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پنجشنبه  ۲۳اسفند ۱۳۹۷
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حوادث ـ اخبارکشور
آمادهباش پلیس و نیروهای خدماتی در آستانه بهار
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این بار یک ایرانی
قربانی
آزادی سالح
در آمریکا شد!

رسانههای آمریکایی تصاویر دردناکی از
یک دختر ایرانی مقیم آمریکا که نامزدش
ماه گذشته با شلیک گلوله به قتل رسید را
منتشر کردند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،ســارا،
دختر ایرانی که همسرش سه هفته پیش قربانی

قانون آزادی حمل سالح در آمریکا شد ،در روزی که قرار بود با یکدیگر ازدواج
کنند با چشــمانی اشکبار ســفره عقدش را بر روی قبر همسرش محمد پهن
کرد .ســارا بلوچ و محمد شریفی که هر دو دانشجوی دانشگاه شهر «نشویل»
در ایالت تنسی آمریکا بودند ،قرار بود یکشنبه گذشته ( ۱۹اسفند  )۹۷مراسم
ازدواج خود را با حضور خانوادههایشــان برگزار کنند ،اما قتل این جوان ایرانی
تمام آرزوهای او را بر باد داد.طبق گزارش رســانههای آمریکایی ،محمد ۲۴-
ســاله -ماه پیش زمانی که برای فروش دستگاه ایکسباکس خود به یک جوان
آمریکایی که در شــبکههای اجتماعی خواســتار خرید دستگاه او شده بود به
پارکینگ یک آپارتمان رفته بود ،هدف شلیک گلوله خریدار قرار گرفت و تالش
پزشکان برای نجات او بینتیجه ماند .سه هفته پس از این حادثه ،سارا  ۲۲ساله
در روزی که قرار بود آنها با یکدیگر ازدواج کنند با لباس سفید عروسی بر سر
قبر نامزدش محمد رفت و ســفره عقد خود را همانجا پهن کرد .رســانههای
آمریکایی با انتشــار تصاویر دردناکی از این مراسم از آن به عنوان یک تراژدی
یاد کردهاند.بنابر گزارش پلیس ،قاتل یک جوان سیاهپوست  ۲۰ساله است که
هماکنون در بازداشت به سر میبرد.
یک زن  ۲۱ساله در اسلوونی در اقدامی
عجیب برای گرفتن حدود  ۳۸۰هزار یورو
خسارت از شرکت بیمه ،دست خود را با اره برای دریافت
برقی قطع کرد!
زن
یک
اسلوونی
پلیس
یورونیوز،
به گزارش
خسارت بیمه!
 ۲۱ســاله را که برای دریافت خسارت از شرکت
بیمه دســت خود را با اره برقی قطع کرده بود ،بازداشــت کرده است .این زن
امیدوار بود که بتواند پس از قطع دســت حدود  ۳۸۰هزار یورو از شرکت بیمه
خسارت دریافت کند .پلیس اسلوونی بر این باور است که او مدت اندکی پیش
از حادثه خود را نزد این شــرکت ،بیمه کرده بود.والتار زرینســکی ،سخنگوی
پلیس ،در نشســتی خبری در این مورد گفت« :او با یکی از همدســتان خود
عمدی دســتش را با اره برقی از مچ قطع کرده اســت و امیدوار بود که بتواند
وانمود کند این اتفاق یک حادثه بوده است!»شایان ذکر است ،است که پزشکان
در بیمارســتان لیوبلیانا ،پایتخت اسلوونی ،موفق شدند دست او را پیوند بزنند.
این زن به همراه همدست  ۲۹سالهاش بازداشت شده است .آنها در صورتی که
در دادگاه مجرم شناخته شوند ممکن است به هشت سال زندان محکوم شوند.
همدست این زن یکی از اعضای خانوادهاش بوده است.

