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خروج مترو از ریل
کرج- ایرنا: خروج واگن قطار شــهری )مترو( از ریل در ایستگاه گلشهر 

کرج آسیب جانی و مالی به دنبال نداشت.
به گزارش منابع آگاه، پیش از ظهر روز پنجشــنبه یک دســتگاه واگن 
قطار مترو که در حالت توقف بود به علت نقص فنی از ریل خارج شــد که 
هیچ گونه خسارت مالی در پی نداشت.بنابراین گزارش، خط مذکور با تأخیر 
5 دقیقه ای مســافرگیری کرد و تردد قطار در خط گلشــهر به سمت دیگر 

ایستگاه ها در جریان یافت.
حادثه رانندگی با 4 کشته

گنبدکاووس- ایرنا: فرمانده پلیس راه گنبد کاووس از وقوع حادثه رانندگی 
در جاده روستای چای قوشان این شهرستان خبر داد و گفت: در اثر این سانحه 
چهار نفر از سرنشینان دو خودرو در دم فوت و یک نفر دیگر نیز زخمی شد.
ســرگرد علی اصغر آشــور فارســیانی افزود: در این حادثه که به علت 
بی احتیاطی و انحراف به چپ یکی از رانندگان که از گنبد به سمت روستای 
چای قوشــان در حرکت بوده رخ داد، چهار سرنشین این خودرو در دم جان 
خود را از دســت دادند و یک نفر نیز مجروح شــد که به وسیله فوریت های 

پزشکی 115 به بیمارستان مطهری گنبدکاووس انتقال یافت.
عسل های تقلبی

ســرویس شهرســتانها: رئیس پلیس امنیت عمومی استان سیستان و 
بلوچســتان از کشف محموله یک میلیارد و 500 میلیون ریالی عسل تقلبی 

غیربهداشتی در زاهدان خبر داد.
سرهنگ علی محمدی اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه 
افرادی سودجو در زاهدان به توزیع عسل تقلبی و غیربهداشتی در واحدهای 
صنفی اقدام می کنند، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران 
پلیس نظارت بر اماکن عمومی قرار گرفت.رئیس پلیس امنیت عمومی سیستان 
و بلوچســتان افزود: مأموران با اشراف اطالعاتی محل انبار اقالم غیرمجاز را 
شناسایی کردند که در بازدید از محل تعداد 3 هزار شیشه یک کیلوگرمی عسل 
تقلبی کشف کردند که با اعالم کارشناسان ارزش کاالی مکشوفه یک میلیارد 
و 500 میلیون ریال برآورد شد، همچنین در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

باند خانوادگی مواد مخدر
بوشهر- تسنیم: رئیس پلیس استان بوشهر از متالشی شدن باند حرفه ای 
خانوادگی مواد مخدر در دیلم خبر داد و گفت: یک دستگاه خودرو حامل مواد 
مخدر با دو نفر زن و شوهر زمانی که از استان همجوار وارد حوزه استحفاظی 

استان بوشهر شد در طرح عملیاتی پلیس قرار گرفت.
سرتیپ خلیل واعظی با بیان اینکه این خودرو بامداد روز جمعه در جاده 
دیلم متوقف شد خاطرنشان کرد: در بازرسی از این خودرو مقدار 33 کیلوگرم 
مواد مخدر از نوع حشیش که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف شد.
سردار واعظی از دستگیری زن و شوهر در این عملیات خبر داد و افزود: 
در این عملیات مشــترک واحدهایی از پلیس شهرستان دشتستان و دیلم و 
افســران پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان حضور داشتند که دو نفر زن و 

شوهر 55 ساله به عنوان متهم دستگیر شدند.
کشف قرص های نیروزا

عسلویه- فارس: فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: با تالش شبانه روزی 
پلیس، محموله 70 میلیارد ریالی قاچاق پودر و قرص های نیروزا و ســیگار 

خارجی در شهرستان عسلویه کشف شد.
ســرتیپ خلیل واعظی در خصوص جزئیــات این عملیات افزود: پلیس 
موفق شد رد این باند قاچاق را بگیرد و در حین انتقال و بارگیری به یکی از 

شهرستان های استان فارس وارد عملیات شود.
وی عنوان کرد: در بازرســی از خودروهای توقیف شده، 4 هزار کیلوگرم 
پودر نیروزا، 620 هزار عدد قرص نیروزا و 950 هزار نخ ســگار کشــف شد 

که براساس ارزش گذاری انجام شده، قریب به 70 میلیارد ریال ارزش دارد.
واژگونی مرگبار

بیرجند- باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی 
گفت: واژگونی وانت پیکان در محور بشرویه- طبس 3 کشته و زخمی برجای 
گذاشت.ســرهنگ رضایی افــزود: در این حادثه کــه در کیلومتر 20 محور 
بشــرویه- طبس رخ داد راننده 35 ساله در دم جان باخت و 2 سرنشین 32 
و هفت ساله این خودرو زخمی که به بیمارستان شفا بشرویه منتقل شدند.

وی علــت این حادثه را بی احتیاطی از ســوی راننده و توجه نکردن به 
جلو اعالم کرد.

