
کشف موادمخدر در آب های بندر
ســرویس شهرستانها:فرمانده دریابانی اســتان بوشهر از کشف 720 کیلو 

موادمخدر در ساحل بندر کنگان خبر داد.
سرتیپ »ولی اهلل رضایی نژاد« اظهار داشت: ماموران پایگاه دریابانی کنگان 
طی عملیاتی با همــکاری ماموران انتظامی موفق به شناســایی 2 نفر حامل 
مواد افیونی شــدند.وی افزود: دریابانان پس از مشاهده قاچاقچیان مواد مخدر 
در کنار ســاحل، برای متوقف کردن آنها وارد عمل شدند که سوداگران مرگ 
پس از رویت ماموران، قصد متواری شــدن از منطقه را داشتند که با هوشیاری 

مرزبانان ناکام ماندند.
فرمانده دریابانی بوشــهر تصریح کرد: در این عملیات، دریابانان توانستند 

720 کیلو تریاک کشف و در این رابطه 2 قاچاقچی را دستگیر کنند.
سانحه رانندگی مرگبار

تبریز- خبرنگار کیهان: تصادف شدید پژو با پایه تابلو راهنمایی و رانندگی 
موجب کشته شدن راننده و مصدومیت سرنشین زن آن شد.این حادثه در مسیر 
جاده تبریز- صوفیان و شب هنگام روی داد و طی آن راننده 27 ساله پژو فوت 

و سرنشین زن 26 ساله آن مصدوم و در بیمارستان بستری شد.
توقیف خودرو حامل قاچاق

ســرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان از توقیف یک 
دســتگاه کامیون حامل قطعات خــودرو قاچاق بــه ارزش 6 میلیارد ریال در 

شهرستان بندرعباس خبر داد.
سرتیپ »عزیز اله ملکی« گفت: ماموران ایست و بازرسی »شهید میرزایی« 
حین کنتــرل خودروهای الین خروجی بندرعباس، به یک دســتگاه کامیون 
دانگ فنگ مشــکوک و آن را متوقف کردند.ســردار ملکی با اشاره به اینکه در 
بررسی دقیق مشخص شد خودروی مذکور حامل 4 اسکلت کامل خودرو کریت 
وال و 60 قطعه وســایل خودرو قاچاق می باشــد، افزود: 2 متهم در این زمینه 
دستگیر که پس از تشــکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و ارزش محموله 

مکشوفه نیز برابر اعالم کارشناسان 6 میلیارد ریال برآورد شده است.
مرگ کشتی گیر کرمانشاهی

کرمانشــاه: ایرنا:  رئیس هیئت کشتی استان کرمانشاه از جان باختن »رضا 
الفت پور« کشتی گیر سنگین وزن و 27 ساله کرمانشاهی بر اثر سانحه رانندگی 
خبر داد.محمدحسین محبی اظهار داشت: این حادثه رانندگی صبح چهارشنبه 
)19 دی( در محور ســراب نیلوفر- کرمانشــاه رخ دادکه متاســفانه بر  اثر آن 

الفت پور جان خود را از دست داد.
وی افزود: طبق شنیده ها، این کشتی گیر سنگین وزن در روستاهای حوالی 
سراب نیلوفر زمین کشاورزی داشته که شب چهارشنبه برای سرکشی به مزارع 
خود به این منطقه مراجعه کرد.محبی ادامه داد: الفت پور صبح چهارشــنبه و 
بعد از بازگشت به سمت کرمانشاه متاسفانه دچار حادثه رانندگی شده و بر اثر 
واژگونی خودرویش که یک دســتگاه سمند بوده جانش را از دست داد.رئیس 
هیئت کشتی کرمانشاه خاطرنشان کرد: پدر این کشتی گیر نیز پس از شنیدن 
خبر تصادف فرزندش به علت شدت تالم وارده دچار عارضه قلبی شده بود جان 
سپرد.مراسم تشییع پیکر رضا الفت پور کشتی گیر با اخالق کرمانشاهی و پدرش 

صبح پنجشنبه 20 دی در باغ رضوان کرمانشاه برگزار شد. 
مراسم یادبود و گرامیداشت آن ها نیز بعد ازظهر جمعه )21 دی( از ساعت 

14 آغاز می شود
سرقت نفت خام از لوله

سرویس شهرستانها: سرپرست فرماندهی انتظامی اهواز از کشف 30 هزار 
لیتر سوخت قاچاق و دستگیری 2 قاچاقچی در این شهرستان خبر داد.سرهنگ 
»محمدسعید یاری« گفت: ماموران انتظامی پاسگاه حمید فرماندهی انتظامی 
شهرســتان اهواز، 2 قاچاقچی سوخت را که در مســیر خطوط لوله های نفت 
»اهــواز- هویزه« اقــدام به حفاری محل عبور نفت خام و نصب شــیر بر روی 
لوله های انتقال کرده بودند شناســایی و با انجام یک عملیات ضربتی در محل 
حفاری دســتگیر کردند.وی با بیان اینکــه قاچاقچیان با رویت مأموران پلیس 
قصد امحا 30 هزار لیتر ســوخت قاچاق موجود در خودروهای حامل سوخت 
را داشــتند، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی این محموله ها را بالغ بر یک 
میلیارد و 300 میلیون ریال برآورد کرده اند.سرهنگ یاری اذعان داشت: در این 
رابطه 2 تانکر توقیف و یک قبضه اسلحه جنگی از قاچاقچیان کشف و متهمان 

پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اهواز با اشاره به اینکه در اعترافات 
متهمان مشخص شــد مواد ســوختی قاچاق در تانکرها به مقصد استان های 
صنعتی کشور بارگیری می شــده است، خاطرنشان کرد: تحقیقات درخصوص 