قطع عضو

روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی
نیروی دریایی
نوشــت :هکرهای چینــی فعالیت نیروی
آمریکا
دریایی آمریکا و متحدان صنعتی وی را رصد
میکنند.
در محاصره
والاســتریت ژورنــال در ادامــه این گزارش
هکرهای چینی
اضافه کرد :هکرهای چینی که زیرســاخت اصلی
ارتش پکن را ســاختهاند ،با نفوذ به تجهیزات مخابراتی ،چندین سال است که
نیروی دریایی آمریکا و شــرکای این کشور را در محاصره سایبری قرار دادهاند.
بر اســاس این گزارش ،هکرهای چینی عالوه بر رخنه اطالعاتی توانستهاند به
برخی تاسیسات دریایی آمریکا آسیب وارد کنند.یک افسر نیروی دریایی آمریکا
به والاستریت ژورنال گفت :ما در محاصره سایبری چینیها قرار داریم و اگر با
یرویم .به نوشــته این نشریه ،رخنه چینیها
این ویروس مقابله نکنیم از بین م 
به نیروی دریایی آمریکا وسیع و با همکاری روسیه صورت گرفته است.به دنبال
افشــای این گزارش ،ریچارد اسپنسر ســخنگوی نیروی دریایی آمریکا گفت:
حمالت و نفوذ به شــبکههای دریایی ما توســط چینیها چیز جدیدی نیست،
اما بهتازگی هکرهای چینی تالش خود را برای ســرقت اطالعات مهم افزایش
دادهاند .پیشاز این نیز ،جیمز دورسری کارشناس امنیت سایبری در مصاحبه
بــا فاکس نیوز گفته بود ،فرماندهی نیــروی دریایی امریکا بهتازگی به ماهیت
جدی تهدیدات ســایبری پی برده اســت و ب ه طور مداوم به توسعه فرهنگ و
آگاهــی کارکنان در حوزه امنیت ســایبری در کنار تقویت قابلیتهای فناوری
اطالعات روی آورده اســت.عالوه براین ،شرکت امنیتی آی دیفینس اعالم کرد،
هکرهای چینی در هفته گذشته با هدف سرقت تحقیقات نظامی دریایی بیش
از  27دانشگاه در ایاالتمتحده و کانادا را مورد هدف حمله سایبری قرار دادهاند.
دوقلوهای به هم چسبیده بوتانی ،بعد
از یک ســفر طوالنی به استرالیا برای عمل
جراحی جداســازی ،باالخره جدا از هم به
خانه برگشتند.
«نیما و داوا پلدن» در سال  2017در حالی
متولد شــدند که از ناحیه شکم به هم چسبیده

جداسازی
تآمیز
موفقی 
دوقلوهای
به هم چسبیده

بودند و تقریبا هر حرکت مستقلی برای هریک از آنها ناممکن بود.
این جراحی با یک گروه  25نفره پزشــکان و متخصصان بعد از  6ســاعت
انجام شد و  6ماه طول کشید تا این کودکان به زندگی عادی خود برگردند.
رئیس ناســا ضمن ابــراز امیدواری از
یک زن
حضور بیشــتر زنان در برنام ههای آژانس
نخستین
فضایی آمریکا (ناسا) اعالم کرد :به احتمال
مسافر احتمالی زیاد نخستین کســی که قدم بر روی کره
مریخ میگذارد ،یک زن خواهد بود.
مریخ
به گزارش شــبکه خبری سی ان ان« ،جیم
برایدنســتاین» رئیس ناسا ضمن حضور در برنامه رادیویی ‘ساینس فرای دی’
اذعان کرد :احتمال اینکه یک زن نخســتین فردی باشد که قدم بر مریخ می
گذارد زیاد است.برایدنســتاین از شخص خاصی برای حضور در این برنامه نام
نبرد ،اما گفت :این زنان هســتند که در خــط مقدم برنامههای آژانس فضایی
آمریکا (ناســا) هستند.وی در پاسخ به سوال یک کاربر در توئیتر که گفته بود
آیا زنان هم میتوانند در سفر بعدی ناسا به کره ماه حضور داشته باشند ،گفت:
«قطعا ،زنان در این امر پیشــتاز خواهند بــود».وی در واقع از احتمال حضور
یک زن در سفر بعدی به ماه نیز خبر داد.به گزارش آژانس فضایی آمریکا ،این
سازمان از سال  1978و زمانی که  6زن به گروه فضا نوردان ناسا پیوستند ،راه
طوالنی را پیموده اســت؛ امروز  34درصد فضانوردان فعال ناسا را زنان تشکیل
میدهند.رئیس ناســا گفت :آژانس فضایی آمریکا متعهد به اســتفاده متنوع و
گســتردهای از استعدادهای جهانی است و ما مشتاقانه منتظر حضور نخستین
زن بر روی مریخ هستیم.ناسا اخیرا اعالم کرده است که  29مارس ( 9فروردین)
نخســتین تیم زنانه خود را به یک راهپیمایی  7ساعته فضایی خواهد فرستاد.
تهای فضایی ناسا حضور داشتند.
پیشتر دو یا یک مرد و یک زن در مأموری 
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با رژه و مانور عملیاتی دســتگاههای خدماترسان
جادهای برگزار شد.
به گزارش ایرنا ،رزمایش بزرگ ترافیک و خدمات ســفر
نوروز  1398صبح دیروز با هدف نمایش آمادگی ،همیاری،
توانمنــدی ،ارتقای نظم و انظبــاط ترافیکی ،تامین ایمنی،
سالمت سفرهای نوروزی و کاهش سوانح و حوادث رانندگی
با شــعار «پرهیز از خطر و آرامش در سفر» در ضلع جنوبی
حرم امام (ره) برگزار شد.
در این رزمایــش فرمانده نیروی انتظامی ،رئیسپلیس
راهنمایــی و رانندگــی ،نمایندگان امداد خودرو ،ســازمان
راهداری و حملونقل جاده ای ،اورژانس  ،هالل احمر ،بیمه
و سایر سازمانهای خدماتی حضور داشتند.
آمادگی کامل نیروهای پلیس
برای خدماتدهی مطلوب به مردم در نوروز
فرمانــده نیروی انتظامی در این رزمایش بااشــاره به
راهانــدازی و فعالیت قرارگاه نــوروزی پلیس ،گفت :قرارگاه
نوروزی پلیس از  25اســفندماه جاری تا پایان  17فروردین
 98فعال خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،ســردار حسیناشتری
بااشــاره به آمادگــی  100درصدی نیروهــای پلیس برای
خدماتدهــی به مردم ،افــزود :در راســتای خدماتدهی
مطلوب ،نقاط حادثه خیز احصاء شده و تعدادی از این نقاط،
مشکل شان برطرف و الباقی نیز در دست اقدام است.
اشتری بااشاره به عوامل موثر در وقوع تصادفات ،عنوان
کــرد :عالوهبر بحث ایمنی خودروها و زیرســاختها ،عامل
انسانی مهمترین مولفه در وقوع تصادفات به شمار میآید .در
واقع سهم رانندگان بیش از سایر مولفهها در وقوع تصادفات
اســت بنابراین از همه رانندگان درخواســت داریم حتما به
قوانین راهنمایی و رانندگی و توصیههای پلیس توجه داشته
باشند.
وی خاطر نشــان کــرد :بیش از  85درصــد تصادفات
به واســطه سبقت و ســرعت غیرمجاز ،عدم توجه به جلو و
خوابآلودگی و خســتگی رانندگان اتفاق میافتد و این آمار
بیانگر سهم مهم و موثر رانندگان در کاهش تصادفات است.
فرمانده ناجا بااشــاره به حضور فعــال نیروهای پلیس
در اقصی نقاط کشــور ،تأکید کرد :بخــش قابل توجهی از
تصادفات در  30کیلومتری شــهرها رخ میدهد و امسال بنا
داریم نیروهای پلیس را به صــورت ویژه در  30کیلومتری
شهرها متمرکز کنیم.
اسکورت کاروانهای راهیان نور
سرداراشتری در حاشــیه این رزمایش هم در پاسخ به
ســؤالی درباره همراهی گشــتهای پلیس در طول سفر با
کاروانهای راهیان نــور ،گفت :همکاری خوبی میان نیروی
انتظامی و ســتاد راهیان نور وجــود دارد؛ همزمان با اعزام
کاروانهــای راهیان نور بــه مناطــق دوران دفاع مقدس،
گشتیهای پلیس این کاروانها را از مبدأ تا مقصد همراهی

