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خروج اتوبوس از جاده
شــیراز- باشگاه خبرنگاران جوان: یک دستگاه اتوبوس در مسیر ابرکوه 

به دهشیر از جاده خارج و دچار سانحه شد.
در این سانحه 6 نفر از مسافران مصدوم شدند که حال یکی از مصدومین 

به خاطر صدمه در ستون فقرات وخیم گزارش شده است.
براساس گزارشات اولیه خواب آلودگی راننده باعث انحراف به چپ اتوبوس 
شده و اتوبوس پس از برخورد با گاردریل از مسیر منحرف و موجب مسدود 

شدن الین مقابل شد.
جعل چک پول

کرمان- باشــگاه خبرنگاران جوان: فرمانده انتظامی شهرستان کرمان 
گفت: جاعلی که با استفاده از چک پول های جعلی اقدام به کالهبرداری از 

شهروندان می کرد توسط پلیس دستگیر شد.
ســرهنگ عبدالعلی روانبخش افزود: در بازرسی از مخفیگاه این متهم 

دو میلیون تومان چک پول جعلی کشف شد.
تصادف مرگبار دو خودرو

ساری- خبرنگار کیهان: سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشــکی 115 مازندران گفــت: در اثر برخورد دو دســتگاه خودرو از نوع 
کامیون و ســواری ســمند در منطقه نمک آبرود چالوس دو نفر کشته و 3 

نفر نیز مجروح شدند.
ذکریا اشکپور افزود: در این تصادف 2 سرنشین خودروی سمند شامل 
یک آقا و یک خانم در دم جان باختند و یک آقا و دو خانم دیگر نیز مصدوم 

شدند که برای ادامه درمان به بیمارستان چالوس منتقل شدند.
دستگیری قاتل

زاهدان- خبرنگار کیهان: سرپرســت انتظامی شهرســتان ایرانشهر از 
شناسایی و دستگیری قاتل فراری در کمتر از شش روز که پس از ارتکاب 

قتل متواری شده بود خبر داد.
ســرهنگ »محمود سعادتی« گفت: در پی کسب خبری مبنی بر قتل 
مردی 35 ســاله در روستای دامن ایرانشهر بررسی موضوع به صورت ویژه 

در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان ایرانشهر قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پس از بررســی صحنه دریافتند مردی 35 ساله 
در اثر شــلیک مستقیم گلوله به قتل رسیده و قاتل پس از ارتکاب جرم از 

صحنه متواری شده است.
این مقام انتظامی بیان داشت: مأموران با اشراف اطالعاتی، محل اختفای 
این قاتل فراری را در منزلی در یکی از روستاهای شهرستان شناسایی و وی 
را به همراه سالح که در حین قتل از آن استفاده کرده بود دستگیر کردند.

برخورد خودرو با هواپیما
اهــواز- ایرنا: یک دســتگاه خودروی حمل بیمار در فــرودگاه اهواز با 

هواپیمای MD شرکت هواپیمایی کاسپین برخورد کرد.
مدیرکل فرودگاه های اســتان خوزستان گفت: خودروی حمل بیمار به 
دلیل داشــتن نقص فنی با دماغه هواپیمای متوقف شــده در این فرودگاه 
برخورد کرد که در این هنگام باعث شــد هواپیمای یاد شــده به خودروی 
سوخت رســان که سوخت رســانی به هواپیما را انجام داده و در پشت بال 
هواپیما قرار داشت برخورد کرده و باعث خسارت در قسمت بال هواپیما شود.

محمدرضا رضایی با بیان اینکه هواپیما خالی از مســافر بوده ادامه داد: 
برخورد این خودرو با هواپیما پس از ســوخت گیری در محوطه پارکینگ 

هواپیما صورت گرفت.
وی گفت: هواپیما در حال حاضر در فرودگاه اهواز زمین گیر شده تا پس 

از رفع نقص اجازه پرواز را از کارشناسان دریافت کند.
فروپاشی باند چک پول تقلبی

سمنان- خبرنگار کیهان: دادستان ســمنان گفت: درپی گزارش های 
مردمــی مبنی بر تبانی با برخی افــراد برای توزیع چک پول های تقلبی در 
اســتان و کشور، ســربازان گمنام امام زمان)عج( اداره کل اطالعات استان 
سمنان، یک باند شش نفره تهیه و توزیع چک پول های تقلبی را شناسایی 

و متالشی کردند.
حیدر آســیابی افزود: اعضای این باند حرفه ای با استفاده از تجهیزات 
مخصوص چاپ چک پول و اســکناس قرار بود 300 میلیارد ریال چک پول 

500 هزار ریالی تقلبی را روانه بازار و شبکه بانکی کشور کنند.
به گفته دادســتان سمنان، این باند در مرحله اول چک پول های تقلبی 
به ارزش دو میلیارد ریال را چاپ کرده بودند که با اقدام به موقع ســربازان 
گمنام امام زمان)عج(، این چک پول های تقلبی قبل از توزیع در بازار و شبکه 

بانکی کشف و ضبط شد.
قاچاق پوشاک

سرویس شهرســتانها: معاون  اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد 
گفت:  با توقیف یک دســتگاه کامیون در محورهای مواصالتی استان یزد،  