قاچاق کاالی خارجی
اصفهان- خبرگزاری صدا و ســیما: مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان 
اصفهان گفت: چهار محموله لوازم خانگی، خواروبار و لوازم آرایشــی قاچاق 

در اصفهان کشف شد.
جواد محمدی فشارکی افزود: در بازرسی کارشناسان مبارزه با قاچاق کاال 
از چهار واحد صنفی انبار تخلیه بار 3 هزار و 640  دســتگاه لوازم آرایشــی 
خارجی ساخت کشور فیلیپین، 90 تن لپه باقال از کشور استرالیا، 9 تن فلفل 
ســیاه خارجی محصول کشور هندوستان، بیش از 5 تن جوز هندی و 650 
کیلوگرم زنجبیل کشــف کردند.وی اضافه کــرد: همچنین از این انبار 172 
تخته تشک و روتختی چینی، 220 دستگاه سینمای خانگی و 144 دستگاه 
چرخ گوشت خارجی کشف شد.وی ارزش این محموله را 12 میلیارد و 500 

میلیون ریال عنوان کرد.
آتش سوزی در انبار چوب

قم- خبرگزاری صدا و سیما: معاون اورژانس 115 قم گفت: آتش سوزی 
انبار متروکه چوب در هسته  مرکزی شهر قم پس از 2 ساعت مهار شد.

فراهانی افزود:  در این حادثه به کســی آسیب نرسید و چند آتش نشان 
که دچار مشکالت تنفسی شده بودند سرپایی مداوا شدند.

به گزارش شــاهد عینی در این حادثه خسارتی به سیستم بر ق رسانی و 
سرمایشی مسجدالرضا وارد شد.

دستگیری قاتل اهورا
رشت-ایســنا: ماجرای تلخ و غم انگیز کودک 2/5 ســاله که در جنایتی 
هولناک به قتل رسید، مردم شهر رشت را در شوک فرو برد. قاتل اهورا کودک 
2/5 ساله گیالنی در اعترافات خود می گوید: من به اتاق اهورا رفتم و در حالی 
که کودک به حالت خواب و بیدار بود او را با سیگار می سوزاندم و سپس سر 
وی را دوبار به دیوار کوبیدم.در اعترافات مادر اهورا آمده که با همسر دوم خود 
در فضای مجازی آشنا و منجر به وقوع چنین حادثه هولناکی شده است. پدر 

اهورا از مراجع قضایی تقاضای اشد مجازات را برای عامل این جنایت کرد.
تیراندازی به منزل پدر عضو شورای شهر

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی خوزستان از شناسایی و دستگیری 
عامل تیراندازی به در منزل پدر عضو شورای شهر شادگان خبر داد. سرتیپ 
حیدر عباس زاده گفت: ماموران انتظامی با انجام اقدامات تخصصی در کمتر 

از یک ساعت ضارب را شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر کردند.
وی اضافه کرد: در محل اختفای این ضارب یک قبضه ســالح شــکاری 

کشف و ضبط شد.
تیراندازی در مراسم عروسی

کرمانشاه- ایسنا: فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری عوامل 
تیراندازی در مراسم عروسی خبر داد. سرهنگ رضا شیرزادی گفت: در یک 
مراسم عروسی افرادی از خانواده های عروس و داماد با یکدیگر درگیر شدند 
که این درگیری منجر به برهم زدن مراسم شد.وی اضافه کرد: پس از مراسم 
عروســی 2 نفر از عامالن درگیری که مشروبات الکلی مصرف کرده بودند به 
درب منزل پدرعروس مراجعه و ضمن تیراندازی با ســالح غیرمجاز یک نفر 
را مجروح کردند.وی ادامه داد: در این رابطه 2 نفر از عامالن اصلی درگیری 

و تیراندازی بازداشت شدند.
نقص فنی در پرواز 4013

اهواز-مهر: به گزارش یکی از مســافران پرواز شــماره 4013 شــرکت 
هواپیمایی زاگرس، پرواز این شرکت که قرار بود ساعت 20 و 05 دقیقه روز 
پنجشــنبه از فرودگاه تهران به سوی اهواز پرواز کند به دلیل نقض فنی در 
یکی از بالهای هواپیما به سمت فرودگاه تهران تغییر مسیر داد.وی اضافه کرد: 
در حین فرود این هواپیما الســتیک یکی از چرخها ترکید و خلبان مجبور 
به توقف در باند پرواز شد.این مسافر می گوید: خدمه پرواز به جای اینکه به 
مسافران آرامش و امنیت روانی بدهند با تحکم با مسافران صحبت می کردند.

بر اثر انفجار در کارخانه ساخت مواد محترقه 
در شرق هند هشــت نفر کشته و 20 تن دیگر 

مجروح شدند.
بر اساس گزارش ایندیاپرس، پلیس ایالت اودیسا 
در بخش »باالســور« ایالت اودیســا اعالم کرد: این 

با وجود رسانه ای شــدن رسوایی اخالقی 
شــاهزادگان اماراتی و دیگر کشورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس، برنامه سفر آنها به پاکستان 
به بهانه شکار پرندگان کمیاب امسال نیز انجام 

می شود.