و مشایعت میکنند تا شاهد حوادث ناگواری نباشیم.
کنترل رفتار رانندگان
با بهرهگیری از تجهیزات هوشمند
رئیــسپلیس راهنمایــی و رانندگی ناجا هــم در این
رزمایش گفت :پلیس راهور ناجا با حضور  35هزار نفر نیرو و
با مشارکت بیش از  65هزار نیرو از سایر دستگاهها و بیش از
 10میلیون نفر همیار پلیس و پلیس یار نوجوان 800 ،هزار
نفــر فرهنگ یار پلیس و  100هزار نفر بازرس نامحســوس
مردمی طــرح نوروزی را پیش میبرد.ســردار ســیدکمال
هادیانفر افزود :پلیس راهنمایــی و رانندگی ناجا همزمان با
آغاز طرح نوروز  98و با استفاده از تجهیزات و تکنولوژیهای
جدید شــامل دو هزار دستگاه دســت افزاری موبایلی ثبت
تخلفات ،هزار و  200دســتگاه ردیاب لحظهای برای کنترل
گشتهای پلیس راه و راهور ،یک هزار دستگاه دوربین البسه،
یک هزارو  300دستگاه خودرو کمکی از سایر ردههای ناجا و
همچنین بهرهگیری از چهار هزار و  500نیروی کمکی برای
کنترل رفتار رانندگان پرخطر ایفای نقش میکند.
ترخیص خودروهای متخلف به مناسبت نوروز
هادیانفر همچنین در حاشیه این رزمایش گفت :مطابق
هماهنگیهای صورت گرفته ،راننــدگان خودروهای دارای
باالی یک میلیون تومان جریمه میتوانند از  28اســفند تا
پایــان  17فروردین به مراکز مربوطــه مراجعه و خودرو را
ترخیص کنند .در واقــع برابر این تدبیر ،مدت زمان توقیف
شــده چنین خودروهایی ،بخشــیده میشــود و رانندگان
میتوانند با پرداخت جریمه خودرو شان را ترخیص کنند.
وی اظهارداشــت :مطابق هماهنگی بــا فرمانده نیروی
انتظامی و موافقت ایشــان ،تمــام خودروهایی که به علت
تخلفات رانندگی توقیف شدهاند از  25اسفندماه میتوانند به
پارکینگها مراجعه و (با پرداخت جریمه) خودرو را ترخیص
کننــد؛ البته چنین تدابیری به منظور خدماتدهی به مردم

