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مرگ در اثر صاعقه
تبریز- خبرنگار کیهان: به گزارش اورژانس آذربایجان شــرقی صاعقه در 
روســتای تکدان سراب  جان مرد 48 ســاله روستایی را گرفت. بر اثر همین 
گزارش دو مرد در روستاهای یوزباشلو شهرستان اهر و عجب شیر بر اثر سقوط 

از درخت گردو جان خود را از دست دادند.
کشف 20 کیلو هروئین

دامغان- مهر: فرمانده انتظامی دامغان از کشــف انواع مواد مخدر در این 
شهرستان خبر داد.

سرهنگ ســیدعلی اکبر میری گفت: در بررسی انجام شده از بار خودرو 
حدودا چهل و چهار کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و هروئین کشف شد.

وی ادامه داد: در بازدید از بار کامیون توقیفی 20 کیلو و 860 گرم هروئین 
و 24 کیلو و 400 گرم تریاک کشف شد و متهم که مردی حدودا چهل ساله 
اهل استان همجوار است از مسیر نهبندان به سمت تهران در حال تردد بود.

توقیف 9 تریلر کاالی قاچاق
بوشهر- مهر: فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از توقیف 9 دستگاه 

کشنده تریلر حامل انواع کاالی قاچاق خبر داد.
سرهنگ سیدجواد رضوی گفت: در بررسی های به عمل آمده از خودروهای 
توقیفی، چهار هزار و 890 کارتن انواع کاالی قاچاق شامل لوازم یدکی خودرو، 
لوازم خرازی، اسباب بازی و انواع المپ های LED فاقد مدارک گمرکی که به 

صورت قاچاق در حال انتقال به استان تهران بودند کشف شد.
وی ارزش تقریبی محموله های قاچاق مکشــوفه را طبق نظر کارشناس 
مربوطه 22 میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد و اظهار داشت: در این ارتباط 
9 نفر متهم دســتگیر و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات به مرجع 

قانونی معرفی شدند.
چک پول تقلبی

سرویس شهرســتان ها: فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از شناسایی و 
کشــف بســته حامل 198 میلیون ریال چک پول تقلبی در ترمینال شهید 

کاویانی شهر کرمانشاه خبر داد.
ســرتیپ »منوچهر امان اللهی« گفت: با هوشــیاری یکــی از کارکنان 

شرکت های مسافربری، چک پول های تقلبی پیش از توزیع کشف شد.
وی افزود: این نیروی شــرکت مسافربری برون شهری بسته ای مشکوک 
را به منظور انتقال به پایتخت از فردی ناشــناس دریافت کرد و موضوع را با 

مرکز فوریت های پلیسی 110 در میان گذاشت.
این مقام ارشــد انتظامی استان عنوان کرد: ماموران انتظامی شهرستان 
کرمانشاه پس از حضور در محل بسته را باز و مقدار 397 برگ چک پول 500 

هزار ریالی تقلبی از داخل آن کشف کردند.
واژگونی تریلر

خرم آباد- مهر: رئیس اداره حفاظت محیط زیســت پلدختر گفت: بر اثر 
واژگونی یک دستگاه تریلر کشنده حامل نفت کوره در جاده پلدختر- خرم آباد 

زمین ها و آبروهای فصلی در این منطقه آلوده شدند.
امیررضا محمدی نژاد، افزود: بر اثر این واژگونی تمام 24 هزار لیتر محموله 

این تریلر وارد محیط زیست و خاک منطقه شده است.
وی اضافه کرد: تالش نیروهای محیط زیست برای جلوگیری از ورود نفت 

کوره به رودخانه کشکان ادامه دارد.
پلیس راه علت این حادثه را سرعت باال و عدم کنترل وسیله نقلیه توسط 

راننده تریلر اعالم کرد.
مرگ کارگر شهرداری

خرم آباد- ایلنا: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان از مرگ کارگر 
شهرداری در پی وقوع تصادف در این شهر خبر داد.

»ســرهنگ منوچهر مرادی« با اعالم این خبر افزود: این حادثه در محور 
ورودی شهر خرم آباد و در منطقه کرگانه رخ داد.

به گفته وی، یک خودرو پژو 405 در این مسیر کنترل خود را از دست 
داده و به کارگر فضای ســبز شــهرداری که مشغول پاکسازی و رفت و روب 

بود؛ برخورد کرد.
طبق اظهارات وی، راننده خودرو ســواری دســتگیر و به مراجع قضایی 

تحویل داده شده است.
سقوط از ارتفاع

مشــهد- ایلنا: ســخنگوی جمعیت هالل احمر خراســان رضوی گفت: 
جویندگان گنج در ارتفاعات کالته در استان خراسان شمالی دچار حادثه شدند.
مجتبی محمودی افزود: در این حادثه 3 جوان در منطقه معروف به قلعه 
فرود در کیلومتر 18 کالت دچار مصدومیت شدند و یک نفر نیز بر اثر سقوط 

از ارتفاع 300 متری به دره جان خود را از دست داد.
وی اضافه کرد: 3 جوینده گنج اهل مشهد بودند.

