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کشف سوخت قاچاق
زاهدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی ایرانشــهر از کشف 

سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ محمود ســعادتی گفت: ماموران یگان تکاوری 112 
ایرانشهر در حین گشــت زنی و کنترل خودروهای عبوری به یک 
دســتگاه تریلر کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف 

کردند.  
این مقام انتظامی با بیان اینکه ماموران در بازرسی از این کامیون 
مقدار حدود 16 هزار لیتر ســوخت قاچاق از نوع »نفت گاز« کشف 
کردند، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم دســتگیر و پس از 
تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

دستگیری سارق منازل
سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی 

از دستگیری سارق حرفه ای و سابقه دار منزل در مهاباد خبر داد. 
سرتیپ »ناصر اصالنی« گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت 
منزل در مهاباد پلیس با انجام گشت زني هاي نامحسوس در تمامي 
مناطقــي که احتمال حضور ســارق متصور بــود، مخفیگاه وی را 

شناسایي و طي یک عملیات او را دستگیر کردند.
وی گفت: متهم به 65 فقره سرقت منزل به ارزش 15 میلیارد 
ریال که عمدتا طال و جواهر،  اشیاء قیمتی و وجوه نقد بود، اعتراف 

کرد.
دهدز لرزید

اهواز- فارس: زمین  لرزه ای به بزرگی 3/9 ریشتر دهدز خوزستان 
را لرزاند.

ایــن زمین لرزه در مرز اســتان های خوزســتان و کهگیلویه و 
بویراحمد به وقوع پیوست.

برابر اعالم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در 5 
دقیقه بامداد دیروز و در عمق 10 کیلومتری زمین به ثبت رسیده و 

دهدز نیز به عنوان کانون این زمین لرزه معرفی شده است.
این زمین لرزه در شــهرهای باغملک و ایذه نیز احساس شده و 

تاکنون گزارشی از خسارت احتمالی آن گزارش نشده است.
واژگونی اتوبوس

گچســاران- ایرنا: رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: واژگونی یک دســتگاه اتوبوس شرکت 
ملی حفاری نفت در نزدیکی منطقه کاکا مبارک بی بی حکیمه در 

جنوب گچساران 2 کشته و 15 مصدوم برجا گذاشت. 
جالل پوران فرد اظهار داشت: وضعیت یک نفر از مصدومان این 
سانحه وخیم است و هفت نفر مصدوم نیز به بیمارستان شهرستان 

دیلم در استان بوشهر منتقل شدند.
کشف مواد مخدر

سرویس شهرســتان ها فرمانده انتظامي استان فارس از کشف 
تریاک، حشیش و توقیف یک دســتگاه خودرو در شهرستان هاي 

الرستان و ني ریز خبر داد.  
سرتیپ »احمد علي گودرزي« افزود: ماموران با ایست و بازرسي 
محســوس و نامحسوس یک دستگاه سمند را شناسایي که پس از 

طي مسافتي تعقیب و گریز خودرو را متوقف کردند.
این مقام انتظامي تصریح کرد: مأموران موفق شدند در بازرسي 
از این خودرو، میزان 201 کیلوگرم حشــیش را کشــف و یک نفر 

قاچاقچي را دستگیر کنند.
وی گفت: در عملیات دیگری ماموران هنگام گشت زني در محور 
ني ریز- مشکان به یک دستگاه پژو 405 مظنون و پس از طي مسافتي 

تعقیب و گریز خودرو را متوقف کردند.
گودرزي تصریح کرد: در بازرســي مأموران از این خودرو، 121 

کیلوگرم حشیش کشف و راننده نیز دستگیر شد.
آتش سوزی در پارس جنوبی

بوشهر- تسنیم: یک منبع آگاه در منطقه ویژه اقتصادی پارس 
جنوبی از آتش ســوزی در محل انبار نگهداری ضایعات شرکت بتا 

پیمانکار مربوط به فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی خبرداد.
این منبع آگاه با بیان اینکه در این انبار فوم های پالســتیکی  
و ضایعــات عایــق کاری و تخته نگهداری می شــود افــزود: تمام 
ماشین های آتش نشانی پاالیشگاه ها و منطقه ویژه اقتصادی پارس 

جنوبی جهت اطفا حریق تالش و آتش را مهار کردند.
نجات خدمه لنج

بوشــهر- خبرگزاری صدا و سیما: سرپرســت اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان بوشهر گفت: 18 خدمه دو فروند موتورلنج با کمک 
نیروهای جست وجو و نجات اداره بندر جزیره خارگ نجات یافتند.