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده
تعاونیهای البرز ایرانیان و ولیعصر ،در شعبه چهارم
دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخاللگران و مفسدان
اقتصادی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی
برگزار شد.
به گــزارش میزان ،در ابتــدای جلســه دادگاه قاضی
صلواتــی با بیان اینکه این پرونده  ۳۵۳جلد دارد ،گفت :کل
سرمایهگذاران  ۹۱هزار نفر هستند و تاکنون  ۶هزار و  ۳۶نفر
از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه دادهاند.
وی افــزود :از تیر  ۹۱تا آذر  ،۹۶گردشــکار مالی البرز
ایرانیان  ۴۳هزار میلیارد تومان و از اردیبهشت  ۹۴تا اسفند
 ،۹۶گردشــکار مالی شرکت تعاونی ولیعصر  ۱۷هزار و ۶۰۰
میلیارد تومان بوده است.
رئیــسدادگاه ،تعهد باقیمانده البــرز ایرانیان را تا روز
دســتگیری متهمان ۱۴۰۰ ،میلیارد تومان و شرکت تعاونی
ولیعصــر را  ۲۵۹میلیارد تومان عنوان کــرد و گفت :بانک
مرکزی از طریــق بانک تجارت  ۷۰۰میلیــارد تومان خط
اعتبــاری ایجاد کرد که  ۶۳۰میلیارد توســط بانک تجارت
پرداخت و  ۱۶هزار و  ۲۰۰نفر از سپردهگذاران البرز ایرانیان
تسویه شــدند .از طریق بانک کشــاورزی نیز برای شرکت
تعاونی ولیعصر ۱۳۰ ،میلیارد خط اعتباری ایجاد شــده که
 ۱۳۵میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده و در واقع بیشــتر از
آن مقداری که گرفته ،هزینه نموده و  ۱۵هزار و  ۳۵۶نفر را
تسویه کرده است.
در ادامه نماینده دادستان مشخصات متهمین را به شرح
زیر اعالم کرد:
 «.1امیر حســین آزاد» ،شغل بیکار ،باسواد ،فاقد سابقه
کیفری ،بازداشت با قرار موقت از .95/12/16
« .۲حســن قریانی» متولد  ،۵۴باســواد ،فاقد ســابقه
کیفری ،بازداشت با قرار موقت از .96/3/28
« .۳مهدی بهرامی حســنآبادی» متولــد  ،۵۹بیکار،
متاهل ،باســواد ،فاقد ســابقه کیفری و بازداشــت از تاریخ
.97/3/27
نماینده دادستان با بیان اینکه اتهام متهمین اول و دوم
اخالل عمده در نظام اقتصادی کشــور با علم به موثر بودن
اقدامات در اخالل و افســاد فــیاالرض و اتهام متهم ردیف
ســوم معاونت در اخالل عمده است ،گفت :بانک مرکزی به
دفعــات متعدد به این افراد تذکر داده اســت که در صورت
ادامه فعالیتهای خود مشمول جرم اخالل در نظام اقتصادی
خواهید شد.
وی بااشــاره به گردشکار پرونده گفت :نحوه تشکیل
موسســه البرز اعتبار ایرانیان به اینگونه اســت که ابتدا به
عنوان شرکت امیرالمومنین در سال  ۸۷ازسوی ثبت اسناد و
ک اشرفیه به سرمایه  ۷میلیون و  ۵۰۰هزار ریال به ثبت
امال 
رسیده است .موضوع این شرکت منحصرا برای اعضا پرداخت

