
معدوم سازی تخم غیر مجاز ماهی
تبریز – خبرنگار کیهان: مدیرکل دامپزشــکی آذربایجان شرقی گفت: 80 
هزار قطعه تخم چشــم زده غیر مجاز ماهی قزل آال درآذربایجان شرقی کشف 

و معدوم سازی شد. 
امیرحسین بهداد، گفت: این محموله در فرودگاه بین المللی شهید مدنی 
تبریزکشــف شد که فاقد مجوزهای بهداشتی و قانونی الزم جهت واردات تخم 
چشــم زده بود و توسط بازرسین اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی 

مورد شناسایی قرار گرفت. 
 وی ادامه داد: به دلیل ناشــناس بودن مبداء ایــن تخم ها و قاچاق بودن 
محموله، موضوع به سیستم قضایی ارجاع و پس از اخذ حکم دادستان و قاضی 
پرونــده از اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان، این محموله به تعداد 80 هزار 

قطعه تخم چشم زده ماهی قزل آال معدوم شد. 
قتل در پمپ بنزین

ســلماس – خبرنگار کیهــان: فرمانده انتظامی شهرســتان ســلماس از 
دستگیری قاتل پرونده قتل پمپ بنزین تازه شهر شهرستان سلماس در کمتر 

از 48ساعت خبر داد. 
ســرهنگ رمضان فتح الهی گفت: در پی نــزاع و درگیری یک جوان ٢١ 
ساله با ضربات سالح سرد در محل پمپ بنزین تازه شهر به قتل رسید و قاتل 

متواری شد.
وی اضافه کرد: پلیس با توجه به وجود سرنخهای باقی مانده در محل قتل، 

قاتل را کمتر از 48 ساعت شناسایی و دستگیر کرد. 
حادثه رانندگی با سه کشته

اراک – خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی 
گفت: حادثه رانندگی در مسیر فرمهین به کمیجان سه کشته بر جا گذاشت. 

سرهنگ »ایرج کهریزی« افزود: این حادثه در کیلومتر شش جاده فرمهین 
به کمیجان بر اثر برخورد یک دســتگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه 
وانت پیکان رخ داد که در پی آن یکی از سرنشینان خودروی پراید در دم جان 

سپرد و دو سرنشین دیگر نیز پس از انتقال به بیمارستان فوت کردند.
وی بیان کرد: کارشناسان حاضر در صحنه علت وقوع این حادثه را انحراف 

به چپ خودروی سواری پراید نسبت به وانت پیکان گزارش کرده اند.
کالهبرداری اینترنتی

اصفهــان – خبرنگار کیهان: رییس پلیس فضــای تولید و تبادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: فردی که بــا درج آگهی در یکی از 
شــبکه های اجتماعی با عنوان »مشــاوره رایگان« از اعتماد شــهروندان سوء 

استفاده می کرد ازسوی ماموران پلیس فتای استان شناسایی و دستگیر شد. 
ســرهنگ »سید مصطفی مرتضوی« بیان داشــت: در پی شکایت یکی از 
شهروندان مبنی بر اینکه فردی تحت عنوان مشاور وی را فریب داده و با دریافت 
مبلغ پنج میلیون ریال از او کالهبرداری کرده است، بررسی موضوع در دستور 

کار این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: شاکیه در اظهارات خود افزود مدتی پیش در یکی از شبکه های 
اجتماعی یک آگهی با عنوان مشــاوره رایــگان در زمینه های مختلف زیر نظر 
بهترین روانشناسان و روانپزشکان مشاهده کردم که به منظور اخذ نوبت مبالغی 
را به عنوان بیعانه به حســاب شخص آگهی دهنده واریز کردم، ولی پس از آن 
نه تنها خدماتی دریافت نکردم بلکه وی از پاسخگویی به تماس نیز امتناع کرد.
ســرهنگ مرتضوی در این رابطه گفت: بــا انجام اقدامات تخصصی و اخذ 

دستور مقام قضائی متهم شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر شد.
شناسایی اجساد

رشت – خبرنگار کیهان: رییس پلیس آگاهی استان گیالن گفت: قاتل مادر 
و دختری که اجســاد آنها به صورت مجهول  الهویه در رشت پیدا شده بود در 

کمتر از یک هفته شناسائی و دستگیر شد. 
ســرهنگ رحیم شــعبانی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنائی با 
اســتفاده از شگردهای پلیســی، هویت مقتوالن 38 ساله و ١3ساله را معلوم و 

شناسائی و دستگیری قاتل را در دستور کار خود قرار دادند.
وی تصریح کرد:  پلیس در مســیر ردگیری و شناســائی هویت قاتل قرار 

گرفته و در نهایت متهم را در رشت دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال دادند.
این مقام انتظامی با اعالم اینکه متهم 56 ساله در ابتدا منکر هرگونه ارتباط 
با مقتوالن و یا ارتکاب به قتل آنها بود اظهار داشت: قاتل پس از مواجه شدن با 

دالیل و مدارک و مستندات موجود به قتل مادر و دختر اعتراف کرد.
واژگونی خودرو

زاهــدان – خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه جنوب اســتان سیســتان و 
بلوچســتان گفت: واژگونی یک دســتگاه پژو 405 در محور ایرانشهر- بمپور 

راننده و سرنشین پژو را به کام مرگ کشاند.
سرهنگ یداله ســتوده ، افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد 
یک دســتگاه پژو 405 با  دو  سرنشــین با نیوجرسی های کنار جاده برخورد 

کرده و واژگون شده است. 
 وی عنــوان کرد: کارشــناس پلیس راه علت حادثه را تخطی از ســرعت 

مطمئنه اعالم کرده است. 
پلمب شرکت توزیع مواد غذایی

کرمان – فارس: معاون حقوق عامه و پیشــگیری از وقوع جرم دادســرای 
کرمان از پلمب دو شرکت بزرگ توزیع و پخش مواد غذایی و کاالهای اساسی 