این پرونده ادامه دارد.
توقیف تریلی حامل چوب

اردبیــل- فارس: مدیرکل منابع طبیعی اردبیل اظهار کرد: در طی روزهای 
اخیــر 7 تریلی چــوب آالت بدون مجوز که مخلوطــی از چوب آالت جنگلی و 
غیرجنگلی بودند کشــف و ضبط شد که با تشــکیل پرونده قضایی به دادگاه 
ارســال شــده اســت و بعد از صدور حکم قضایی اموال آنها مصادره و توقیف 

خواهد شد.
قاتل خاموش

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی شهرستان از فوت کودکی یک ماهه 
به نام پروانه در یکی از مناطق شهر اصفهان در اثر گازگرفتگی خبر داد.سرهنگ 
»حسن یاردوســتی« اظهار داشت: در پی تماس یکی از مراکز درمانی با مرکز 
فوریت های پلیسی 110 مبنی بر گازگرفتگی و فوت کودکی یک ماهه در یکی 
از مناطق شهر اصفهان، گروه گشت انتظامی بالفاصله به محل اعزام شدند.وی 
افزود: ماموران هنگامی که به بیمارســتان اعزام شدند مشاهده کردند کودکی 

یک ماهه در اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داده است.
این مقام انتظامی بیان داشت: متاسفانه عدم رعایت نکات ایمنی در نصب 
وســایل گازســوز، جان پروانه یک ماهه را هنگامی که در منزل و کنار بخاری 

خواب بوده گرفت.
زن کالهبردار در دام پلیس

رباط کریم- ایرنا: فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم گفت: زنی 40 ساله 
با قرار دادن عکس لوازم منزل در ســایت دیوار با قیمت پایین، افرادی را که با 
وی تماس می گرفتند طعمه خود قرار می داد.سرهنگ شهرام پورسعادت افزود: 
این کالهبردار فضای مجازی با دریافت شماره حساب افرادی که در سایت دیوار 
کاالی خود را برای فروش گذاشــته بودند و ارائه آن به عنوان فروشنده همان 
کاال به افراد دیگر و واریز پول توســط طعمه ها به حســاب فروشنده اولیه این 
کاال فریب خود را عملی می کرد.این مقام انتظامی با بیان اینکه این کالهبردار 
اجناســی که پول آن از ســوی خریدارهای ثالث پرداخت شده بود را از طریق 
تاکسی تلفنی به آدرســی که به فروشنده اولیه ارائه کرده بود دریافت می کرد 
گفت که با هوشــیاری ماموران پلیس آگاهی رباط کریم این فرد شناســایی و 
دستگیر شد.پورسعادت توضیح داد: تاکنون 10 نفر از شاکیانی که به این روش 
مالباخته اند شناســایی شدند و در این رابطه پرونده تشکیل و به مرجع قضایی 

ارجاع شده است.
کالهبرداری از شرکت های بیمه

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از انهدام یک 
بانــد کالهبرداری خبر داد و گفت: اعضــای این باند 7 نفره از طریق تصادفات 
ســاختگی 15 میلیارد ریال از برخی شــرکت های بیمه کالهبرداری کرده اند.
سرتیپ »مسعود خرم نیا« اظهار داشت: در پی کسب خبری با موضوع تصادف 
ساختگی و کالهبرداری از برخی شرکت های بیمه، با هماهنگی قضایی یکی از 
متهمان اصلی با چندین فقره سابقه کیفری شناسایی و در شهرستان »مهاباد« 
دستگیر شــد.این مقام ارشــد انتظامی ادامه داد: در تحقیقات صورت گرفته، 
متهم صراحتا به همدســتی اشخاص دیگری که اقدام به صحنه سازی تصادف 
و اخذ دیه از برخی شــرکت های بیمه می کردند، اعتراف کرد.سردار »خرم نیا« 
یادآور شد: با هدایت متهم، نسبت به شناسایی سایر همدستان وی اقدام و طی 
یک عملیات غافلگیرانه، تعدادی از کالهبرداران و کارگردانان صحنه تصادفات 

ساختگی شناسایی و دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه متهمان به 70 فقره تصادف ساختگی در شهرستان های 
ارومیــه، نقده و مهابــاد اعتراف کرده انــد، تصریح کرد: موضــوع بالفاصله به 
شرکت های بیمه اعالم تا از پرداخت وجه به زیان دیدگان خودداری و در اسرع 

وقت اقدام به طرح شکایت نمایند.
فرمانده انتظامی اســتان آذربایجــان غربی در پایان ضمــن اینکه مبلغ 
کالهبرداری را 15 میلیارد ریال ارزیابی کرد، خاطرنشان شد: در این راستا 40 
متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مقامات قضایی معرفی شدند.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

* بیت الزهرا طاهری، میدان خراســان، خیابان خاوران خیابان شــهید 
جنگروی

ـ مراسم جشن میالد حضرت زینب)س( با حضور جامعه مداحان تهران 
شبهای سه شنبه و سخنرانی حجت االسالم الیکا 

- امشب از ساعت 20

برنامـه محافـل و مسـاجد  

وزارت آموزش و پرورش گرجســتان، 
اعالم کرد با شیوع ویروس آنفلوانزای خوکی 
در این کشور تعطیالت زمستانی مدارس تا 

18 ژانویه )28 دی( تمدید می شود.
بــه گزارش ایرنا بــه نقل از پایــگاه خبری 
اینترپرس نیوز، بنا بــه تصمیم وزارت آموزش و 

پرورش گرجستان، همچنین مهدهای کودک این کشور به طور موقت تعطیل 
شدند.شبکه تلویزیونی »روستاوی« گرجستان نیز از افزایش شمار جان باختگان 
بــر اثر آنفلوانزای خوکی خبــر داد و اعالم کرد تاکنون 13 نفر در اثر شــیوع 
این بیماری فوت کرده اند.به گزارش این شــبکه تلویزیونی، در حال حاضر در 
همه بیمارستان های بزرگ این کشور در رابطه با شیوع آنفلوانزای خوکی رژیم 
قرنطینــه اعالم شــده و 162 مورد ابتال به ویــروس آنفلوانزای خوکی به ثبت 
رســیده اســت.ویروس آنفلوانزای خوکی همچنین به تازگی در ارمنستان نیز 
مشاهده شده و در این کشور نیز تا به حال 10 نفر به این بیماری مبتال شده اند.

