
مرگ اعضای یک خانواده
قزویــن- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی »بوئین زهرا« گفت: چهار نفر از 
اعضاي یك خانواده در این شهرســتان دچار گازگرفتگي شده و جان خود را از 

دست دادند. 
ســرهنگ حســین علیان نژادی افزود: بنا بر بررسی های اولیه، چهارنفر از 
اعضای این خانواده به علت مسمومیت با گاز خانگي جان خود را از دست دادند.
وی اضافه کرد: در اثر این حادثه، پدر 45 ساله خانواده، مادر خانواده حدودا 

40 ساله به همراه پسر 12 ساله و دختر 10 ساله اش جان باختند.
پراید با 66 میلیون ریال جریمه

چنــاران- خبرنــگار کیهــان: فرمانــده پلیــس راه چنــاران از توقیف 
یکدســتگاه  خودرو پرایــد به رانندگی یك خانم با بیــش از 66 میلیون ریال 
جریمه پرداخت نشده خبر داد.سرگرد مجتبی مرادی، افزود: در بررسی سامانه 
سیســتم اجرائیات راهور مشخص شد که این خودرو دارای 66 میلیون و 530 
هزارریال ســابقه جریمه پرداخت نشده بوده و شــکایت قضایی هم  دارد.وی 
بیشترین موارد تخلف این خانم را  سرعت غیرمجاز عنوان کرد و گفت: از 121 
مورد جریمه پرداخت نشده 112 مورد آن جریمه تخلف سرعت غیرمجاز است 

که توسط دوربین های جاده ای ثبت شده است.
وی اضافه کرد: این خودرو پس از توقیف به پارکینگ هدایت شد و ترخیص 
آن منوط به پرداخت بدهی ها و تسویه حساب در حوزه اجرائیات  راهور و رفع 

شکایت قضایی است.
سقوط 3 نفر در دیگ بخار

ورامین- مهر: مدیر روابط عمومی اورژانس تهران از سقوط سه نفر در دیگ 
بخار در شهرک صنعتی چرمشهر در ورامین خبر داد.

محمد کرم درآبادی گفت: در این حادثه یك نفر مصدوم شــد و متاسفانه 
دو نفر جان باختند.

محکومیت نقدی قاچاقچی
اهواز- خبرنگار کیهان: مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان ازمحکومیت 
چهار قاچاقچی لوازم  خانگی در شهرســتان ماهشهر به پرداخت جریمه نقدی 
خبر داد. رضا سعیدی گفت: پس از ارسال گزارشی مبنی بر قاچاق لوازم  خانگی 
توسط چهار متهم با دو دستگاه خودروی ایسوزو این گزارش برای رسیدگی به 
شــعبه یك تعزیرات حکومتی شهرستان ماهشهر ارسال شد و درپی آن رئیس  
شــعبه پس از دریافت دفاعیات متهمان و انجام اقدامــات الزم عالوه بر ضبط 

کاالی مکشوفه قاچاقچیان را به صورت جداگانه محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزســتان تصریح کرد: متهمان در مجموع به 
پرداخت مبلغ دومیلیارد و 808 میلیون و 273 هزار ریال جریمه محکوم شدند.

قاچاق چوب
بابل- خبرنگار کیهان: فرمانده نیروی انتظامی بابل از کشــف چوب قاچاق 

در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ سید محسن جعفری افزود: ماموران انتظامی هنگام گشت زنی در 
حوزه استحفاظی به یك دستگاه خودروی نیسان در حال حمل چوب مشکوک 
شدند که پس از فرمان توقف و بازرسی مشخص شد که چوبهای جنگلی قاچاق 
اســت.وی اضافه کرد: در این رابطه دو تن چوب قاچاق کشــف و خودرو مورد 

استفاده توقیف و یك نفر نیز بازداشت شد.
جریمه گرانفروش

ســاری- خبرنــگار کیهان: معاون نظارت، بازرســی و حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان ســازمان صنعت، معدن و تجارت مازنــدران گفت: برای یك 
عرضه کننده متخلف مرغ در شهرستان بابل پرونده 525 میلیون ریالی تشکیل 
شد. حسین اصغرزاده افزود: این واحد که عامل توزیع مرغ ستاد تنظیم بازار بود 

مبادرت به گران فروشی و عرضه خارج از شبکه مرغ می کرد.
رفع تصرف از اراضی ملی

زاهدان- خبرگزاری صدا و سیما: فرماندار میرجاوه گفت: امسال 40 هکتار 
از اراضی ملی در این شهرســتان رفع تصرف شد.ســرحدی ، در جلسه شورای 
حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی این شهرستان افزود: در حال حاضر نیز  
11 پرونده با 14 هکتار اراضی ملی  در سطح شهرستان میرجاوه شناسایی شده 

است که بزودی رفع تصرف خواهد شد.
شیرخشک قاچاق به مقصد نرسید

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامي استان سیستان و بلوچستان از کشف 
25 تن شیرخشــك قاچاق در شهرستان »ســراوان« خبر داد. سرتیپ محمد 
قنبری گفت: یکی از تیم های مبــارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی هنگام 
کنترل خودروهای عبوری در محور »خاش- ســراوان« به یك دستگاه تریلي 
مشکوک شدند.وي اظهار داشت: ماموران انتظامی پس از متوقف کردن خودرو، 
در بازرســي از آن 25 تن و 250 کیلوگرم شیرخشــك قاچــاق و فاقد مجوز 