و تخصیص وام و انجام خدمات اعتباری بوده است که بعد از
تغییرات در دورههای مختلف از تعاونی امیرالمومنین به البرز
ایرانیان تغییر مییابد.
نماینده دادســتان درباره نحوه تشکیل تعاونی ولیعصر
اظهار داشــت :این تعاونی در ســال  ۸۸به ثبت رسید و در
سال  ،۹۲به دلیل تخلفات مدیرعامل وقت تعطیل و زیانده
ت مدیره جدید کامال
شد و بعد از ســال  ۹۲با تشکیل هیئ 
خانوادگی راهاندازی شد که سرمایه اولیه آن  ۶میلیون ریال
بوده است.
وی با اشــاره به اعمــال نفوذ این متهمیــن در برخی
اســتانها گفت :این متهمین که در برخی اســتانها مثل
کرمانشــاه ،ایالم و همدان شعباتی از موسسه را افتتاح کرده
بودند با فشار به مراجع انتظامی استانها مثل استان ایالم از
پلمب شعب جلوگیری میکنند.
نماینده دادســتان بیان کرد :موسســه فردوسی پس از
اینکه تصمیم به کنار گذاشتن موسسه البرز ایرانیان گرفت
در تصمیمی جدید با موسسه فرشتگان قرار شد ادغام شوند
و تحت عنوان موسسه آرمان به فعالیت خود ادامه دهند لذا
این متهمین بالفاصله پس از آگاه شدن از این موضوع اقدام
به جعل مهر و سربرگ موسســه آرمان کرده و با در اختیار
گذاشــتن این اوراق در شهرستانها به فعالیتهای مجرمانه
خود ادامه میدادند.
وعده پرداخت سودهای غیرمتعارف برای جذب سرمایه
وی دیگر اتهامات این افراد را به شرح زیر اعالم کرد:
 وصول وجه خارج از سیســتم بهاشــخاص حقیقی.این متهمین حتی به دستورات قضایی مبنی بر عدم افتتاح
حساب اهمیتی نداده بلکه با کارهایشان انسداد حسابها را

صورت گرفته و امید است شهروندان نیز به قوانین راهنمایی
و رانندگی توجه بیشتری داشته باشند.
آمادگی اورژانس برای خدماتدهی نوروزی
رئيس ســازمان اورژانس کشــور نیز در رزمایش بزرگ
خدمات سفر نوروزی  98گفت :تعداد  ۵۵۰۰آمبوالنس۴۱ ،
فرونــد اورژانس هوایی ۳۳۰ ،موتور آمبوالنس و  ۴۱اتوبوس
آمبوالنس در طرح نوروزی  ،۹۸آمادگی خدمترســانی به
هموطنان را دارند .به گزارش وبدا ،پیر حســین کولیوند با
بیان اینکه سازمان اورژانس کشور درصدد است تا با استفاده
از نهایت توان و ظرفیت خود و همچنین همکاری با ســایر
نهادهــای مربوطه ،تعداد مرگ و میــر جادهای کاهش پیدا
کند ،افــزود :به دلیــل اینکه  ۶۰درصــد تصادفات در ۳۰
کیلومتری شــهرها رخ میدهد ،بیش از  ۶۰۰کمپ نوروزی
را در این نقاط ایجاد کردهایم تا چنانچه تصادفی رخ داد ،در
لحظات اولیه ،به مصدومان رســیدگی شده و تعداد مرگ و
میر جادهای کاهش پیدا کند.
کولیوند ادامه داد :در قالب بحث ســامت و پزشــکی
هم به همراه فعالیتهای وزارت بهداشــت ،به ارائه خدمات
میپردازیم و نظارت کاملی را بر رستورانهای بین جادهای
هم از نظر مواد اولیه سالم و هم نحوه پخت و پز آنها داریم.
خدمترسانی امدادگران هالل احمر به مسافران نوروز
رئیسجمعیت هالل احمر کشــور هم در این رزمایش
گفت :پنج هزار و  500امدادگر و نجاتگر در یک هزار و 421
پایگاه در سراســر کشور به مسافران نوروزی خدمات رسانی
میکننــد .به گزارش ایرنا ،علیاصغــر پیوندی با بیان اینکه
 500تیم واکنش ســریع و  24پایگاه امدادی در  31استان
کشــور فعال و نوروز امســال را با آمادگی بیشتری به مردم
خدمات میدهنــد ،افزودیک هزار و  500خودروی امدادی،
آمبوالنس و خودرو امداد و نجات در پایگاههای این سازمان
مستقر و آماده امدادرسانی هستند.

آغاز محاکمه متهمان تعاونیهای «البرز ایرانیان» و «ولیعصر»
در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی

دور میزدهاند.
 صدور ضمانتنامههای غیرقانونی برای افراد واشخاصمختلف ۲۹ .هزار میلیارد ریال و  ۸هزار و  ۷۰۰میلیارد ریال
دو نمونه از ضمانتنامههای غیر قانونی صادر شــده از سوی
متهمین است.
 اعطای تسهیالت غیرقانونی با مبالغ کالن .متهمین باســپردههای مردمی اقدام به اعطای تسهیالت کالن به افراد
خاص میکردند و هیچگونه ضمانتنامههای معتبری از آنها
اخذ نمیکردند .به طوری که حدود  ۲۲۰تسهیالت اعطایی
کالن و  ۲۸مورد تسهیالت اعطایی با سود کمتر از  ۴درصد
در پرونده این افراد وجود دارد .البته این تســهیالت را برای
افراد و مدیران آشنا استفاده میکردند.
 حسابسازی با دستور مدیریتی. پرداخت سود خارج از سیستم .متهمین با وعدههاییخــارج از عرف و خارج از چارچوب بانــک مرکزی اقدام به
فریب مردم و جذب سرمایههای مردمی میکردند پرداخت
ســود  ۴۵درصد در موسسه آرمان و اعطای سود  ۳۵درصد
برای موسسه ولیعصر گزارش شده است.
 خریــد و فروش امــاک بدون رعایت تشــریفات وانجام کارشناســیها .متهمین با پول و ســپرده مردم اقدام
به خریدهای ســلیقهای و گاهی خریدهای بسیار گرانتر از
قیمت واقعی میکردند مثال خرید خودروهای لوکس و خرید
ملک اقدسیه نمونههایی از این دست میباشد.
 حیف و میل اموال و سپردههای مردم و تجملگرایی.پس از قرائت بخشی از این کیفرخواست ،قاضی صلواتی
با اعالم ختم جلســه ،گفت :جلســه بعد در روز شنبه آتی
ساعت  ۹صبح خواهد بود.