هزار و 750 قلم پوشاک قاچاق کشف شد.
ســرهنگ »محمدرضــا مزیدی« گفت: مامــوران پلیس حین کنترل 
محورهای مواصالتی، یک دستگاه کامیون »بنز«  مشکوک به حمل کاالی 

قاچاق توقیف و مورد بازرسی قرار دادند.
وی ادامه داد:  ماموران در بازرســی از این کامیون، تعداد هزار و 750 

ثوب  البسه مردانه و زنانه قاچاق کشف و دو متهم را نیز دستگیر کردند.
معاون اجتماعی پلیس یزد ضمن اشــاره به معرفی متهمان به مراجع 
قضایی گفت: کارشناسان ارزش این محموله را یک میلیارد و 300 میلیون 

ریال برآورد کردند.
دستگیری سارقان خودرو

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف 45 میلیارد 
ریال خودروی سرقتی و اموال مسروقه داخل خودرو خبر داد.

سرتیپ »مهدی معصوم بیگی« گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان 
در راســتای افزایش اقدامات مبارزه ای با سارقان، طرح کاشف 3 را پس از 

انجام 10 روز کار تخصصی و بررسی میدانی به مدت سه روز اجرا کردند.
وی با اشــاره به اینکه این طرح توســط 43 تیم عملیاتی و کارآگاهان 
متخصص پلیس آگاهی انجام شــد ادامه داد: در نتیجه اجرای طرح تعداد 

900 عدد اموال مسروقه خودرو و 20 خودروی سرقتی کشف شد.
معصوم بیگی بیان داشت: اموال مسروقه کشف شده توسط کارشناسان 

مربوطه 45 میلیارد ریال ارزش گذاری شده است.
این مقام انتظامی از دســتگیری 19 سارق اموال خودرو  در این طرح 
خبر داد و گفت: همچنین اعضای دو باند حرفه ای که اقدام به ســند نمره 

کردن خودروها می کردند نیز شناسایی و دستگیر شدند.
سرقت به هنگام مرخصی از زندان

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از دستگیری 
سارق فراری که عامل ارتکاب 135 فقره سرقت های خیابانی در مشهد بود 

خبر داد.
سرتیپ قادر کریمی گفت: بررسی های اولیه با توجه به شناسایی متهم، 
نشان می داد ماموران کالنتری این فرد را چندی قبل در حال ارتکاب جرم 

دستگیر و او به 35 فقره سرقت اعتراف کرده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به تحقیقات به دست آمده مشخص 

شد، متهم پس از تحمل حبس به مرخصی آمده و فراری شده است.
فرمانده انتظامی خراســان رضوی  تصریح کرد: ماموران با ردزنی های 
گسترده و کنترل و مراقبت های نامحسوس و در عملیاتی هماهنگ با عوامل 

بسیج توانستند متهم را دستگیر کنند.
کریمی خاطر نشان کرد: متهم تاکنون به 100 فقره گوشی قاپی، کیف قاپی 
و زورگیری در اطراف مجتمع های تجاری منطقه سپاد مشهد اعتراف کرده و 

تحقیقات از او برای کشف دیگر اقدامات مجرمانه اش ادامه دارد.

مسجد شهید بهشتی، خیابان پیروزی، خیابان نبرد، اول قیام
- مراســم عزاداری دهه ســوم هر شب با ســخنرانی: حجت االسالم 

سیدحمید میرباقری، بعد از نماز مغرب و عشاء
- همچنین مراســم قرائت دعای ندبه توسط آقای: محمد منطقی و 

سخنرانی حجت االسالم سیدمهدی حائری زاده، از ساعت 6/30

اظهارات  همسر فعلی رئیس  جمهور آمریکا 
همســر قبلی وی درباره اینکــه او بانوی اول 
برای جلب توجه و  را »شلوغ کاری  آمریکاست 

خودستایی« توصیف کرد.
بعد از آنکه »ایوانا ترامپ«، نخستین همسر »دونالد 

ترامــپ«، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای خودش را »بانوی اول آمریکا« 
خواند، »مالنیا ترامپ«، همسر فعلی رئیس  جمهور، در بیانیه ای شدیداللحن 

به وی پاسخ داد.
شــبکه خبری »ســی ان ان« گزارش داده »مالنیا« اظهارات »ایوانا« را 

شلوغ کاری برای جلب توجه و خودستایی توصیف کرده است. 
همســر اول ترامپ در مصاحبه ای روز دوشنبه با شبکه خبری ان بی سی 
با لحنی افتخارآمیز گفت که شــماره تماس مستقیم کاخ سفید را در اختیار 

دارد و هر دو هفته یک بار با رئیس جمهور آمریکا مستقیم صحبت می کند.
وی گفت: »من شــماره تماس مستقیم کاخ ســفید را دارم، ولی واقعاً 
نمی خواهم به او زنگ بزنم، چون مالنیا آنجاست و من واقعاً نمی خواهم باعث 
ایجاد حس حســادت یا چیزی شــبیه آن بشوم، چون من اساساً همسر اول 

ترامپ و بانوی اول هستم.
ســی ان ان نوشــته »مالنیا«، در بیانیه ای شــدیداللحن کــه از طریق 
»استفانی گریشام«، رئیس دفتر ارتباطات خود در اختیار این شبکه خبری قرار 

داده، به این اظهارات همسر سابق ترامپ واکنش نشان داده است.
در بیانیه مالنیا آمده اســت: »خانم ترامپ کاخ سفید را منزل خود برای 
بارون و رئیس  جمهور قرار داده اســت. او زندگی در واشنگتن را دوست دارد 
و بــه عنوان خود به عنوان بانــوی اول آمریکا افتخار می کند. وی قصد دارد 
از عنوان خودش برای کمک به کودکان استفاده کند نه برای فروش کتاب!