تعطیلی 
مدارس گرجستان 

به دلیل 
آنفلوانزای خوکی 

شهری  قطار  ایستگاه های  از  برخی  در 
زیرزمینی لندن، میزان آلودگی هوا تا پنجاه 

برابر بیشتر از هوای بیرون است.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما به نقل 
از خبرگزاری رویتــرز، نتایج یک پژوهش جدید 
نشان می دهد که ســطح آلودگی هوا در شبکه 

متروی لندن پایتخت انگلیس چنان باالســت که یک ساعت حضور در آن به 
اندازه یک روز کامل حضور در ترافیک خیابان های این شهر است. نتایج مطالعه 
ســال 2015 دانشگاه کینگ لندن نشان می دهد هر ساله حدود ده هزار نفر از 
شهروندان پایتخت انگلیس بر اثر قرار گرفتن در معرض هوای آلوده دچار مرگ 
زودرس می شوند.متروی لندن قدیمی ترین سامانه قطار زیرزمینی جهان است 
و برخی از یازده خط و 270 ایســتگاه آن در ســال 1863 ساخته شده است. 
وجود تونل های قدیمی فاقد تجهیزات مناسب تهویه یکی از علل عمده آلودگی 

متروی لندن عنوان شده است.

آلودگی شدید 
هوای 

متروی لندن

یک دادگاه در فیلیپین یکی از بانکداران 
این کشــور را به دلیل بزرگ ترین سرقت 
سایبری در جهان به میزان 81 میلیون دالر 

از بانک مرکزی بنگالدش مقصر شناخت.
به گــزارش ایرنا، پلیس بنگالدش در ســال 
2016 از یک ســرقت الکترونیکــی 81 میلیون 
بانــک  از  دالری 
مرکزی این کشــور 
خبــر داد کــه 21 
خارجی کــه عمدتا 
در  بودند  فیلیپینی 
دســت  دزدی  این 
هکــران  داشــتند. 
ایــن  فیلیپینــی 
مبلــغ هنگفت را با 
سوءاســتفاده از دستورالعمل های سوئیفت در مورد پرداخت های بین المللی، از 
حســاب بانک مرکزی بنگالدش در بانک Federal Reserve Bank آمریکا شعبه 
نیویورک برداشــت  کرده و آن را به حساب های الکترونیکی در فیلیپین واریز 
کرده بودند.طبق گزارش های رسانه ای، حساب های موجود در فیلیپین متعلق 
به گروه بانکداری تجاری »ریزال« که در صنعت کازینو فعال است، واریز شده 
بود. این موضوع سبب ایجاد تنش شدیدی میان دو کشور شد و بنگالدش که 
کشوری فقیر است از این اقدام در دادگاه های بین المللی شکایت کرد.در حالی 
که گروه تجاری یاد شده در فیلیپین اتهامات علیه خود را رد کرده بود، اما بانک 
مرکزی فیلیپین در سال 2016 گروه بانکداری »ریزال« را به دلیل نقض قوانین 
و عدم ممانعت از وقوع این سرقت که بزرگ ترین سرقت هکری جهان شناخته 
شد، حدود 20 میلیون دالر جریمه کرد و تعدادی از اعضای این شرکت را نیز 
به پولشویی متهم کرد که توسط پلیس دستگیر شدند.اکنون سه سال پس از 
وقوع این سرقت هکری، دادگاهی در فیلیپین، »مایا دیگوئیتو« که مدیر بانک 
ریزال شعبه مانیل در سال 2016 در زمان وقوع این سرقت بین المللی بوده را 
به دلیل پولشــویی در هشت شماره حساب بانکی متعلق به این گروه در سال 
2016 در پرونده سرقت هکری از بانک مرکزی بنگالدش مقصر شناخته است.

کارشناســان قضایی می گویند طبق قوانین فیلیپین این زن بانکدار فیلیپینی 
برای جرم پولشویی در هریک از این حساب ها به هفت سال زندان و در مجموع 
با حداقل 32 و حداکثر 56 سال حبس روبه رو خواهد شد. وی همچنین طبق 
حکــم دادگاه محکوم به پرداخت جریمه نقــدی 109 میلیون دالر آمریکا نیز 
شــده است.به گزارش فیل استار، این بانکدار مانیلی، اکنون با حکم وثیقه آزاد 
است اما درصورت تایید نهایی حکم باید دوران محکومیت خود را در زندان آغاز 
کند. عالوه  بر وی، خزانه دار سابق شرکت بانکداری ریزال فیلیپین و پنج کارمند 
عالی رتبه آن نیز با اتهامات مشابه پولشویی توسط دادگاه روبه رو هستند.طبق 
این گزارش بنگالدش تاکنون صرفا توانســته 15 میلیارد دالر از مبلغ سرقت 
شــده را بازگرداند و برای اعاده مابقــی آن پیگیری های حقوقی را در محاضر 

قضایی بین المللی ادامه می دهد.

محکومیت 
بانکدار فیلیپینی 

در پرونده سرقت
 ۸1 میلیون دالری

محاکمه »فیلیپ باربارن«، اسقف اعظم 
لیون که به پنهان کاری در افشای رسوایی 
آزار جنسی کودکان در کلیسا در دهه نود 
متهم بود و پنج نفر دیگر از همکاران او روز 

پنجشنبه پایان یافت.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل 
از شبکه تلویزیونی 
 ،24 فرانــس 
دادستان علیه این 
حکمی  متهمــان 
درخواســت نکرد، 
دیــدگاه  از  امــا 
ایــن  شــاکیان 
آزادی  پرونــده، 
بیان قربانیان نوعی 
پیروزی محسوب می شود. شکستن سکوت کلیسا در مورد آزار جنسی کودکان 
اصلی ترین هدف قربانیان پرونده باربارن بود. نخســتین بار بود که یک اسقف 
اعظم در فرانســه به اتهام پنهان کاری در افشای آزار جنسی کودکان محاکمه 
می شد. قربانیان این محاکمه را نوعی پیروزی می دانند.انتظار می رود محاکمه 

متهمان اصلی پرونده آزار جنسی کودکان در کلیسا در ماه مارس آغاز شود.