واردات شکر از مرز خوزستان آغاز شد

در پی افزایش قیمت شــکر در روزهای پایانی
امسال ،واردات شکر از مرز خوزستان دوباره آغاز
شد و همزمان پرونده یک هزار و  500میلیارد ریالی
نیز برای محتکران شکر تشکیل شده است.
واردات شــکر ،که پیش از این و در پی افزایش تولید،
ممنوع شــده بود ،با گرانی ناگهانی شکر و اختالل در بازار
آن ،از حدود یک هفته پیش ،دوباره از سرگرفته شد.
وزارت جهاد کشــاورزی گفته است که مجوز واردات
 400هــزار تا  600هزار تن شــکر را در ســال  98صادر
کرده است.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار
کشور بااشاره به برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی برای
واردات شکر خام،گفت :در چند روز اخیر  70هزار تن شکر
خام از طریق بندر امام خمینی وارد شده که تا کنون 28
هزار تن از بار کشتی تخلیه شده و این روند ادامه دارد.
خدارحم امیریزاده افزود :یک کشتی با  60هزار تن
شکر خام نیز در راه است که تا قبل از پایان سال از طریق
بندر امام وارد کشور میشود.
وی ادامه میدهد 10 :هزار تن از شــکر خام وارداتی
به کارخانه قند دزفول و  10هزار تن نیز به شرکت توسعه
نیشکر برای تصفیه و عرضه به بازار داده شده است.
امیری زاده با بیان اینکه ســهمیه شــکر هر اســتان

توسط شــرکت بازرگانی دولتی در تهران تعیین میشود،
خاطرنشان کرد :شکرهایی که اخیرا وارد شده به حدود 10
استان صادر میشود و سهم شکر مورد نیاز خوزستان نیز
از همین محل تامین میشود ،اگر چه میزان این سهمیه
هنوز مشخص نشده است.
وی التهاب در بازار شــکر را مربوط به روزهای پایانی
ســال و افزایش مصــرف کارگاههای تولید شــیرینی و
قنادیها میداند و میگوید :این گرانی ناشــی از کمبود
شکر نیست ،با این حال شرکت بازرگانی دولتی در تامین
کاالهای اساسی به صورت جدی ورود کرده است.
بعد از افزایش قیمت کاالهای اساســی ،گرانی شکر،
اختــال در بازار این محصول را در روزهای اخیر به دنبال
داشته اســت .شــکر که با نرخ مصوب  30هزار ریال در
کارخانــه و  34هزار ریال در مغازه باید به فروش برســد،
اکنون در برخی فروشــگاهها نایاب شده و یا با  70درصد
بیش از این قیمت فروخته میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان در همین رابطه
از تشکیل  2پرونده در زمینه تخلف شرکتهای تولید شکر
خبر داده و گفته است :مبلغ تخلف در یکی از این پروندهها
 900میلیارد ریال و دیگری  600میلیارد ریال است.
رضا ســعیدی از ذکر نام این شرکتها خودداری کرد
و افزود :پرونده این تخلفات روز دوشــنبه توسط سازمان

صنعت ،معدن و تجارت خوزســتان ارائه شــده و در حال
بررسی اســت که هنوز رای نهایی درباره آنها صادر نشده
است .وی معاونت اقتصادی استانداری خوزستان و سازمان
صمت را مسئول رسیدگی به گرانی شکر اعالم کرد.
معاون نظارت و بازرســی ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت خوزســتان (صمت) همچنین درباره علت افزایش
قیمت شــکر در روزهای اخیرگفت :خشکسالی و کاهش
تولیــد همچنین َجو روانــی ایجاد شــده در میان مردم
و «احتــکار خانگی» به این معنی کــه مردم بیش از نیاز
خود شــکر خریداری میکنند؛ جوســازیهای دالالن و
سوءاستفادهکنندگان در ســطح بازار دست به دست هم
دادند تا بازار شکر از حالت آرامش خارج شود.
علی محمد رحمانی نیاز ســاالنه شکر کشور را 2/2
میلیون تن عنوان کرد و افزود :بر اســاس اعالم مسئوالن
وزارت جهاد کشاورزی ،خشکسالی امسال منجر به کاهش
تولید  600هزار تا  700هزار تن شــکر در کشــور شده
که شــرکت بازرگانی دولتی متعهد به تامین آن از طریق
واردات شکر شده است.
وی با بیان اینکــه بارندگیهای اخیر باعث تاخیر در
برداشت نیشکر در خوزستان شده ،افزود :شرکت کشت و
صنعت توسعه نیشکر که تصفیه شکر خام را کاهش داده و
منجر به کاهش عرضه شکر به بازار شده است.