گمرکی به ارزش یك میلیارد و 500 میلیون ریال کشف کردند.
آتش در جنگل

رشــت- مهر: فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی گیالن از آتش  
ســوزی در جنگل های این استان خبر داد.ســرهنگ رامین همتی گفت: این 
آتش ســوزی ها 240 میلیون ریال به جنگل های استان خسارت زده است.وی 
اظهارکــرد: بر اثر وزش بادگرم در روزهای گذشــته بخش هایی از جنگل های 
گیالن آتش گرفت.سرهنگ همتی با بیان اینکه این آتش سوزی در 34 هکتار 
از مناطق جنگلی در شهرهای رشت، آستارا، الهیجان، املش، فومن، سیاهکل 
و رودبار روی داد، افزود: بیشتر آتش سوزی ها سطحی بوده اما در سراوان رشت 

65 اصله درخت کاج در آتش سوخت.
تصادف زنجیره ای

یاسوج- ایســنا: مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشــکی استان کهگیلویه و 
بویراحمد از تصادف زنجیره ای بین سه خودرو در محور یاسوج- بابامیدان خبر 
داد.جالل پورانفرد افزود: در پی تصادف سه دستگاه خودرو در محور »یاسوج به 
بابامیدان« واقع در دشــتروم پل تنگاری دونفر از سرنشینان پیکان در دم جان 

باختند و دو نفر دیگر مصدوم شدند.
کشف گازوئیل

کرمان- خبرگزاری صدا و ســیما: فرمانده انتظامی انار، گفت: قاچاقچیان 
گازوئیل قاچاق در انار ناکام ماندند.ســرهنگ رضا خلیلی نژاد افزود: در  اجرای 
طرح تشدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز ماموران پلیس آگاهی شهرستان، هنگام 
کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای شهرستان به دو دستگاه کشنده 
 تانکر سوخت مشکوک شدند و آنها را متوقف کردند.وی اضافه کرد: در بازرسی 
از ایــن خودروها 60 هزار لیتر گازوئیل فاقــد مجوز گمرکی و بامدارک جعلی 

کشف شد و عالوه بر توقیف دو تریلر، دو متهم دستگیر شدند.
توقیف کامیون 

سمنان- خبرنگار کیهان: رئیس  اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهدیشهر 
گفت: سه کامیون حاوی درختچه گز و گردو که فاقد مجوز قانونی بودند توقیف 
شدند.حمیدرضا عبدوس افزود: در بررســی ها مشخص شد این درختچه ها از 

استان فارس و یزد بارگیری شده و به این استان ارسال شده بود.
وی اضافــه کرد: کامیون توقیف و راننده آن به دلیل حمل محموله قاچاق 

به مقامات قضایی معرفی شد.

صفحه 10
پنج شنبه ۴ بهمن 1۳۹۷

1۷ جمادی االول 1۴۴0 - شماره ۲۲10۹
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

تحقیقات انجام شده در مکزیک نشان 
می دهد با تداوم درگیری ها میان قاچاقچیان 
مواد مخدر آمار قتل در این کشور در سال 
۲۰۱۸ میالدی به رکورد باالیی رسیده  است.

به گزارش گاردین، درگیری گروه های قاچاق 
مواد مخدر به منظور بدست گرفتن کنترل قدرت 

و فعالیت های غیرقانونی موجب شــده رکورد جدید قتل در این کشور به ثبت 
برســد.آمارهای منتشر شده نشان می دهد در ســال 2018 بررسی 28 هزار و 
816 مورد پرونده قتل در این کشــور آغاز شــده که نسبت به سال قبل از آن 
افزایش 15 درصدی داشته  است.همچنین در سال های اخیر میزان خشونت در 
مناطقی از این کشــور که پیش از این در آرامش بوده اند، افزایش ناگهانی پیدا 
کرده و آمار قتل در این مناطق به 763 مورد رسیده که نسبت به سال 2017 
افزایش دو برابری پیدا کرده  است. همچنین در ایالت »گواناهواتو« رواج پدیده 
سرقت سوخت به افزایش آمار قتل و آدم کشی در این منطقه منجر شده  است.

رکورد جدید 
آدم کشی 
در مکزیک

هفت کــودک عضو یک خانواده در پی 
آتش سوزی در ساختمان مسکونی در مرکز 

دمشق جان خود را از دست دادند.
تلویزیون سوریه سه شــنبه شب اعالم کرد 
آتش سوزی گسترده در یك ساختمان مسکونی 
در مرکز دمشق شماری کشته بر جای گذاشت. 

کشته شــدگان این حادثه هفت خواهر و برادر هســتند. طبق اطالعاتی که در 
رســانه های اجتماعی منتشر شده است، این آتش ســوزی به دلیل اتصال در 
سیستم برق کشی و در دو طبقه این ساختمان در محله قدیمی شهر دمشق رخ 

داده است. آتش نشانان در نهایت آتش را خاموش کردند.

مرگ ۷ کودک 

در آتش سوزی 

دمشق 

مســافران یکی از هواپیماهای شرکت 
از یک فرود  بعد  ایرالین  یونایتد  آمریکایی 
اضطراری در کانادا و ۱۴ ســاعت معطلی، از 
شرایط بسیار بد و یخ زدگی خود خبر دادند.