این بیانیه اضافه کرده است: »بیانیه همسر سابق ترامپ هیچ اساسی ندارد 
و متأسفانه، تنها شلوغ کاری برای جلب توجه و خودستایی است.« 

گفتنی است، »ایوانا ترامپ« سال 1977 با دونالد ترامپ ازدواج کرد، اما 
سال 1991 به دنبال رسوایی اخالقی ترامپ از وی جدا شد.

رســانه های آمریــکا گــزارش دادند که 
شمالی  مناطق  در  همزمان  آتش ســوزی های 
ایالت کالیفرنیا تاکنون 10 کشــته و 100 زخمی 

برجای گذاشته است.
بنا به گزارش پایگاه شبکه خبری »ای بی سی«، در 

پی آتش سوزی های عظیم در مناطق سونوما و ناپا ده ها هزار هکتار از اراضی 
جنگلی طعمه حریق و بیش از1500 واحد مسکونی و تجاری تخریب شدند 

و بیش از 20 هزار نفر از این مناطق خانه های خود را ترک کردند.
مقامات ایالت کالیفرنیا با بیان اینکه در این آتش سوزی ها بیش از 100 
نفر نیز مجروح شدند، تصریح کردند: این آتش سوزی در منطقه سونوما تاکنون 

جان 7 نفر و در منطق ناپا جان 3 نفر را گرفته  است.
تاکنون علت این آتش سوزی های همزمان مشخص نیست.

بنا به این گزارش، آتش سوزی به قدری گسترش یافته بود که ساکنان 
سونوما کانتی نمی دانســتند از کدام جاده بگریزند. زبانه کشیدن شعله های 
آتش و شکستن درختان برخی مسیرها را مسدود کرده بود. آتش سوزی در 
بیشــتر مناطق شمالی ساکرامنتو نیز گسترش یافته است و در نوادا بیش از 
8 هزار منزل مسکونی را تهدید می کند. دود غلیظی هم در سان فرانسیسکو 

واقع در 96 کیلومتری جنوب کانتی را فرا گرفته است.
خانه های بسیاری در آتش می سوزد و بیمارستان ها تخلیه شده اند. مردم 
دســته دسته فرار می کنند. مدارس تعطیل شــده و برق بسیاری از مناطق 
آسیب دیده نیز قطع شده اســت. اداره های آتش نشانی دارند با تمام قدرت 
تالش می کنند آتش ســوزی را مهار کنند، اما وزش باد شــدید کارشــان را 

مختل کرده است.
قــدرت تخریب آتش، مقام های محلی را شــوکه کرده اســت. بدترین 
آتش سوزی تاریخ کالیفرنیا در سال 2003 در سان دیه گو اتفاق افتاد و بیش 

از 2800 منزل مسکونی را تخریب کرد.

دادســتان تهران گفت: ســپرده های موسسه 
کاسپین تا 100 میلیون تومان پرداخت شده و وجوه 
سپرده گذاران تا مبلغ 200 میلیون تومان نیز پرداخت 

خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی و انقالب 
تهران، عباس جعفری دولت آبادی در دوازدهمین نشســت 
شــورای معاونان دادســتانی تهــران در موضوع تحقیقات 
مقدماتی، با اشاره به تجمعات اعتراضی متعددی که از سوی 
سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری ظرف 6 ماه گذشته 
در سطح کشور برگزار شده است، افزود: مردم باید وجوه خود 
را در مؤسساتی سپرده گذاری نمایند که معتبر و دارای مجوز 
بانک مرکزی باشد و این موسسات وعده سود غیرمتعارف که 

فراتر از مصوبات قانونی است را ندهند.
جعفری دولت آبادی خطاب به مسئوالن سیستم بانکی 
کشور اظهار داشت: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر سیستم 
مالی کشور شامل بانک ها، صندوق ها و موسسات پولی، مالی 
و اعتباری اســت و این نظارت بایــد هم در مرحله اعطای 
مجوز و هم حین فعالیت موسسه تداوم داشته باشد و مردم 
نمی پذیرند موسســه ای سال ها فعالیت مالی نماید و پس از 
جذب وجوه هنگفت مردم و توقف فعالیت هایش، اعالم شود 

فعالیت فالن موسسه غیرمجاز است.
وی اقدامات قضایی درخصوص موسسات مالی و اعتباری 
غیرمجاز را در دو بخش حمایت ها و مقابله با متهمان قابل 
توجه خواند و افزود: دادستانی به رغم آنکه وظیفه مقابله با 
جرم و مجرمان را بر عهده دارد، اما در حمایت از سپرده گذاران 
نیز اقدام نموده و از جمله درخصوص موسسه ثامن الحجج، 

بخشی از وجوه مردم مسترد شده است.
دادستان تهران پیرامون اقدامات دادستانی درخصوص 
موسسه کاسپین که جایگزین موسسه مالی اعتباری فرشتگان 