نوراهلل اسعدی افزود: یکی از این شناورها از دبی در کشور امارات 
به ســمت بندر گناوه در حال حرکت بود که به مرکز جست وجو و 
نجات دریایی خارگ اعالم شد. به علت آب گرفتگی شدید، احتمال 

غرق شناور و از کار افتادن دستگاه مسیریاب آن وجود دارد.
وی اضافه کرد: به ســرعت شناور ناجی 9 به منطقه مورد نظر 

اعزام و موفق شد 9 خدمه این لنج را نجات دهد.
وی با  اشــاره به حادثه دوم گفت: یک فروند موتورلنج باری که 
از دیر به دیلم می رفت، به علت نقص و آب گرفتگی شدید از مرکز 
جست وجو و نجات دریایی خارگ، کمک خواست که نیروهای این 

مرکز به منطقه اعزام و 9 سرنشین این لنج را نجات دادند.
انفجار دیگ بخار

ســاری- خبرنگار کیهان: ســخنگوی اورژانس مازندران گفت: 
انفجــار دیگ بخار در یک شــهرک صنعتــی در آمل پنج مصدوم 

برجای گذاشت.
ذکریا  اشک پور تصریح کرد: در این حادثه که در اثر انفجار دیگ 
بخار اتفاق افتاد پنج مرد مصدوم که توسط تیم های اعزامی اورژانس 

به بیمارستان 1۷ شهریور آمل منتقل شدند.
سخنگوی اورژانس مازندران گفت: به دلیل سوختگی شدید دو 
مرد 50 و 42 ســاله و نیاز به انتقال سریع به بیمارستان تخصصی 
ســوختگی، این دو نفر توســط بالگرد اورژانس به بیمارستان زارع 

ساری منتقل شدند.
انهدام باند کالهبرداری

کرج - مهر : فرمانده انتظامی البرز از انهدام باند کالهبرداری و 
پولشویی در استان البرز و دستگیری چهار نفر در این رابطه خبر داد. 
ســرتیپ عباســعلی محمدیان افزود: با توجه به انتقال مبالغ 
کالهبرداری به حساب افرادی در شهر کرج، اداره مبارزه با جعل و 
کالهبرداری پلیس آگاهی استان البرز موضوع را به صورت تخصصی 

مورد بررسی قرار داد.
وی تاکید کرد: در بررســی پرونده شاکی مشخص شد که افراد 
کالهبردار در تماس تلفنی با مالباخته وانمود کرده که تلفن همراه 
اول شــما، برنده 500 میلیون ریال هزینه ســفر به عتبات عالیات 
شده و با به کارگیری شیوه و ترفندهای متقلبانه طعمه ها را به پای 
دستگاه خودپرداز کشانده و اقدام به تخلیه حساب آنان می کردند.

وی با بیان اینکه در استعالم از بانک های افتتاح حساب مشخص 
شد که مبالغ واریزی به حساب چهار نفر واریز شده، افزود: در اقدامات 
اطالعاتی ماموران، هویت افراد کالهبردار و محل اختفای آنها محرز 

و تحت کنترل قرار گرفت.
سردار محمدیان ادامه داد: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی 
به جرم خود مبنی بر کالهبرداری کارت به کارت و پولشــویی به 
مبلغ 10 میلیارد و 1۷0 میلیون ریال اعتراف کرده و اذعان داشتند 
کــه با همکاری چند نفر در داخل زندان از طریق افراد معتادی که 
به نام آنان افتتاح حســاب شده بود، اقدام به کالهبرداری کارت به 
کارت کرده و پس از تخلیه وجوه واریزی، گوشی تلفن همراه، طال 

و وسایل قیمتی خریداری می کردند.

پلیس ایتالیا یک مرد پســتچی را که 
حدود نیــم تن نامه  توزیع نشــده را در 

خانه اش تلنبار کرده بود، بازداشت کرد.
به گزارش ایسنا، این مرد 33 ساله به پلیس 
گفته بود که در مدت سه سال و در اعتراض به 

حقوق اندکش هیچ نامه ای را به صاحبانش تحویل نداده اســت. وی 
سال گذشته از اداره پست بیرون آمده بود.

نامه های تلنبار شده بعد از اینکه پلیس خانه این فرد را در شمال 
شهر »تورین« تفتیش کرد، کشف شدند.