انبار لوازم آرایشی غیرمجاز
سرویس شهرســتان ها: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 

گلستان از کشف لوازم آرایشی و بهداشتی غیرمجاز در این استان خبر داد.
سرهنگ »مجتبی مروتی« گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال پلیس 
آگاهی در یک طرح عملیاتی موفق به کشف 59 هزار و 500 قلم لوازم آرایشی 

و بهداشتی غیرمجاز شدند.
وی گفت: این تعداد لوازم آرایشی و بهداشتی در بازرسی از انبار نگهداری 

کاالی یک واحد صنفی عطاری کشف شد.
ســرهنگ مروتی افزود: کارشناسان ارزش ریالی این مقدار کاالی قاچاق 

را دو میلیارد و 970 میلیون ریال برآورد کردند. 
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی گلستان خاطرنشان کرد: در همین 

راستا دو متهم دستگیر شدند.
کشف ظروف قاچاق

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شهرستان بندر لنگه از کشف انواع 
ظروف بلور خارجی قاچاق طی یک عملیات موفق پلیسی در این شهرستان خبر 
داد.سرهنگ »محمود حافظی« گفت: مأموران پاسگاه انتظامی »مغویه« هنگام 
کنترل محورهای مواصالتی مســیر »بندر لنگه به پارسیان« به یک دستگاه 
کامیون اسکانیا مشکوک و آن را متوقف کردند و در بازرسی از کامیون تعداد 

هزار و 813 کارتن انواع ظروف بلور خارجی قاچاق کشف کردند.
سرهنگ حافظی با اشــاره به اینکه ارزش کاالی قاچاق کشف شده 12 
میلیارد ریال برآورد شــده است، تصریح کرد: در این خصوص یک نفر متهم 

دستگیر و کامیون حمل محموله توقیف شد.
دستگیری سارق

ساری- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی مازندران از شناسایی و دستگیری 
اعضای باند سارقان سیم برق با 182 فقره سرقت در این استان خبر داد.

سرتیپ سیدمحمود میرفیضی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم 
برق در سطح شهرستان های بابل، بابلسر، قائم شهر، سیمرغ و روستاهای تابعه، 
موضوع در دســتور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی مازندران 
قرار گرفت.وی افزود: با انجام اقدامات اطالعاتی و تحقیقات پلیسی مشخص 
شد، سارقان با استفاده از دو دستگاه خودرو پژو پارس و با استفاده از سالح 
شکاری و سالح ســرد مسلحانه اقدام به سرقت سیم برق می کردند.فرمانده 
انتظامی مازندران افزود: این دو سارق به نام های )ی- م( و )ر- ر( که دارای 

سوابق متعدد کیفری بودند شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر شدند.

نتایج یک مطالعه آماری نشان می دهد 
جمهوری چک ناسالم ترین کشور در جهان 

است.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت، در این بررسی 
اطالعات ســازمان جهانی بهداشت )WHO( در 

انتشار چند مصاحبه رادیویی قدیمی از 
ترامپ، او را برای اولین بار پس از ورود به 
کاخ سفید با یک افشاگری اخالقی جدید 

مواجه کرده است.
بــه گــزارش ایندیپندنت، دونالــد ترامپ 

رئیس جمهور آمریکا که در جریان مبارزات انتخاباتی سال گذشته با 
انبوهی از افشاگری های بی سابقه درباره رفتارهای غیراخالقی خود با 
زنان روبرو شد، اکنون برای اولین بار پس از ورود به کاخ سفید با یک 

افشاگری تازه مواجه شده است.
به تازگی برخی منابع ناشناس مجموعه ای از مصاحبه های قدیمی 
»هاوارد اســترن« مجری معروف رادیو با ترامپ را در فضای مجازی 
منتشــر کرده اند که انتظار می رود یک بار دیگر موضوع بی بندوباری 
اخالقــی او در دوران پیش از ریاســت جمهــوری را در کانون توجه 

منتقدان قرار دهد.
این گفت وگوهای دونفره که تاریخ آنها مربوط به سال های 1993 تا 
2015 است، به خوبی گوشه ای دیگر از فساد اخالقی ترامپ و تفکرات 
او درباره زنان را با زبانی صریح تر از قبل بازگو می کنند. در برخی از این 
مصاحبه های رادیویی، ترامپ و استرن زنان معروفی که مورد شناخت 
همدیگر هســتند را برحسب قیافه ظاهری آنها رتبه بندی می کنند و 
عمده گفت وگوی آنها حول این محور است که کدام یک از این زنان 
از جذابیت جنسی بیشتری نسبت به سایرین برخوردار است.در یکی 
 Factbase از این مصاحبه ها نیز که توسط یک فرد ناشناس در وبسایت
بارگذاری شده است، استرن از ترامپ می پرسد آیا این موضوع حقیقت 
دارد که او با برخی از زیباترین زنان جهان رابطه داشته است؟ و ترامپ 
ضمن تایید این حرف، سؤال او را این گونه اصالح می کند که با برخی 
از »زیباترین زنان تاریخ« رابطه داشته است!مجری در ادامه از ترامپ 
می پرسد آیا پیش از برقراری رابطه با زنان نگران سالمتی خود نیست؟ 
و او با اشاره به سهامی که در یک شرکت تولیدکننده وسائل جلوگیری 
از بارداری دارد، به صورت غیرمستقیم به مجری می فهماند که به اندازه 