با 4 هزار میلیارد تومان کســری شده، گفت: بانک مرکزی 
با همکاری دســتگاه قضایی اقدامات خوبــی انجام داده و 
ســپرده های تا 100 میلیون تومان پرداخت شــده و وجوه 
ســپرده گذاران تا مبلغ 200 میلیون تومــان نیز پرداخت 

خواهد شد.
در مقابله با جرایم اجتماعی

حساسیت بیشتری نشان داده شود
جعفری دولت آبادی با  اشــاره به اینکه جرایم اجتماعی 
اگر چه در قانون با این عنوان بیان نشده، اما دارای مصادیق 
مشخصی است، گفت: متاسفانه در جامعه شاهد رفتارهایی 
هستیم که در شأن یک نظام مردم ساالر دینی نیست. اینکه 
در ساعت 3 بامداد مرد یا خانمی جوان سوار بر یک خودروی 
گران قیمت در خیابان هــا دور دور کرده و ایجاد مزاحمت 
نماید، دارای اشــکال است. هم چنین شــرارت ، قمه کشی، 
چاقوکشــی، تخریب خودروها، ایراد ضرب و جرح به مردم 
مصداق جرایم اجتماعی هستند که سرپرستان نواحی باید 

در مقابله با این جرایم حساسیت بیشتری نشان دهند.
آرایشگاه های زنانه یکی از مصادیق 

آسیب های اجتماعی
وی با  اشاره به وضعیت آرایشگاه های شهر تهران به عنوان 
یکی دیگر از مصادیق آسیب های اجتماعی،گفت: طبق گفته 
نماینده اتحادیه صنف آرایشگاه های زنانه تا پایان شهریور سال 
جاری تعداد آرایشگاه های زنانه دارای مجوز صنفی در تهران 
1373 باب و شمار آرایشگاه های غیرمجاز 1542 باب اعالم 
شده، ضمن اینکه طبق آمار اعالمی 224 آرایشگاه غیرمجاز 
در فضــای مجازی، فعالیت تبلیغی دارند و اقدام به آموزش 

آرایشگری غیرمجاز می نمایند.
تعقیب قضایی راننده »اسنپ« به اتهام تعرض جنسی

دادســتان تهــران در بیان مصداق دیگــری از جرایم 

اجتماعی، با  اشــاره به پرونده ای که طی چند روز اخیر در 
دادسرای جنایی تهران مفتوح شده،گفت: موضوع این پرونده 
شکایت زنی از یک راننده اسنپ دائر بر تعرض جنسی است. 
در این پرونده خانمی 31 ســاله که به تازگی عمل جراحی 
نمــوده و دوره نقاهت را می گذرانده، به دادســرای جنایی 
اعالم کرده اســت که از طریق نرم افزار اســنپ درخواست 
خودرو نموده بود تا وی را از شرق تهران به فرودگاه برساند 
و شــرکت اسنپ مردی 30 ساله را به عنوان راننده معرفی 
کرده بود که متاســفانه راننده، شاکیه را به تپه های یکی از 

مناطق تهران برده و به وی تعرض نموده است.
جعفری دولت آبادی درخصوص اقدامات دادســتانی در 
رســیدگی به این پرونده اظهار داشت: مقرر شد سرپرست 
دادسرای جنایی مدیر اسنپ را احضار کند چرا که آژانس ها 
مجــوز دارند و تحت نظارت اتحادیه مربوطه هســتند، اما 

درخصوص اسنپ چنین نظارتی وجود ندارد.
وی با  اشــاره به یک نمونــه آگهی تبلیغاتی در یکی از 
روزنامه هــا و بیان مطالــب غیرواقعی فردی به عنوان مدیر 
ارشــد بازاریابی اسنپ، با هشدار به مدیر اسنپ اعالم کرد: 
قرار نبود بــا این گونه تبلیغات فریبنده مردم را اغوا کنید، 
شــما چگونه با هلی کوپتر مردم را به دل طبیعت می برید و 
موسیقی زنده پخش می کنید؟ لذا به مدیر اسنپ هشدار داده 
می شود تا مواظب باشد که فعالیت های این شرکت، محملی 
برای ایجاد ناامنی و ارتکاب جرایم نشود. قرار بر این بود که 
به مردم خدمت ارائه شــود نه اینکه راننده اسنپ، زنی را به 
تپه ها ببرد و به او تجاوز کند و آن گاه با تبلیغات فریبنده و 

غیرواقعی اسنپ را بزرگ جلوه دهید.
درآمد ماهانه 100 میلیونی مدیر سایت »تاینی موویز«!

جعفری دولت آبادی درخصوص پرونده مربوط به سایت 
»تاینی موویز«، با رد ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه ها 

مبنی بر اینکه فیلم های بارگذاری شده در این سایت از نوع 
مستهجن نبوده و هدف از مفتوح شدن این پرونده قضایی، 
کنار گذاشتن این سایت و ایجاد انحصار در ارائه فیلم برای 
سایر رقبا بوده اســت، گفت: به رغم تحقیقات مفصلی که 
از ســوی بازپرس از متهمان به عمل آمده بود، در راستای 
اطمینان از اقدامات ضابطین و صحت مســتندات اتهامی، 
متهم ردیف اول که فردی 25 ساله و ساکن نیشابور بوده و 
ماهیانه بیش از 100 میلیون تومان درآمد دارد احضار شد و 
اظهاراتش استماع شد. متهم با اعالم اینکه در ابتدای فعالیت 
که چهار تا پنج هزار کاربر داشته، تا حدی بر محتوای سایت 
نظارت داشته، اما پس از افزایش کاربران، چنین کنترلی را 
اعمال ننموده؛ اقرار کرده است که با اجاره سرورهای مجازی 
در کشــورهای غربی از جمله کانادا و با استخدام دوبلورها، 
بیش از 18 هزار فیلم  هالیوودی با محتوای مبتذل و مستهجن 