سوت نخستین قطار تهران  -همدان
به صدا درآمد

نخستین قطار مسافربری مسیر تهران  -همدان
ساعت  10و  30دقیقه صبح روز چهارشنبه  22اسفند
ماه وارد همدان شد.
مدیرکل راهآهن غرب کشــور در حاشیه ورود نخستین
توگو با خبرنگار ایرنا افزود :این
قطار تهران  -همدان در گف 
قطار از دیروز چهارشنبه در مسیر تهران به همدان و بالعکس
مسافران را جابجا میکند.
روحاهلل تقــیزاده اضافه کرد :ســرعت ایــن قطار 140
کیلومتر در ســاعت است و در مدت سه ساعت و  20دقیقه
مسیر یاد شده را طی میکند.
مدیرکل راهآهن غرب کشور اظهار داشت :این قطار هر
روز از ساعت  6صبح از تهران حرکت کرده و ساعت 12ظهر
نیز مسافران را به تهران میبرد.
وی ادامه داد :پیشبینیها برای حرکت دومین قطار نیز
در این مسیر صورت گرفته است و در صورت استقبال مردم،
روزانه یک قطار دیگر در این مسیر تردد میکند.
مدیرکل راهآهن غرب کشــور اظهار داشت :این قطار با
داشــتن صندلی اتوبوسی ،بین  300تا  320مسافر را جابجا
میکند.
تقیزاده بااشــاره به اینکه در روزهای عید نوروز ،تعداد
مسافران تهران به همدان بیشتر است تاکید کرد :این قطار
ویژه نوروز  98راهاندازی شده است و ساعت حرکت آن پس
از تعطیالت عید تغییر میکند.
وی اضافه کرد :قیمت بلیت این قطار تا  24اسفند جاری
 400هزار ریال و پس از آن 510هزار ریال تعیین شده است.
تقیزاده ادامه داد :در حال حاضر یک روز در میان قطار
همدان  -مشهد حرکت دارد و تاکنون استقبال خوبی از آن
صورت گرفته است.

حوادث کوتاه از کشور
بازداشت محتکر

ســاری – ایســنا :فرمانده انتظامی مازندران گفت :پلیس با انجام اقدامات
اطالعاتی موفق به شناسایی یک محتکر آجیل و تنقالت شب عید در شهرستان
ســاری شد .سرتیپ سید محمود میر فیضی افزود : :در بازرسی از محل دپوی
کاال توســط متهم یک هزار و  350کیلــو انواع تنقالت و آجیل که متهم قصد
عرضه آن در روزهای پایانی سال را داشت ،کشف کردند.
وی  ،ارزش کاالهای کشف شده را بالغ بر یک میلیارد و  200میلیون ریال
عنوان کرد و گفت :کاالی کشف شده به سازمان اموال تملیکی استان تحویل و
متهم نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

قاچاق مرغ زنده

اراک – خبرنــگار کیهــان :فرمانده انتظامی شهرســتان خمین گفت :در
عملیاتی پلیس از خروج غیر قانونی  22تن مرغ زنده گوشتی از استان مرکزی
جلوگیری کرد.ســرهنگ عزیز عزیزی اظهار داشــت :ماموران انتظامی ،شش
دستگاه کامیون حامل مرغ زنده گوشتی را در محورهای مواصالتی شهرستان
خمین شناسایی و متوقف کردند.وی افزود :در بررسیهای انجام شده ،مشخص
شــد که رانندگان خودروها بدون اخذ مجوزهای قانونــی اقدام به انتقال مرغ
زنده گوشتی به خارج از استان کردند.با هماهنگیهای انجام شده باسازمانهای
مسئول ،خودروها به کشتارگاه انتقال یافتند.