مردم در کرمان خبر داد. 
محمدعلی ســلیمانی اظهار داشت: در راســتای اجرای فاز عملیاتی طرح 
مبارزه با گرانفروشــی سه اکیپ به سرپرستی قضات ویژه از شرکت های بزرگ 
توزیع و پخش مواد غذایی و عمده  فروشــی های سطح شهر کرمان به صورت 

سرزده بازدید به عمل آوردند.
وی عنوان کرد: با توجه به  احراز گرانفروشی توسط دو شرکت بزرگ توزیع 
و پخش با دســتور مقام قضائی عمده فروشــی های مذکور پلمب و برای آنان 

تشکیل پرونده شد و افراد تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند.
شکار شکارچی

قزویــن – خبرگزاری صدا و ســیما : رییس اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان آبیک گفت: چهار شکارچی غیرمجاز پرنده در شهرستان آبیک در 

دام مأموران یگان گشت اداره کل حفاظت محیط زیست افتادند.
محمد ایران نژاد افزود: مأموران محیط زیست پس از دستگیری شکارچیان 
غیرمجاز، چهار قبضه اسلحه شــکاری ساچمه زنی از نوع پنج تیر و دو لول را 
به همراه پنج قطعه الشــه پرندگان شکار شده، از شکارچیان متخلف کشف و 

ضبط کردند.
مرگ به علت گاز گرفتگی

گرگان – ایسنا: فرمانده انتظامی شهرستان گنبد کاووس از مرگ دو نگهبان 
ساختمان در حال احداث در این شهرستان خبر داد.

محمود علی فر ، افزود: پس از بررســی های اولیه مشخص شد که این دو 
نفر نگهبانان یک ساختمان در حال احداث بودند که به علت استفاده از وسایل 
گرمایشی غیراستاندارد در داخل چادر مسافرتی، دچار گازگرفتگی شدند و جان 

خود را از دست دادند.
توقیف شناور صیادی

زاهدان – ایسنا: فرمانده یگان حفاظت منابع شیالت سیستان و بلوچستان 
از توقیف پنج فروند شناور قایق صیادی متخلف در حوزه استحفاظی پزم خبر 

داد.
 سرهنگ نجف صفری گفت: در گشت مشــترک پایگاه های چابهار ، پزم ، 
رمین و  یگان حفاظت منابع شیالت استان با سه  فروند قایق گلف در محدوده 

پزم ، پنج فروند شناور قایق صیادی متخلف شناسایی و توقیف شدند .
وی با بیان اینکه شــناورهای توقیفی فاقد مجوز صید بوده است، افزود: از 
شناورها تعداد ١6 طاقه تور منو فالمنت غیر مجاز ، ٢5 عدد قفس صید صدف و 

30 کیلوگرم صدف صید شده کشف و ضبط شد .
تصادف مرگبار

کاشــان – ایســنا: رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارســتانی دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان گفت: در اثر برخورد خودرو پرشیا با تریلی و گاردریل در آزادراه 

کاشان - قم دو نفر کشته و چهار نفر مصدوم شدند 
حسین ریاحی افزود: این حادثه چهار مصدوم شامل دو آقا و دو خانم داشت 
که پس از اقدامات درمانی مناسب به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل 

شدند که حال هر چهار مصدوم، رضایت بخش گزارش شده است.
ریاحی تصریح کرد: در این اتفاق مرگبار متأسفانه یک خانم 35 ساله و یک 

بچه پسر دو ساله در صحنه تصادف جان خود را از دست دادند.
نجات جان  کوهنورد

یاسوج – ایسنا: مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان کهگیلویه و بویراحمد 
از نجات دو کوهنورد در گردنه بیژن کوه دنا خبر داد.

ســید امان اهلل جهانبین، افزود: در این حادثه دو نفر به علت یخ بندان از 
صخره سقوط کردند.

وی خاطرنشــان کرد: پس از یک ساعت پیاده روی افراد حادثه دیده را که 
دچار ترومای دست، سر، صورت و شکم شده بودند را پس از عملیات جستجو 
و انجــام اقدامــات اولیه پیش درمانی آنها را از محل گیــر افتاده صعب العبور 

رهاسازی و به مسیر تردد)جاده( انتقال دادند.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

و  لوکس  زندگی  از  تصاویری  انتشــار 
سابق  رهبر  کاسترو«  »فیدل  نوه  تجمالتی 
کوبا، جنجــال گســترده ای را در فضای 
رســانه ای و مجازی این کشور ایجاد کرده 

است.
تارنمای »میامی هرالد« گزارش کرد: »تونی 

ساله   ٢0 نوه  کاســترو« 
فیدل کاسترو رهبر سابق 
کوبا با انتشــار تصاویری 
تجمالتــی  زندگــی  از 
خود از جمله ســفرهای 
از  اســتفاده  گران  قیمت، 
بــی.ام. لوکس  خــودرو 

دبلیو، سرو غذاهای گران 
و سواری با قایق تفریحی 
صفحــه  در  شــخصی 
اینستاگرام خود  شخصی 
جنجال به پا کرده است.

نوه فیدل کاسترو در حالی شیوه زندگی لوکس را در پیش گرفته که میانگین 
دستمزدها در کوبا ماهانه حدود 30 دالر است و برخی این شیوه زندگی را مغایر 
بــا آرمان های انقالب کوبا می دانند.اعضای خانواده کاســترو به ندرت در انظار 
عمومی حاضر شده اند، این در حالی است که ›آنتونیو کاسترو‹ پدر تونی کاسترو 
بیشتر از همه در مکان های عمومی حضور داشته است.در سال ٢0١5 میالدی 
آنتونیو کاسترو در ســواحلی در یونان و هتلی لوکس در ترکیه حضور یافت و 
زمانی که یک خبرنگار ترکیه ای قصد عکس گرفتن از او را داشــت، محافظان 
شخصی آنتونیو به او حمله کردند.به نظر می رسد که تونی همچون پدر، عالقه 
بسیار زیاد به سفرهای خارجی دارد.در صفحات اینستاگرام تونی تصاویر زیادی 
از ســفر وی به مکزیک، اسپانیا، پاناما و سراســر کوبا مشاهده می  شود.گفتنی 
اســت، کوبا چند دهه است که به خاطر تحریم های مدام آمریکا با چالش های 
اقتصادی و اجتماعی فراوانی روبروســت و مقامات کوبایی بارها از سیاست های 
واشنگتن به دلیل تحت فشار قرار دادن کوبا انتقاد کرده اند. مقامات هاوانا تاکید 
کرده اند این تحریم ها مانع از توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کوبا شده است.