کافی در برابر انتقال بیماری از خود مراقبت می کند.
ترامپ حتی در یکی از این مصاحبه های رادیویی همسر خود مالنیا 
را نیز با همســر سابق خود ایوانا مقایسه می کند و می گوید که لهجه 
چکی )جمهوری چک( ایوانا در طول زندگی مشــترک آنها به شدت 

او را آزار می داده است.
هاوارد اســترن خودش در طول مبارزات انتخاباتی سال گذشته 
حاضر به انتشــار مصاحبه های قدیمی ترامپ نشد. ترامپ نیز در آن 
زمان در پاســخ به منتقدانش گفت صحبت هایی که در گذشــته در 
مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی اش انجام داده تنها به قصد شوخی و 
سرگرم  کردن مخاطبان بوده و او اساسا دارای چنین شخصیتی نیست، 
اما شکایت هایی که اندکی بعد از سوی چندین زن علیه او مطرح شد 

صحت ادعای او را رد کرد. 
انتشــار مصاحبه هــای رادیویی هاوارد اســترن آخرین نمونه از 
افشــاگری ها درباره فساد اخالقی ترامپ به شــمار می رود. پیش از 
انتخابات ســال گذشته نیز واشنگتن پست و نیویورک  تایمز با افشای 
چند نمونه از مصاحبه ها یا گفت وگوهای ضبط  شده ترامپ در حاشیه 
برنامه های تلویزیونی، او را به شــدت در معرض انتقاد افکار عمومی 
آمریکا قرار دادند که در یک مورد، اظهارات جنسی او درباره زنان به 
اندازه ای بی پرده و منزجرکننده بود که جمهوری خواهان خواســتار 

کناره گیری او از رقابت های انتخاباتی شدند.

یک دختر فیلیپینی سال هاست که از یک 
بیماری عجیب رنج می برد و هر روز صبح پس از 
بیدار شدن از خواب با تختخوابی مملو از پوست 

مواجه می شود!
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، »فلوراین 

رابطه با مصرف مواد الکلی، دخانیات و شــیوع چاقی در 179 کشور 
جهــان مورد تحلیل قــرار گرفت.در این فهرســت انگلیس در رتبه 
نوزدهم قرار دارد و مردم این کشــور نهمین مصرف کننده مواد الکلی 
در جهان به حســاب می آیند. هر چند در این مطالعه آمده  است که 
مردم جمهوری چــک باالترین نرخ مصرف مواد الکلی را دارند و هر 
فرد ساالنه 13/7 لیتر مواد الکلی مصرف می کند.همچنین جمهوری 
چک در رتبه یازدهم مصرف دخانیات قرار گرفته  است. روسیه در رتبه 
دوم قرار دارد و اسلوونی، بالروس، اسلواکی و مجارستان در رتبه های 

بعدی قرار می گیرند.
بنابر این مطالعه، کشورهای شرق اروپا به عنوان ناسالم ترین مناطق 

جهان به حساب می آیند که در 10 رتبه نخست جای گرفته اند.
همچنین بر اساس این مطالعه افغانستان سالم ترین کشور جهان 
 )BMI( اســت و تنها 2/7 درصد جمعیت آن از شــاخص توده بدنی

باالی 30 برخوردارند.

نالوگــون«، دختر جوان فیلیپینی سال هاســت با یک بیماری نادر و عجیب 
پوســتی دســت و پنجه نرم می کند و در اثر این بیماری تمام پوست بدنش 
کنده می شود. او هر روز صبح در حالی از خواب بیدار می شود که تختخوابش 
مملو از پوست بدنش است. این بیماری که موسوم به »ایکتیوز« است، تحت 
تاثیر یک ژن معیوب به وجود می آید که باعث تولید مداوم پوست و در نتیجه 
خشــک شدن آن می شــود. به همین علت او مجبور است دائما تمام پوست 

بدنش را با کرم های خاص مرطوب نگهدارد.
»فلوراین« به علت ابتال به این بیماری عجیب به »بانوی مار« شــهرت 
پیدا کرده است. این در حالی است که بنا به گزارش یکی از خبرگزاری های 
هندوســتان، دختری با نام »شالینی یاداو« که مبتال به همین بیماری بود، 
در ماالگا اســپانیا درمان شده است. فلوراین 17 ساله امیدوار است پزشکان 

اسپانیایی راهی برای درمان بیماری او نیز پیدا کنند.