را دانلود نموده و در اختیار کاربران قرار داده است.
دفاع از متهمانی که اقداماتی خالف منافع ملی 

انجام می دهند پسندیده نیست
وی با  اشاره به محکومیت عضو دو تابعیتی کمیته مالی 
برجام که مشاور رئیس کل بانک مرکزی هم بود به پنج سال 
حبس، گفت:در جریان رســیدگی به ایــن پرونده، از متهم 
پرونده به کرات دفاع شد.دادستان تهران با بیان اینکه دفاع 
از متهمانی که اقداماتــی خالف منافع ملی انجام می دهند 
به ویژه از ســوی مسئوالن دولتی پسندیده نیست، افزود: به 
رغم مقاومت های صورت گرفته در رسیدگی به پرونده اتهامی 
این شخص، محکوم علیه که در پرونده اول با قرار وثیقه آزاد 
شده بود، اخیراً در پرونده دیگری مرتبط با یکی از بانک های 
خصوصی مجدداً دستگیر شده و در حال حاضر در بازداشت 
به  سر می برد و برخالف آنچه برخی مدعی شده اند، کشف جرم 
توسط پلیس به عمل آمده و ارتباطی به نهادهای امنیتی ندارد.

در پی کشف الشه بیش از 100 اسب آبی 
در یک پارک ملی در نامیبیا مقام ها می گویند 
سوءظن دارند که انتشــار ماده سیاه زخم 

)آنتراکس( علت آن باشد.
به گزارش بی بی ســی، تصور می شود همه این 
حیوانات در طول هفته گذشــته در پارک دورافتاده »بوابواتا« در شمال 

شرقی این کشور کشته شده باشند.
یک مقام دولتی گفت که کشــورش هرگز شاهد چنین اتفاقی نبوده 

است.
سیاه زخم یک بیماری باکتریایی مرگبار است که می تواند عامل مرگ 

در میان حیوانات وحشی، دام و گاه انسان باشد.
تصاویر منتشر شده از این منطقه،  الشه ده ها اسب آبی را در رودهایی 

کم عمق نشان می دهد که بعضی از آنها به پشت افتاده اند.
به گفته مدیر ســازمان مدیریــت پارک ها و حیات وحش نامیبیا در 
گذشته شیوع سیاه زخم فقط باعث مرگ دو اسب آبی یا فیل شده بود.

او افزود: شــیوع بیماری ها به این صورت عمدتا زمانی اتفاق می افتد 
که سطح آب رودها خیلی پایین باشد.

با این حال ســازمان دامپزشکی درحال بررسی علت مرگ حیوانات 
است.

او گفت که شمار حیوانات تلف شده می تواند بیشتر باشد، چون احتمال 
دارد بعضی الشه ها را تمساح خورده باشد.

»باسیلوس آنتراسیس« عامل بیماری گاه مهلک سیاه زخم است اما 
معموال به راحتی منتشر نمی شود. تخم این میکروب سال ها در خاک پنهان 
می ماند تا اینکه از طریق زخم یا بریدگی وارد بدن انسان یا حیوان شود.
در سال 2004 شیوع این بیماری در اوگاندا باعث مرگ 180 اسب آبی 
شد و ســال پیش هم 2300 گوزن شمالی در جریان یک موج گرما در 

سیبری در اثر شیوع آن تلف شدند.
آنتراکس را می توان با آنتی بیوتیک درمان کرد اما مصرف دارو باید 

زود پس از عفونت شروع شود.

دادستان تهران:

وجوهسپردهگذاران»کاسپین«تا200میلیونتومانپرداختمیشود

 35 مرکز مانیتورینگ استان های کشور و سامانه 
هوشمند تخلفات رانندگی دیروز با حضور جانشین 

فرمانده ناجا افتتاح شد.
به گزارش ایسنا، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا 
در این مراسم گفت: این سامانه هوشمند برای ثبت تخلف 
و اعمال قانون برای رانندگان متخلف اســت و با راه اندازی 
این سامانه، پلیس راه استان ها می تواند در لحظه تخلفات 

رانندگان را در استان خود رصد کند.
سردار تقی مهری افزود: راه اندازی این مراکز مانیتورینگ 
باعث می شود که ماموران در استان ها، رصد بهتری داشته 
باشــند همچنین این اقدام مســئولیت پذیری استان ها را 
نیز افزایش می دهد. همچنیــن آخرین وضعیت جاده ها، 
محدودیت ها و ممنوعیت ها در این مرکز کنترل می شود و 
عالوه بر کنترل این موارد در مرکز، این امکان برای استان ها 

نیز وجود دارد.
مهــری همچنین در حاشــیه این مراســم در جمع 
خبرنگاران گفت: با افتتاح سامانه جدید اگر کسی تخلفی 
انجام دهد به صورت استانی پایش می شود که این مسئله 
باعث افزایش ســرعت و همچنین کاهش تعداد تخلفات 
می شــود و برآورد ما این اســت که با اجرای این سامانه 