پلیس حین گشــت زنی های روزانه بعد از اینکه در خودروی فرد 
مظنون یک چاقوی تاشــوی 20 ســانتی متری و حدود ۷0 نامه را 
مشاهده کرد به وی مظنون شد و سپس اقدام به جست وجوی خانه 
این پستچی کرد تا اینکه 40 بسته نامه توزیع نشده شامل نامه های 
بانک، صورتحساب های مالی و سایر نامه های شخصی را پیدا کرد. وزن 

این نامه ها حدود 400 کیلوگرم بود.
این مرد بعد از بازداشــت به پلیس گفت از آنجا که حقوق کافی 
دریافت نمی کرده کارش را ترک کرده است. این پستچی با اتهام های 

دزدی، کوتاهی در انجام وظیفه و نگهداشتن سالح روبه روست.
به گزارش یورونیوز، در ســال جاری میالدی این دومین بار است 
که پلیس ایتالیا با انبوهی از نامه های توزیع نشده در خانه دو پستچی 
روبه رو شده است. اواخر ژانویه سال جاری پلیس این کشور یک پستچی 
را پس از آنکه صدها کیلوگرم نامه و بســته پســتی در گاراژ منزلش 

یافت، به اتهام خیانت در امانت دستگیر کرد.
این پستچی بی حوصله در زمان انجام وظیفه تنها یکبار زنگ خانه ها 
را مــی زد و در صورتی که صاحبخانــه در را باز نمی کرد وی با ترک 
محل، محموله پستی را به خانه اش می برد و درون گاراژ می انداخت.

مخصوص  تنها  اســتخوان  شکستگی 
سالمندان یا در زمان بروز حادثه و تصادف 
نیست، بلکه نوعی بیماری ژنتیکی است که 
بر اثر آن فرد از بدو تولد دچار شکستگی های 

پی درپی می شود.

به گزارش دیلی میل، یک کودک 6 ســاله به نام ریکو کویین لن 
از کشــور کانادا شهر تورنتو از بدو تولد مبتال به بیماری نادری است 
که بر اثر آن دچار شکســتگی اعضای بدن حتی با کوچکترین لمس 

یا  اشاره می شود.
شدت این عارضه در کودک به اندازه ای است که سبب شده مجبور 

به استفاده از صندلی چرخدار برای حرکت و جابه جایی باشد.
در زمان تولد این کودک با 5 شکستگی به دنیا آمد و دریک سال 
اول زندگی خود دچار 80 شکستگی و تاکنون بیش از 500 شکستگی 
شده است.بر اثر این بیماری ژنتیکی استخوان های ریکو بسیار نازک 
و شکننده است و به آســانی می شکند، اسکن های رادیولوژی موارد 
بی شــماری از شکســتگی را در بدن او نشان می دهد و مجبور است 
به شــکل دائم در حالت گچ گرفتگی و اســتفاده از آتل برای ترمیم 
شکســتگی به سر ببرد.این بیماری بسیار نادر است و از هر 20 هزار 
تولد یک مورد را درگیر می کند، بیشتر مبتالیان به این بیماری نیازمند 
به وسایل کمکی برای راه رفتن و حرکت هستند و متاسفانه درمانی 
بــرای آن وجود ندارد.امید به زندگی در مبتالیان به این بیماری کم 
است و بیشتر آنها بر اثر عارضه های جانبی ناشی از بیماری مانند ایجاد 

لخته خونی و مواردی از این دست جان خود را از دست می دهند.
والدین و اطرافیان نظارت دقیقی بر ریکو دارند، زیرا هرگونه حرکت 
سریع یا حتی نشستن برروی صندلی یا لمس دیگران می تواند سبب 

شکسته شدن استخوان های او شود.
ریکو تاکنون 11 جراحی را پشت سر گذاشته است و جراحان در 
بدن او پیچ های آهنی کارگذاشــته اند تا کمتر دچار شکستگی شود. 
خانواده او امیدوارند در آینده علم پزشکی راهکار های درمانی جدیدی 
برای کمک به فرزند آنها پیدا کند و به این ترتیب او بتواند به سنین 

بزرگسالی برسد.
این بیماری به دلیل نوعی ناهنجاری در کالژن استخوان رخ می دهد 

و به این ترتیب استخوان ها بسیار شکننده می شوند.

برخورد شــدید اتوبوس مسافربری با 
یک پل هوایی در بزرگراهی در نیویورک 
به زخمی و مصدوم شــدن ۴۳ نفر منجر 

شده که حال چند تن از آنها وخیم است.
پلیس نیویورک در این باره گزارش داد که 

سقف اتوبوس بر اثر برخورد با پل حین عبور از زیر آن به طور کامل 
تخریب شده است.

به گفته پلیس، 38 نفر از زخمی ها دانش آموزان نوجوان 16 تا 18 
ساله ای هستند که با این اتوبوس در حال بازگشت از سفر تعطیالت 
مدرســه بودند. این حادثه در بزرگراهی در جزیره »النگ آیلند« که 

قسمتی از ایالت نیویورک است، رخ داده است.
پنج زخمی دیگر، همراهان این گروه دانش آموزی بودند. به گفته 
پلیس، شدت جراحات پنج نفر از دانش آموزان مصدوم باالست و حال 

یکی از آنها وخیم است.

