نوری در گفت وگو با فارس با بیان اینکه 
شورای پنجم فعالیت غیررسمی خود را از 29 اردیبهشت آغاز 
کرده، گفت: تا اول شهریور فعالیت شورا به صورت مستمر، 
فشرده و غیررسمی برگزار شد تا بتوانیم مقدمات کار را برای 

آغاز به کار رسمی شورا فراهم کنیم.
وی در مــورد اولویت های کاری در شــورا گفت: بحث 
محیط زیســت یکی از اولویت های شورای پنجم است که 
بایــد به آن توجه ویژه ای شــود چرا که در شــرایط فعلی 
محیط زیست کشور و تهران مناسب نیست و از استانداردها 

فاصله زیادی دارد.
به گفته صدراعظم نوری، در حال حاضر ســالمت روح 
و جســم مردم به خطر افتاده و آلودگی هوا زندگی را دچار 

مشکل کرده است.
رئیس کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای شهر 
با بیان اینکه شــرایط آب و هوایی در تهران مساعد نیست، 
ادامه داد: یک شــهروند تهرانی خیلی احساس خوبی ندارد 

که در این شهر زندگی می کند، چون آلودگی هوا مشکالت 
زیادی را برای مردم ایجاد کرده است.

صدراعظم نــوری اضافه کرد: بحث محیط زیســت و 
پرداختن به چالش های آن نکته مورد توجهی است چرا که 
می توان گفت از مهم ترین چالش های تهران چالش آلودگی 
هوا هم هســت،  آلودگی هوا مــردم را آزار می دهد و باعث 

افزایش بیماری های منجر به فوت شده است.
به گفتــه صدراعظم نوری بحث آلودگــی هوا فقط از 
طریق شهرداری تهران قابل حل و فصل نیست و باید تمام 
ارگان ها در این زمینه ورود کنند با این وجود این موضوع از 

اولویت های شورای پنجم است.
وی به تعامل شــورا با دولت در بحث آلودگی هوا  اشاره 
کرد و گفت:  دولت و وزارتخانه ها در رفع مشکل آلودگی هوا 
تأثیرگذار هســتند، این در حالی است که در گذشته رابطه 
خوبی بین شهرداری و دولت در این زمینه نبوده است و در 
ایــن میان مردم ضرر کرده اند، اما امیدواریم اکنون با تعامل 

خوب شهرداری با دولت این مسئله را حل و فصل کنیم.
عضو شورای اسالمی شهر تهران، ری و تجریش با  اشاره 
به اینکه آلودگی هوا براثر دو عامل مهم ایجاد می شود، گفت:  
آالینده های ثابت و متحرک از جمله عوامل مهم در آلودگی 
هوا هســتند که آالینده های ثابت مثل ســوخت خانگی، 
کارخانجات که نقش آن ها در آلودگی هوا 15 تا 20 درصد 

است و آالینده های متحرک )که اصلی ترین آالینده است( 
به سیستم حمل ونقل و سوخت برمی گردد که حدود 80 تا 
85 درصد آالینده ها مربوط به این بخش اســت و باید برای 

آن فکری کرد.
وی با بیان اینکه ســوخت های تولیــدی باید حداکثر 
اســتاندارد را داشته باشند، گفت: این سوخت ها در صورت 
استاندارد بودن میزان آلودگی حداقل را خواهند داشت در 
حالی که اکنون سوخت ها استاندارد الزم را ندارند و بسیاری 
از خودروهای تولید داخل از رده خارج هســتند که باید با 