* هیئت مکتب القرآن جوانان شهرری، متوسلین به حضرت 
علی اکبر)ع(، بازار قدیم، پاساژ حضرتی

- مراســم عزاداری دهه اول با سخنرانی آقایان: حجت االسالم فالح 
تهرانی )پیرامون اخالق در اســالم( و سیدمحمدســعید مدنی )پیرامون 

فلسفه قیام عاشورا( و مداحی: آقای قاسم فتاحی
- هر شب از ساعت 21 تا 23

* حسینیه گورانیهای طالقان، هفت چنار، خیابان حسام الدین 
کوچه شهید محقق.

- مراســم عزاداری دهه اول با ســخنرانی: حجت االسالم سیدمهدی 
ماجدی و مداحی ذاکرین اهل بیت)ع(

- هر شب از ساعت 20/30 الی 23

رئیس  پلیس تهران بزرگ از دستگیری 490 
خرده فروش مواد مخدر، سارق و مالخر با اجرای 
طرح »رعد 2« طی 24 ساعت در مناطق مختلف 

پایتخت خبر داد.
به گزارش ایرنا، سردار حسین رحیمی دیروز در 
حاشــیه آیین اعالم نتایج اجرای طرح »رعد2«، این 
طرح در راستای اقدامات پلیس پایتخت برای برخورد 
با ناهنجاری های اجتماعی و ارتقای سطح امنیت با 
محوریت پلیس پیشگیری روز دوشنبه و به مدت 24 

ساعت در سطح شهر تهران اجرا شد.
رحیمی افزود: دستگیرشدگان در این طرح شامل 
329 ســارق و مالخر و 161 خرده فروش موادمخدر 
هستند که در مناطق مختلف شهر تهران شناسایی 
و دســتگیر شدند که از فروشندگان مواد مخدر 32 

کیلوگرم انواع موادمخدر کشف و ضبط شده است.
وی اظهارداشــت: همچنین با اجرای این طرح 
181 دستگاه موتورسیکلت و دوچرخه سرقتی، 350 
دستگاه انواع گوشی تلفن همراه، 90 دستگاه خودرو 
و بیش از صدها قلم انواع لوازم خانگی کشف و ضبط 

شده است.
رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: درهمین ارتباط 
پنج هزار و 493 قلم انواع کاالی قاچاق شامل پوشاک، 

باند توزیع کتاب های مبتذل و ظاله منهدم شد

بازداشت صدها سارق و توزیع کننده مواد مخدر در تهران

لوازم آرایشی و بهداشتی، انواع قرص های متادون، مواد 
نیروزا و نیز گیرنده های ماهواره ای)رســیور( کشف و 
ضبط شد که ارزش ریالی کاالهای قاچاق کشف شده 

بالغ بر 3/5 میلیارد ریال است.
ســردار رحیمی گفت: همچنین با اجرای طرح 
»رعد 2« مقادیر زیادی سالح سرد و گرم شامل کلت 
کمری، فشــنگ، شمشیر، قمه و چاقوی ضامن دار از 

دستگیرشدگان کشف و ضبط شده است.
انهدام باند بین المللی فروش غیرمجاز دارو

بــه گفته وی، 102 متخلف فضای مجازی که به 

صورت گســترده در باند بین المللی فروش غیرمجاز 
دارو و لوازم بهداشتی و مواد نیروزا فعالیت می کردند، 
توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت 

دستگیر شدند.
فرمانــده انتظامی تهران بزرگ بــا بیان اینکه از 
اعضای دستگیر شده این باند بالغ بر دو میلیارد تومان 
انواع دارو، مواد نیروزا و لوازم بهداشتی و آرایشی قاچاق 
و غیرمجاز کشف و ضبط شده است، افزود: در میان 
اعضای دستگیر شده این باند بین المللی تعدادی زن 
نیز وجود دارد که تمامی این افراد تحویل دســتگاه 

قضایی شدند.
کشف باند توزیع کتاب های مبتذل و ظاله

رحیمی همچنین از شناســایی و انهدام باند سه 
نفــره فروش کتاب های مبتذل و عرفان های دروغین 
در پایتخت خبــر داد و گفت: این باند با تالش موثر 
و هوشمندانه نیروهای سرکالنتری یکم پلیس تهران 

بزرگ شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند.
به گفتــه وی، این باند عالوه بر فروش کتاب های 
غیراخالقــی، اقداماتی در زمینــه ترویج فرق ظاله و 

شیطان پرستی نیز انجام می دادند.

فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان 
گفت: برخورد یک دســتگاه وانــت تویوتا با یک 
دستگاه پژو 405 در محدوده گشت سراوان سبب 
آتش ســوزی شد که هفت سرنشین پژو در آتش 
سوختند و یک نفر از سرنشینان وانت نیز کشته 

شد.
سرهنگ کشواد بهروزی زاده در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشت: این حادثه مقارن ساعت22 دوشنبه شب رخ داد.