اندازه گیری فاصله طولی خودروها در دوربین های جدید

35 مرکز مانیتورینگ استانی و سامانه هوشمند ثبت تخلفات رانندگی افتتاح شد

تخلفات 30 تا 40 درصد کاهش پیدا کند.
امکان اندازه گیری فاصله طولی خودروها

 در دوربین های جدید جاده ای
جانشین فرمانده ناجا نیز در حاشیه این مراسم گفت: 

به دلیل اینکه در ابتدای اســتفاده ما از فناوری های جدید 
تعداد دوربین ها کم بود تخلفات به صورت متمرکز ثبت و 
رویت می شد، ولی با توجه به گسترش دوربین ها و همچنین 
بیشــتر شدن آنها در آینده امکان تمرکز آنها در یک مرکز 

وجود ندارد، از همین رو امروز همزمان در استان های کشور 
مرکز مانیتورینگ و ثبت تخلفات افتتاح شد و هر دوربین 
تخلفات را در همان منطقه خود ثبت می کند، ضمن اینکه 

در آینده این کار را باید به شهرستان ها نیز تعمیم دهیم.
ســردار اســکندر مومنی با بیان اینکه این کار باعث 
افزایش ســرعت، دقت و صحت می شود، افزود: افتتاح این 
مراکز سبب تسهیل عبور و مرور می شود و همچنین عامل 
بازدارندگی تخلفات هستند. هر کسی که تخلفی را انجام 
می دهد در ســامانه ثبت می شود و نتیجه این کار کاهش 

تصادفات و تلفات جاده ای است.
مومنی درباره دوربین هایی که با محاســبه میانگین 
ســرعت، تخلفات را ثبــت می کنند، گفــت: برخی فکر 
می کنند که اگر هنگام رسیدن به هر یک از این دوربین ها 
ســرعت خود را کم کنند و پس از گذشــتن از آن دوباره 
به سرعت شــان بیافزایند این دوربین ها تخلف شان را ثبت 
نمی کند اما این طور نیســت و دوربین ها متوسط سرعت 
را اندازه گیری می کند و براساس آن اعمال قانون می شود. 
همچنین سامانه های جدید ظرفیت های بیشتری دارند و 
عالوه بر ســرعت، متوسط امکان اندازه گیری فاصله طولی 

نیز وجود دارد.

رئیس اداره سرمایه انســانی سرباز ستاد کل 
نیروهای مسلح گفت: شــرط داشتن کارت پایان 
خدمت یا معافیت برای اخذ گواهینامه با موافقت 

ستاد کل نیروهای مسلح حذف شده است.
سردار موسی کمالی با  اشــاره به دیدار روز دوشنبه 
ســردار باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح با علی 
الریجانی رئیس  مجلس شــورای اسالمی به فارس گفت: 
در این جلسه تصمیماتی در خصوص نحوه اجرای برخی 
مواد قانونی مرتبط با سربازان و مشموالن خدمت وظیفه 

عمومی اتخاذ شد.
کمالی با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد بند)هـ( 
ماده )54( قانون بیمه شخص ثالث توسط نیروی انتظامی 
در اسرع وقت اجرایی شود، افزود: طبق این توافق، شرط 
داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از سربازی برای اخذ 
گواهینامه با موافقت ستاد کل نیروهای مسلح حذف شد.

وی خاطرنشــان کرد: نحوه اجرا و جزئیات آن بعد از 
انجام کار کارشناسی و هماهنگی با مسئوالن ذی ربط به 

اطالع مردم خواهد رسید.
گفتنی اســت، تا قبل از ایــن تعیین تکلیف خدمت 
سربازی به واســطه داشتن کارت پایان خدمت یا کارت 
معافیــت برای دریافت گواهینامــه راهنمایی و رانندگی 

 مدیرکل شــیالت سیســتان و بلوچستان الزامی بود.
گفت: بر اثر تیراندازی نیروهای دولتی ســومالی 
به ماهیگیران کنارکی در آب های آزاد یک ناخدا 
کشــته، یک ملوان زخمی و 1۶ نفر نیز دستگیر 

شدند.
هدایت اهلل میرمرادزهی در گفت وگو با خبرنگار مهر با 
  اشاره به اینکه لنج صیادی این ملوانان در تصرف دولت 
سومالی است، افزود: بنابر ادعای نیروهای دولتی سومالی 

این درگیری روز جمعه اتفاق افتاده است.
دستگیری ملوانان کنارکی

 توسط کشور سومالی غیرقانونی است
 معــاون امنیتی انتظامی اســتاندار سیســتان و 
بلوچســتان گفت: دســتگیری ملوانان کنارکی توسط 

کشور سومالی در آب های فرا ساحلی غیرقانونی است.
علی اصغر میرشــکاری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشت: در تاریخ پنجم مهر ماه جاری یک فروند 
لنج کالس صیادی با 18 سرنشین از اداره کل شیالت 
سیســتان و بلوچستان در بندر کنارک واقع در جنوب 

این استان مجوز صید برای آب های آزاد دریافت کرد.
وی افزود: این لنج با دریافت مجوز عازم منطقه صید 
در آب های آزاد شــد کــه 9 روز بعد /14 مهر/ در حال 
فعالیت صیادی در آب های مشترک فراساحلی در فاصله 