تعامل دولت این مشکل را برطرف کرد.
صدراعظم نــوری با تأکید بر اینکــه باید تالش کنیم 
خودروهای فرسوده که آلودگی زیادی در شهر تولید می کنند 
از سیســتم حمل ونقل خارج شوند، گفت: البته کسانی که 
خودروهای فرسوده دارند جز طبقه ضعیف جامعه هستند و با 
این خودروها مسافرکشی می کنند و باید برای آنها تسهیالت 
و وام فراهم کنیم تا بتوانند خودروهای خود را نوسازی کنند.
وی با بیان اینکه در سال 76 مصوبه طرح جامع کاهش 
آلودگی هوا با 10 محور تصویب شد، گفت: یکی از محورها 
خروج خودروهای فرسوده از گردونه شهر بود اقداماتی صورت 

گرفت، ولی چون مستمر نبود مشکالت حل نشد.
وی بــا بیان اینکه از ســوی شــهرداری و شــورا باید 
سیاســت هایی ترســیم کــرد، گفت: با این سیاســت ها و 

هدفگذاری های صورت گرفته باید بتوانیم شــرایط مطلوبی 
برای حمل ونقل عمومی با اولویت مترو ایجاد کنیم.

وی بــا بیان اینکــه در حال حاضر اســتقبال مردم از 
مترو بســیار خوب است، گفت: کمبود تجهیزات و امکانات 
داریم و باید با تزریق تجهیزات ظرفیت جابه جایی مسافر را 

افزایش دهیم.
عضو شــورای شــهر تهران با  اشــاره به اینکه در حال 
حاضر خطوط مترو به صورت شــبکه نیســت، گفت: باید با 
حمایت شــورا و تخصیص اعتبارات الزم برای شهرداری و 
با تعامل شــهرداری با دولت این امر انجام شــود و خطوط 

مترو شبکه شود.
به اعتقــاد صدراعظم نوری در صــورت افزایش واگن 

جابه جایی مسافر بیشتر می شود.
وی با تأکید بر اینکه باید شــهرداری، شــورا، دولت و 
مجلس با هم همراه شوند، گفت: 30 درصد جمعیت کشور 
و معامالت صورت گرفته در کشــور در داخل تهران است و 
بنابراین پایتخــت بودن برای تهران یک هزینه بوده که در 
حال حاضر شهر تهران آن را می پردازد و دولت و مجلس باید 

کمک کنند و این هزینه را از دوش مردم بردارند.
عضو شورای اسالمی شهر تهران بیان کرد: با همسویی 
و هماهنگی و انسجام بین شورا، شهرداری، دولت و مجلس 

تالش می کنیم.

عضو شورای شهر تهران: 

هزینهپایتختبودنتهرانرامردممیپردازند

رئیس  فرهنگستان علوم پزشکی گفت: از هر  هزار 
نوزاد ایرانی در سال 1۰ نفر فوت می کنند.

به گزارش فارس، علیرضا مرندی رئیس  فرهنگســتان 
علوم پزشکی در افتتاحیه کنگره سراسری انجمن خون و 
سرطان کودکان ایران اظهار داشت:  در اوایل انقالب، میزان 
مرگ ومیر نوزادان شــیوع بســیار باالیی داشت و در حال 
حاضر با توجه به تشکیل شبکه بهداشتی در سراسر کشور 
و همچنین ایجاد وزارت بهداشت، افزایش نیروی انسانی و 
تربیت متخصصان و نوزادان، این آمار به حد قابل توجهی 

کاهش یافته است. 

وی افزود: میزان مرگ ومیر نوزادان در سال های قبل از 
2015 به طور میانگین 36 درصد بود که با برنامه ریزی های 
انجام شده توسط سازمان بهداشت جهانی این رقم در سال 

2015 به 19 درصد رسیده است. 
این فوق تخصص کودکان تصریح کرد: در کشورهای 
پیشرفته از هر یک  هزار نوزاد، یک نفر جان خود را بر اثر 
بیماری های خون و ســرطان از دست می دهد و در کشور 
مــا از هر هزار نوزاد، 10 نفر با مرگ مواجه می شــوند. در 
بین کشورهای دنیا، پاکستان از وضعیت مناسبی برخوردار 
نیست، به طوری که این آمار در این کشور از هر یک  هزار 