به گزارش ایندیا تودی، توییت های منتشــر 
شده از سوی مسافرانی که در یکی از هواپیماهای 

شــرکت آمریکایی یونایتد ایرالین در سرمای فوق العاده زیاد و درجه هوای زیر 
صفر گیر افتاده بودند، حاکی از شــرایط بســیار بد و وحشتناکی است که آنها 

تجربه کرده  اند.
خلبان این پرواز به دلیل مشکل ناگهانی و پزشکی که برای یکی از مسافران 
پــرواز آمریکا به هنگ کنگ پیش آمد، مجبور شــد در یکــی از نزدیك ترین 
فرودگاه های اطراف در کانادا فرود اضطراری کند و مسافری که نیاز به مداوا و 
نگهداری های مخصوص پزشــکی داشت را پیاده کند. اما در همین حین یکی 
از در های هواپیما با مشــکل مواجه شد و مسئوالن فنی بعد از ساعت ها تالش 
محبور شدند که آن را به کلی تعویض کنند اما همین موضوع موجب شد با باز 
ماندن در هواپیما، دمای هوای داخل کابین با دمای زیر صفر درجه هوای بیرون 

یکی شده و موجب یخ  زدگی مسافران شود.
بر اساس توییت های منتشر شده از سوی مسافرانی که در این پرواز حضور 
داشــتند، اتفاقاتی که در داخل هواپیما یکی پس از دیگری رخ داد، درســت 
همانند ژانر وحشت، اکشن و کارآگاهی بسیاری از فیلم های سینمایی آمریکایی 
شــده بود و آنها نمی توانستند شرایط بد و غیرقابل تحمل داخل این هواپیما و 

اقدامات نابخردانه کادر پرواز و مسئوالن فرودگاهی را باور و تحمل کنند.
آنهــا بر ایــن باورند که دمای زیر صفر داخل کابین هواپیما، تمام شــدن 
ذخایر غذایی، معطلی 14 ســاعته و گیر افتــادن در یك فرودگاه کانادایی که 
اجازه تخلیه و پیاده شدن مسافران یخ  زده را نمی داد، همه و همه موجب خشم 

آنها شده بود.
در نهایت شرکت هواپیمایی یونایتد ایرالین مجبور شد یك هواپیمای دیگر 
را راهی کانادا کند تا مســافران گیر افتاده را به مبدا پرواز یعنی ایاالت متحده 
آمریــکا بازگرداند تا در صورت تمایل، در یك پــرواز دیگر و با بازپرداخت کل 
مبلغ بلیت و پرداخت خســارات وارده بعلت تاخیر و شرایط نامناسب پرواز به 

هنگ کنگ سفر کنند!

فرود اضطراری 
هواپیمایی که 
مسافران را 
منجمد کرد

آژانس مقابله با قاچاق نیجریه نســبت 
به قاچــاق حدود ۲۰ هزار زن و دختر از این 

کشور به مالی ابراز نگرانی کرد.
بنا بر اعالم آژانس مقابلــه با قاچاق نیجریه 
تعداد 20 هزار زن و دختر از این کشــور به مالی 

قاچاق شده  و مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند.
یــك تیم حقیقت یــاب از آژانس ملــی منع قاچاق انســان )NAPTIP( و 
سازمان بین المللی مهاجرت )IOM( در سفر ماه گذشته خود به جنوب مالی به 
گستردگی قاچاق انسان در این منطقه پی بردند.این زنان و دختران که بیشتر 
آنها 16 تا 30 ســاله هستند، به امید پیدا کردن شغل مناسب در مالزی فریب 
قاچاقچیان را خورده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند. به نوشته روزنامه ژاپن 
تودی، هر ســاله هزاران نفر از دختران و زنان از نیجریه قاچاق می شــوند که 
70 درصد از 1۹0 میلیون ســکنه آن بــا درآمد روزانه کمتر از دو دالر زندگی 
می کننــد. تعداد زیادی از این زنان و دختران به کشــورهای اروپایی منتقل و 

تعدادی از آنان نیز به دیگر بخش های غرب آفریقا فرستاده می شوند.

قاچاق
 ۲0 هزار 

نیجریه ای 
به مالی

مقامات دولتی مکزیک اعالم کردند که 
شــمار تلفات انفجار خط لوله نفتی در این 

کشور به ۹6 تن رسیده است.
به گزارش رویترز، در حادثه انفجار خط لوله 
نفتــی که اواخر هفته گذشــته در مرکز مکزیك 

اتفاق افتاد تاکنون ۹6 تن کشته شده اند.
این حادثه انفجار جمعه گذشــته در حالی در ایالت »ایدالگو« اتفاق افتاد 
که صدها نفر برای جمع آوری نفت از محل نشــت خط لوله اطراف آن تجمع 

کرده بودند.
بنابر اعالم مقامات محلی تاکنون کشــته شــدن دست کم ۹6 تن در این 
حادثه که طی چند ســال گذشــته در نوع خود فاجعه بارترین بوده تایید شده  

است. همچنین 48 نفر دیگر تحت درمان قرار گرفته اند.

آخرین تلفات 
حادثه انفجار 
خط لوله نفتی 

مکزیک

تهران شــنیدن صداهای  میالد  برج  مدیرعامل 
عجیب از ســازه این برج را که در برخی منابع خبری 
آمده اســت، »داستان ســرایی« خواند و گفت: برج 
میالد در بهترین حالت ممکن نگهداشت و محافظت 

می شود.
به گزارش روابط عمومی برج میــالد، علی درویش پور 
افزود: برج میالد تهران به وســیله ســامانه  های هوشــمند 
پیشرفته پایش می شود و در صورت مشاهده هر مشکل، در 

کوتاه ترین زمان برای رفع آن اقدام خواهد شد.
وی اظهــار داشــت: در مجموعــه برج میــالد تهران 
پایش های پیوســته و فنی در همه بخش  های تاسیســاتی 
و ســازه ای به صورت دوره ای توسط شرکت های ذی صالح 
معتبر با به کارگیری متخصصان، مهندســان، کارشناسان و 