وی گفت: راننده یک دســتگاه وانــت تویوتا هنگام 
حرکت در جاده دهســتان گشت به محض مشاهده یک 
راس االغ در وسط جاده اقدام به فرار و انحراف به چپ با 

یک دستگاه پژو 405 برخورد کرد.
وی ادامه داد: بر اثر این برخورد سواری پژو حامل 7 
نفر سرنشین دچار آتش سوزی شده و هر هفت نفر جان 

عضو کمیســیون برنامه و بودجه شورای شهر 
تهــران با اعالم اینکه بدهی های شــهرداری 30 
هزار میلیارد تومان است، خواستار مشخص شدن 

وضعیت تراز مالی شهرداری تهران شد.
ســیدمحمود میرلوحی در نهمین جلسه از پنجمین 
دوره شورای شهر تهران درباره میزان بدهی های شهرداری 
تهران تصریح کرد: بدهی های شــهرداری قبال 16 هزار 
میلیارد تومان اعالم شــده بود، اما امروز این میزان بیش 
از 30 هزار میلیارد تومان اســت.وی تاکید کرد: باید هر 
چه ســریع تر در رابطه با وضعیت تراز مالی شــهرداری 
توضیحاتی ارائه و میزان دقیق بدهی ها اعالم شــود.عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به 
لزوم تامین منابع برای پرداخت بدهی های شهرداری تهران 
اذعان کرد: بدهی های شهرداری در وضعیتی است که باید 
هر چه زودتر برای تامین منابع و پرداخت بدهی ها اقدام 
شــود.میرلوحی بیان کرد: الزم است در رابطه با بدهی ها 
به مردم گزارش شود، زیرا عمده پروژه های مهمی که در 
زمان شهردار قبل در دستور کار قرار گرفته بود، به حساب 

شهرداری آینده است.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران 
با اشاره به اخبار نگران کننده در رابطه با وضعیت منطقه 
خالزیر خاطرنشــان کرد: در رابطه با وضعیت خالزیر و 
ســاخت و ساز ها در این منطقه، اخبار نگران کننده ای به 
گوش می رسد که الزم است در این رابطه اقدامات ضربتی 
انجام شود.وی خاطرنشان کرد: شهرداران مناطق نیز باید 
در دوره انتقالی مراقبت بیشــتری انجام دهند و جلوی 

تخلفات بیشتر را بگیرند.

7 سرنشین خودرو پژو در آتش سوختند

بارش باران پاییزی همراه با تگرگ باعث جاری 
شدن سیل در مناطق روســتایی مشگین شهر و 
گرگان و وارد آمدن خسارت به مزاراع ، ابنیه و راه های 

روستایی این شهرستانها شد.
فرماندار مشگین شهر به ایرنا گفت : بر اثر صاعقه یک 
روستایی در باالدست روستای انزان دچار آسیب شدید شده 
بود که با انتقال سریع به بیمارستان از مرگ حتمی نجات 
یافت.میرعلی رحیمی زاد افزود: سیل همچنین در منطقه 
چرچیلو شش دستگاه خودرو که در بستررودخانه متوقف 
شده بود و نیز یک دستگاه دیگر در روستای قره درویش را 
با خود برد که خوشبختانه به دلیل اینکه سرنشینی درآنها 
نبود آسیبی به کسی وارد نشد.وی گفت بررسی های اولیه 
نشــان می دهد سیالب خسارت قابل توجهی به تاسیسات 

زیربنایی، اماکن عمومی، مزارع وباغ های شهرســتان وارد 
کرده اســت. وی تأکید کرد: به غیر از قطعی برق مشگین 

شهر، سیالب خسارت دیگری در بخش شهری نداشت.
سیل جاده اهر - هوراند را تخریب کرد

طبق همین گزارش رئیس اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اهر گفت: بارش شدید باران در محور اهر- هوراند 
موجب بروز خســارت در بخشــی از این محور ارتباطی و 
جاری شدن گل والی گردید و بخشی از جاده مسدود شد. 
قاســم قمری از وارد شدن خســارت به راه های روستایی 
شهرســتان هوراند نیز خبر داد و افزود: گل و الی ناشی از 
سیل باعث بسته شدن راه 3 روستای هوراند شد.وی گفت: 
بیشترین خسارات در ورودی شهر هوراند و محور روستاهای 

نیه- محمدآباد بود.

اولین مرحله صدور ویزای اربعین حسینی سال 96 
تحت سامانه سماح از سوی کنسولگری کشور عراق 

در کرمانشاه آغاز شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ حسین 
رضــوان مدنی مدیــرکل امور اتبــاع و مهاجرین خارجی 
استانداری کرمانشــاه گفت: پیرو توافق های صورت گرفته 
از سوی ستاد اربعین مرکز با سفارت عراق در تهران و سه 
کنسولگری این کشور در شهرهای اهواز، مشهد و کرمانشاه، 
روند صدور ویزای اربعین از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شد.
رضوان مدنی گفت: هم اکنون تنها ویزای انفرادی صادر و 
مقدمات برای صدور ویزای مانیفستی یا همان ویزای گروهی 

نیز در دست اقدام است.