زندگی لوکس

 نوه کاسترو 

جنجالی شد

تقاضای باال برای گوشت االغ در داخل 
نیجریه و صادرات به کشور های دیگر باعث 
شده است نسل این گونه جانوری در معرض 

خطر نابودی قرار بگیرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، 
در ماه های اخیر تجارت االغ در نیجریه به شدت 

افزایش یافته اســت. تقاضای باال برای گوشت االغ در داخل نیجریه و صادرات 
به کشــورهای دیگر، سبب رونق تجارت االغ در این کشور آفریقایی شده است. 
همین امر باعث شده است نسل این گونه جانوری در معرض خطر نابودی قرار 
بگیرد. به همین علت یکی از سیاستمداران نیجریه ای به فکر افتاده است تا برای 
حفظ نسل االغ ها در این کشــور، قانون جدیدی به تصویب برسد. وی هشدار 
داده اســت اگر هر اقدام فوری برای این منظور صورت نپذیرد، به زودی نسل 

االغ در معرض خطر انقراض قرار می گیرد.
قیمت هر راس االغ در نیجریه بین 50 تا ١50 دالر است.

خطر نابودي 

نسل االغ 

در نیجریه

امور خارجه هند در گزارشــی  وزارت 
اعالم کرد که 28 هزار و 523 کارگر هندی 
جان خــود را در کشــورهای عرب حوزه 
از دست  در 5 ســال گذشته  خلیج فارس 
داده انــد که بیش از 20 هــزار تن فقط در 

عربستان سعودی و امارات جان باخته اند.

به گزارش روزنامه »تایمز او ایندیا«، اکثر آمار مرگ و میر کارگران هندی 
در کشور عربستان سعودی بوده است. در سال های ٢0١4- تا ٢0١8 حدود ١٢ 
هزار و 8٢8 کارگر هندی در این کشور جان خود را از دست داده اند.بنا به این 
گزارش، پس از عربستان سعودی، حدود 7 هزار و 877 کارگر هندی در امارات 
کشته شده اند.حدود 3 میلیون شهروند هندی نیز در عربستان سعودی زندگی 
می کننــد. ایالت  های اوتار پرادش، بیهار، بنگال غربی و کراال دارای بیشــترین 
متقاضیان مهاجرت به عربستان سعودی هستند.شرکت های خصوصی هند با 
وعده زندگی بهتر و درآمد بیشــتر کارگران را به کشــورهای مختلف از جمله 
عربستان اعزام می کنند.خشــونت و بدرفتاری کارفرمایان عربستانی نسبت به 
کارگران و مستخدمین خانگی و انتشار آن در رسانه ها در سال های اخیر باعث 
نگرانی خانواده ها و اعتراض دولت این کشــور شــده است.سال گذشته بانک 
جهانی در گزارشــی اعالم کرد: در سال ٢0١6، نیروی کار هند بیش از 74/6٢ 
میلیارد دالر درآمد خود را به هند منتقل کرده اند که از این مقدار 33/6 میلیارد 
دالر از پنج کشور عرب مسلمان تامین شده است.از میان این کشورهای عربی، 
نیروی کار هند حاضر در امارات با ١٢/57 میلیارد دالر، بیشــترین درآمدزایی 
را برای هند داشــته  اند. سایر کشــورهای عربی که هند در سال ٢0١6 از آنها 
درآمد زیادی کسب کرده است، شامل عربستان سعودی)١0/٢٢ میلیارد دالر(، 
کویــت )4/١7 میلیارد دالر(، قطر )3/76 میلیارد دالر( و عمان )٢/95 میلیارد 

دالر( می شوند.

مرگ ۲0 هزار 
کارگر هندی 
در عربستان 

و امارات

در پی زایمان زنی در اغما )ُکما( در یکی 
از موسسات مراقبت های بهداشتی در ایالت 
آریزونای آمریکا، پلیس این ایالت تحقیقاتی 

را درباره تجاوز به این زن آغاز کرده است.
بــه گزارش خبرگزاری رویتــرز از نیویورک، 
پلیس شهر فنیکس در ایالت آریزونای آمریکا روز 
شنبه تحقیقاتی را در باره تجاوز جنسی به زنی که از ١0 سال پیش در ُکماست، 
اما به نوشــته مطبوعات به تازگی یک بچه به دنیا آورده آغاز کرده اســت.این 
زن که از ١0 ســال پیش زندگی نباتی دارد، در موسسه مراقبت های بهداشتی 
»هاســیندا Hacienda« نگهداری می شود و نوزاد پسرش هم در همین موسسه 
به دنیا آمده است. اما مسئوالن این موسسه تا زمان شروع انقباضات رحمی این 
زن و به دنیا آمدن نوزادش در ٢9 دسامبر گذشته، متوجه باردار شدن این زن 
نشــده بودند.یکی از ماموران پلیس به نام تامی تامپسون گفت: پلیس فنیکس 
هم اکنون مامور تحقیق درباره این ماجرا اســت.به گفته ســخنگوی موسسه 
هاسیندا، مدیریت این موسسه می داند که این حادثه عمیقا نگران کننده است 

و برای همین با پلیس کامال همکاری می کند.
تاشــا مناکر، موسس انجمن مبارزه با خشــونت های جنسی و خانگی در 
ایالت آریزونا از پلیس خواســته است »دی. ان. ای« همه کارکنان مرد موسسه 

هاسیندا را با »دی. ان. ای« این نوزاد مقایسه کند.