نفر 46 نفر نوزاد جان خود را از دست می دهند. 
رئیس  فرهنگستان علوم پزشکی تصریح کرد: 45 درصد 
مــرگ و میر نوزادان معمــوالً در روز اول و 87 درصد این 

مرگ ومیرها در هفته اول اتفاق می افتد. 
مرندی درباره علل مــرگ ومیر نوزادان در هفته اول 
گفت: عوارض نارســی نوزادان، ناهنجاری های زودرس و 
همچنین سایر اختالالت دوران نوزادی از جمله این عوامل 
هستند. وی در پایان گفت: عفونت های تنفسی و اندام های 
تحتانــی از جمله علل مرگ و میر نوزادان در هفته دوم تا 

چهارم است. 

دادستان عمومی و انقالب شهرستان البرز 
کاندیداهای پنجمین  از  نفر  از دستگیری یک 
دوره شورای شهر الوند به اتهام خرید و فروش 

رای خبر داد.
به گزارش میزان؛ محمود محمودخانی گفت: در 
پــی دریافت یک فقره شــکایت در خصوص خیانت 
در امانت و بررســی پرونده مشخص شد طی فرایند 
برگزاری انتخابات یکی از کاندیداهای شورای شهر البرز 
با مشارکت برادرش اقدام به خرید و فروش رای کرده 
و مبلغی بالغ بر هفده میلیون تومان جهت خرید رای 

پرداخت کرده است.
وی با  اشاره به اینکه خرید و فروش رای جرم بوده و 
برابر مقررات مجازات حبس و جزای نقدی دارد گفت: 
پس از تحقیقات جامع به عمل آمده توســط پلیس 
اطالعات و امنیت عمومی و نیز شعبه تحقیق دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان البرز برای متهمین قرار 
وثیقه صادر و به لحاظ عجز از تامین وثیقه بازداشت 

و تحویل زندان مرکزی قزوین شدند.

رئیس  فرهنگستان علوم پزشکی مطرح کرد

از هر  هزار نوزاد ایرانی ۱۰ نفر می میرند

یکی از کاندیداهای
 شهر الوند به جای شورا

 به زندان رفت

قاضی پرونده قتل بنیتا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی پرونده گفت: یک شنبه هفته آینده 

رای این پرونده صادر می شود.
به گزارش مهر، قاضی محمدی کشکولی ختم 

رسیدگی به پرونده قتل بنیتا را اعالم کرد.
وی افزود: یک شــنبه هفته آینــده رای صادر 

می شود.
محسن افتخاری، سرپرست دادگاه های کیفری 

یک اســتان تهران هم درباره پرونده متهم جدید 
بازداشــتی در رابطه با قتل بنیتا گفت: بازجویی از 
فرد جدید بازداشت شده در این پرونده تاثیری در 

وضعیت اتهامی سایر متهمان نخواهد داشت.
سرپرست دادگاه  کیفری شماره یک استان تهران 
اظهار داشت: اگر بخش های دیگری از پرونده نیاز 
به رســیدگی مجدد داشته باشد پس از بررسی در 

دستور کار قرار می گیرد.

قاضی کشکولی خبر داد

رأی پرونده قتل بنیتا یک شنبه صادر می شود
تبریز- خبرنگار کیهان:

به داخل موتور هواپیمای  ورود یک پرنده 
تبریز- باکو، باعث بازگشــت این هواپیما به 

تبریز شد.
مدیرکل فرودگاه های آذربایجان شــرقی گفت: 
پرواز ساعت 16/30 دقیقه عصر سه شنبه تبریز- باکو 
بــه علت ورود پرنده به داخل موتور هواپیما، مجبور 