هزار و 200 مایلی از ساحل ایران توسط نیروهای گارد 
ساحل کشور سومالی مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

وی ادامه داد: متاسفانه براثر این تیراندازی ناخدای 
لنج کشــته و یک نفر از ملوانان زخمی شــد که گارد 
ســاحلی ســومالی وی را به همراه 16 سرنشین دیگر 

دستگیر کردند.
معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان 
گفت: براســاس بررسی های انجام شــده اقدام کشور 
سومالی غیرقانونی، خارج از عرف و قاعده بین المللی و 
خــارج از حوزه وظایف اش بوده زیرا این لنج در منطقه 
فراساحلی صید در حال فعالیت صیادی بوده که از لحاظ 

حقوقی قابل پیگیری است.
میرشکاری تاکید کرد: وزارت امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران در این رابطه پیگیری های الزم را انجام 
خواهد داد.وی افزود: سرعت یک لنج صیادی بسیار کند 
است و قایق های نیروهای گارد ساحلی سومالی با سرعت 
بیشتری می توانستند حرکت کنند، بنابر این تیراندازی به 
سمت لنج صیادی بدون دفاع ایرانی هیچ توجیهی ندارد.

صیــادان ایرانــی در عرصه بین المللــی و در غرب 
اقیانوس هند سال هاســت که یکی از بهره برداران مهم 
در بین 32 کشــور عضو IOTC )کمیسیون تن ماهیان 

اقیانوس هند( هستند.

ساری- خبرنگار کیهان:
کد تاکسی بی سیم 133 شهر ساری مرکز استان 
مازندران که حدود 14 سال پیش با شکایت سازمان 
تاکسیرانی شهرداری از سوی مخابرات قطع شده بود 

با حکم دستگاه قضایی مجوز فعالیت گرفت.
بر اساس حکم قطعی شعبه 5 دادگاه حقوقی شهرستان 
ســاری، سازمان تاکسیرانی شــهرداری و مخابرات ساری 
محکوم به پرداخت خســارت به شــرکت تاکسیرانی 133 
شدند و قاضی دستور وصل کد را نیز صادر کرد تا تاکسی 
بی سیم بعد از 14 سال بتواند بار دیگر در سطح شهر ساری 
فعالیت کند.مدیر شرکت بی سیم ساری گفت که حدود 14 
سال قبل با درخواست تاکسیرانی شهرداری ساری، شرکت 
مخابرات این شهر کد تاکسی بی سیم را قطع کرد و از ادامه 

فعالیت ما جلوگیری شد.
محســن شکوهی گفت: دادگاه پس از بررسی شکایت 
شرکت تاکسی بی سیم ساری، شکایت تاکسیرانی و مخابرات 
ســاری را رد کرد و حکم به وصل کد و فعالیت مجدد این 

شرکت تاکسیرانی داد.
وی اضافه کرد: به زودی شرکت تاکسی بی سیم فعالیت 
خود را با 400 دســتگاه تاکسی در سطح شهر ساری مرکز 

مازندران از سر می گیرد.
به گفته وی بر اساس حکم دادگاه تاکسیرانی و مخابرات 
ســاری به عنوان محکوم ردیف اول و دوم این پرونده باید 
به شرکت تاکسی  بی سیم بابت این اقدام خسارت پرداخت 

کنند.

رئیس  شورای شهر تهران اعالم کرد: بسیاری از 
موسسات فرهنگی و خیریه ها که از شهرداری زمین 
و امالک دریافت کردند، با اتمام فعالیت شان امالک 

را پس ندادند.
به گزارش ایسنا، محسن هاشمی در توضیح این طرح 
گفت: در زمانی که قانون کمک شهرداری ها به مراکز آموزشی 
و فرهنگی و... تصویب شد، امکانات شهرداری به این اندازه 
توســعه پیدا نکرده بود و با توســعه امکانات شهرداری ها، 
واگذاری ها نیز به شدت افزایش پیدا کرد و این واگذاری ها 

به صورت مجانی و بعضا با ترک تشریفات واگذار می شد.
وی افــزود: این طرح تاکید بر اموالی دارد که مجانی یا 
با کمترین دریافتی واگذار می شوند. چرا که بسیاری از این 
واگذاری ها به موسســات و افرادی شده که دیگر فعالیت 
فرهنگی و خیریه انجام نمی دهند و امالک را نیز 
بر نمی گردانند و حتی این امالک تخلیه شده و از آن استفاده 
نمی شود، اما به شهرداری هم پس نمی دهند.وی افزود: به 

طور مثال کسانی که در حوزه کودکان کار و کارتن خواب ها 
فعالیت می کردند، اما دیگر این امور را انجام نمی دهند، وقتی 
به آنها اعالم می کنیم چرا این واگذاری انجام شده، می گویند 
متعلق به 14 ســال قبــل بوده و بنابراین باید به ســمت 
ساماندهی واگذاری ها برویم، اما بررسی تمام واگذاری ها در 
شورای شهر هم امکان پذیر نیست. زیرا پرونده های واگذاری 
بسیار زیاد است.هاشمی در ادامه خطاب به اعضای شورای 
شهر، گفت: نمی توان واگذاری هر امالکی را در شورای شهر 
بررسی کرد؛ چرا که از این به بعد در شورای شهر با حجم 
نامه هایی مواجه می شویم که از شورا می خواهند واگذاری 
پنــج غرفه در میوه و تره بار یا واگذاری چند غرفه در مترو 
را بررسی کنیم که این عمال کار در شهرداری را می خواباند.
وی افزود: پیشــنهاد من این است که شورای شهر به 
صورت ویژه در مورد واگذاری امالک رایگان وارد شود و نباید 
شورا در کلیات امور وارد شود، چرا که کار شهرداری می خوابد 

مگر آنکه کسانی خواهان خواباندن کار شهرداری باشند.