فرماندار شهرستان ماهنشان از پیدا شدن جسد 
فرد مفقود شده زیر آوار کیک در اطراف شهر دندی 
خبر داد و گفت: پس از پنج روز تالش شبانه روزی، 

جسد از زیر آوار کشف شد.
مجتبی نوری در گفت وگو با خبرنگار فارس در زنجان 
اظهار کرد: راننده کامیون طی ساعت 11 و 30 دقیقه روز 
جمعه زیر آوار کیک و ضایعات مواد معدنی گیر افتاده بود.
وی تصریح کرد: جســد فرد مــورد نظر، پس از تالش 
شبانه روزی نیروهای اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان 
ماهنشان، و مشارکت شرکت های همجوار و مدیریت شرکت 

فرآوری دندی پیدا شد.
فرماندار شهرســتان ماهنشان با بیان اینکه جسد فرد 
مفقود شده زیر کیک معدنی دیروز ساعت 10 و 15 دقیقه 
کشــف شد اضافه کرد: این راننده کامیون بر اثر رانش آوار 

تجمع شده در محل مذکور، گیر افتاده بود.

دادستان عمومی و انقالب اصفهان از دستگیری 
چهار نفر به اتهام سرقت 80 هزار لیتر نفت از خط لوله 
نفت خام مارون به میزان 39 میلیارد ریال خبر داد.

حســن رحیمی افزود: متهمان بــا ایجاد کارگاهی در 
نزدیکــی جاده کمربندی تیــران )واقع در غرب اصفهان( 
بــه فاصله 15 متری خط لوله 32 اینچی نفت خام مارون 
و کندن تونلی از کارگاه به ســمت خط لوله با استفاده از 
پمپ به ســرقت نفت خام از تانکرها و بار گیری آن جهت 

فروش اقدام کرده اند.
وی اظهار کرد: حسب برآورد اولیه شرکت خطوط لوله 
نفــت ایران حدود 39 میلیارد ریال نفت خام از این طریق 

سرقت شده است.
دادســتان عمومی و انقالب اصفهان افزود: تاکنون در 
رابطه با این پرونده چهار نفر دســتگیر شــده اند و مراحل 

تحقیق و رسیدگی به پرونده ادامه دارد.
وی خاطرنشــان کرد: 2 متهــم اصلی پرونده متواری 

هستند و تحت تعقیب دادستانی قرار دارند.
اواخر مرداد ماه امســال نیز روابط عمومی دادگستری 
کل استان اصفهان به نقل از محمدرضا محمدی جرقویه ای 
رئیس دادگستری شهرستان تیران اعالم کرده بود : در پی 
اطالع دادستان عمومی و انقالب شهرستان یک کارگاه با 
پوشــش جعلی و با ایجاد تونــل به طول 15 متر مبادرت 
به ســرقت نفت خام از خط اصلــی مارون در حال گذر از 

تیران کرده بود.
وی اظهار کرد: با هوشیاری مأموران نیروی انتظامی و 
دستور به موقع دادستان عمومی و انقالب شهرستان حدود 
80 هزار لیتر نفت خام در تیران و 10 هزار لیتر نفت خام 

در شهرضا کشف و ضبط شده است.
خط لوله مارون – اصفهان با انتقال روزانه بیش از 500 
میلیون بشکه نفت خام یکی از مهم ترین خطوط انتقال نفت 
خام کشور اســت که خوراک پاالیشگاه اصفهان و بخشی 

از خوراک پاالیشگاه های تهران و تبریز را تامین می کند.

  بازپرس شعبه 209 دادسرای عمومی و انقالب 
مشهد گفت: باند موسوم به گرگها که از طریق کانال 
تلگرامی »مشهد پارتی« در فضای مجازی فعالیت های 
خــود را تبلیغ می کرد پس از ســه ماه ردزنی های 

اطالعاتی متالشی شد.
روح اهلل بهاری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این باند 
و کانال آن در شبکه اجتماعی تلگرام برای فریب جوانان و 
کشاندن آنها به پارتی های شبانه راه اندازی شده بود و افراد 

از طریق معرف های خاص عضو این کانال می شدند.
وی ادامه داد: از همین طریق، افراد متقاضی برای حضور 
در پارتی ها با پرداخــت مبلغی بلیت ورود را می گرفتند و 
آدرس محل برگزاری مهمانی های مختلط برای آنها ارسال 

و تجمع مختلط توسط اعضای باند اداره می شد.
بازپرس شعبه 209 دادسرای عمومی و انقالب مشهد 
گفت: پس از دســتگیری یکی از سرشــاخه های این باند 
تحقیقات ادامه یافت تا سرانجام محل برگزاری آخرین پارتی 
در منطقه شیرحصار از روستاهای بخش مرکزی شهرستان 

مشهد شناسایی شد.