تکنسین  ها به صورت کامل سیستماتیك انجام می شود.
مدیرعامل برج میالد بیان کرد: بدیهی است هر سازه ای 
پس از ســاخت و در طــول بهره بــرداری نیازمند تعمیر و 
نگهداری خواهد بود که این فرآیند در مجموعه برج میالد با 
تیمی متشــکل از 200 متخصص اجرایی و نظارتی در حال 

انجام است.
درویش پور گفت: با توجه به حساســیت مجموعه برج 
میالد و خاص بودن آن در کشــور برخی از این موارد جزیی 
گاهی در رسانه ها به صورتی بیان که موجب نگرانی می شود؛ 
اما این در حالی اســت که همــه اقدام های الزم برای پایش 
ســالمت، تعمیر و نگهداری عوامل ســازه ای و تاسیســاتی 
براساس ضوابط معتبرترین استانداردهای بین المللی صورت 

می پذیرد و جایی برای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
برج میالد از جملــه برج های مخابراتی چند منظوره ای 
اســت که در شــمال غربی پایتخت قــرار دارد و به یکی از 
نمادهای تهران و نیز مکان های گردشگری تبدیل شده است.

درویش پور:
وجود صدای عجیب در برج میالد 

»داستان سرایی« است

ساری- خبرنگار کیهان: 
فرمانــده انتظامــی مازندران  از شناســایی و 
دستگیری فردی که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی 
و دریافت تسهیالت غیر مجاز بانکی 7۰ میلیارد ریال 

در ساری کالهبرداری کرده بود، خبر داد.
سرتیپ ســید محمود میر فیضی اظهار داشت: در پی 
کســب خبری مبنی بــر کالهبرداری میلیــاردی فردی با 
سوءاســتفاده از جایگاه شغلی و اخذ تســهیالت غیر مجاز 
بانکی، با پیگیری های مشترک قضایی و پلیسی اداره حقوقی 
بانك عامــل و اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی، 
فرایند پی جویی و رســیدگی پرونــده در مراجع قضایی به 
سرعت انجام شد و حکم جلب و دستگیری متهم در دستور 

کار قرار گرفت.
وی بیــان کرد: با توجه به ایــن که متهم تحت تعقیب 
کیفــری منجر به بازداشــت بوده و همواره خــود را از دید 
ماموران قانون مخفی نگه می داشت با شناسایی مخفیگاهش، 
در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه در یکی از شهرســتان های 
غرب استان شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

دستگیری کالهبردار 
7 میلیارد تومانی در مازندران

اصفهان – خبرنگار کیهان : 
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: صبح 
دیروز رئیس دادگاه عمومی بخش جلگه اصفهان مورد 

شلیک گلوله یکی از طرفین پرونده قرار گرفت.
احمد خســروی وفا اظهار کرد: خوشبختانه تیر اصابت 

نکرده و آسیبی به وی نرسیده است.
وی ادامه داد: با تالش ماموران متهم بالفاصله دستگیر و 
بازداشت شد که این پرونده در اسرع وقت رسیدگی می شود.

ترور نافرجام رئیس دادگاه 
بخش جلگه اصفهان

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی از هالکت 
شــرور معروف شرق کشــور در درگیری مسلحانه 
مأموران بــا قاچاقچیان مواد مخدر در مناطق کویری 

شهرستان طبس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، 
ســرتیپ مجید شــجاع گفت: با اقدامات مأموران انتظامی 
خراسان جنوبی یکی از بزرگ ترین باند های قاچاق مسلحانه 
مواد مخدر در شرق کشور شناسایی و دستگیری عامالن آن 

پیگیری شد.
وی اظهار داشــت: با تکمیل اطالعات مأموران مبنی بر 
عبور قاچاقچیان از حوزه کویری شهرستان طبس، تیم های 
عملیاتی مبارزه با اشــرار و قاچاقچیان مواد مخدر به حوزه 

کویری اعزام شدند.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: مأموران پس از 
استقرار در کویر شهرستان طبس کاروان حامل اشرار مسلح 

را مشاهده و به آنان برای توقف اخطار دادند.
سردار شجاع افزود: اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر 
با مشاهده مأموران به طرف آنان آتش گشودند و پلیس را با 
سالح های سنگین و نیمه سنگین مورد هدف قرار دادند که 

با برتری آتش مأموران، اشرار زمین گیر شدند.
وی گفت: در این عملیات یکی از اشــرار معروف منطقه 
شــرق کشور که ســرکردگی کاروان حمل مواد مخدر را بر 
عهده داشت به هالکت رسید و دو شرور دیگر زخمی شدند.
فرمانده انتظامی خراســان جنوبی افزود: در پاک سازی 
محل درگیری 2 دســتگاه موتورسیکلت پرقدرت متعلق به 

اشرار و تعدادی سالح سنگین و نیمه سنگین کشف شد.
سردار شــجاع خاطرنشان کرد: در این عملیات 2 شرور 
زخمی و 2 شرور دیگر نیز دستگیر شدند که عملیات پلیس 
برای شناسایی ســایر متهمان و مرتبطان با این باند مسلح 

مواد مخدر همچنان ادامه دارد.