به بازگشت به فرودگاه بین المللی شهید مدنی شد.
مصطفی صفایی افــزود: هواپیما 8 دقیقه بعد از 
پرواز به همین دلیل و به دنبال بروز مشکل، از ادامه 
پرواز خودداری کرد و به تبریز بازگشت. وی تصریح 
کــرد: با ورود پرنده به داخل موتور و اشــکال ایجاد 
شده در موتور و برای ایمنی پرواز، هواپیما مجبور به 
بازگشت شد و نسبت به تعمیر آن اقدامات الزم بعمل 
آمد. وی افزود: هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی 

»آتا« بود.
صفایی در همین حال تاکید کرد؛ هواپیمایی آتا، 
برای انتقال مسافران خود، هواپیمای جایگزین در نظر 

گرفت تا مسافرین به باکو پرواز کنند.
پرواز تبریز- باکو 164 مســافر داشت. خط پرواز 

تبریز- باکو به تازگی راه اندازی شده است.

ورود پرنده به موتور هواپیما 
پرواز تبریز- باکو را 

ناتمام گذاشت

افسر نگهبان سازمان آتش نشانی مشهد 
گفت: نشت گاز شــهری در محیط محصور 
منــزل و زدن فندک باعــث انفجار منزل 

مسکونی شد.
به گزارش خبرگزاری فــارس، احمد مرندی 

گفت: در اثر این حادثه نوعروس 15 ساله مشهدی 
100 درصد دچار سوختگی شد.

وی افزود: باز بودن شیر اجاق گاز خوراک پزی 
سبب انتشار گاز در محیط محصور منزل شده که 

با زدن فندک این انفجار رخ داده است.

نشت گاز شهری باعث انفجار منزل مسکونی شد

سرویس شهرستانها:
از دستگیری  اصفهان  استان  فتای  رئیس پلیس 
فردی که با طراحی درگاه پرداخت الکترونیکی جعلی 
توانسته بود اطالعات حساب بانکی 65۰ نفر از کاربران 

سطح کشور را سرقت کند خبر داد.
ســید مصطفی مرتضوی اظهار داشت: در پی شکایت 
تعدادی از شــهروندان مبنی بر برداشت غیر مجاز مبالغی 
از حساب های بانکی آنها موضوع در دستور کار کارشناسان 

این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد، 
این افراد از یک درگاه پرداخت الکترونیکی جعلی اقدام به 
خرید شــارژ تلفن همراه کرده اند و اطالعات حساب بانکی 
آنها در اختیار دایر کننده این درگاه قرار گرفته که او نیز با 
اســتفاده از این اطالعات اقدام به برداشت وجوه از حساب 

آنها کرده است.
رئیس پلیس فتای استان اصفهان عنوان داشت: بالفاصله 
اقدامات برای دستگیری عامل این سرقت ها صورت گرفت 
و ســرانجام محل سکونت متهم در یکی از محله های شهر 

اصفهان شناسایی شد.
وی خاطر نشان کرد: با شناسایی محل سکونت متهم، 
وی در یک عملیات ویژه دســتگیر و در بازرسی از سیستم 
رایانه او اطالعات حساب بانکی 650 نفر از کاربران اینترنت 
در استان های مختلف کشور که توسط وی به سرقت رفته 

بود به دست آمد.
مرتضوی با بیان اینکه اقدام پیش دستانه پلیس فتای 
اســتان در دستگیری به موقع این متهم توانست از سرقت 
مبالغ بســیار باالیی از وجوه مردم جلوگیری کند گفت: با 
اقدامات کارشناسان پلیس در شهریور ماه امسال سه درگاه 
پرداخت الکترونیکی جعلی کشــف و برخوردهای قانونی با 

عامالن آنها صورت گرفت.