آغاز صدور ویزای اربعین 
در کرمانشاه

پس از 5 روز تالش شبانه روزی

جسد فرد مفقود شده در معدن 
»دندی« در ماهنشان پیدا شد

سیل در شهرستان های مشگین شهر و گرگان 
خساراتی به بار آورد

4 سارق خط لوله نفت خام  مارون
 دستگیر شدند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر:

بدهی های شهرداری
 ۳۰ هزار میلیارد تومان است

انهدام باند گرگ ها 
در مشهد

پرونده  حقوق های  تهران گفت:  دادستان 
نجومی ظرف هفته جاری برای رســیدگی به 

دادگاه ارسال خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی 
و انقــالب تهران، عباس جعفــری دولت آبادی در 
نشست شورای معاونان دادستانی تهران، از صدور 
کیفرخواست در پرونده های حقوق نجومی خبر داد و 
گفت: این پرونده ها ظرف هفته جاری برای رسیدگی 

به دادگاه ارسال خواهد شد.
جعفری دولت آبادی افزود: درخصوص پرونده های 
مرتبط با پزشکان و اساتید هنوز اتخاذ تصمیم نشده، 
اما در مورد سایر متهمان دریافت حقوق های نجومی 
شامل مدیران شــرکت های بزرگ دولتی، مدیران 
بیمه ها و بانک ها، کیفرخواســت صادر شده است 
و در مــورد پرونده های مفتوح گروه اخیر نیز اتخاذ 

تصمیم خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید ضمن حفظ 
استقالل، تحت تاثیر جریان های رسانه ای و هیجانی 
قرار نگیرد و با هــر گونه تضییع حقوق بیت المال 
برخورد نماید، درخصوص معیار تشــخیص حقوق 
نجومی اظهار داشت: مبنای اقدام دادستانی دریافت 
20 میلیون تومان در ماه بوده و مازاد بر آن، حقوق 

غیرمتعارف و نجومی محسوب شده است.
پرونده های شرارت در اولویت باشد

دادســتان تهران با بیان اینکه کشف، تعقیب و 
رســیدگی به پرونده های کیفری با موضوع شرارت 
باید در اولویت کاری سرپرستان نواحی قرار گیرد، 
گفت: اینکه کسی جرات  کند در حالت مست چاقو 
به دست گیرد و اموال مردم را تخریب نماید، نشان 
از پررنگ نبودن حضور پلیس و سرپرستان دادسرا 

در آن منطقه است.
جعفری دولت آبادی با  اشــاره به حادثه ای که 
هفته گذشــته در منطقه تهران پــارس رخ داد و 
عده ای مست با عربده کشی به تخریب خودروهای 
مردم اقدام نمودند، اظهار داشت: متاسفانه بازپرس 
کشیک متهمان را با قرار تامین کیفری خفیف آزاد 
نمود که تصمیمی نامتناسب بود و با پیگیری مجدد، 

متهمان دستگیر شدند.
جامعه دچار خشم های ناگهانی شده است

وی با  اشــاره به چند فقــره قتل خانوادگی که 
اخیراً در تهران و برخی اســتان ها رخ داده اســت 
از جملــه قتل پنج نفر از اعضــای یک خانواده در 
منطقه قلهک و هم چنین قتل دو فرزند توسط پدر 
در تهران پارس، افزود: این حوادث نشان می دهد که 
جامعه ما دچار خشم های ناگهانی شده و ضرورت 
ورود جامعه شناســان، روان شناســان اجتماعی و 

کارشناسان دینی احساس می شود.
صدور حکم اعدام برای سرکرده باند فساد

دادســتان تهران با  اشــاره به چند پرونده مهم 
دادســرای تهران طی هفته اخیــر، گفت: از جمله 
ایــن پرونده ها محاکمه اعضای یک باند فســاد به 
سرکردگی مردی 74 ساله بود که با برگزاری مراسم 
مختلط و به صورت نیمه عریان، اســتفاده از مواد 
مخدر، مشروبات الکلی، تهیه عکس  و فیلم از زنان 
و دختران، نســبت به آزار و اذیت جنسی و ارتباط 

نامشروع با زنان اقدام می نمودند.
وی درخصوص وضعیت این پرونده اظهار داشت: 
سرکرده این باند فساد به اعدام محکوم شده و پرونده 
به لحاظ فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال 

شده است.