شرور معروف شرق کشور 
به هالکت رسید

سرویس شهرستان ها: 
فرمانده انتظامی اســتان خراسان جنوبی از پولشویی قاچاقچی بزرگ 

مواد مخدر و درآمد ۱۰۰ میلیاردی حاصل از آن خبر داد.
سرتیپ مجید شجاع اظهار داشت: با دریافت گزارشی از مرجع قضایی مبنی بر 
اینکه یکی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر با هویت معلوم به اتهام حمل مواد مخدر 
توســط پلیس دستگیر شده و در زندان به ســر می برد، در حالی که هیچ فعالیت 
اقتصادی انجام نداده اســت دارای اموال و دارایی های بسیاری است که این موضوع 
توســط مأموران پلیس پیگیری شــد.وی افزود: با توجه به عدم فعالیت اقتصادی 
قاچاقچی دستگیرشده به نظر می رسید که این اموال از راه قاچاق مواد مخدر حاصل 

شده است که دستورات الزم در جهت شناسایی این اموال به مأموران ابالغ شد.
فرمانده انتظامی خراسان  جنوبی در ادامه افزود: مأموران با بهره گیری از امکانات 
فنی و اســتعالمات الزم و بررسی حســاب های متهم و نزدیکان وی، تعداد چندین 
حســاب با تراکنش های باال را شناسایی کردند که در تمامی این حساب ها وجوه به  
صورت کارت به کارت واریز و برداشــت شــده و در یك لحظه در چندین حساب 
جابه جا و منتقل شده بود.شجاع افزود: مأموران با بررسی دقیق تر حساب ها و بررسی 
اســناد و مدارک و کارت های کشف شده از متهم در زمان دستگیری به این نتیجه 
رسیدند که تمامی این حســاب ها در اختیار متهم بوده و نقل و انتقال وجوه که از 
عواید نامشروع حاصل از خرید و فروش مواد مخدر حاصل شده است که رقم آن بالغ 
بر 100 میلیارد ریال است.وی تصریح کرد: در ادامه بررسی این پرونده تعداد چهار 
باب منزل مسکونی در شهرســتان های زاهدان، زابل و مشهد به نام این قاچاقچی 
بزرگ مواد مخدر و همسرش کشف شد که گزارشی در خصوص اموال و دارایی های 

متهم به مرجع قضایی ارسال شد و این اموال با دستور مقام قضایی توقیف شد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی:

پولشویی قاچاقچی بزرگ مواد مخدر 
لو رفت

افزایش دبی رودخانه ها  ناشی از رهاسازی آب 
سدهای کرخه و دز خوزستان در روزهای گذشته 
ســبب باال آمدن آب در آنها شده به گونه ای که 
اکنون ۱۸ روستای استان در محاصره سیالب قرار 

گرفته اند.
فرماندار شوش می گوید: طغیان رودخانه دز موجب 
محاصره حدود 15 روستای پایین دست رودخانه به ویژه 

آهو دشت در بخش شاوور این شهرستان شده است.
به گفته عدنان غزی دو روســتا از جمله روستاهای 
آل حمدان و کاظم حیدر در بخش مرکزی شــوش هم 
در محاصره سیالب قرار گرفته اند که کار تخلیه احشام و 
دیگر موارد ضروری این روستاها و کمك رسانی به آنان با 

بسیج همه امکانات شهرستان آغاز شده است.
وی افزود: تجهیزات خودرویی این شهرســتان برای 
جابجایی اهالی روســتاهایی که در محاصره سیالب قرار 
گرفته اند وارد عمل شــده و همه دستگاه های اجرایی و 
خدماتی نیز با تمام ظرفیت در حال کمك رسانی هستند.
وی گفــت: خســارت وارده به مزارع کشــاورزی و 

روستاهای بخش شاوور بسیار سنگین است.
غزی از اهالی روســتاها و عشــایر خواست احشام و 

کودکان خود را از رودخانه دور کنند.
او افزود: حدود 40 دســتگاه لودر و کمپرســی در 

منطقه مستقر شده است.
فرماندار اهواز با رد شایعه محاصره چندین روستای 

این شهرستان ناشی از طغیان رودخانه کارون گفت: هیچ 
روستایی از حوزه شهرســتان اهواز در محاصره سیالب 
نیســت اما برخی جاده های روستایی نزدیك به رودخانه 

دچار آبگرفتگی شدند.
»جمال عالمی نیسی« افزود: تالش برای کنترل آب 
ورودی رودخانه دز به منطقه بام دژ و رفع آبگرفتگی جاده 
دسترســی محلی در بخش »الهایی« با بستن کانال توانا 
در بخش مرکزی این شهرســتان ادامه دارد و گروه های 
عملیاتی ســتاد مدیریت بحران اســتان در حال تقویت 

سیل بندها و یا ترمیم برخی نقاط خطرساز هستند.
او با تاکید بر اینکه به دلیل بارندگی های شدید نیاز 
اســت تا آب بخشی از حجم حوضه دز تخلیه شود بیان 
داشــت: تالش برای کنتــرل آب ورودی رودخانه دز به 
منطقه بام دژ این شهرســتان و رفع آبگرفتگی این جاده 
ادامه دارد. وی تاکید کــرد: با این وجود وضعیت عادی 
اســت و خبر جاری شدن سیل و آبگرفتگی در زمینهای 
کشاورزی و یا روستاها بر اثر ازدیاد رودخانه شایعه و فضا 

سازی است.
هوشــنگ حســونی زاده، معاون مطالعــات پایه و 
طرح هــای جامع منابع ســازمان آب و برق خوزســتان 
هم می گوید رهاســازی آب پشت ســدهای کرخه و دز 
به منظور کنترل ســیالب ششم بهمن صورت می گیرد 
که پیش بینی شــده با بارش شدید باران در این روز آب 

زیادی به حوضه دز وارد شود.