محاکمه اسقف 
اعظم به اتهام 

پنهان کاری آزار 
جنسی کودکان

جانشین رئیس  پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ گفت: پیش از این بــا پالک مخدوش برخورد 
می شد، ولی به علت اولویتی که احساس شد، از هفته 
گذشــته طرح برخورد با پالک های مخدوش تشدید 

شده است.
به گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهران بزرگ، ســرهنگ حسن عابدی اظهارداشت: مصادیق 
این تخلف شامل مواردی همچون استفاده از پالک زیر سپر 
یا پشت شیشه، استفاده از طلق روی پالک، همچنین ناخوانا 
بودن پالک، مخدوش کردن پالک یا اســتفاده از پالک های 
غیرمجاز از جمله تعمیر اســت که از روز پنج شنبه، برخورد 
با این گونه موارد تشــدید شده است.عابدی با  اشاره به اینکه 
در ورودی هــای طرح ترافیــک و زوج و فرد تخلفاتی از این 
دست وجود دارد، افزود: در روزهای اخیر شاهد بارندگی هایی 
بودیم و برخی از شهروندان عمداً یا سهواً نسبت به پاک سازی 
و تمیز کردن پالک خــودروی خود اقدام نمی کنند که این 
امر باعث ناخوانا بودن پالک می شــود. گفتنی است عوامل 
پلیس راهنمایی و رانندگی با رانندگان متخلف مطابق قانون 
برخــورد می کنند. وی با یادآوری اینکــه دوربین های ثبت 
تخلف در ســطح شــهر فعالند، گفت: ممکن است برخی از 
شــهروندان تصور کنند که با پوشش پالک می توانند از این 
دوربین ها رد شوند و تخلفشان نیز پیگیری نشود. در صورتی 
که بســیاری از مواردی که وسیله نقلیه از دوربین رد شده  و 
پوشش پالک داشــته ، با توجه به سیستم موجود مشخص 
شده که شماره پالک چه بوده است. جانشین رئیس  پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با تأکید بر فعال بودن تمام 
دوربین های سطح شهرادامه داد: اگر وسیله نقلیه ای با پالک 
مخدوش از یک دوربین رد شود، دوربین بعدی شماره پالک 
را بررســی می کند و در صورتی که آن خودرو برای ورود به 
محدوده طرح مجاز نبوده باشد، تخلفش ثبت می شود. افزون 
بر دوربین های ورودی طرح، دوربین های داخل محدوده نیز 
پالک هــا را رصد کرده و در مورد مجــاز بودن برای ورود به 

طرح زوج و فرد و طرح ترافیک آنها را بررسی می کنند.
مجازات مخدوش کردن پالک

عابدی افزود: برابر مقررات کسانی که پالک وسیله نقلیه 
خودروی خود را مخدوش کرده باشند، حتماً به مقام قضایی 
معرفی می شوند و روند قانونی آن پیگیری می شود. برابر ماده 
720 قانون مجازات اســالمی، مخدوش کردن پالک وسیله 
نقلیه، برای متخلف از 6 ماه تا یک ســال حبس در پی دارد. 
پوشش پالک جریمه 60 هزار تومانی را در پی دارد و افزون 
بر اعمال قانون، هم خودرو توقیف می شود و هم فرد متخلف 

به مقام قضایی معرفی می شود.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری 
سه سارق موبایل قاپ در مرکز پایتخت خبر داد.

به گزارش پلیس پیشــگیری پایتخت، سرهنگ کیوان 
ظهیری گفــت: پس از اعالم شــکایات مردمی به کالنتری 
107 فلسطین مبنی بر سرقت تلفن همراه، پرونده ای در این 

خصوص تشکیل و موضوع تحت بررسی پلیس قرار گرفت.
ظهیری افزود: ماموران کالنتری با حضور و گشت زنی در 
منطقه، به یک مورد مشــکوک شده و با توجه به مشخصات 
افراد دریافتند که افراد همان ســارقان مورد نظر هستند که 
در این رابطه سه ســارق )دومرد و یک زن( توسط ماموران 

کالنتری 107 فلسطین دستگیر شدند.
وی درخصوص شیوه سرقت متهمان گفت: این افراد از 
طریق سایت دیوار با کسانی که تبلیغ فروش محصوالت خود 
را داشــتند تماس برقرار کرده و با قرار گذاشــتن در محلی 
پس از گرفتن وســایل مورد نظر از خریــداران اقدام به فرار 
می کردند. شــیوه دیگر متهمان به این شکل بود که آنها با 
سوار شدن در تاکسی ها به بهانه اینکه تلفن همراه خود را در 
منزل جا گذاشته اند از راننده درخواست تلفن همراهشان را 
می کردند کــه پس از گرفتن تلفن راننده درب خودرو را باز 

کرده و اقدام به فرار می کردند.
رئیس  پلیس پیشــگیری پایتخت با  اشاره به اینکه این 
متهمان سابقه دار دارای 24 شــاکی هستند، در توصیه ای 
خطاب به شــهروندان خاطرنشــان کرد: شهروندان به هیچ 
عنوان به افراد ناشناس اعتماد نکنند و لوازم شخصی از جمله 
تلفن همراه خود را در اختیار دیگران قرار ندهند، همچنین 
به هنگام تردد در شهر مراقب اطراف خود باشند و هر فردی 

را سوار بر خودرو خود نکنند.
کشف ۶ کیلوگرم شیشه در جنوب پایتخت

ســرهنگ ظهیری همچنیــن از انهدام بانــد تولید و 
توزیع کننده مواد مخدر خبر داد و گفت: با توجه به دریافت 
خبری مبنی بر فعالیت یــک باند تولید و توزیع کننده مواد 
مخدر در جنــوب پایتخت، پرونــده ای در این خصوص در 

کالنتری 153 شهرک ولیعصر تشکیل شد.
وی افزود: در یک عملیات که با کمک اهالی محل انجام 
شد، تمام اعضای باند تولید و توزیع کننده مواد مخدر توسط 
پلیس دســتگیر و مقدار 6 کیلوگرم ماده مخدر شیشــه از 
مخفیگاه متهمان کشف شد که به همراه متهمان به مراجع 

قضایی ارجاع شدند.