به گفته رئیس ســتاد معاینه فنی خودرو در 
سال گذشته ۴ میلیون و ۲۷۸ هزار برگه جریمه 
معاینه فنی توسط دوربین ها ثبت شده است که 

این معادل ۲۱۳ میلیارد تومان است.
به گزارش فارس، ســیدنواب حســینی منش در 
جمع خبرنگاران درباره دریافت معاینه فنی برتر برای 
خودروها گفت: قباًل در طرح ترافیک دریافت معاینه 
فنــی برتر الزام بود، اما وقتی طرح ترافیک تغییر کرد  
این موضوع دیگر الزام نبود و به عنوان یک آپشن در 

طرح ترافیک دیده شد.
رئیس ستاد معاینه فنی خودرو گفت: خودروهایی 
که بتوانند معاینه فنی برتر دریافت کنند می توانند از 

20 درصد تخفیف در طرح ترافیک استفاده کنند.
وی بــا بیان اینکه از ابتدای آغاز این طرح تاکنون 
38 هــزار خودرو معاینه فنی برتــر دریافت کرده اند، 
گفت: این را هم بگویم بســیاری از خودروهای تولید 

داخل که تازه هم از کمپانی خارج شده اند، نمی توانند 
معاینه فنی برتر دریافت کنند.

حســینی منش افزود: در یک ماه گذشــته تمام 
خودروهایی که به مراکز معاینه فنی مراجعه می کنند، 
برای آنها معاینه فنی برتر اجرا می شود. اگر پاس کردند 
معاینه فنی را دریافت می کنند ولی اگر پاس نکردند 
و در حد معاینه فنــی معمولی بودند، به آنها معاینه 
فنی معمولی داده و به افراد مشاوره می دهند که برای 
دریافــت معاینه فنی برتر چه اقداماتی انجام دهند و 
از آن به بعد در اختیار خود افراد است که چه اقدامی 

انجام دهند و الزامی وجود ندارد.
حسینی منش در بخش دیگری از سخنانش درباره 
مــردودی خودروها در معاینه فنی گفت: تاکســی ها 
کمترین مردودی را داشتند؛ چرا که نوسازی شده اند 
و بیشترین میزان مردودی مربوط به اتوبوس ها بود که 
نشان می دهد اتوبوس ها روز به روز فرسوده تر می شوند.

رئیس ستاد معاینه فنی خودرو با بیان اینکه در سال 
گذشــته به کمکLEZ، حدود 4 میلیون و 2۷8 هزار 
برگه جریمه معاینه فنی توسط دوربین ها صادر شده 
اســت، گفت: خیلی از شهروندان هنوز مطلع نیستند 
که جریمه شده اند. سیستم های اطالع رسانی به درستی 
انجام نشــده اســت.وی ادامه داد: البته شاید برخی 
معاینه فنی داشتند و دوباره جریمه شده اند که این افراد 
با مراجعه به مراکز معاینه فنی خودرو و دادن مستندات 
می توانند نسبت به رفع خالفی خود اقدام کنند.به گفته 
حسینی منش مبلغ جریمه نداشتن معاینه فنی خودرو 
20000 تومان است و در سال گذشته 213 میلیارد 

تومان جریمه معاینه فنی داشته ایم.
وی در پاســخ به این پرسش که این پول در کجا 
هزینه می شــود، گفت: اگر به جیب شهرداری بیاید، 
برنامــه داریم ولی به شــهرداری نمی دهند، البته در 
بودجه ســال 9۷ در مصوبه مجلس قید شــده که از 

محل جرایم معاینه فنی برای توسعه حمل ونقل عمومی 
استفاده شود.

وی همچنین درباره برنامه های ستاد معاینه فنی 
برای ســال 9۷ تصریح کرد: پیش بینی می کنیم که 

تعداد مراکز معاینه فنی را افزایش دهیم.
رئیس ســتاد معاینه فنی خودرو با بیان اینکه در 
ســال جاری حداقل 2 میلیون معاینه فنی در تهران 
اجرا می شــود، اظهار داشت: این رقم با ظرفیت فعلی 
همخوانی دارد. در حال حاضر 43 خط معاینه فنی در 
تهــران داریم، اما به جهت اینکه بتوانیم طول صف را 
کاهش دهیم، برنامه ریزی کرده ایم که تعداد خطوط 

را افزایش دهیم.
وی همچنین از توسعه خطوط معاینه فنی سیار 
خبر داد و گفت: در ســال گذشته احداث ۷ خط در 
دســتورکار بود که 3 خط وارد مدار شد و در 2 الی 3 

ماه آینده 4 خط دیگر به مدار افزوده می شود.