18 روستای خوزستان در محاصره سیالب قرار دارد

فرمانده سپاه استان لرســتان جزئیاتی تازه از 
پرونده فساد اقتصادی در استان را اعالم کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، سردار مرتضی 
کشــکولی ظهر امروز در تشــریح دســتگیری باند فســاد 
اقتصادی در لرســتان اظهار داشت: افراد دستگیر شده که 
پنج نفر از کارکنان و کارشناســان سازمان صنعت، معدن و 
تجارت لرستان هستند به صاحبان شرکتهای صوری مجوز 

خرید مواد اولیه کارخانه های پتروشیمی می دادند.
وی افزود: ســه نفر از کسانی که در شهرهای بروجرد و 
ازنا حدود 30 شرکت صوری تاسیس کرده بودند اهل تهران 
و بقیه لرستانی هســتند، تعدادی از افراد دستگیر شده به 

جرم خود اعتراف و بقیه هم در حال بازجویی هستند.
فرمانده ســپاه حضــرت ابوالفضل)ع( لرســتان گفت: 
صاحبان شــرکتهای صوری و تقلبی با رشوه دادن به افراد 
دستگیر شده سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان آنها 
را اغفال و وجود خارجی شــرکت خــود را تایید می کردند، 
متخلفان با مجوزهای صادر شــده از سوی سازمان صنعت 

و معدن لرســتان اقدام به خرید مواداولیه از پتروشــیمی 
لرستان و دیگر پتروشــیمی ها در سطح کشور کرده و آنها 

را با قیمتهای گزاف در بازار فروخته اند.
بگفته سردار کشکولی احتمال افزایش تعداد متخلفان 

وجود دارد، مبلغ احتمالی اختالس در حال برآورد است.
در پی انهدام باند بزرگ فســاد اقتصادی در لرســتان، 
معــاون صنایع ســازمان صنعت ، معدن و تجارت اســتان 
لرستان نیز دستگیر شــد. در میان دستگیر شدگان فساد 
اداری در ســازمان صنعت و معدن لرستان توسط پاسداران 
گمنام امــام زمان )عج( معاون صنایــع اداره کل صنعت ، 
معدن و تجارت لرســتان ، رئیس صنایع غیر فلزی اداره کل 
صنعت، معدن وتجارت، دو نفر از کارشناســان ارشد صنایع 
غیــر فلزی اداره کل صنعت، معــدن و تجارت، معاون اداره 
صنعت، معدن و تجارت شهرســتان بروجرد وجود دارند و 
تحقیقــات دقیق تا به نتیجه رســیدن کامل و از بین بردن 
فساد در این حوزه ادامه دارد و امکان دستگیری افراد بیشتر 

وجود دارد.

جزئیات جدیدی از پرونده فساد اقتصادی 
در استان لرستان اعالم شد

نخســتین »درزین« پلیس راه آهــن تهران به 
بهره برداری رسید.

 به گزارش تســنیم، فرمانده پلیس راه آهن کشــور در 
مراســم افتتاحیه نخســتین »درزین« پلیس راه آهن تهران 
با اشــاره به نقش راه آهن در اقتصاد کشور، گفت: امنیت در 

حوزه بار و مسافر از اهمیت باالیی برخوردار است.
ســرهنگ حشــمت اله ملکی افزود: با توجه به موازی و 
عمیق بودن راه آهن همچنین قرار گرفتن در شــرایط آب 
و هوایی و جغرافیایی مختلف و عبور از نزدیکی 83 شــهر، 

اهمیت راه آهن دو چندان می شود.
ملکی ادامه داد: پلیس تالش کرده با شیوه های گوناگون 
و در مناطقی مانند کویر و تونل که وســایل نقلیه سواری و 

موتوری قابلیت تردد ندارند از درزین استفاده کنند.
وی با  اشاره به تعامل صورت گرفته میان پلیس راه آهن 
تهران و اداره کل راه آهن تهران یادآور شــد: یك دســتگاه 
درزین که توســط اداره کل راه آهن تهران در اختیار پلیس 
راه آهن قرار گرفته به وســایل پلیس مجهز خواهد شــد و 
امیدواریم بــا این اقدام قدمی دیگــر در حوزه امنیت ریلی 

برداشته شود.
فرمانده پلیس راه آهن از برنامه ریزی برای بهره مندی از 
درزیــن پلیس در محورهای صعب العبور کشــور به ویژه در 

محورهای ریلی استان لرســتان، زاگرس، اصفهان و کرمان 
خبر داد و گفت: به منظور پوشش همه جانبه شبکه 12 هزار 
کیلومتری ریلی کشور شرایطی جز استفاده از درزین ها وجود 

ندارد.گفتنی است »درزین« نوعی ماشین ترابری و عملیاتی 
ریلی اســت که ظرفیت حمل بار تا 3 هزار کیلوگرم در نوع 

وانتی و حمل مسافر تا 30 نفر در نوع مسافری را دارد.

پلیس راه آهن تهران به »درزین« مجهز شد

سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران گفت: در حادثه انفجار انبار و مرکز 
تولید ترقه های دست ساز در خیابان وحدت اسالمی ۸ 

نفر دچار مصدومیت شدند.
جالل ملکی به خبرگزاری میزان گفت: بعدازظهر دیروز 
حادثه انفجار و آتش ســوزی در خیابان وحدت اســالمی به 
سامانه 125 اعالم و بالفاصله ماموران سه ایستگاه آتش نشانی 

به محل حادثه اعزام شدند.
ملکی افزود: در یك منزل دو طبقه قدیمی به وســعت 
100 متر که محل نگهداری مواد محترقه از جمله ترقه های 
دست ســاز و اکلیل و ســرنج در حجم زیاد بــود و تعدادی 
مشــغول تهیه ترقه دست ساز برای چهارشنبه سوری بودند 

که به یك باره در این محل انفجار روی داده بود.
وی با بیان اینکه بر اثر شدت انفجار آتش سوزی روی داد 
و در و شیشــه های این منزل قدیمی تخریب شد، ادامه داد: 
در این حادثه 7 خانم و یك آقا دچار مصدومیت شــدند که 
توسط تکنسین های اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی تهران با بیان اینکه 
این اولین حادثه مربوط به چهارشنبه ســوری در تهران بود 
از شهروندان خواســت مکان هایی که در زمینه انبار و مواد 
محترقه اقدام می کنند را بــه عوامل نیروی انتظامی اطالع 

دهند.