انهدام باند سارقان موبایل قاپ در پایتخت

 رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در 
یاسوج مورد سوء قصد مسلحانه قرار گرفت اما به وی 

آسیبی نرسید.
 به گزارش ایرنا، حجت االســالم غالمرضا مزارعی عصر 
چهارشنبه هنگام رفتن به خانه اش در محله راهنمایی یاسوج 

مورد حمله مسلحانه فرد یا افرادی قرار گرفت.
وی افزود: در این حمله مســلحانه که با ســالح جنگی 
صورت گرفت آسیبی به مزارعی و همراهان وی وارد نشد اما 

خودروی حامل وی آسیب دید.
فرد یا افراد مسلح سوار بر یک دستگاه خودرو به سوی 
خودروی رئیس کل دادگســتری اســتان شلیک کردند که 
موضوع از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی در دست بررسی 

است.

سرویس شهرستانها: 
جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان 
از انهدام باند مسلحانه قاچاق و کشف یک تن و 182 
کیلو گرم انواع مواد مخدر در شهرســتان خاش خبر 

داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســرتیپ احمد طاهری 
در این باره اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
سیستان و بلوچستان با یک سری کار گسترده اطالعاتی به 
ســرنخ هایی از قاچاق محموله سنگین مواد مخدر از مناطق 

مرزی به شهرستان خاش دست یافتند.
وی افزود: تیم های اطالعاتی و عملیاتی پلیس با کنترل 
نامحسوس تحرکات این باند سرانجام شب پنج شنبه اعضای 
این باند مســلح را که با یک دستگاه تویوتای سفید رنگ و 
با اسکورت و راه پاک کنی یک دستگاه پژو 405 نقره ای در 
حال جابه جایی محموله سنگین مواد مخدر در محور خاش- 

ایرانشهر بودند شناسایی و تحت نظر قرار دادند.
جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح 
کرد: ماموران پلیس پس از طی مســافتی و هدایت آنان به 
سمت محل کمین به راننده خودروها دستور ایست دادند که 
سرنشــینان خودروها با بی توجهی به هشدار پلیس با قصد 
فرار به ســمت عوامل انتظامی تیراندازی و نیروهای پلیس 
مبارزه با مواد مخدر با مقابله به مثل با استفاده از شگردهای 

پلیسی خودروی تویوتا را متوقف کردند.
وی با  اشــاره به اینکه خودروی اســکورت با استفاده از 
تاریکی شب از مســیر انحرافی به سمت خاش متواری شد 
افــزود: در ایــن عملیات ضمن دســتگیری 2 قاچاقچی در 
بازرســی از خودرو تویوتا 841 کیلــو و 354 گرم تریاک و 
341 کیلو و 200 گرم حشــیش، پنج تیغه خشــاب و 135 

عدد تیرجنگی کشف شد.
ســردار طاهری افزود: ادامه تحقیقات برای شناسایی و 
دستگیری دیگر اعضای متواری این باند مسلحانه ادامه دارد.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی غرب اســتان 
تهران در گفت و گو با خبرنگار فارس از شهادت مأمور 
نیروی انتظامی کالنتری »رزکان« شــهریار به دست 

سارقان در روز پنج شنبه خبر داد.
وی گفت: شــامگاه دوشــنبه 17 دی مــاه جاری مرکز 
پیام نیروی انتظامی شــهریار از تعقیب و گریز خودرو پلیس 
و سارقان از سمت باغســتان به طرف شهریار به گشت های 

انتظامی خبر داد.
معــاون اجتماعی فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران 
افزود: پس از اعالم این خبر بالفاصله اکیپی از پاسگاه رزکان 
که در حال گشــت زنی بود خود را به میدان نماز  رســانده و 
مســیر حرکت سارقان را مســدود کرد که متأسفانه در این 
حین ســارقان با خودرو پژو 405 ناجوانمردانه اســتوار یکم 
»اسد خزایی« را زیر گرفته و وی را به شدت مصدوم کردند.

سرهنگ مهدی ســرپناه بیان داشت: این شهید امنیت 
صبح پنجشــنبه به دلیل شدت جراحات در بیمارستان امام 

سجاد شهریار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

 فرمانده انتظامی مشــهد گفت: سارقانی که در 
اســتان های مختلف کشور با بیهوش کردن مسافران 
اتوبوس های بین شهری اقدام به سرقت می کردند در 

مشهد شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ اکبر آقابیگی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
چهار ماه پیش با دریافت گزارشی مبنی بر بیهوشی مسافران 
در پایانه مسافربری مشــهد و سرقت وسائل و پول نقد آنها 

موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
وی ادامه داد: سارقان با سوار شدن در اتوبوس های بین 
شهری به عنوان مسافر، پس از شناسایی طعمه های خود به 
آنها نوشیدنی های پلمب شده را تعارف کرده و می خوراندند 
که قرص های خواب آور و مواد بیهوشــی به آن اضافه شــده 
بود. دزدان پس از بیهوشی مســافران پول های نقد و اشیاء 
باارزش آنها را ســرقت می کردند و در میانــه راه از اتوبوس 