به گزارش اکســپرس نیوز، سفرجنجال برانگیز شاهزادگان عرب حاشیه 
خلیج فارس به پاکستان که به بهانه شکار پرندگان کمیاب مانند تلور انجام 
می شد، سال گذشته باعث شد طشت رسوایی اخالقی آنان از بام رسانه های 

پاکستانی به زمین بیفتد.
مشکالت تا حدی زیاد شد که امسال نیروهای واکنش سریع ایالت پنجاب 
از تامین امنیت این شاهزادگان امتناع کردند و پلیس این ایالت مجبور شده 

است نیروهای خود را برای این کار مستقر کند.
در حالی شــاهزادگانی چون »شــیخ خلیفه بن زاید« و »شیخ حمدان 
بن راشــد« می خواهند تا هفته آینده به پاکستان سفر کنند که آماده کردن 

مقدمات سفر آنان از مدت ها قبل آغاز شده است.
انعام ملک خبرنگار مطرح پاکستانی سال گذشته ضمن ارسال یادداشتی 
به خبرگزاری تســنیم اعالم کرده بود: حضور شاهزادگان قطری و اماراتی و 
عربستانی و دیگر کشورها در پاکستان به بهانه شکار چند پرنده دلیل جدی تری 
دارد و آن این است که خوشگذرانی این شاهزادگان با سو ءاستفاده های جنسی 
آنان تکمیل می شود.او که از طریق یکی از نیروهای ویژه امنیتی و محافظان 
شخصی این شــاهزادگان به جزئیات کاملی دست پیدا کرده بود، ادامه داد: 
پرسش من از تمام مردم پاکستان این است که آیا غیرت ما تا این حد تنزل 
کرده است که برای دریافت روادید یک کشور عربی باید ناموس خود را حراج 
عده ای هوسران کنیم؟ آیا دیگر عزتی برای کشورمان باقی می ماند که بخواهیم 

به دیگر سرزمین ها سفر کنیم؟
این شاهزادگان اتباع کشورهایی هستند که از یک شهر پاکستان کوچکتر 
اســت. ما مدعی قدرت هســته ای هستیم ولی اینک در دفاع از ناموس خود 

ناتوانیم!

گوگل اعالم کرده به آن دسته از هکرهایی 
که بتوانند نقص های برترین برنامه های اندروید 

را پیدا کنند، پول می دهد!
به گزارش انگجت، گوگل احتماال امیدوار اســت 
  »Play store« که کیفیت اپلیکیشــن های موجود در

را با راه اندازی یک برنامه جدید پرداخت پول برای پیدا کردن باگ برنامه ها 
افزایش دهد.

در حالی که برنامه قبلی گوگل بر روی پیدا کردن نقص در وب سایت ها و 
سیستم  عامل های خود تمرکز دارد، این برنامه به هکرهایی که آسیب پذیری 

اپلیکیشن های برتر سیستم عامل اندروید را پیدا  کنند، جایزه می دهد.
هکرهــا بــرای دریافت جایزه خود باید یافته هایشــان را مســتقیما به 

توسعه دهندگان ارائه دهند و به آنها کمک کرده و با آنها همکاری کنند.
گوگل قول 1000 دالر برای یافتن هر نقص که مطابق معیارها و ضوابط 
آن باشد را داده است، اما هکرها نمی توانند به سراغ هر اپلیکیشنی که دلشان 
 play store خواســت بروند یا از یک برنامه اســپم که تعداد زیادی از آنها در

وجود دارد، استفاده کنند.
در حال حاضر، آنها برای دریافت جایزه فقط باید بتوانند نقص و باگ های 
 Headspace و Dropbox، Duolingo Line، Snapchat، Tinder، Alibaba، Mail.ru

را پیدا کنند.
گوگل قصد دارد تا در آینده توسعه دهندگان بیشتری را دعوت کند، اما 

آنها باید تمایل به پاکسازی باگ های برنامه های خود را داشته باشند.

پولدارهای دبی ماشین های لوکس خود را در 
خیابان های دبی رها و فرار می کنند!

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، دبی 
شهری اســت که اغلب ساکنان آن پولدار به حساب 
می آیند، اما جالب است بدانید که پولدارهایی که در این 

شهر زندگی می کنند، خودروهای خود را در خیابان رها  می کنند. نکته جالب 
این است که این ماشین ها )بیش از 3 هزار دستگاه( توسط افراد ثروتمندی 
که در حال فرار کردن از قوانین سختگیرانه بدهکاری وام ها هستند در کنار 

خیابان ها گذاشته شده است.

کارخانه غیرقانونی در شــرایطی غیراســتاندارد اقدام به تولید مواد محترقه 
می کرده است.اکثر مجروحان با سوختگی شدید به بیمارستان منتقل شدند 

و بنابراین احتمال افزایش تلفات این حادثه نیز وجود دارد.
قدرت و شــدت انفجار در این حادثه به حدی بود که این کارخانه کامال 
تخریب و ساختمان های مجاور نیز به  شدت خسارت دیدند.طبق این گزارش، 
این حادثه  یک روز پیش از آغاز جشن بزرگ »دیوالی« بوقوع پیوست که هر 
سال در 19 اکتبر با استفاده گسترده از مواد محترقه در هند برگزار می شود.
ســال گذشته نیز در انفجار کارخانه مواد محترقه در شهر »سیواکاسی« 

واقع در ایالت تامیل نادو ، 9 نفر کشته و 30 تن دیگر مجروح شدند.