دستگیری اعضای باند فساد در فضای مجازی
جعفری دولت آبادی درخصوص ارجاع پرونده با 
موضوع فعالیت باند فساد و فحشا با استفاده از فضای 
مجازی گفت: متهمان این پرونده که هم اکنون 6 
نفر از آنها بازداشــت شــده اند، فیلم های مبتذل و 
مستهجن را تهیه و دوبله نموده و در فضای مجازی 

به فروش می رساندند. 
وی افزود: تارنمای مورد استفاده باند مذکور به 
عنوان بزرگ ترین مرجع دانلود فیلم ها و سریال های 
هالیوودی فعالیت غیرمجاز می کرد و ظرف سه سال 
گذشــته 18 هزار فیلم و سریال خارجی را پس از 
دوبله پخش کرده اند که بســیاری از آنها مبتذل و 
مستهجن بوده است  و از این طریق وجوه نامشروع 

تحصیل کرده اند.
دادســتان تهران از ضابطان مربــوط به حوزه 
فضای مجازی خواســت در کنترل این فضا از بعد 
اخالقی فعال شوند و گفت: اکنون برخی خانواده ها 
از دسترسی فرزندان به فضای مجازی و تهدیدهای 
اخالقی موجود در این فضا اظهار نگرانی می کنند، 
لذا کنترل فضای مجازی توسط پلیس این نگرانی  

را کاهش خواهد داد.
اعالم جرم علیه مدیر شبکه تلگرام

جعفــری دولت آبادی اعالم کرد: علیه مدیریت 
تلگرام اعالم جرم شــده و این پرونده به ناحیه امور 

بین الملل دادسرای تهران ارجاع شده است. 
وی افزود: اینکه شــبکه تلگــرام خود را تابع 
قوانین غربی  می داند، مانع از رســیدگی به این 
اعالم جرم نخواهد بود. به موجب این اعالم جرم، 
شــبکه تلگرام عالوه بر ارایه خدمات به گروه های 
تروریستی از جمله گروه داعش، به بستر مناسب 

برای فعالیت سایر گروه های مجرمانه سازمان یافته 
تبدیل شده و ارتکاب جرایم هرزه نگاری کودکان، 
قاچاق انسان و مواد مخدر را ترویج نموده و تسهیل 

کرده است.
پرداخت خسارت 40 هزار نفر توسط بیمه ایران

دادستان تهران با  اشاره به پرونده بیمه توسعه، 
از پرداخت خسارت 40 هزار نفر خسارت دیده بیمه 
 اشــخاص ثالث و آزادی 770 نفر زندانی که بابت 
پرداخت دیه از ســوی بیمه توسعه در زندان بودند 

توسط بیمه ایران خبر داد.
 وی میزان باقی مانده دیون بیمه توسعه را 400 
میلیــارد تومان ارزیابی کرد و افزود: سرپرســتان 
نواحی محکومانی را که بابت پرداخت دیه از سوی 
بیمه توســعه در زندان می باشند شناسایی کرده تا 
با پرداخت دیه از سوی بیمه ایران، موجبات آزادی 

آنها فراهم شود.
به گفتــه جعفری دولت آبــادی، تاکنون 550 
میلیارد تومان از اموال شرکت سهامی بیمه توسعه 
به شــرکت بیمه ایــران برای پرداخت خســارات 
بیمه گزاران انتقال یافته و اقدامات برای انتقال سایر 
اموال شــرکت بیمه توسعه تا سقف مطالبات ادامه 

خواهد یافت.
پرونده  محکومان امنیتی

دادستان تهران درخصوص مهدی خزعلی اظهار 
داشت: نامبرده از سالمت جسمی برخوردار است و 
شنبه هفته جاری با همسرش مالقات داشته است.
وی هم چنیــن از محکومیت به حبس تعزیری 
و مجازات هــای تکمیلی 7 نفر از محکومان مرتبط 
با جریان فتنه که اخیرا در دادگاه انقالب اســالمی 

تهران محاکمه شده اند خبر داد.

دادستان تهران:

کیفرخواست مدیران نجومی صادر شده است

خود را از دست دادند.
فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان افزود: 

در این حادثه یک نفر از سرنشینان وانت نیز فوت کرد.
وی علت این حادثــه را انحراف به چپ وانت تویوتا 

ذکر کرد.
تردد خودروهای حامل موادسوختی قاچاق در جاده 
های این منطقه هر از گاهی موجب بروز حوادث ناگوار و 

آتش سوزی می شود.
بنابراین گزارش، مدیر کل پزشکی قانونی سیستان و 
بلوچســتان گفت: اسامی هفت نفر از هشت نفری که در 
حادثه رانندگی دوشنبه شب در جنوب استان جان باختند 

بعد از شناسایی اجساد مشخص شد.

رضا عبدی گفت: ساره بارکزهی فرزند دلپسند متولد 
1339، محمد عامر بارکزهی فرزند پرویز متولد 1374، 
بهمن بارکزهــی فرزند پرویز متولد 1392 و نظر محمد 
بارکزهی فرزند جان محمد متولد 1344 از جمله اسامی 

فوت شدگان است.
وی افزود: همچنین طیبه بارکزهی فرزند محمد انور 
متولد1354، مهرناز بارکزهــی فرزند محمد انور متولد 
1351 و محمد بارکزهی فرزند جان محمد متولد 1341 

از دیگر فوت شدگان این حادثه هستند.
عبدی گفت: یک مرد مجهول الهویه نیز در بین فوت 
شدگان است.وی اضافه کرد: اجساد برای صدور جواز دفن 

به پزشکی قانونی سراوان انتقال یافت.