پیاده می شدند. 
فرمانده انتظامی مشــهد گفت: سارقان به جز خراسان 
رضوی در سایر استان های کشــور نیز با این روش اقدام به 
سرقت می کردند ولی از آنجا که مکان ثابتی نداشتند عملیات 

شناسایی و دستگیری آنها توسط پلیس زمانبر بود. 
وی افزود: طی روزهای اخیر و با ادامه تحقیقات پلیسی 
سه متهم این پرونده که هیچ یک خراسانی نیستند در مشهد 
شناسایی و دستگیر شــدند. این پرونده تاکنون 20 شاکی 
دارد و تعداد شــاکیان آن در حال افزایش است. تحقیقات از 

سارقان 25، 40 و 54 ساله این پرونده ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری 
کهگیلویه و بویراحمد مورد 
حمله مسلحانه قرار گرفت

بالغ بر یک تن انواع مواد مخدر 
در خاش کشف شد

شهادت مأمور نیروی انتظامی شهریار 
به دست سارقان

سارقان بیهوش کننده
 مسافران اتوبوس ها دستگیر شدند

مشــاور وزیر و مدیر نظارت بر توزیع نهاده ها و 
کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در چهار 
ماهه گذشته 171 پرونده مربوط به اخالل و تخلف های 
ارزی در حوزه کشــاورزی مورد بررسی قرار گرفت 
که از میان آنها تاکنون 43 پرونده برای رسیدگی به 

قوه قضائیه ارسال شده است.
به گزارش ایرنا، علی قدیری ابیانه در نشست هماهنگی 
و نظارت بر قیمت محصوالت کشاورزی استان قزوین افزود: 
متخلفان اقتصادی در حوزه کشاورزی، اهداف دشمن را پیاده 

می کنند. 
وی با بیان اینکه دشــمن می کوشــد تا خــروج دام و 
محصــوالت غذایی و توهم قحطی در کشــور القا کند، بیان 

کرد: یکی از اهداف دشــمن در جنــگ اقتصادی اخالل در 
حــوزه تامین نهاده ها و خوراک دام اســت تا از این مســیر 

گوشت در کشور کمیاب شود. 
این مسئول اظهار داشت: دشمن با اثرگذاری در تامین 
نهاده های دامی کشور به دنبال ایجاد بحران های اقتصادی و 
اجتماعی در میهن اسالمی اســت بنابراین باید درخصوص 
این توطئه و خنثی سازی آن بسیار هوشمندانه عمل کنیم. 

قدیــری ابیانه گفت: توزیع نهاده های دامی در شــبکه 
مویرگی کشور به قدری اهمیت دارد که اگر شوک گرسنگی 
بــه مرغداری ها و دامداری ها وارد شــود می تواند 95 درصد 
تامین گوشت مرغ و تخم مرغ را تحت شعاع خود قرار دهد. 
وی با بیان اینکه ساالنه 10 میلیون تن نهاده های دامی 

در کشور تولید می شود اما مصرف واحدهای دامی داخل 18 
میلیون و 500 هزار تن است، اظهار داشت: سایر نیازهای ما 

در این حوزه از محل واردات تامین می شود. 
این مســئول یادآور شد: میزان اعتباری که برای تامین 
نهاده ها و خوراک دام در کشــور صرف می شــود ساالنه 10 

میلیارد دالر معادل 42 هزار میلیارد تومان است. 
وی افــزود: اکنــون 95 درصــد ذرت، 50 درصد جو و 
بیش از 90 درصد کنجاله ســویا در کشــور وارداتی است. 
قدیری ابیانه ادامه داد: دولــت برای واردات کاال و تامین ارز 
ســه گروه بندی اساسی انجام داده است که نهاده های دامی 
به دلیل اهمیت باال در فهرســت نخســت قرار دارد که با ارز 

چهار هزار و 200 تومان تامین می شوند.

ارسالپرونده43اخاللگرکشاورزیبهقوهقضائیه

مدیرعامل بانک سلول های بنیادی بندناف رویان 
گفت: ایران با ذخیره ســازی 110 هــزار نمونه خون 
بندناف اکنون بیشــترین ذخیره در خاورمیانه را به 

خود اختصاص داده است.
به گــزارش ایرنا، مرتضی ضرابــی در جمع خبرنگاران 
مشــهد افزود: 13 هزار نمونه از این تعداد مربوط به استان 
خراســان رضوی است که توسط چند بیمارستان در مشهد 

اخذ و برای نگهداری به تهران ارسال شده است.
وی اظهار داشت: 54 درصد از خون های بندناف ذخیره 
شــده در بانک خون رویان حاصل تولد نوزادان پســر و 46 
درصد مربوط به نوزادان دختر اســت و از ســوی دیگر 86 
درصد از آنها به دنبال سزارین و 14 درصد در زایمان طبیعی 

اخذ شده اند.
وی با بیان اینکه سلول های بنیادی خون بندناف قابلیت 
ذخیره ســازی بین 20 تا 25 سال را دارد، گفت: هزینه اولیه 
نگهداری خون بند ناف در بانک خصوصی شامل 32 میلیون 

ریال می باشــد و خانواده ها باید ساالنه یک میلیون و 400 
هزار ریال نیز هزینه شارژ بپردازند.

ضرابی افزود: ایران هم اکنون در زمره 10 کشور برتری 
است که سلولهای بنیادی را در اختیار دارد.

وی ادامه داد: ذخیره سازی خون بند ناف از سال 1384 
در کشور آغاز شده و هم اکنون 400 بیمارستان در کشور در 

این زمینه فعال هستند.
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه رویان جهاد دانشگاهی 
مهم ترین منابع ســلول های بنیادی را شامل خون بند ناف، 
مغز اســتخوان، خون محیطی، پالپ دنــدان و بافت چربی 
عنوان کرد و گفت: سلول های بنیادی در درمان بیماری های 
مختلف نظیر اوتیسم، فلج مغزی، انواع سرطان ها، اختالالت 
خونی، درمان ناباروری، ســکته های مغزی و قلبی و بیماری 

دیابت کاربرد دارد. 
وی گفت: تحقیقات نشــان داده اســت که ســلولهای 

بنیادی قابلیت درمان 70 بیماری را دارند.