قائم مقام وزیر بهداشــت با بیان اینکه در یازده 
ســال اخیر، وزارت بهداشت حتی اجازه صدور یک 
پروانه فروش فرآورده های دخانی را نداده اســت، 
گفت: هم اکنون در برخی اماکن سیســتم بیرون بر 

قلیان درست شده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت بهداشت، ایرج حریرچی، 
در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که با موضوع 
بررسی موضوع مصرف قلیان در کشور برگزار شد، افزود: ما 
قانوني داریم که الزم االجراست و در هیچ قانوني گفته نشده 

که برای اجرای یک قانون پیش زمینه آماده کنید.
حریرچی ادامه داد: تعجب می کنم که اصال چرا اســم 
اصرار به اجرای قانون گذاشته می شود؛ زیرا قانون الزم االجرا 
در این زمینه وجود دارد که در آن گفته می شــود هر نوع 
تشویق مستقیم و غیرمستقیم یا تحریک افراد به استعمال 

دخانیات ممنوع است.
وی اظهارداشــت: همین  که بگوییم جوانان چون بیکار 
هســتند، به سمت مصرف قلیان کشــیده می شوند، خود 
تشویق مستقیم یا غیرمســتقیم مصرف مواد دخانی است 
که غیر قانونی است.قائم مقام وزارت بهداشت با بیان اینکه 
خود تنباکوی قانونی، هزاران ضرر دارد و باید دید چه چیزی 
در آن می ریزنــد که قیمتش کاهش پیدا می کند، گفت: در 
حال حاضر حتی در بعضی قهوه خانه های غیرمجاز هم دیده 
شــده که ترکیبات آمفتامین، مواد مخدر و حتی شیشه در 

تنباکوی قلیان ها ریخته می شود.
حریرچی در پاســخ به این ســوال که مسئول نظارت 

بــر اماکنی که قلیان عرضه می کنند، کیســت؟ گفت: در 
مکان هایی که از قبل مجوز دارند و تعداد آنها کم است، خود 
صنف باید نظارت کند اما باید توجه کرد کسي که هروئین 
توزیع مي کند مي تواند مواد مخدر را هم به تنباکوها اضافه 

کند که منجر به اعتیاد مي شود.
وی خاطرنشان کرد: فاجعه است که پنج درصد مردان 
روزانه قلیان مصرف مي کنند و متاسفانه کشش دختران نیز 
به مصرف قلیان افزایش یافته است.سخنگوی وزارت بهداشت 
با تاکید بر اینکه باید به فکر سالمت جوانان باشیم و قانون 
نیز باید اجرا شود، گفت: ما دستبوس دادستان هایي که قانون 

11 ساله را به اجرا درآورده اند، هستیم.
18 درصد قلیانی ها معتاد می شوند

دبیــر کل جمعیت مبارزه با اســتعمال دخانیات ایران 
نیز در این برنامه، عرضه قلیان را مغایر با انضباط اجتماعی 
دانست و گفت: زنگ خطری در کشور به صدا درآمده و آن 

گسترش مصرف قلیان در میان جوانان است.
محمدرضا مسجدی افزود: طی تحقیقات به عمل آمده 
25 درصد آقایان باالی 17 سال و پنج درصد خانم های باالی 
17 ســال دخانیات استعمال می کنند، همچنین مطالعات 
انجام شده حاکی از آن است که استعمال قلیان در دختران 
در برخــی از مراکز به 35 درصد و در میان پســران تا 42 
درصد رسیده است که این آمار مربوط به سنین دبیرستان 
و دانشگاهی است.مسجدی با اشاره به اینکه جمع آوری قلیان 
قسمتی از قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات است، ادامه 
داد: قهوه خانه مجوز دار جدید که مجوز عرضه قلیان داشته 

باشد، نداریم.وی با بیان اینکه در مورد قلیان سنت شکنی 
عجیبی در حال رخ دادن است گفت: 1۸ درصد کسانی که 

قلیان می کشند، معتاد می شوند.
بالیی که قلیان بر سر زنان می آورد

کارشناس مســئول بیماری های قلبی، عروقی وزارت 
بهداشت گفت: زنان سیگاری یک و نیم تا دو برابر از همساالن 
خود که استعمال دخانیات ندارند، مبتال به بیماری های عروق 
کرونر می شوند، همچنین باید توجه داشت که هر بار استعمال 
قلیان برابر با 70 نخ سیگار است و این موضوع خطرات زیادی 

برای زنان به همراه دارد. 
طاهره ســماوات بــا تأکید بر اینکه ارتباط اســتعمال 
دخانیات با بیماری های قلبی عروقی ثابت شــده است، به 
فــارس، گفت: زنانــی که حین بــارداری دخانیات مصرف 
می کنند و یا پیش از این ســابقه استعمال دخانیات دارند، 
نسبت به سایر زنان نوزادان کم وزنی به دنیا می آورند که این 
کم وزنی و کوچکی نوزاد ممکن اســت در آینده سبب فشار 
خون باالی آن شود و این مسئله زمینه ساز بیماری های قلبی 
و عروقی خواهد شد. سماوات افزود: 60 درصد از سکته های 
مغزی و 50 درصد از سکته های قلبی مرتبط با فشار خون 
باال است و زنان نیز نسبت به مردان بیشتر مبتال به دیابت 
می شوند که این مسئله زمینه ساز ابتال به بیماری های عروق 
کرونر است. وی تأکید کرد: زنان برای مبارزه با بیماری های 
قلبی و عروقی باید با چاقی مبارزه کنند و با تغذیه مناسب 
و تحــرک کافی، از دیابت پیشــگیری کنند تا کمتر دچار 

بیماری های قلبی و عروقی شوند.