رئیس ستاد معاینه فنی خودرو خبر داد

۲۱۳ میلیارد تومان جریمه نداشتن معاینه فنی در سال گذشته

معاون دادستان کل کشور در امور فضای 
مجازی گفت: آئین نامــه حمایت حقوقی از 
پیام رسان های داخلی توسط ریاست  فعالیت 
قوه قضائیه تصویب و به مراجع قضایی سراسر 

کشور ابالغ شده است.
به گــزارش خبرگــزاری میــزان، عبدالصمد 
خرم آبادی در کانال شــخصی خود در پیام رســان 
سروش نوشــت: »در طلیعه سال 139۷ مسئولین 
کشــور با وحدت و هماهنگی کم نظیری به منظور 
عینیت بخشیدن به شعار »حمایت از کاالی ایرانی 
در فضــای مجازی«، در حــال فراهم کردن زمینه 
مهاجرت مردم از شــبکه های اجتماعی خارجی به 
شبکه های داخلی هستند. در همین راستا آئین نامه 

»حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان های داخلی« 
توسط ریاست محترم قوه قضائیه تصویب و به مراجع 

قضایی سراسر کشور ابالغ شده است.
یکــی از موضوعات مهــم آئین نامــه مذکور، 
حمایت جدی از حریم خصوصی اشخاص و تاکید بر 
حفاظت از اطالعات مردم در شــبکه های اجتماعی 

داخلی است.
به موجب ماده 3 آیین نامه مصوب رئیس محترم 
قوه قضائیه، ارتباطات خصوصی مردم در پیام رسان های 
داخلی مشمول اصل 25 قانون اساسی است و هرگونه 
شنود غیرقانونی ارتباطات خصوصی پیام رسان های 
داخلی، توســط هر شخص حقیقی یا حقوقی جرم 

بوده و قابل تعقیب کیفری می باشد.

همچنیــن بموجــب مــواد 5،6 و ۷ آیین نامه 
»حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان های داخلی«، 
مدیران پیام رسان های اجتماعی مسئول حفاظت از 
اطالعات کاربران خود می باشند و نمی توانند بدون 
رضایت کاربر یا الزامات قانونی، اطالعات خصوصی 
 اشخاص را ذخیره، پردازش، افشا یا منتشر نمایند و یا 
در دسترس دیگران قرار دهند و موظفند با بکارگیری 
تمهیدات حفاظتی و امنیتی مناسب از دسترسی به 

این اطالعات ممانعت بعمل آورند.
اســتکبار جهانی و اذناب داخلی آنکه این روز ها 
از وحدت مســئولین و عزت و اقتدار ایران اسالمی 
و موفقیت هــای آن در عرصه هــای مختلف ملی و 
بین المللی بسیار عصبانی و مستأصل شده اند، تمام 

تالش و توان خــود را برای مخدوش کردن اعتماد 
مردم نسبت به کاال های ایرانی در فضای مجازی بکار 
گرفته و تبلیغات وسیعی علیه پیام رسان های ایرانی 
براه انداخته اند. ولی به فضل الهی در این عرصه هم 

مانند سایر عرصه ها شکست خواهند خورد.
به ضرس قاطع همانگونه که مردم در اســتفاده 
از ســامانه های مخابراتی به کاالی ایرانی و اقدامات 
مســئولین در حفظ حریــم خصوصی خود اعتماد 
کرده اند و روزانه چند میلیارد تماس تلفنی و پیامک 
مخابراتی را در شبکه های داخلی مبادله می نمایند در 
استفاده از پیام رسان های ایرانی نیز تردید به خود 
راه نخواهند داد و نقشه دشمنان را در این خصوص 

نقش بر آب خواهند کرد.

معاون دادستان کل کشور خبر داد

ابالغ آئین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان های داخلی
 از سوی رئیس قوه قضائیه

رئیس  پلیس آگاهی ناجا نسبت به احتمال 
عرضه ارز تقلبی هشدار داد.

ســردار محمدرضا مقیمی دربــاره نظارت پلیس 
آگاهــی بر جعل ارز و احتمال فــروش ارز جعلی در 
فضای گرانی دالر به ایســنا گفــت: معاونت جعل و 
کالهبرداری پلیس آگاهــی در مباحثی مانند جعل 
ارزهای رایج در کشور هم فعالیت دارد و کارشناسان ما 
 به صورت تخصصی و کارشناسی در این زمینه فعالیت 

می کنند.

مقیمی در پاســخ به اینکه آیــا تاکنون با چنین 
مــواردی هم برخورد شــده یا خیر؟ اظهار داشــت: 
اتفاقاتی هم در این زمینه افتاده و مواردی بوده که با 
آنها برخورد شده است که بعضا در گذشته اطالع رسانی 

هم شده است.
وی به شهروندان هشدار داد که ارز مورد نیاز خود 
را از مراکز معتبر تهیه کنند تا در دام سودجویانی که 
ممکن اســت بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند، 

نیفتند.