ایران بیشترین ذخیره 
نمونه خون بند ناف خاورمیانه را دارد

شهری  قطار  بهره برداری  مدیرعامل شــرکت 
تبریز گفت: به همت جمعی از کارشناســان حوزه 
مترو، قطعــه روانکار چرخ قطــار و ریل در تبریز 

بومی سازی شد.
ســعید بشیریان بناب در جمع خبرنگاران اعالم کرد: 
ایــن قطعه زغالی از نوعی گرافیت خــاص کامپوزیتی بر 
پایه پلیمر تولید شده است و در روانکاری چرخ های قطار 
با ریــل که بطور دایم در تماس اســت، نقش مهمی ایفا 
می کند. وی با اشــاره به اینکه با بومی سازی این قطعه از 

واردات آن بی نیاز شــدیم، افزود:  قطعه روانکار،  بخشی از 
پروفیل چرخ را که در تماس مســتقیم با ریل قرار دارد، 
به مواد روانکار آغشــته کرده و باعث کاهش اصطکاک و 

افزایش عمر چرخ های قطار و ریل می شود.
بشــیریان، ارزش نمونه خارجی قطعه روانکار را برای 
هــر بلوک، 150 یورو عنوان کرد و گفت: دانش تولید این 
قطعه در جهان در اختیار چند شرکت انگشت شمار بوده 
و با همت کارشناسان بومی و با هزینه  کمتر می توانیم این 

قطعه را با همان استانداردها تولید کنیم.

 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشــاورزی 
و هیئت مدیره شــرکت فناور نانو پژوهش استان 
کنترل  بــرای  اختصاصی  اکســیر  مرکزی گفت: 
ســرمازدگی بهاره در باغ های میوه نخســتین بار 
در شــرکت دانش بنیان فناور نانو پژوهش مرکزی 

ساخته شد.
»حمیدرضا دری« در گفت و گو با ایرنا افزود: شــرکت 
دانش بنیــان فنــاور نانو پژوهش مرکزی پس از ســال ها 
تحقیــق و بررســی های میدانــی موفق به ســاخت این 
 ترکیب برای کنترل ســرمازدگی بهــاره در باغ های میوه 

شده است.
وی ادامه داد: سرمازدگی باغ های میوه در فصل بهار 
همواره خســارت سنگینی به محصوالت وارد می کند و با 
تغییــر دمای ناگهانی در این فصــل ریزش گل و کاهش 

معنی دار در تولید رخ می دهد.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشــاورزی استان 
مرکزی یادآور شد: ســرمازدگی امسال بیش از یک هزار 

میلیارد ریال به محصوالت بهاره باغی کشور خسارت زده 
اســت. دری گفت: بر این اساس شرکت دانش بنیان فناور 
نانو پژوهش مرکزی با تولید 2 نوع محصول که به صورت 
چالکود و محلول پاشــی انجام می شود توانسته به شکل 

قابل توجهی خسارت سرمازدگی را کنترل کند.
وی ادامه داد: ترکیبات این اکســیرها قادر است که 

خسارت سرمازدگی زمستانه را نیز با قدرت کنترل کند.
عضو هیئت  مدیره شرکت فناور نانو پژوهش مرکزی 
افزود: این نوع ترکیبات در قالب فناوری نو ساخته شده و 
قادر است سرمای زمستانه را به دلیل تجمیع شیره گیاهی 
کنترل کرده و در بهار نیز بــا تاثیر بر رفتار هورمون های 
داخلی گیاه مانع از ریــزش گل و حتی افزایش باروری و 

تولید محصول می شود.
دری گفت: توصیه فنی در این ترکیبات اســتفاده از 
چالکود با استفاده از کامپوزیت بیوارگانیک در فصل پاییز 
و محلول پاشی با ترکیبات ویژه ریزمغذی قبل از گلدهی 

است.

قطعه روانکار چرخ قطار در تبریز بومی سازی شد

ساخت اکسیر کنترل سرمازدگی باغ های میوه 
در اراک

مدیرعامل بیمه معلم گفت: خســارت مالی فوت 
چهار دانش آموز پیش دبســتانی حادثه آذر ماه آتش 
سوزی یک مدرســه در زاهدان، پیش از صدور حکم 
دادگاه، بــه عنوان بیمه حوادث و بیمه مســئولیت 

مقصران، به خانواده آنان پرداخت شد.
به گزارش ایرنا، محمد ابراهیم تحسیری در یک نشست 
خبری دربندرعباس افزود: هم اکنون دانش آموزان سراســر 
کشور در طول سال تحصیلی برای حوادث درون مدرسه ای 
یا حادثه های بیرون از فضای آموزشــی تحت پوشش بیمه 
معلم هســتند. وی ادامــه داد: مدارس نیز تحت پوشــش 
حوادثی از جمله آتش ســوزی، سیل و زلزله هستند. معاون 
فنی اشــخاص بیمه معلم نیز در این نشســت خبری با بیان 
جزییاتی از حادثه 27آذر یک واحد آموزشی در شهر زاهدان 
که طی آن 4کودک پیش دبســتانی در حادثه آتش سوزی 
جــان باختند گفت: براســاس رای دادگاه بدوی، تعدادی از 
عوامل اداری و آموزشی آموزش و پرورش بین 5تا 45درصد 
مقصر شناخته شدند. عباس معینی ادامه داد: قبل از صدور 
رای دادگاه، بیمه معلــم در وجه خانواده هر یک از کودکان 
فوت شــده چکی به مبلغ یک میلیارد و 225میلیون ریال 
صادر کرد کــه 70میلیون ریال بابت غرامــت فوت و بقیه 
مربوط به بیمه مســئولیت افراد مقصر شناخته شده جهت 

پیشگیری از زندانی شدن آنان بود. 