قائم مقام وزیر بهداشت:

در برخی قهوه خانه ها »آمفتامین« و »شیشه« 
در تنباکوی قلیان ها ریخته می شود

زاهدان- خبرنگار کیهان:
بزرگترین سرشبکه بین المللی قاچاق موادمخدر 
به داخل کشــور پس از سال ها فعالیت به دام پلیس 

گرفتار شد.
فرمانــده انتظامی سیســتان و بلوچســتان در محل 
نمایشگاه کشفیات اخیر موادمخدر با اعالم خبر فوق افزود: 
این قاچاقچی بین المللی سالیان متمادی است که در حمل 
و خرید و فروش موادمخدر فعالیت داشــته و سال ها تحت 
تعقیب پلیس بوده و حداقل 30 مورد درگیری مسلحانه با 
مأمورین را در کارنامه سیاه خود دارد. سرتیپ محمد قنبری 
دیگر اقدامات این قاچاقچی بین المللی را جمع آوری سالح و 
مهمات برای استفاده در قاچاق موادمخدر، شهادت رساندن 
تعدادی از مأمورین، انتقال بیــش از 100 تن موادمخدر، 
شهادت رساندن تعدادی از اهالی و هفت مورد گروگانگیری 
که در دو مورد منجر به قتل فرد گروگان شده است خواند 
و خاطرنشان ساخت: این قاچاقچی که تعداد زیادی محافظ 
مسلح داشت در طول سال ها فعالیت جنایتکارانه در بسیاری 
از استان های کشــور پرونده داشته و سال ها تحت تعقیب 
پلیس بوده اســت که در روزهای اخیر دستگیر و به دست 

عدالت سپرده شد.
وی میزان کشفیات اخیر موادمخدر در استان را هفت 
تن و 437 کیلو انواع مواد افیونی اعالم کرد و افزود: در این 
عملیات ها که عموماً پس از درگیری مســلحانه مأمورین با 
قاچاقچیان همراه بوده 14 قاچاقچی دســتگیر و دو نفر از 
آنان به هالکت رسیدند همچنین 9 دستگاه خودرو تویوتا 
وانت و ســواری پژو و مقادیر قابل توجهی سالح و مهمات 

از آنان کشف شد.

تبریز- خبرنگار کیهان:
7 محکوم ایرانی که در دادگاه های ارمنستان 
به زندان محکوم شــده بودند، تحویل مقامات 

ایرانی شدند.
به دنبال توافقات قضایی و تالش وزارت امور خارجه 
ایران با مقامات ارمنی، این محکومین در مرز »نوردوز« 
تحویل ایران شدند تا بقیه دوران محکومیت زندان خود 

را در وطن، سپری کنند.

رئیس  دادگســتری استان تهران گفت: در 
مجموعه دســتگاه قضا تصمیم گرفته شد که 
اجرای حکم اعدام قاتل ستایش به بعد از ماه های 

محرم و صفر موکول شود.
غالمحسین اسماعیلی درخصوص علت به تعویق 
افتادن اجرای حکم قاتل ستایش به باشگاه خبرنگاران 
جوان گفت: اجرای احکام شــرعی قصاص و اعدام در 
ماه های محرم و صفر بالمانع است و در این ماه ها احکام 
زیادی اجرا شده اما به دلیل اینکه اجرای حکم اعدام 
قاتل ستایش بازتاب اجتماعی فراوانی در جامعه دارد 
در دستگاه قضا پیشنهاد شد که اجرای این حکم به 

بعد از ماه های محرم و صفر موکول شود.
اســماعیلی افزود: تعیین زمــان اجرای حکم به 
دادستان مجری اجرای حکم بستگی دارد که مقدمات 

را فراهم کند.
وی درخصوص شایعاتی مبنی بر وساطت سفیر 
افغانستان برای به تعویق افتادن اجرای حکم، گفت: 
هیچ تماســی از طرف ســفیر افغانستان با مجموعه 
دســتگاه قضایی برای به تعویق افتادن اجرای حکم 

اعدام گرفته نشده است.
گفتنی اســت، حکم اعدام جوان 1۸ ساله قاتل 
دختر بچه خردسال افغانستانی قرار بود روز پنجشنبه 

گذشته اجرا شود.