تولد نوزاد 
از یک زن 
در حال کما

دادســتانی تهران با صدور اطالعیه ای پیرامون 
حکم محکومیت مدیرعامل موسسه ثامن الحجج از 

اجرای محکومیت حبس 15 ساله وی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دادســرای عمومی و 
انقالب تهران، »ســید ابوالفضل میرعلی« فرزند سیدرضا 
متولد ١343 رئیس  هیئت  مدیره و مدیرعامل وقت شرکت 
تعاونی اعتبار ثامن الحجج دانش آموختگان ســبزوار متهم 
اســت به مشــارکت در اخالل در نظام اقتصادی کشور از 
طریق وصول وجوه کالن به صورت قبول سپرده  اشخاص 
حقیقــی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن به نحو 
عمــده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اســالمی 

ایران یا مقابله با آن.
 بــا توجه به محتویــات و مندرجات پرونــده، بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایــران در تاریخ ٢9/١393/5 
شــکایتی مطرح می کند مبنی بر اینکه متهم موصوف با 
ایجاد موسسه ای تحت عنوان تعاونی ثامن الحجج بدون اخذ 
مجوز از بانک مرکزی مبادرت به ســپرده گیری و عملیات 
بانکی از طریق ایجاد شــعب متعدد در سطح کشور نموده 
و با وجود اخطارهــای مکرر بانک مرکزی و وزارت تعاون، 
حجم قابل مالحظه ای از نقدینگی را جمع آوری کرده است 
و به اســتناد بند هـ ماده یک قانون مجازات اخاللگران در 
نظام اقتصادی کشــور مصوب ١369 و اختیارات حاصل از 
قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ١383 و 
ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، تقاضای تعقیب متهم 

را می نماید. هم چنین حسب شکایت متعدد سپرده گذاران 
مالباخته در شــرکت تعاونی موصوف به شــرح موجود در 
پرونده و فهرست مذکور در متن کیفرخواست و گزارش های 
معاونت اطالعات اقتصادی وزارت اطالعات و گزارش های 
متعدد بازرسان بانک مرکزی که حکایت از عدم همکاری 
شعب مختلف شرکت تعاونی با آ ن ها و عدم ارایه اطالعات 
و مســتندات جهت حسابرسی و بررسی وضعیت مالی آن 
شرکت را دارد و گزارش های بانک مرکزی و اداره نظارت بر 
موسسات پولی غیر بانکی مبنی بر تخلفات شرکت تعاونی 
در شــعبات نقاط مختلف کشور؛ به عقیده دادگاه اقدامات 
متهــم موصوف به عنوان رئیس  هیئت  مدیره و مدیرعامل 
در عملکرد و اداره شــرکت تعاونی مورد بحث از سه منظر 
١. اقدامات و سیاســت های مالی شرکت تعاونی٢. ورود به 
بازارهای غیر مرتبط با اهداف شرکت تعاونی و 3. عضویت 
در هیئت  مدیره شرکت تعاونی یادشده و فعالیت به عنوان 
مدیرعامل، بر خالف اساسنامه شرکت تعاونی ثامن الحجج 
دانش آموختگان سبزوار و قوانین موضوعه باالخص قانون 
بخش تعاون جمهوری اسالمی ایران و قانون پولی و بانکی 

و آیین نامه های اجرایی آن است.
در بخش دیگری از این اطالعیه آمده است: بی توجهی 
عمــدی متهم به اخطاریه های مکــرر بانک مرکزی مبنی 
بــر اصالح عملکرد و تطبیق اقدامــات تعاونی با ضوابط و 
مقــررات حاکم و لزوم اخذ مجــوز قانونی فعالیت و اصرار 
مشارالیه به استمرار فعالیت غیر مجاز و غیر قانونی و افتتاح 

حساب و شعب تعاونی در سطح کشور علی رغم اعالم بانک 
مرکزی و دســتور مورخ ١393/١0/١0 بازپرس مبنی بر 
عدم افتتاح حســاب و افزایش شعب، حاکی از علم و عمد 
و سوء نیت خاص و عام و آگاهی کامل مشارالیه از ماهیت 
فعل ارتکابی خویش و آثار زیان بار آن اســت. با توجه به 
احراز علم مرتکب به موضوع جــرم و موثر بودن اقدامات 
وی در جهــت تحقق بزه و قصــد ارتکاب رفتار مجرمانه و 
احــراز قصد نتیجه با علم به وقوع آن به لحاظ مقید بودن 
جرم منتســبه، دفاعیات متهم و وکالی نامبرده با کیفیت 
مطروحه بدون ارائه اســناد و مدارک مثبته و بدون اتکا به 
دالیل، موثر در مقام نیست و توجهاً به سایر قرائن و امارات 
و اوضاع و احوال موجود و منعکس در پرونده، بزه انتسابی 
مبنی بر اخالل در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون 
قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اســالمی ایران یا مقابله 
با آن به نحو مباشــرت از نظر هیئت قضایی محرز و مسلم 
است علی هذا دادگاه با توجه به مراتب مارالذکر به استناد 
بنــد هـ ماده یک و ماده ٢ و تبصره 4 آن از قانون مجازات 
اخاللگــران در نظام اقتصادی کشــور و مــاده ٢7 قانون 
مجازات اســالمی مصوب ١39٢ متهم موصوف را عالوه بر 
محرومیت از خدمات دولتی، به تحمل پانزده سال حبس 

تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید.
حکم صادره به شرح فوق، پس از اعتراض محکوم علیه 
ابوالفضل میرعلی در دیوان عالی کشور ابرام گردید و نسبت 

به نامبرده در حال اجرا است.

تأییدمحکومیتمدیرعاملتعاونیاعتباریثامنالحجج
به15سالحبس

و  تهران  شــهری  راه آهن  شرکت  مدیرعامل 
حومه )مترو( گفت: برای نخســتین بار در ایران از 
به  منظور  )ونگارد(  ارتجاعی«  »پابند فوق  فناوری 
کاهش ارتعاشات ناشی از عبور قطار در پروژه خط 

6 مترو پایتخت استفاده شد.
بــه گزارش روابط عمومــی و بین الملل مترو، »علی 
امام« افــزود: فناوری ونگارد یکــی از تمهیدات کاهنده 
ارتعاش اســت که می تواند در زمان بهره برداری و حین 
عبور قطار، میزان ارتعاشــات را به میزان ٢5 »دسی بل« 

کاهش دهد.
وی ادامه داد: خط 6 مترو از نزدیکی بیمارستان های 
قلب و شریعتی عبور می کند و انتقال ارتعاشات مترو در 
زمان بهره برداری و عبور قطار ممکن بود روی دستگاه های 
حســاس بیمارستان اثرگذار باشد، به همین منظور برای 
نخســتین  بار در عملیات روسازی و ریل گذاری مترو در 

زیر این بیمارستان ها از این فناوری استفاده شد تا امواج 
ارتعاشی کمتری را منتقل کند.