خسارت دانش آموزان 
فوت شده حادثه زاهدان 

پرداخت شد

تشدید برخورد پلیس
 با خودروهای پالک  مخدوش

دوربین های ثبت تخلف 
تنها در ورودی طرح نیست

3 سانحه رانندگی در شهرهای زاهدان و جغتای 
21 کشته برجای گذاشت.

رئیس  مرکــز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی 
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: بروز 2 فقره تصادف در 
ســه روز اخیر در بلوار خلیج فارس زاهدان منجر به کشــته 

شدن 9 نفر و مجروح شدن سه تن شد.
فریبرز راشدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
در نخستین حادثه در 17 دی ماه جاری برخورد یک دستگاه 
ســواری پراید با یک دستگاه ســواری جک در زاهدان پنج 
کشته و سه مجروح برجا گذاشت.وی افزود: همچنین ساعت 
22 و 29 دقیقه شب پنج شنبه گذشته در بلوار خلیج فارس 
زاهدان یک دســتگاه خودرو سواری پژو پارس، یک دستگاه 
ســواری پژو 405 و یک دســتگاه کامیون حامل سوخت با 
هم برخورد کردند.رئیس  مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: بالفاصله پس 
از اعالم وقوع حادثه به اورژانس ســه دستگاه آمبوالنس به 
محل حادثه اعزام شــدند.وی افــزود: در این حادثه یک نفر 
سرنشــین پژو پارس و سه سرنشین 405 در صحنه تصادف 
جان خود را از دســت داده اند.ســرهنگ علی نامدرســت 
رئیس پلیس راهور سیســتان و بلوچستان علت این حوادث 
رانندگی را عدم رعایت قوانین و سرعت زیاد رانندگان عنوان 
کرد.همچنیــن رئیس  جمعیت هالل احمــر جغتای گفت: 
برخورد کامیون با خودرو ســواری پراید در 6 کیلومتری این 

شهرستان خراسان رضوی هشت کشته بر جا گذاشت.
براتعلــی میرجهانگیری افزود: در ایــن حادثه که عصر 
پنج شــنبه در جاده جغتای به پل ابویسان روی داد، راننده 
پراید و هفت سرنشــین دیگر آن با قرار گرفتن زیر کامیون، 
در دم جان باختند. وی اظهار داشــت: علت حادثه از سوی 

کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

3 حادثه رانندگی
21 کشته بر جای گذاشت

رئیس ستاد بحران کشــور گفت: 120 میلیون تن 
انواع مواد غذایی بویژه کشــاورزی ساالنه در کشور 
تولید می شــود که 3۶ میلیون تن آن به شیوه های 

مختلف هدر می رود که فاجعه محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، اســماعیل نجار شــامگاه پنجشنبه در 
دومین نشســت تخصصی اســتانداران ادوار استان ایالم با 
موضوع آب و خاک اظهار داشــت: استفاده بی رویه از سموم 
کشاورزی بویژه سموم قاچاق عالوه بر آلودگی محیط زیست 
در کاهش کیفیت مواد غذایی و تولیدات کشاورزی نیز موثر 

است.
وی با بیان اینکه مشکل آب در ایران به مدیریت منابع 

آبــی بویژه در حوزه کشــاورزی و صنعت نیــاز دارد، افزود: 
امســال یک هزار و 200 میلیارد ریــال برای کاهش تنش 

مشکل آب تخصیص یافت.
نجــار تاکید کرد: در اجرای طرح هایی چون انشــعابات 
آبیاری نوین باید تغذیه سفره های زیرزمینی نیز لحاظ شود و 
تنها راه خروج از مشکالت کنونی این است که ترمیم طبیعت 
را بــه خودش و بدون دخالت عامل انســانی واگذار کنیم تا 

میزان تخریب ها کاهش یابد.
وی در ادامــه ایالم را به واســطه منابع آبی مناســب، 
خــاک حاصلخیز، آب و هوا و اقلیم جغرافیایی مطلوب یکی 
از قطب های کشــاورزی و دامپروری معرفی کرد و گفت: در 

اســتان ایالم بهتر اســت صنایع تبدیلی و تکمیلی به جای 
کارخانجات ایجاد شود.

اســتاندار ایــالم نیز با بیــان اینکه ایــالم ظرفیت ها و 
پتانســیل های متعددی در حوزه هــای مختلف دارد، گفت: 
آستان قدس رضوی به سهولت می تواند در پروژه های استان 
سرمایه گذاری کند و در این زمینه باید رایزنی ها با مسئوالن 

آستان قدس برای سرمایه گذاری بیشتر شود. 
قاسم سلیمانی دشتکی افزود: مسئوالن باید گزارش های 
خود را براساس عملکردهای واقع گرایانه به مردم ارائه دهند 
تا اقشــار مختلف جامعه با فعالیت هــا و برنامه های اجرایی 

دستگاه های مختلف بیشتر از گذشته آشنا شوند.

3۶ میلیون تن مواد غذایی ساالنه در ایران هدر می رود

مدیرعامل هالل احمر هرمزگان از ســقوط یک 
فروند پاراگالیدر در ارتفاعات کوه گنو این استان خبر 

داد.
علــی اعمی برنطین در گفت و گو بــا خبرنگار فارس در 
بندرعباس اظهار داشت: حامد ظفر غالمزاده روز چهارشنبه 

به هنگام تمرین پرواز با پاراگالیدر سقوط کرد.
وی ادامه داد: جمعیت هالل احمر هرمزگان تیم واکنش 
سریع به منطقه سقوط اعزام کرد و به وسیله بالگرد امدادی 

سرنشین مصدوم پاراگالیدر را به بیمارستان منتقل کرد.
اعمی برنطین ابراز داشــت: فرد مصدوم به بیمارستان 

شهید محمدی بندرعباس منتقل شد.

سقوط یک فروند پاراگالیدر 
در ارتفاعات هرمزگان