شهردار تهران برای بار دوم استعفای خود را 
تقدیم شورای شهر تهران کرد.

به گزارش میزان، محمدعلی نجفی، شهردار تهران 
در روزهای پایانی ســال 96 استعفای خود را تقدیم 
شورای شهر کرد. این استعفا روز یکشنبه در شورای 
شهر بررسی شــد اما اعضا با 16 رای، نپذیرفتند که 

نجفی مسئولیت خود را ترک کند. 
علــت  را  بیمــاری  کــه  تهــران  شــهردار 
اســتعفای خــود مطــرح کــرده بــود، دیــروز بار 

 دیگر اســتعفایی را به رئیس شــورای شــهر تهران 
تقدیم کرد. 

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران با تایید 
این خبر گفت: قرار شــده در جلســه امروز استعفای 

مجدد نجفی بررسی شود. 
مقرر شده اعضای شورای شهر تهران در این جلسه 
برای شــهرداری سرپرســت انتخاب کنند تا در بازه 
زمانی مشخصی برای انتخاب شهردار آینده پایتخت 

برنامه ریزی شود.

شهردار تهران برای دومین بار استعفا کردهشدار پلیس در مورد ارزهای تقلبی

صحنه سرقت از دو بانک تجارت و رسالت 
مشهد با حضور حسن حیدری، بازپرس جرایم 
ویژه دادسرای عمومی و انقالب مشهد بازسازی 

شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشــهد، به دستور 
قاضی حیدری، سارق بانک های تجارت و رسالت مشهد 
پس از تحقیقات گسترده به محل سرقت ها آورده شد 
تا برای روشن شدن تمام جزییات این پرونده صحنه 

سرقت را بازسازی کند.
ســارق که هنگام سرقت، مســلح به یک اسلحه 
تقلبــی بوده، پس از ورود به این دو شــعبه در اواخر 
ســال گذشته با تهدید از بانک تجارت یک میلیون و 
380 هزار تومان و پس از چند روز از یکی از شــعب 
بانک رســالت در احمدآباد با همان شگرد حدود 14 
میلیون تومان ربوده و پس از سرقت با سوار شدن به 
موتورسیکلت خود که به همین منظور تهیه شده بود، 

از صحنه جرم متواری شده بود.
ســارق درخصوص دالیل ارتکاب جرم به قاضی 

حیدری گفت: من مجبور بودم که سرقت کنم، همسرم 
باردار بود و به دلیل عفونت گفته بودند که باید سزارین 
شود، اما من وسایل خانه ام را برای دریافت پول قرضی 
گرو گذاشته بودم و هیچ پولی نداشتم، پس از سرقت 
اول، پول ها را برای بدهی هایم دادم، بعد از سرقت دوم 
نیز پیش قسط خرید یک خودروی پی کی را پرداخت 
کــردم و تمام بدهی هایم را هم پرداخت کردم و لوازم 
گرویی ام را بازگرفتم، من به همســرم نگفته بودم که 
چطور پول به دست آورده ام اما وقتی طلبکارها زنگ 

نزدند، کم کم پدر و همسرم متوجه موضوع شدند.
وی در پاســخ به اینکه چرا این بانک ها را انتخاب 
کردی؟، اظهار کرد: این بانک ها نگهبان نداشتند و از 
قبل آنها را شناسایی کرده بودم، چون اسلحه ام تقلبی 
بود، برای اینکه گرفتار نشوم، بانک های بدون نگهبان را 
انتخاب کردم. پس از بازسازی کامل صحنه های سرقت 
و ثبت اعترافات، متهم برای رسیدگی به پرونده اش به 
زندان منتقل شــد تا مراحل رسیدگی به پرونده اش 

تکمیل شود.

بازسازی صحنه سرقت از بانک های مشهد

عضو شورای شــهر تهران گفت: شارژ یک 
میلیون تومانی حساب شهروندی برای استفاده 
از طرح ترافیک کار غیرقانونی است و شهرداری 

باید در این زمینه پاسخگو باشد.
محمد علیخانی در گفت وگو با فارس، در پاســخ 
به اظهارات دوباره محسن پورسیدآقایی معاون حمل 
و نقل ترافیک شــهرداری تهران که گفته باید همه 
گروه هایــی که می خواهند از مجوز ســاالنه ورود به 
طرح ترافیک استفاده کنند یک میلیون تومان حساب 
شهروندی خود را شارژ کنند، گفت: این کار غیرقانونی 
است و نمی دانم آقای پورسید آقایی چرا این موضوع 