امام گفت: برای دستگاه های موجود در بیمارستان ها 
حدمجاز ارتعاش طبق اســتاندارد حداکثر 65 دسی بل 
باید باشد که از طریق ونگارد میزان ارتعاش به ٢5 دسی 

بل رسیده است.
براســاس این گزارش، وی همچنین با  اشاره به شعار 
شــهردار تهران مبنی بر تهران شــهری برای همه، بیان 
کرد: در همین زمینه تالش داریم مســایل و مالحظات 
زیست محیطی را در ساخت و ساز مترو رعایت کنیم تا به 

افزایش کیفیت زندگی در پایتخت منجر شود.
خط 6 مترو تهران به طول 3١ کیلومتر 30 ایستگاه 
دارد که از محدوده حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ره( 

در شهرری آغاز می شود.
این خط مترو پس از طی مسیر جنوب به شمال در 

ایستگاه میدان شهدا با خط 4، در ایستگاه امام حسین)ع( 
با خط ٢، در ایســتگاه 7 تیر با خط یک و در ایســتگاه 
میدان ولیعصر)عج( با خط ســه تقاطع خواهد داشــت، 
سپس به ســمت غرب ادامه مسیر می دهد و به محدوده 

شمال غربی تهران می رسد.
عملیات حفــاری تونل مکانیزه بخش جنوبی خط 6 
متــرو پایتخت )حدفاصل دولت آباد تــا حرم عبدالعظیم 
حســنی( به طول 6 کیلومتر فروردین سال گذشته آغاز 

شد.
بخش جنوبی خط 6 مترو تهران پنج ایســتگاه دارد 
که آخرین ایســتگاه آن در ضلع شرقی حرم عبدالعظیم 

حسنی)ع( واقع شده است.
قرار بود فاز اول این خط سال 9٢ افتتاح شود که به 
سال 94 موکول شد و بعد گفتند تا آخر سال 95 افتتاح 

می  شود اما تا امروز این وعده عملیاتی نشده است.

برای نخستین بار در ایران

خط 6 مترو تهران به یک فناوری نوین مجهز شد

اعضای شورای اسالمی شــهر تهران در سالگرد 
سانحه سانچی به نامگذاری خیابانی در تهران به نام 

»دریانوردان سانچی« رأی دادند.
اعضای شورای اسالمی شــهر تهران در سالگرد سانحه 
ســانچی به نامگذاری خیابانی در تهران به نام »دریانوردان 

سانچی« رأی دادند.
بر این اساس خیابان شهید عاطفی شرقی )محل استقرار 
شــرکت ملی نفتکش ایــران( به نام خیابــان »دریانوردان 
سانچی« تغییر نام داد و اعضای شورا خیابان شهید عاطفی 

غربی را به نام خیابان شهید عاطفی تغییر نام دادند. 
در جلسه دیروز شورای شهر تهران تغییر نام و نامگذاری 
9 معبر در دســتور کار قرار گرفت که یکی از نامگذاری ها، 
تغییر نام محله »هزارسنگ« به »کوهساران« در محله درکه 

بود که اعضا با تغییر آن مخالفت کردند.

زلزله 5/۹  ریشــتری گیالنغرب درکرمانشاه  را 
لرزاند. 

بــه گزارش خبرگزاری تســنیم از  گیالنغرب، این زلزله 
دیروز عصر در عمق 8 کیلومتری شــهر کرمانشــاه به وقوع 

پیوسته است.

رئیس  ســازمان چای کشــور گفــت: تاکنون 
۹7میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت بابت تغذیه و 
نگهداری باغ های چای به چایکاران استان های گیالن 

و مازندران پرداخت شده است. 
حبیب جهانســاز بــه ایرنا افزود: تاکنــون هفت هزار و 
700 چایکار، متقاضی دریافت تسهیالت از صندوق حمایت 
از توســعه صنعت چای کشــور بودند که توانســتند از این 

تسهیالت ارزان قیمت برخوردار شوند.
وی با  اشاره به اینکه این پرداخت ها تا پایان سال جاری 
ادامه دارد، خاطرنشــان کرد: این تســهیالت برای تغذیه و 
نگهــداری باغ های چای به کشــاورزانی کــه عضو صندوق 
حمایت از توســعه صنعت چای باشند، پرداخت می شود تا 
به آنان در انجام عملیات بهزراعی، تهیه نهاده های کشاورزی 

و آماده کردن باغ ها برای برداشت سال آینده کمک کنند.
به گفته جهانســاز، پرداخت این تســهیالت تا بیست 
و پنجم اســفندماه ســال جاری ادامــه دارد و چایکاران در 
شهرســتان ها می توانند به اداره های چای مراجعه و با ارائه 

درخواست، نسبت به دریافت این تسهیالت اقدام کنند. 
وی تصریح کرد: به هر هکتار باغ چای، ٢0 میلیون ریال 
تســهیالت تعلق می گیرد و به آسان ترین شیوه نیز پرداخت 
می شود و چایکاران در قالب زنجیره ای شدن با هم، می توانند 
از ایــن وام اســتفاده کنند و مبلغ پرداخت شــده در فصل 
برداشــت چای از محل قیمت برگ ســبز چایکاران وصول 

خواهد شد.
رئیس  سازمان چای در خاتمه یادآور شد: تاکنون افزون 
بــر دو هزار و ١7١میلیارد ریــال از مطالبات چایکاران بابت 
برگ ســبز چای فصل زراعی گذشــته به حساب آنان واریز 
شــده و با پرداخت ٢8 میلیارد ریال از باقیمانده قدرالسهم 
کارخانه های چایســازی، تمامی بدهی کشاورزان پرداخت و 

به طور کامل با آنان تسویه حساب می شود.