دستگیری بزرگ ترین سرشبکه 
موادمخدر در جنوب شرق کشور

محکومین ایرانی 
دادگاه های ارمنستان 

تحویل ایران شدند

اجرای حکم قاتل »ستایش«
 به بعد از ماه صفر موکول شد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اختصاص 
اعتبار 70 میلیارد تومانی پاســخگوی نیاز معتادان 

دردرمان نیست.
رســول خضری درخصوص تصویب پوشــش بیمه ای 
معتادان در جلسه شــورای عالی بیمه، به خبرگزاری خانه 
ملت گفت: بیمه ها پس از تصویب باید به وظایف خود درقبال 
معتادان در مسیردرمان و ارایه خدمات مشاوره ای عمل کنند، 
یعنی پرداخت ها باید به موقع انجام شود، نه اینکه همانند 
شرایط فعلی پرداخت بیمه ها به حوزه سالمت با چندین ماه 
تاخیر انجام می شود؛ بنابراین بیمه ها اعتبار مورد نیاز برای 

درمان معتادان را باید به موقع اختصاص دهند.
خضری بــا بیان اینکه اختصاص بودجــه 70 میلیارد 

تومانی پاسخگوی نیاز معتادان به درمان و اقدامات دارویی 
نیســت، تصریح کرد: متاسفانه ضرر و زیان ناشی از مصرف 
مواد مخدر درکشــور معادل بودجه یک ســال سالمت کل 
کشور است، بنابراین با رقم های این چنینی اقدام خاصی را 
نمی توان برای کمک به درمان اعتیاد انجام داد؛ به طورحتم 
باید بودجه بیشــتری را به درمان این افراد اختصاص داد، 
البته بحث بازپروری و اجرای برخی سیاســت ها در جهت 
جلوگیری از بازگشت این افراد به اعتیاد از اهمیت بیشتری 

برخوردار است.
وی با تاکید براینکه جای آموزش و برنامه ریزی در حوزه 
آســیب های اجتماعی به ویژه برای معتادان درحال حاضر 
مغفول مانده است، گفت: معضل بزرگ جامعه درحال حاضر 

بیکاری بوده که ابرچالش کشوراست، همین بیکاری درحال 
حاضر یکی از عوامل گرایش افراد به استفاده از مواد مخدر 
و مشکالت دیگری نظیر افسردگی و جدایی از کانون خانواده 
می باشد؛ بنابراین برای مقابله با این معضل درگام اول باید 

شرایط اشتغال را نسبت به گذشته تغییر داد.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس، با اشــاره به اینکه 
درکنار درمان اعتیاد نظارت بر کمپ های ترک اعتیاد نیز از 
اهمیت بسزایی برخوردار است، افزود: نظارت بر کمپ های 
ترک اعتیاد برعهده سازمان بهزیستی است، اما این سازمان 
با بودجه های قطــره ای نمی تواند بر این مراکز نظارت های 
قوی داشته باشد؛ حل مشکالت مربوط به اعتیاد باید طبق 
یک برنامه مدون عملی و با اختصاص اعتبار الزم انجام شود.

معاون عمرانی وزیر کشور گفت: مرزهای 
شلمچه و چذابه در خوزستان، مهران در ایالم 
و خسروی در اســتان کرمانشاه برای سفر 
زائران اربعین حسینی آمادگی الزم را دارند.

به گزارش ایرنا، ســید محمدعلی افشــانی در 
نشست ســتاد اربعین شهرستان خرمشهر در مرز 
شلمچه اظهار کرد: وزارتخانه های مرتبط با مقوله 
اربعین حسینی موظف هستند از منابع داخلی خود 
مسایل مرزهای خروجی کشور را برطرف کنند تا 

مشکلی برای زائران اربعین پیش نیاید. 

وی آمادگی و امکانات مرز شلمچه را در مقایسه 
با دیگر گذرگاه های کشور مطلوب تر توصیف و بیان 
کرد: با توجه به این موضوع که در سال های آینده 
اربعین در فصل گرم اســت امکانات مرزها به ویژه 

شلمچه باید به صورت دایمی پیش بینی شود. 
افشانی گفت: یک هزار نفر اکنون در بخش های 
مختلف در پایانه مرزی شملچه مشغول کار هستند 
تا زائران عتبات عالیات و اربعین حسینی مشکلی 

نداشته باشند. 
معاون اســتاندار خوزســتان و فرماندار ویژه 

خرمشهر نیز به ساخت سه توقفگاه 14هکتاری اشاره 
کرد و گفت: برای استقرار 50 هزار دستگاه خودرو 
در توقفگاه های شلمچه جانمایی پیش بینی شده 

است. 
ولی اله حیاتی اظهار کرد: پنج اســتان و هفت 
شهرســتان به عنوان معین خرمشهر در برگزاری 
همایش بزرگ پیاده روی اربعین حسینی در شلمچه 

حضور دارند. 
وی افزود: 420 موکب حسینی در موقعیت های 

پیش بینی شده در شلمچه مستقر می شوند. 

هزینه استفاده از مواد مخدر معادل بودجه یک سال سالمت کشور

سرویس شهرستانها:
 راننده اهوازی که به علت نقض قانون با پلیس 
راهور مواجه شــده بود، در اقدامی عجیب اقدام به 

آتش زدن خودروی خود کرد. 
رئیس پلیــس راهور اهواز دراین بــاره اظهار کرد: یک 
دستگاه خودروی ســواری ریو در ساعت 19 و 35 دقیقه 
تاریخ 26 مهرمــاه جاری ضمن ورود بــه محدوده طرح 
ترافیکی، خودروی خود را با سوئیچ و شیشه پائین رها کرد.