اولین حادثه چهارشنبه سوری در تهران

انفجار مواد محترقه 8 نفر را 
راهی بیمارستان کرد

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: بر اساس 
مصوبه مجلس شورای اسالمی مسئله درمان ایثارگران 

مجدداً به بنیاد سپرده شد.
به گــزارش »ایثار«، حجت االســالم ســید محمدعلی 
شهیدی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی برای 
اصالح ماده 13 قانون جامع خدمات رســانی به ایثارگران که 
توسط رئیس جمهور نیز ابالغ شده است، بر اجرای این قانون 
توسط بنیاد تاکید کرد و گفت: بر اساس مصوبه جدید بیمه 
تکمیلی درمان ایثارگران شاغل، غیر شاغل و بازنشسته تماماً 
بر عهده بنیاد شــهید و امور ایثارگــران خواهد بود و زمینه 
 انجام این کار بر اســاس ســوابق اجرایی آن در بنیاد وجود 

دارد.
شهیدی افزود: مسئله اصلی در این زمینه افزایش سرانه 
هزینه های درمان نسبت به سال گذشته است که بر همین 
اســاس دولت تصمیم گرفته بود بیمه ایثارگران شــاغل و 
بازنشســته به دستگاه های اجرایی سپرده شود، بااین حال بر 
اســاس این مصوبه درمان ایثارگران شاغل و بازنشسته نیز 
مجدداً به بنیاد ســپرده شــد و امیدواریم با کمك دولت و 
مجلس و تأمین به موقع بودجه الزم زمینه ارائه مناسب این 
خدمات حیاتی توسط بنیاد شــهید و امور ایثارگران فراهم 

شود.

مدیرعامل فروشگاه شهروند درباره ساعات توزیع 
گوشــت تنظیم بازاری در 3۸ فروشــگاه زنجیره ای 
 شــهروند، گفــت: در نوبت صبح ســاعت ۸:3۰ و 

ظهر ساعت ۱۵ این گوشت توزیع می شود.
مسعود سریع القلم مدیرعامل فروشگاه شهروند در این باره 
به فارس، گفت: در تمامی فروشــگاه های زنجیره ای شهروند 
سه نوع گوشت توزیع می شــود و تماماً تنظیم بازاری است. 
وی با بیان اینکه قیمت پایه گوشت قرمز گوسفندی 41 هزار 
تومان اســت، گفت:  همچنین گوشت تنظیم بازاری گوساله 
داریم که با قیمت 37 هزار تومان عرضه می شــود.مدیرعامل 
فروشگاه شهروند درباره سهمیه روزانه توزیع گوشت تنظیم 
بازاری، گفت: اسماً روزانه براساس مصوبه سازمان پشتیبانی 
امور دام، باید 20 تن گوشــت منجمد و 12 تن گوشت گرم 
اســترالیایی توزیع شــود، اما رســماً روزانه به فروشگاه های 
شــهروند 5 تن گوشــت منجمد و 5 تن گوشت گرم تنظیم 
بازاری داده می شود. ســریع القلم در خصوص ساعات توزیع 
گوشــت تنظیم بازاری در 38 فروشــگاه زنجیره ای شهروند، 
گفت: در دو نوبت این گوشت توزیع می شود، نوبت اول ساعت 

8/5 صبح و نوبت دوم در ساعت 3 بعدازظهر است. 

ساعت توزیع گوشت قرمز وارداتی 
اعالم شد

جانشــین رئیس پلیس پیشــگیری پایتخت از 
دســتگیری ۱۰ نفر از جاعالن اسناد ملک های بدون 

مالک در شمال تهران خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســرهنگ جلیل 
موقوفــه ای گفت: بــا دریافت خبری مبنی بر جعل اســناد 
امالک بدون مالك در شمال تهران پرونده ای در این خصوص 
تشکیل و مراتب رسیدگی به آن در دستور پلیس قرار گرفت.
موقوفه ای افزود: در تحقیقات پلیس مشــخص شد که 
باند جعل سند امالک بدون مالك متشکل از 10 نفر جاعالن 
اســناد امالک در شمال تهران با شناسایی امالکی که بدون 
مالك هســتند، آنها را تصاحب کرده و اقدام به سند سازی و 
فروش با قیمت کمتر به نســبت قیمت امــالک در بازار به 
همشــهریان می کردند. وی افزود: بــا دریافت مجوز قضایی 
مبنی بر دستگیری متهمان، تیم عملیاتی پلیس پیشگیری 
پایتخــت در یك اقدام ضربتی پس از شناســایی مخفیگاه 
متهمان وارد ساختمان آنها شده و موفق به دستگیری چهار 
نفر از اعضای باند شدند.جانشــین رئیس پلیس پیشــگیری 
پایتخت ادامه داد: در بازرســی از مخفیگاه متهمان، تعدادی 
اســناد جعلی تك برگ امالک، چك، شناسنامه های جعلی، 

مبایعه نامه خام و اسناد خام کشف و ضبط شد.
موقوفــه ای با بیان اینکه پلیس موفق به دســتگیری 6 

نفر دیگر از اعضای این باند حین فروش اموال با اســتفاده از 
مبایعه نامه جعلی و ســند تك برگ جعلی، شد خاطرنشان 
کرد: به همشــهریان توصیه می کنم که در زمان خرید خانه 

و یا اتومبیل در صورت مواجه شدن با قیمت پایین تر از بازار 
ابتدا از اصالت سند مطمئن شوند و سپس اقدام به خریداری 

اموال کنند تا بعد ها در این خصوص دچار مشکل نشوند.