عضو کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای 
اسالمی شهر تهران از تبدیل خانه پدری »تختی« به 

تریکوبافی انتقاد کرد.
به  گزارش  ایســنا، حجت نظری در جلسه دیروز شورای 
اســالمی شــهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با بیان 
اینکه در آستانه ســالگرد فوت »جهان پهلوان تختی« قرار 
داریم، گفت: متاسفانه خانه پدری تختی و زورخانه پوالد از 
وضعیت مناســبی برخوردار نیستند. این  در حالی است که 

خانه پدر تختی می تواند به خانه موزه کشتی تبدیل شود.
وی با اشــاره به اینکه متاســفانه خانه پدری تختی به 
کارگاه تریکوبافی تبدیل شــده است و زورخانه پوالد نیز به 
باشــگاه بیلیارد تغییر کاربری داده است، در این باره اضافه 
کرد: در بودجه امســال 35 میلیــارد ریال برای تملک خانه 
و زورخانه تختی اختصاص داده شده بود، اما شهرداری های 

مناطق ١١ و ١٢ به این مهم توجه نکردند.
عضو کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شــهر تهران در پایــان صحبت های خود افزود: متاســفانه 
ساکنان محالت نیز پیشینه محله خود را نمی دانستند و الزم 

است که شهرداری تهران فکری به حال این موضوع کند.

مدیر مســئول روزنامه شــهروند به اتهام نشر 
اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت آراء 
هیئت منصفه دادگاه مطبوعات اســتان تهران مجرم 

شناخته شد.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران 
به خبرگزاری میزان گفت: مدیر مسئول روزنامه شهروند به 
اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، با اکثریت 
آراء متهم را مجرم دانست و با اکثریت آراء متهم را مستحق 

تخفیف ندانست.
احمد مومنی راد افزود: همچنین مدیرمسئول و نویسنده 
مطلــب در پایگاه خبری بانک ورزش به اتهام نشــر مطالب 
خــالف واقع، هیئت منصفه متهم را بــا اکثریت آراء مجرم 
دانســت و با اکثریت آراء مستحق تخفیف دانست همچنین 
پرونده مدیر مســئول پایگاه خبری اعتدال به اتهام  نشــر 

مطالب خالف واقع با رضایت وکیل شاکی، خاتمه یافت.

مدیر اجرایی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت  
تپه گفت: یک ماه دیگر از حقوق معوق کارگران این 
مجموعه تا پایان هفته جاری به آنها پرداخت می شود.
کیومرث کاظمی افزود: این حقوق معوقی که قرار است 
به کارگران پرداخت شــود، مربوط به آبان ماه است و پس از 
این پرداخت کارگران نیشــکر هفت  تپه فقط یک ماه حقوق 
معوق دارند که باید به آنها پرداخت شــود.وی تصریح کرد: 
مراحــل تعمیرات کارخانه رو به اتمام اســت و پس از اتمام 
تعمیرات در مدت زمان کوتاهی آمــاده کار و تولید خواهد 
شد تا کارگران بتوانند به صورت کامل در کارخانه مشغول به 
کار شوند.کاظمی درخصوص برداشت نیشکر از مزارع عنوان 
کرد: با توجه به شــرایط جوی و بارندگی، میزان رطوبت به 
شکلی است که امکان برداشت نیشکر وجود ندارد ، زمانی که 
شرایط رطوبتی زمین برای برداشت فراهم شود، کار برداشت 

در شرکت نیشکر هفت تپه آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: همه کارگران در کارخانه مشــغول به کار 

هستند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

نامگذاری یک خیابان در تهران 
به نام دریانوردان سانچی

زلزله 5/۹ ریشتری 
گیالنغرب را لرزاند

پرداخت ۹7 میلیارد ریال 
تسهیالت به چایکاران

تبدیل خانه پدری »تختی« 
به کارگاه تریکوبافی و باشگاه بیلیارد!

به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان

مدیر مسئول روزنامه »شهروند« 
مجرم شناخته شد

پرداخت حقوق معوقه 
کارگران نیشکر هفت تپه

مدیــر کل آموزش و پرورش سیســتان و 
بلوچســتان گفت: چهار هزار و 500 دســتگاه 
بخاری اســتاندارد ظرف یک هفته گذشته در 
مدارس سراســر این استان توزیع شده و هزار 
روز  تا چند  اســتاندارد دیگر  بخاری  دستگاه 

آینده تحویل و توزیع خواهد شد. 
به گزارش ایرنا؛ علیرضا نخعی در نشست شورای 
آموزش و پرورش سیســتان و بلوچســتان در محل 
اســتانداری در زمینه ایمنی و تامین سیســتم های 
گرمایشــی مدارس اســتان گفت: با توجه به همتی 
که در زمینه تامین وســایل و تجهیزات گرمایشــی 

بــرای مــدارس این اســتان انجام شــده دیگر هیچ 
 مدرسه ای از سیستم گرمایشی غیراستاندارد استفاده 

نخواهد کرد.
وی در زمینه استفاده از سرویس های غیراستاندارد 
برای جابه جایی دانش آموزان در سیستان و بلوچستان 
گفــت: ٢8 هزار و 5٢3 دانش آموز در این اســتان از 

سرویس های غیرمجاز استفاده می کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان 
ادامه داد: فقط سرویس هایی که مورد تایید آموزش و 
پرورش هستند می توانند کار جابه جایی دانش آموزان 

را انجام دهند و از آنها حمایت می شود.