ســرهنگ پیریایی ادامه داد: مأمــوران راهور پس از 
استعالم خودرو متوجه شدند سواری ریو بالغ بر دو میلیون 
و 600 هزار تومان جریمه تخلف رانندگی و شاکی خصوصی 
در پرونده داشــته و ورود به محدوده ترافیکی را نیز باید 

به آن اضافه کرد.
وی افــزود: پس از مراجعه راننده از وی درخواســت 
مدارک خودرو  شــد که با ممانعت راننده مواجه شده و با 
توجه به عدم احراز مالکیت و جریمه ســنگین و شکایت 
شاکی، مأموران درخواست اعزام جرثقیل برای انتقال خودرو 
به پارکینگ را کردند.رئیس پلیس راهور اهواز گفت: در این 
حین راننده بنزین را از خودرو بیرون آورده و با پاشــیدن 
بنزیــن به روی خودرو، اقدام به آتش زدن خودرو کرد که 
بالفاصله مأمــوران، خودروی راهور را عقب برده و پس از 
دور کردن راننده با اســتفاده از کپسول های اطفای حریق 
متعلق به پلیس، اقــدام به خاموش کردن خودرو کرده و 
خودرو را به پارکینگ انتقال دادند.سرهنگ پیریایی گفت: 
هدف راننده از این عمل تشــویش اذهان عمومی و فرار از 

قانون می توان عنوان کرد.

مدیــر روابط عمومی مرکــز اورژانس تهران از 
تصادف یک دستگاه اتوبوس مسافربری با تریلر در 
جاده قدیم کرج خبــر داد و گفت: در این حادثه 12 

نفر دچار مصدومیت شدند.
حســن عباســی در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا افزود: 
بامداد دیروز حادثه تصادف یک دستگاه اتوبوس با تریلر در 
کیلومتر 14 جاده قدیم کرج بلوار ایران خودرو به ســامانه 
115 اعالم و تکنسین های چند تیم اورژانس تهران به محل 

حادثه اعزام شدند.
وی بیان کرد: به دالیل نامشخص یک دستگاه اتوبوس 

مسافربری با یک دستگاه تریلر برخورد کرد که 12 سرنشین 
این اتوبوس دچار مصدومیت شدند.

عباسی با بیان اینکه پیش از رسیدن عوامل اورژانس ۸ 
مصدوم این حادثه توسط تیم درمانی کارخانه ایران خودرو 
به مراکز درمانی منتقل شده بودند خاطرنشان کرد: 3 مصدوم 
این تصادف توسط عوامل اورژانس تهران به بیمارستان شهید 
فیاض بخش و یک مصدوم دیگر توسط عوامل هالل احمر 

به بیمارستان منتقل شد.
وی ادامه داد: علت این تصادف توسط کارشناسان پلیس 

راهور در حال بررسی است.

تصادف اتوبوس با تریلر در جاده قدیم کرج

با حضور در مجتمع های  سارق ســابقه داری که 
مسکونی وارد واحدها شــده و اقدام به زورگیری از 
ساکنان می کرد در جریان تحقیقات کارآگاهان پایگاه 

سوم پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شد.
 به گزارش مهر، 27 شــهریورماه امسال از طریق مرکز 
فوریت های پلیســی 110 وقوع یک فقره ســرقت به عنف و 
آزار و اذیت در منزلی واقع در خیابان آفریقا به کالنتری 103 

گاندی اعالم شد.
مالباخته که خانمی 60 ساله بود پس از حضور در پایگاه 
ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ بــه کارآگاهان گفت: برای 
پهن کردن لباس ها به پشــت بام رفته بــودم. در این زمان 
کوتــاه، در خانه را نیمه باز گذاشــته بودم و زمانیکه به خانه 
برگشتم احساس کردم فردی در خانه است. شروع به وارسی 
اتاق ها کردم که به محض باز کردن در حمام، ناگهان جوانی 
به سمت من حمله ور شد و مرا به شدت مورد ضرب و جرح 
و توهین قرار داد. من قادر به مقابله با او نبودم و او دســت و 
پای مرا بســت و به داخل یکی از اتاق ها انداخت. در آنجا مرا 
مورد آزار و اذیت قرار داد و پس از آن با ســرقت طالجاتم به 

ارزش تقریبی 30 میلیون تومان از خانه خارج شد.
اقدامات برای شناســایی و دســتگیری متهم پرونده در 
دســتور کار کارآگاهان قرار داشت تا اینکه چند روز پس از 
این سرقت، سرقت ناموفق دیگری در خیابان آفریقا به پایگاه 
ســوم آگاهی اعالم شد که طی آن سارق پس از درگیری با 
ســاکنان یک مجتمع مسکونی و تهدید با سالح سرد، با یک 
دســتگاه خودرو پژو پارس سفید رنگ از محل متواری شده 
بود؛ بالفاصله تیمی از کارآگاهان به این محل اعزام شد و ضمن 
بررســی اظهارات ساکنین مجتمع اطالع پیدا کردند که این 
مجتمع به تازگی به دوربین های مداربسته دیجیتال تجهیز 
شده است.تصاویر بدست آمده از صحنه فرار متهم مورد بررسی 
قرار گرفت و کارآگاهان موفق به شناسایی پالک خودرو، شدند.