فرمانــده نیــروی انتظامی گفت: شناســایی و 
دســتگیری سرشــبکه ها و باندهای اصلی تولید و 
توزیع مواد مخدر و پاک ســازی محیط های آلوده از 

اولویت های اساسی ناجا است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار حسین  اشتری 
در همایش تخصصی معاونان ستادی، روسای پلیس مبارزه 
با مواد مخدر استان ها و معاونان عملیات فرماندهی مرزبانی 
سراسر کشور با  اشاره به برگزاری جلسات کاهش آسیب های 
اجتماعی با حضور سران قوا و مسئوالن دستگاه های مختلف 
در محضــر مقام معظم رهبری، بیــان کرد: معظم له بر لزوم 
تمرکز برای پنج آســیب اجتماعی تأکید ویژه ای داشتند که 
معضــل اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر نیــز یکی از این پنج 

آسیب مطرح شده بود.
اشــتری با تشــریح عملکرد پلیس برای مقابله با مواد 
مخدر گفت: از ابتدای ســال تاکنون، بیش از 588 تن انواع 
مواد مخدر توسط پلیس کشف شده است که تریاک در صدر 

این کشفیات می باشد.
وی بــا تأکید بر اینکه همه نهادهــای متولی در مبارزه 
با مواد مخدر باید ســهم و نقش خود را به خوبی ایفا کنند، 
تصریح کرد: متأسفانه شاهدیم که بار کم کاری و کج کارکردی 

برخی سازمان ها به نیروی انتظامی تحمیل می شود.
فرمانــده نیــروی انتظامی با  اشــاره بــه بهره مندی از 
تجهیزات پهپادی برای مقابله با مواد مخدر اظهار داشــت: 

الصاق پیوست های اطالعاتی در اجرای مأموریت های مبارزه 
با مواد مخدر یك ضرورت انکارپذیر اســت و بدون  اشــراف 

اطالعاتی نمی توان دراین عرصه به نقطه ایده آل رسید.
سردار  اشتری با تأکید بر ضرورت تمرکز بر روی باندها 
و شــبکه های اصلی تولید و توزیع مواد مخدر افزود: به هیچ 
وجه به قاچاقچیان کالن و خرده فروشان مواد افیونی و مخدر 
اجازه جوالن نمی دهیم و پاک سازی محیط های آلوده از مواد 

مخدر از اولویت های پلیس می باشد.
وی ادامه داد: جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر 
به عنوان یکی از برنامه های پلیس است که به صورت جدی 
دنبــال و اجرایی می شــود، به طوری که امســال پلیس در 
پایتخت و مناطقی چون شــوش و هرندی این گروه از افراد 
پرخطر و معتاد را جمع آوری و به مراکز نگهداری تحویل داد.

فرمانده ناجا با تأکید بر لزوم  اشراف اطالعاتی بر فضای 
مجازی بیان کرد: امروز شــاهدیم که قاچاقچیان مواد مخدر 
از بســترهای ســایبری و مجازی برای توزیع و فروش بهره 
می برند که همه این تحرکات در رصد پلیس می باشد اما باید 
از همه ظرفیت هــای موجود در مبارزه با مواد مخدر در این 

حوزه نیز بهره کافی و وافی ببریم.
توضیح سخنگوی ناجا 

درباره تعلل در روند صدور کارت خودرو
ســخنگوی ناجا دالیل تعلل در رونــد صدور و تحویل 

کارت خودرو را اعالم کرد.

ســردار احمد نوریان در پاسخ به این سؤال که چرا روند 
تحویل کارت خودرو زمان بر شــده اســت، به پایگاه خبری 
پلیس گفت: در شــرکت پشــتیبان طرف قرارداد ناجا برای 
تأمین مواد اولیه برای تولید کارها مشــکلی پیش آمده بود 
که اخیرا برطرف شده و »ریت« تولید صدور این کارت ها به 

روال قبل برگشته است.
وی افزود: در گذشته روزانه 40 هزارعدد از این کارت ها 
صادر می شد ولی به دلیل مشکالتی که در تأمین مواد اولیه 
بــوده، این عدد تقلیل پیدا کرده و از هفته آینده روند صدور 

سرعت خواهد یافت.
کاهش 3۰ درصدی 

شماره گذاری خودروهای نوشماره داخلی
رئیس مرکز شــماره گذاری پلیس راهور ناجا گفت: در 
ســال جاری در بخش شــماره گذاری خودروهای نوشماره 
وارداتی حدود 70 درصد کاهش داشــته ایم به شــکلی که 
شماره گذاری این خودروها از حدود 61 هزار دستگاه در 10 
ماهه ســال ۹6 به حدود 18 هزار دســتگاه در سال جاری 

رسید.
بــه گزار ش فــارس ســرهنگ علی محمــدی درباره 
شماره گذاری خودروهای نوشماره داخلی نیز اظهارداشت: در 
این بخش نیز در سال جاری حدود 750 هزار دستگاه خودرو 
شماره گذاری شد که این میزان نسبت به سال گذشته حدود 

30 درصد کاهش نشان می دهد.

فرمانده ناجا:

اجازه جوالن به قاچاقچیان کالن
 و خرده فروشان مواد مخدر را نمی دهیم

انهدام باند جعل اسناد امالک بدون مالک در شمال پایتخت

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

بیمه تکمیلی ایثارگران 
مجدداً به بنیاد سپرده شد