4500 بخاری استاندارد بین مدارس سیستان و بلوچستان توزیع شد

سخنگوی ســازمان آتش  نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران از بازدید کارشناسان آتش نشانی از 
تجهیزات گرمایشــی و امکانات ایمنی مدارس شهر 

تهران خبر داد.
ســیدجالل ملکی در گفت وگو با ایسنا، درباره اقدامات 
انجام شــده از سوی آتش نشــانی در مورد نظارت بر ایمنی 
مــدارس و مهدهای کودک گفت: ســازمان آتش نشــانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری تهران هر سال با هماهنگی اداره 
آموزش و پرورش، پیش از بازگشایی مدارس بازدیدهایی را 
از تمام مدارس شــهر تهران به ویژه قسمت تاسیسات آن ها 

انجام داده و توصیه های ایمنی الزم را ارائه می دهد.
وی با بیان اینکه در مرحله نخســت اجرای این طرح از 
بیش از ٢500 مدرسه و مهدکودک در سراسر تهران بازدید 
ایمنی به عمل آمد، گفت: 5000 نفر ســاعت از کارشناسان 

آتش نشانی در اجرای این طرح مشارکت داشتند.
ملکی با بیــان اینکه در ١900 مدرســه نیز دوره های 
آموزشــی برای دانش آمــوزان، اولیاء و مســئوالن مدارس 
برگزار شــده اســت، اظهارکرد: مرحله بعدی این طرح که 
شامل بازدید کارشناسان آتش نشانی از تجهیزات گرمایشی 
و امکانات ایمنی مدارس اســت به زودی در سراســر تهران 

اجرا خواهد شد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران با تاکید بر اینکه مســئوالن مدارس باید با دقت نظر 
و بررسی کامل محیط پیرامون مدارس، موارد ناایمنی مانند 
چاله، گودال و آسفالت شکسته را به شهرداری نواحی اطالع 
دهند، گفت: در طول ســال تحصیلی کارشناســان سازمان 
آتش نشانی با مراجعه به مدارس نسبت به ارائه آموزش اصول 
ایمنی الزم به دانش آموزان در مقاطع مختلف اقدام می کنند.

بــه گفته ملکــی، در ســال های اخیر، آتش نشــانی با 
حساســیت بیشــتری به ایمنی اماکن آموزشی می پردازد و 
این مســئله حاکی از آن است که مدیران این حوزه، اهمیت 
ایمنی را در مدارس به درستی درک کرده و درصدد اجرایی 

کردن آن هستند.

مدیرکل راه آهن لرســتان از مسدود شدن خط 
آهن سراسری جنوب در محدوده این استان خبر داد.
به گزارش مهر، رحمت رحمت نژاد اظهار داشت: راه آهن 
سراسری تهران - جنوب در تاریخ ١6 و ١7 دی ماه به دلیل 

انجام عملیات بازسازی خط آهن مسدود خواهد بود.
وی، تاکید کرد: طی این مــدت تردد قطارهای باری و 

مسافربری در این مسیر صورت نخواهد گرفت.
مدیرکل راه آهن لرســتان، بیان داشت: در حال حاضر 
عملیات بازســازی خط آهن در محــدوده بالک »قارون« - 

»بیشه« به طول ١7 کیلومتر در حال انجام است.

سرپرست پلیس آگاهی البرز اعالم کرد با تالش 
مامــوران انتظامی گروگان 14  ســاله در کمتر از 10 

ساعت پیدا و از دست گروگانگیران آزاد شد.
سرهنگ محمد نادربیگی در گفت وگو با ایرنا افزود: شب 
چهارشنبه در پی گزارش یک خانواده در گرمدره کرج مبنی 
بر اینکه فرزند دانش آموز آنها از آموزشگاه به خانه بازنگشته 

موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی اضافه کرد: گفته پــدر خانواده حاکی از آن بود که 
دقایقی قبل از اطالع پلیس افراد ناشناس با وی تماس گرفته 
و گفتند که فرزند وی در اختیار آنهاســت و اگر به خواسته 

آنان عمل نشود جنازه اش را تحویل می دهند.
نادربیگــی خاطر نشــان کرد: پــس از مدتــی کوتاه 
گروگانگیران با خواهر نوجوان ١4 ساله تماس گرفته و بیان 
داشــتند که دایی خانواده باید خواسته مالی آنها را برآورده 

کند.
وی افزود: با پیگیری های تخصصی پلیس، سه گروگانگیر 

در شهرستان مالرد استان تهران شناسایی شدند. 
سرپرســت پلیس آگاهی البرز اظهار داشــت: ماموران 
انتظامی البرز با حضور در محل، این افراد را محاصره و آنان 
را دســتگیر کردند و نوجوان ١4 ساله به آغوش خانواده اش 

بازگشت.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: سه نفر از 
عامالن اصلی شــهادت شهید »افشاری پور« که 20 
آذر در محدوده شهرستان ریگان به شهادت رسید، 

در عملیات پلیس آگاهی بم دستگیر شدند. 
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان ، ســرتیپ رضا 
بنی اسدی فر اظهار داشت: پس از شهادت ستوان سوم امین 
افشــاری پور از ماموران یگان تکاوری١١4 شهرســتان بم 
در ٢0 آذر ماه در محدوده شهرســتان ریگان، بالفاصله با 
تشــکیل تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی استان، تالش 
برای شناسایی و دســتگیری عامالن درگیری مسلحانه و 

شهادت این همکار در دستور کار قرار گرفت.

وی افــزود: نهایتــا کمتــر از دو هفتــه از این واقعه 
ماموران پلیس آگاهی اســتان موفق شــدند، ســه نفر از 
عامالن اصلی شهادت شهید افشاری پور را شناسایی کنند 
 که این ســه نفــر در عملیات پلیس آگاهی بم دســتگیر 

شدند.
وی تصریــح کرد: بــدون تردید این دســتگیری که 
در کوتاه تریــن زمان ممکن صــورت گرفت، باعث رعب و 
وحشت اشرار و دیگر مخالن نظم و امنیت خواهد بود و این 
سه نفر نیز که باید تا ابد شرمنده اشک و آه جانکاه فرزندان 
خردسال شهید باشند، به جرم خویش معترف و به دستگاه 

عدالت سپرده شدند. 