دستگیری سارق اطالعات 
حساب بانکی 65۰ نفر

 از کاربران کشور

رئیس پلیس راهور گفت : هم اکنون تعداد خودروها 
1۹/5 میلیون است که در چند سال آینده به حدود ۳۰ 

تا ۴۰ میلیون خودرو می رسد.
به گزارش مهر، سردار تقی مهری در نشست دادستانی 
کل کشور درباره حوادث رانندگی افزود: در سال 84 بیش از 
27 هزار و 700 نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند 
که این رقم در پایان سال 95 به 16 هزار نفر کاهش پیدا کرد.
وی گفت: در سال 84 با 7 میلیون و 600 هزار خودرو 
مواجه بودیم که تعداد خودروها در پایان ســال 95 به 19 
و نیم میلیون دســتگاه خودرو رسید و تعداد موتورسیکلت 
هم از 4 میلیون در ســال 84 به 11 و نیم میلیون دستگاه 
در ســال 95 افزایش یافت که در کل ما 31 میلیون وسیله 

نقلیه در پایان سال 95 داشتیم.
ســردار مهری افزود: فقط در سال 95 حدود 2 میلیون 
و 100 هزار وســیله نقلیه نو شماره گذاری شد و امسال هم 
بیش از 600 هزار دســتگاه وسیله نقلیه اضافه شده است و 
ما هم اکنون بیش از 27 میلیون فرد دارای گواهینامه داریم.
وی درباره آمار جانباختگان ناشی از تصادفات اتوبوس ها 

در درون و برون شــهرها افزود: در سال 92 در این ارتباط 
11 نفر در درون شــهرها و 196 نفر در خارج از شهرها، در 
ســال 93، شش نفر در درون شــهرها و 101 نفر در برون 
شــهرها، در سال 94 هفت نفر در درون شهرها و 179 نفر 
در برون شهرها و در سال 95 نه نفر در درون شهرها و 163 
نفر در برون شــهرها جان باختند که در چهارماهه ابتدایی 
امسال هم شاهد مرگ دو نفر در درون شهرها و 42 نفر در 
بیرون شهرها بودیم که مجموع این آمار نشان می دهد که 
از سال 92 تا چهار ماه ابتدایی امسال 718 نفر در تصادفات 

اتوبوس ها جان باختند.
وی گفت: در 4 ماه ابتدایی امسال مجموع فوت شدگان 
تصادفات رانندگی شــامل سواری، وانت و... 5 هزار و 371 
نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 52 

نفر کاهش داشته است.
رئیــس پلیس راهور ناجــا در ادامه به نصب تجهیزات 
الکترونیکی و دوربین ها در این ســال ها اشاره کرد و گفت: 
قرار اســت تا پایان سال آینده 1800 دستگاه دوربین ثبت 
تخلف در جاده ها نصب شود که تاکنون 1200 دستگاه نصب 

شده است که همه اینها به 34 هزار کیلومتر جاده اختصاص 
می یابد درحالیکه ما 217 هزار کیلومتر جاده در سطح کشور 
داریم که برون شــهری است و 450 هزار کیلومتر جاده هم 
در درون شهرها داریم. وی گفت: باید همه جاده های کشور 
به ســامانه های ثبت تخلف مجهز شوند تا رفتار رانندگان را 

بتوانیم کنترل کنیم.
ســردار مهری گفت: بیــش از 95 درصد حمل و نقل 
کشور ما زمینی است و حمل و نقل ریلی در مقایسه با سایر 

کشورها بسیار کمتر است.
وی درباره مقایسه تلفات رانندگی ایران با آسیا و دیگر 
نقاط جهان افزود: در آسیا به ازای 10 هزار وسیله نقلیه در 
ســال 10 نفر کشته می شــوند که این عدد در کشور ما در 
ســال 84 معادل 32 نفر بود و در پایان ســال 95 به 5 نفر 
کاهش یافت. درحالیکه میانگین جهانی 7/7 نفر است و در 

آمریکا 7/2 نفر است.
سردار مهری افزود: استفاده از وسیله نقلیه شخصی در 
کشورهای اروپایی بسیار کم است و مردم بیشتر از حمل و 

نقل عمومی و به ویژه ریلی استفاده می کنند.