را مطرح کرده است.
وی با بیان اینکه در مصوبه شورای شهر نیامده که 
باید افراد قبل از اســتفاده یک میلیون تومان حساب 
شــهروندی خود را شارژ کنند، گفت: شهرداری باید 
مشخص کند که حساب شهروندی که باز می شود به 
نام شهرداری است یا به نام شهروند اگر به نام شهروند 
است کسی حق ندارد در موجودی شخصی افراد سرک 
بکشد، به فردی ارتباط ندارد که در موجودی حساب 

افراد یک میلیون تومان است یا صد هزار تومان.
علیخانی گفت: شهرداری باید مشخص کند از چه 
مکانیزمی می خواهد این کار را انجام دهد این در حالی 
است که اصال در مصوبه شورا این موضوع نیامده است.
وی تاکید کرد: از پورسیدآقایی دعوت می شود تا 
در جلسه سه شنبه کمیسیون عمران حضور یابد و در 
این باره پاسخ دهد.وی با بیان اینکه هزینه ورود برخی 
افــراد  به محدوده طرح ترافیک کمتر از یک میلیون 
تومان می شود، گفت: اصال شاید یک فرد بخواهد یک 
بار در هفته وارد محدوده طرح شــود چرا باید از قبل 

پول خود را در حساب بلوکه کند.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر درباره مهلت 
ثبت نام برای طرح ترافیک گفت: هر سال در دی ماه 
کار آغاز می شد، امسال از اواخر اسفند سایت باز شده 

و مهلت ثبت نام قطعا بیشتر است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر 

شارژ یک میلیونی حساب 
شهروندی برای استفاده از 

طرح ترافیک غیرقانونی است

انتظامی  رئیس  پلیس آگاهــی فرماندهی 
اســتان ســمنان گفت: 6کودک مفقودشده 
افغانستانی که در گرمسار مفقودی آنها اعالم 

شده بود، در تهران پیدا شدند. 
بــه گــزارش فــارس از ســمنان بــه نقــل از 
مرکــز اطالع رســانی فرماندهــی انتظامی اســتان 
سمنان، محمداســماعیل حداددباغی اظهار داشت: 
با توجه به اطالع رســانی و پیگیری مستمر ماموران 
انتظامی اســتان ســمنان، صبح دیروز هر 6کودک 
مفقودشده افغانستانی توسط ماموران انتظامی تهران 
در یکی از پارک های تهران مشاهده و تحویل کالنتری 

محل و در نهایت تحویل خانواده های خود شدند.
وی تصریح کرد: این کودکان انگیزه خود را برای 

فرار از منزل، تکدی گری در تهران اعالم کرده اند.
گفتنی اســت؛ دو پســر و چهار دختر سه تا 12 
ســاله از دو خانواده تبعه افغانستان روز 12 فروردین 
در ساعت هشت شب با یک دستگاه خودرو سواری به 
سمت تهران حرکت کرده و در یکی از میادین تهران به 
منظور کسب درآمد از راه تکدی گری پیاده شده بودند.

6 کودک مفقود شده 
افغانستانی پیدا شدند

شهرستان  انتظامی  فرماندهی  جانشــین 
تربت حیدریه از دستگیری سارقان باند سرقت 

مسلحانه ۳0 کیلوگرم زعفران خبر داد. 
سرهنگ »غالمرضا خرقانی« در گفت وگو با ایرنا 
گفت: در پی وقوع یک فقره ســرقت مسلحانه مقدار 
30 کیلوگرم زعفران خشــک در روزهای پایانی سال 
96 در شهر تربت حیدریه بالفاصله موضوع در دستور 
کار تیم زبده ای از ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افــزود: کارآگاهــان زبده پلیــس آگاهی با 
تحقیقات گسترده فنی و استفاده از شیوه های نوین 
پلیســی فردی مالخر را در یکی از شهرهای همجوار 

شناسایی کردند.
جانشــین فرماندهی انتظامی شهرســتان تربت 
حیدریه تصریــح کرد: فرد مالخر در بازجوئی های به 
عمل آمده به خرید 14 کیلوگرم زعفران به مبلغ 54 
میلیون تومان از فردی حدوداً 30 ساله اعتراف کرد.

وی تصریح کرد: با اطالعات بدست آمده ماموران 
این فرماندهی، سارق را دستگیر که در بازجوئی های 
به عمل آمده به سرقت مسلحانه با همکاری برادرش 
و فردی ســابقه دار به نام امیر )29 ساله( که اخیرا از 

زندان آزاد شده اعتراف کرد.
سرهنگ خرقانی با  اشاره به دستگیری برادر متهم 
خاطر نشــان کرد: تحقیقات برای دســتگیری دیگر 

همدست متواری متهمان ادامه دارد.