جانشین رئیس  پلیس راه خراسان جنوبی گفت: 
بر اثر وقــوع دو تصادف جداگانه در محور نهبندان - 

سربیشه پنج نفر کشته و دو نفر زخمی شدند. 
ســرهنگ حسین نیکمرد، در گفت و گو با ایرنا گفت: در 
کیلومتر ١6 محور نهبندان - سربیشــه دو دستگاه پژو 405 
با یکدیگــر برخورد کردند که یکــی از این خودروها حامل 

سوخت قاچاق بود. 
وی ادامه داد: پس از برخورد خودروها، محموله سوخت 
به خودروی مقابل پاشــیده و خودروی رو به رو دچار حریق 

شــد که در اثر آن چهار نفر سرنشین فوت کردند و یک نفر 
زخمی شد.  وی با بیان اینکه راننده خودروی سوخت قاچاق 
متواری شده اســت اظهار داشــت: علت تصادف در دست 
بررسی است و فرد زخمی به بیمارستان نهبندان منتقل شد. 
وی گفت: همچنین در کیلومتر 48 نهبندان - سربیشه 
یک دســتگاه سواری پژو 405 واژگون شد که در این حادثه 
یک نفر فوت و یک نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شد. 

سرهنگ نیکمرد علت این حادثه را توجه نکردن به جلو 
اعالم کرد. 

گفت:  مشهد  آتش نشــانی  سازمان  عامل  مدیر 
برخورد تریلر با سواری روآ در حد فاصل تپه سالم و 
سنگ بست هفت کشته و یک مجروح برجا گذاشت. 

به گزارش ایسنا، حسن جعفری افزود: بر اثر برخورد یک 
دســتگاه تریلر با خودروی روآ حوالی ساعت ١4 بعدازظهر 
جمعه در حوالی روســتای تپه سالم به سمت سنگ بست، 

راننده تریلر مصدوم و هفت سرنشین سواری روآ جان باختند. 
وی بــا بیــان اینکه علت وقــوع این حادثه از ســوی 
کارشناســان راهنمایی و رانندگی در دســت بررسی است، 
اظهار کرد: با اعالم این حادثه به سامانه تلفنی ١٢5؛ بالدرنگ 
تیم هــای امداد و نجات و پیشــگیری از حریق نزدیک ترین 

ایستگاه های آتش نشانی مشهد به محل حادثه اعزام شدند.

مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان قزوین از 
محکومیت دو شــرکت واردکننده کاال به دلیل عدم 

ایفای تعهدات ارزی در این استان خبر داد.
به گزارش ایســنا، محمود احمدی گفــت: واحد ارزی 
یکی از بانک های استان قزوین درخصوص عدم ایفای تعهد 
واردکننــدگان کاال در قبال دریافــت ارز و خدمات دولتی 
بااعتباری درمجموع به مبلغ بیش از ١١ میلیون و ١30 هزار 
یورو که برای ترخیص کاال تحویل شــده بود جهت تعقیب و 
اعاده ارز خارج  شــده از کشور شکایتی تنظیم و به این اداره 

کل ارسال کرد.

وی تشــریح کرد: طبق مقــررات ارزی بانک مرکزی، 
این واردکنندگان باید نســبت به ارائه برگ ســبز ورود کاال 
در موعد مقرر به کشــور اقدام می کردند، لذا برای این موارد 
پرونده هایی تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه دوم تعزیرات 
حکومتی اســتان قزوین ارجاع داده شد. وی اضافه کرد: این 
شعبه پس از احضار نمایندگان این شرکت ها و بررسی اسناد 
و مدارک موجود، تخلف انتســابی را محرز تشخیص داده و 
متهمین را به اعاده عین ارز گزارش شده شامل ١١ میلیون و 
١37 هزار و 60 یورو به بانک شاکی و تعلیق کارت بازرگانی 

به مدت یک سال محکوم کرد.

جانشــین فرمانده انتظامی هرمزگان از کشــف 
محموله هــای 62 میلیــاردی قاچــاق کاال و ارز در 

هرمزگان خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس عباســعلی 
بهدانی فرد اظهار داشت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز پلیس آگاهی استان با همکاری ماموران انتظامی طی 7٢ 
ساعت گذشته موفق شــدند، 68 دستگاه خودروی سبک و 
سنگین و یک فروند شناور حامل کاالی قاچاق را شناسایی و 
توقیف کنند. وی افزود: در مدت یاد شده با تالش همه جانبه 
ماموران، مجموعا سه میلیون و 4١0 هزار نخ انواع سیگار، سه 
هزار و ٢3 دستگاه لوازم خانگی، 94 عدد قطعات خودرویی، 

١٢5 هزار لیتر ســوخت، دو هزار و 660 ثوب البسه و 8١0 
متر پارچه قاچاق کشف شد.

جانشــین فرمانده انتظامی اســتان هرمــزگان، ارزش 
کاالهای کشــف شده را بنا به نظر کارشناسان 6٢ میلیارد و 
470 میلیــون ریال عنوان و تصریح  کرد: در این رابطه ١00 
متهم فعال در قاچاق کاال نیز دســتگیر و برای انجام مراحل 

قانونی به مراجع قضائی استان معرفی شدند.
بهدانی فرد با اشــاره به اینکه طی این مدت ١٢6 فقره 
پرونده کشــف کاالی قاچاق تشکیل شده است، خاطرنشان 
کرد: از این تعداد ١7 پرونده باالی ١00 میلیون و ١09 فقره 

پرونده زیر ١00 میلیون تومان بوده است.

آتش نشانان به مدارس می روند
بازرسی ایمنی ۲5۰۰ مدرسه 

و مهدکودک پایتخت

خط آهن سراسری تهران - جنوب 
مسدود شد

پلیس البرز نوجوان 14 ساله را 
از دست گروگانگیران

 آزاد کرد

دستگیری 3 نفر از عامالن شهادت »شهید افشاری پور« در بم

سوانح رانندگی در محور نهبندان – سربیشه  
5 قربانی گرفت

7 کشته بر اثر برخورد دو خودرو

محکومیت 11 میلیون یورویی دو شرکت در قزوین

کشف محموله های 62 میلیاردی قاچاق 
در هرمزگان