تائید دستگیری عوامل  با  تهران  پلیس  رئیس 
تیراندازی بــه بانک ها و صرافی ها، گفت: این افراد 
تحت القائات شــبکه های ماهواره ای و شبکه های 

اجتماعی بودند.
به گزارش خبرگزاری میزان، ســردار حسین رحیمی 
دیروز در جمع خبرنگاران در مورد آتش سوزی یک مسجد 
در تهران گفت: بعد از ایجاد هیجاناتی از سوی برخی افراد 
در فضــای مجازی، عده ای تحت تاثیــر این موضوع قرار 
گرفتند و به سمت شیشــه های چند بانک، صرافی، یک 
مسجد و فروشگاه صنایع دستی شلیک و خسارت هایی را 
به بار آوردند.رحیمی ادامه داد: پس از ثبت اولین موضوع، 
پلیس وارد عمل شــد و 6 نفر در روزهای اخیر به همراه 
تفنگ های ساچمه ای و بادی شناسایی و دستگیر شدند. 

وی با بیان اینکه این افراد مدعی شدند تحت تاثیر یک 
شبکه اجتماعی و ماهواره ای مرتکب این اقدامات شدند، 
تاکید کرد: بیشــتر افراد دستگیر شده زیر 30 سال سن 
دارند و با توجه به برخورد با اغماض و عطوفت اســالمی 

احتماال این افراد آزاد می شوند. 
رئیس پلیس تهران در مورد موضوع آتش ســوزی در 
یک مســجد در تهران گفت: این حادثه هم از همین نوع 

بود و امکان اطالع رسانی بیشتر وجود ندارد.

سردار کمالی:

شرط داشتن کارت 
پایان خدمت برای اخذ 

گواهینامه حذف شد

رئیس پلیس تهران:

تیراندازی با تفنگ ساچمه ای 
به بانک ها تحت القائات شبکه های 

اجتماعی و ماهواره ای بود

تاکسیرانی و مخابرات ساری 
پس از 14 سال
 محکوم شدند

محسن هاشمی: بسیاری از خیریه ها
 امالک شهرداری را پس نداده اند

مدیرکل شیالت سیستان و بلوچستان:

تیراندازی نیروهای سومالی به ماهیگیران کنارکی
2 کشته و زخمی برجای گذاشت

یک  گفت:  هرمزگان  فرودگاه های  مدیرکل 
بامداد دوشنبه که  اسپانیایی  هواپیمای کارگو 
حامل یک محموله 2 هزار رأسی دام از اسپانیا 

بود در فرودگاه بندرعباس به زمین نشست.
محمود امانی بنــی اظهار کرد: ایــن محموله از 
جمله پروازهای باری مهم بوده که توسط یک فروند 
هواپیمای بوئینگ 747 شرکت ای جت گلوبال انجام 

شد.
وی با  اشــاره به اهمیــت این گونه پروازها عنوان 
کــرد: پروازهای بــاری از اهمیت فوق العــاده ای در 
فرودگاه ها برخوردار هستند و با توجه به اینکه بستر و 
زیرساخت های الزم با افتتاح ترمینال کارگو در فرودگاه 
بین المللی بندرعباس فراهم می باشد، امیدواریم که 

شاهد افزایش روز افزون پروازهای کارگو باشیم.
وی افــزود : ایــن دومیــن پرواز کارگــو دام به 
بندرعباس بود و بزرگترین محموله دامی که تاکنون 

وارد کشور شده است، به شمار می رود.

خرم آباد- خبرنگار کیهان: 
 رئیس اورژانس 115 لرستان از کشته شدن 
سه سرنشین تراکتور به دلیل سقوط به دره در 

این شهرستان خبر داد.
حسینعلی رفایی اظهار داشت: یک دستگاه تراکتور 
در جاده روستایی  بیشــه زرده »چول هول« از توابع 

شهرستان پلدختر به دره سقوط کرد.
وی افزود: این حادثه منجر به کشته شدن دو مرد 

و یک زن شد.
در این حادثه »حامد پاپی نژاد« 20 ســاله فرزند 
»پاپــی کرم«، »محمد حــق نیا« 22 ســاله فرزند 
»اسماعیل« و »شاهی طال عالی پور« 70 ساله فرزند 

»غالم علی« در دم جان سپردند.
وی افزود: جنازه کشته شدگان این حادثه رانندگی 
توسط اورژانس 115 به بیمارستان امام خمینی )ره( 

پلدختر انتقال یافتند.
رفایی افزود: علت این حادثه از طریق کارشــناس 
تصادفات پلیس راه »مالوی« در دست بررسی است.

بزرگ ترین محموله دامی 
هوایی وارد ایران شد

سقوط تراکتور به دره 3 کشته برجای گذاشت