مدیــرکل پیش بینی و هشــدار ســریع 
هواشناسی گفت: امروز سامانه بارشی جدید از 

غرب وارد کشور می شود.
احد وظیفه به ایســنا گفت: امروز سامانه بارشی 
از غرب وارد کشور می شــود و سبب بارش پراکنده 
باران و گاهی رعد و برق در استان های واقع در دامنه 
زاگــرس از جمله آذربایجان غربی، جنوب آذربایجان 
غربی، کردســتان، جنوب همدان و مرکز و لرستان، 

چهارمحال و بختیاری و لرستان می شود.
وظیفه با بیان اینکه امروز در جنوب اصفهان، شمال 
فارس، غرب یزد، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان 
بارش پراکنده پیش بینی می شود، افزود: روز چهارشنبه 
با تقویت این ســامانه در ناحیه غربی کشور رگبار و 
وزش باد شدید در استان های آذربایجان شرقی، غربی، 
زنجان، کردستان،  همدان، مرکزی، لرستان، خوزستان، 
چهارمحال و بختیاری،   غرب اصفهان، شمال فارس و 

جنوب کرمان پیش بینی می شود.
به گفته وی، فردا در ایالم، شمال خوزستان، شمال 

کرمانشاه بارش شدت بیشتری خواهد داشت.

سامانه بارشی جدید امروز 
وارد کشور می شود

دستگیری سارقان مسلح 
زعفران در تربت حیدریه

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران 
گفت: سوله  متروکه ای که محل دپوی هزاران 
قلم لوازم آرایشی و بهداشتی تاریخ گذشته 
بود در حومه شرقی تهران کشف شد که ارزش 

ریالی این اقالم میلیاردها تومان است.
سرتیپ عبدالرضا ناظری در گفت و گو با فارس 
افزود : بیشتر این اقالم خارجی هستند و به صورت 

قاچاق وارد کشور شده اند، برخی از این محصوالت 
16 سال پیش در کشورهای خارجی تولید و اکنون 

در این انبار دپو شده اند.
وی با بیان اینکه در بازرســی بازرســان اداره 
بهداشــت نیز فاسد شــدن این محصوالت تأیید 
شد، تصریح کرد: ارزش ریالی این اقالم میلیاردها 

تومان است.

وی در پایان با بیان اینکه در این انبار چندین 
مجســمه قاچاق هم کشف شد، متذکر شد: بنا بر 
اعتراف متهمان، این مجسمه ها بیشتر از کشورهای 

شرق آسیا وارد کشور شده اند،
 ایــن انبــار غیرمجاز برای بررســی بیشــتر 
و اقدامــات قضایــی توســط مأمــوران انتظامی 

مهر و موم شد.

کشف انبار میلیاردی لوازم آرایشی و بهداشتی 
تاریخ گذشته در پردیس

مینی بوس حامل کارگران دکل حفاری ۲۲متعلق 
به شــرکت های ملی حفاری ایــران در منطقه 

بی  بی حکیمه گچساران دچار حادثه شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از گچساران  بر اساس 
منابع آگاه در این حادثه دو نفر از کارگران دکل حفاری 

22 منطقه بی بی حکیمه گچساران فوت شدند.
فرماندار گچســاران در این باره گفت: شــامگاه روز 
یکشنبه یک دستگاه خودرو مینی بوس که حامل کارگران 
دکل22 در منطقه کاکامبارک در نزدیکی بی بی حکیمه 

بود بر اثر سانحه به دره سقوط کرد.
 عبدالرحیم رحیمی ادامه داد: این مینی بوس که برای 
جابه جایی کارگران و تغییر شیفت کاری  در ساعت 18 
و 45 دقیقه به محل رفته بود در هنگام بازگشــت دچار 
حادثه شد که در این حادثه تعداد  دو نفر فوت و 15 نفر 

دیگر مصدوم شدند. وی افزود: یکی از سرنشینان اتوبوس 
هنگام وقوع سانحه در دم جان باخت، نفر دوم هنگام اعزام 
به بیمارستان فوت کرد.فرماندار گچساران گفت: تعداد 
هشــت نفر از مصدومان این حادثه برای انجام مداوا به 
بیمارستان شهید رجایی  و بعثت نفت گچساران انتقال 
داده شدند.رحیمی عنوان کرد: همچنین تعداد هفت نفر 
از مصدومین این حادثه به بیمارستان شهرستان دیلم در 

استان بوشهر انتقال داده شدند.
 فرماندار گچســاران افزود : در اثر این حادثه سید 
احســان موسوی و محمد یعقوبی جان خود را از دست 
دادند. وی در ادامه افزود: برای امدادرسانی به مصدومان 
این حادثه تعداد هشت دستگاه آمبوالنس و 16 امدادگر 
از گچساران و 2 دستگاه آمبوالنس کمکی از استان بوشهر 
برای کمک و انتقال مصدومان به محل  حادثه اعزام شدند.

سقوط مینی بوس حامل کارگران دو قربانی گرفت