با بررســی مالکیت خودرو پژو پارس ســفید رنگ مورد 
اســتفاده در سرقت ها، موفق به شناســایی یکی از مجرمان 

سابقه دار و حرفه ای به نام »ع. ب« 2۸ ساله شدند.
با بهره گیری از سوابق متهم، کارآگاهان به محل سکونت 
وی در شهرستان اسالمشهر اعزام شده، اطالع پیدا کردند که 
وی مدتی است که مراجعتی به محل سکونتش نداشته و در 

حال حاضر بالمکان اســت، در ادامه اقدامات پلیسی، هر دو 
دستور توقیف خودرو پژو پارس سفیدرنگ همراه با دستگیری 
سرنشینان آن و همچنین دستگیری »ع. ب« به عنوان متهم 
تحت تعقیب پایگاه سوم پلیس آگاهی در سیستم جامع پلیس 
ثبت شد.سرانجام 15 مهرماه، مأموران کالنتری 140 باغ فیض 
حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو پژو پارس سفید رنگ 
مشکوک شده، در بررسی مشخصات خودرو اطالع پیدا کردند 

که خودرو و سرنشین آن تحت تعقیب پلیس قرار دارند. 
پس از دســتگیری متهم و انتقال به پایگاه سوم پلیس 
آگاهی، بالفاصله هویت »ع. ب« مورد شناسایی قرار گرفت، و 
با حضور شاکی اصلی پرونده و مواجهه حضوری با متهم، این 

جوان سارق مجبور به اعتراف شد.
متهم که اعتیاد شدیدی به مصرف مواد موادمخدر از نوع 
شیشه دارد، در ادامه تحقیقات پلیسی به چندین فقره سرقت 
منزل در مجتمع های مســکونی مناطق شمال و شمال غرب 
تهران به ویژه در سعادت آباد، شهرک قدس و خیابان آفریقا 
و همچنین ده ها فقره کیف قاپی و قاپ زنی گوشی تلفن همراه 

از شهروندان نیز اعتراف کرد.

سوء استفاده سارق از یک لحظه غفلت 

دستگیری زورگیرخشنی که وارد واحدهای مسکونی می شد

 معاون وزیر نفت گفت: با برنامه ریزی انجام شده 
تولید گاز در فازهای مختلف مجتمع گاز پارس جنوبی 
افزایش یافته و در تامین گاز فصل سرما و زمستان 

هیچ مشکلی وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، حمیدرضا عراقی در بازدید از پاالیشگاه 
هــای گاز مجتمع پارس جنوبی افزود: با وارد مدار شــدن 
فازهای جدید در مجتمع گاز پارس جنوبی، تا پایان امسال 
روزانه 70 میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز کشــور 

افزوده می شود. 
وی بــا یادآوری اینکه هیچ مشــکلی در تامین گاز در 
فصل ســرما و زمستان وجود ندارد افزود: مشترکان گاز در 
بخش های مختلف باید صرفه جویی را ســرلوحه کار خود 

قرار دهند تا از بروز مشکل احتمالی جلوگیری شود. 
عراقی اضافه کرد: اکنون روزانه 540 میلیون متر مکعب 
گاز از فازهای پارس جنوبی تصفیه و به شبکه سراسری گاز 
منتقل می شود که این میزان با افتتاح فازهای جدید افزایش 
می یابــد. معاون وزیر نفت بیان کــرد: تولید گاز از فازهای 
مجتمع گاز پارس جنوبی تا پایان امسال روزانه به بیش از 

600 میلیون متر مکعب می رسد. 
از سال 1374 عملیات اجرایی طرح توسعه میدان گازی 
پارس جنوبی در شهرســتان های عسلویه و کنگان استان 
بوشــهر آغاز شــده و تاکنون از مجموع 24 فاز توسعه ای 
میدان گازی پارس جنوبی 1۸ فاز به بهره برداری رسیده و 
6 فاز دیگر در دست اجراست که تا پایان سال 1397 باید 

همه این طرح ها به بهره برداری برسد. 
هم اکنون از 1۸ فاز در بهره برداری میدان گازی پارس 
جنوبی روزانه 540 میلیون مترمکعب گاز تولید می شود. 

معاون وزیر نفت:

مشکلی برای تامین گاز
 در  زمستان نداریم

راننده اهوازی در اعتراض به اعمال قانون 
خودروی خود را آتش زد!

 معاونــت منابع انســانی قــوه قضائیه در 
اطالعیه  ای تاریــخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان 
متقاضی شــرکت در آزمون  استخدام کارکنان 

اداری قوه قضائیه سال 1396را اعالم کرد.
در این اطالعیه آمده است که ثبت نام در این آزمون 
منحصراً به صورت اینترنتی از طریق ســایت سازمان 
ســنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org از 
روز شنبه مورخ 1396/7/29 آغاز و در روز شنبه مورخ 
1396/۸/6 پایــان می پذیرد.کلیه متقاضیان ضرورت 
دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه 
شــرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم 
کردن مدارک و اطالعات مورد نیاز ثبت  نام، نسبت به 

ثبت نام در آزمون فوق اقدام کنند.

آزمون استخدامی
 قوه قضائیه

معاون وزیرکشور اعالم کرد

آمادگی ۴ مرز رسمی
 برای سفر زائران اربعین حسینی