رئیس پلیس راهور ناجا:

تعداد خودروها در چند سال آینده به ۴۰ میلیون می رسد
فرمانده انتظامی تهران بــزرگ از اجرای طرح 
ضربتی پلیس پیشــگیری پایتخت با عنوان رعد، 
انهدام باندهای مختلف سرقت و کشف اموال مسروقه 

خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار حسین رحیمی 
در جمع خبرنگاران گفت: طرح عملیاتی »رعد« با بهره گیری 
از تمام توان پلیس پیشگیری تهران بزرگ بویژه مجموعه 
کالنتری های پایتخت در یک هفته اخیر با موفقیت در نقاط 

مختلف تهران کلید خورد. 
ســردار رحیمی افزود:  این طرح با هدف ارتقاء امنیت، 
آرامش و آســایش در همه کالنشــهر تهران اجرا و با همه 
مخالن نظم و امنیت و آرامش از جمله ســارقان، مالخران، 
زورگیــران، توزیع کنندگان و فروشــندگان مواد مخدر و 

مشروبات الکلی به شدت برخورد شد. 
وی این حرکــت جدید در کالنتری ها را بهره گیری از 
ظرفیت و اطالعات ذی قیمت مأموران کالنتری دانســت و 
گفت: طی 24 ساعت گذشته 272 خرده فروش مواد مخدر، 

297 سارق و مالخر دستگیر شدند.
سردار رحیمی همچنین از کشف و ضبط 92 خودروی 
مسروقه، 58 موتورسیکلت، 1240 عدد انواع لوازم خودرو، 
106 دســتگاه دوچرخه، 2840 قلم انواع کاالی قاچاق و 
150 قبضه ســالح ســرد از جمله قمه، شمشیر و چاقوی 
ضامن دار خبر داد. وی به دســتگیری باند سه نفره توزیع 
بیسیم قاچاق اشاره کرد و گفت: از این باند نیز 886 دستگاه 

بیسیم غیرمجاز کشف و ضبط شد. 

»رعد« در پایتخت 
کلید خورد

رئیس سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی 
گفت: ســنوات ارفاقی مربوط به سال های 1۳۸۸ تا 
1۳۹1 معلمان استثنایی که باقی مانده بود، به زودی 

پرداخت می شود.
مجید قدمی رئیس سازمان آموزش و پرورش کودکان 
استثنایی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه در حوزه خدمات 
اجتماعی فعالیت هایی داریم، اظهار داشت: می خواهیم در 
سال جاری حدود 3/5 تا 4 میلیارد تومان در حوزه خدمات 

حمایتی کمک کنیم.
وی درباره معلمان اســتثنایی گفت: برای آن دســته 
از معلمانی که مشــکالتی در ســال های 1388 تا 1391 
درخصوص ســنوات ارفاقی داشتند، از دیوان عدالت اداری 
حکم گرفتیم و االن در نظر داریم تا احکام آنها را صادر کنیم.

قدمی افزود: همکارانی که در سال های 1388 تا 1391 
ســنوات ارفاقی به آن ها تعلق نگرفته بود، این مبلغ به آنها 
پرداخت می شــود و مابقی ســنوات ارفاقی دیگر ســال ها 

پرداخت شده است.
وی ادامه داد: مجوز قانونی این موضوع دریافت شــده 
است و فقط در انتظار تأمین اعتبار آن هستیم که در مجموع 

200 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

سنوات ارفاقی معلمان استثنایی 
به زودی پرداخت می شود

مسمومیت نبوده و همه آنها سکته کرده اند.دامپزشکان در پایان تحقیقات به 
این نتیجه رسیدند، به این دلیل که در این منطقه ببرهای زیادی وجود دارد، 
تنها توضیح برای سکته قلبی میمون ها این است که از یک حیوان بزرگ مثل 
ببر وحشت کرده باشند.ساکنان محلی هم اعالم کردند به طور مکرر صدای 

غرش ببر را در این منطقه شنیده اند.