کشف مواد محترقه

زاهدان – خبرنگار کیهان  :رئیسپلیس آگاهی استان سیستان وبلوچستان
از کشــف مواد محترقه درزاهدان خبر داد .ســرهنگ ابراهیم مالشاهی گفت:
مأموران موفق به شناســایی یک دستگاه خودرو پژو  405شدند که در انتقال
مواد محترقه از شهرستان سراوان به مرکز استان فعالیت داشت.
وی افزود :خودرو مذکور که دارای پالک مخدوش بود پس از رســیدن به
زاهدان وارد منطقه «کوی قدس» شــده و اقدام به تخلیه پنج کیسه کاال کرد
که بالفاصله مأموران وارد عمل شدند و به راننده آن دستور توقف دادند اما وی
با استفاده از شلوغی جمعیت در محدوده وقوع جرم متواری شد .وی ادامه داد:
در بررسی محموله کشف شده  90هزار و  285قلم انواع مواد محترقه کشف و
تالش برای دستگیری راننده خودرو در دستور کار پلیس قرار گرفت.

تولید آزمایشی
شمش آلومینا در جاجرم
کلید خورد

جریمه قاچاقچی نفت

مرحله آزمایشی تولید نخستین محصول شمش
آلومینای شــرکت آلومینای جاجرم با حضور معاون
امور اقتصادی و توســعه منطقهای وزیر کشــور در
خراسان شمالی آغاز شد.
به گزارش ایرنا در این آیین نخســتین دیگ بخار واحد
تولید شمش آلومینای جاجرم روشن شد تا تولید آزمایشی
محصوالت این واحد صنعتی بزرگ آغاز و برای بهرهبرداری
رسمی آماده شود.
واحد تولید شــمش آلومینای جاجــرم به عنوان طرح
توسعه این صنعت ،قرار است به زودی به بهرهبرداری برسد.
برای این طرح  10هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده
که با بهرهبرداری از آن ســاالنه  40هزار تن شــمش تولید
میشود.
به گفتــه فرماندار جاجرم ،شــرکت صنعتــی آلومینا
 2000فرصــت شــغلی مســتقیم داشــته و از ابتــدای
امســال  400نفــر در این شــرکت اســتخدام شــدهاند.
شهرستان جاجرم قطب تولید پودر آلومینا در کشور است.

ضبط سالح شکارچی

صاعقه در ریگان
یک کشته بر جا گذاشت

فرماندار ریگان گفت  :صاعقه شــدید در منطقه
عشایری و کوهستانی ســیفالدین این شهرستان
منجر به کشته شــدن یک نفر و مجروحیت سه نفر
دیگر شد.
توگو با ایرنــا افزود :یک دختر 23
امیــن باقری در گف 
ساله که بیرون از چادرهای عشایری منطقه سیف الدین در
محیط باز بوده دچار صاعقه شد.
وی اظهار داشــت :همزمان بعد از صاعقه زدگی دختر
جــوان  2مرد  30و 25و یک نوجوان  16ســاله به منظور
کمک به سمت وی رفتند که آنها نیز به دلیل برخورد صاعقه
زخمی شدند.
فرماندار گفت :نیروهای هالل احمر در کوتاهترین زمان
ممکن به محل حادثه اعزام شــدند و مجروحان این حادثه
را به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ریگان انتقال دادند.
باقری تصریــح کرد:همچنین برخــورد صاعقه با یکی
از چادرهای عشایری منطقه ســیفالدین نیز موجب آتش
گرفتن چادر و تلف شدن چند راس گوسفند شد.
منطقه کوهســتانی سیفالدین در  72کیلومتری مرکز
شهرستان ریگان واقع در استان کرمان قرار دارد.

زندانی محکوم به قصاص
در البرز از چوبه دار
رهایی یافت

مدیر ندامتگاه کرج گفت :با رضایت اولیای دم یک
زندانی محکوم به قصاص در این ندامتگاه از چوبه دار
رهایی یافت و به زندگی بازگشت.
توگو با خبرنگار ایرنــا افزود :این
ایرج فتاحــی در گف 
زندانی بنام «ح .م» متولد 1371حدود پنج ســال پیش در
جریان نزاع و درگیری جوان  23سالهای را به قتل رساند.
وی ادامه داد :این زندانی در مدت تحمل کیفر به شدت
متاثر و از رفتار خود پشــیمان و همواره مشغول عبادت نماز
و دعا بود که مســئوالن و مددکاران اجتماعی ندامتگاه کرج
با مشاهده این وضعیت از اولیای دم تقاضای بخشش کردند.
فتاحی گفت :تالش و زحمات گروه مددکاران اجتماعی
تــا زمان پای چوبه دار نتیجهای نــداد تا اینکه اولیای دم از
خون عزیز خود در پای چوبهدار گذشتند و فرصت دوبارهای
به این مددجو دادند.
وی اظهار داشــت :از ابتدای ســال  96که کمیته صلح
و ســازش در ندامتگاه کرج تشــکیل شد تا کنون تعداد 86
محکوم به قصاص تحت پوشش قرار گرفتهاند که از این تعداد
17نفر با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافتهاند.

سارق احشام در درگیری
با ماموران انتظامی کشته شد

همدان -خبرنگار کیهان:
فرمانــده انتظامی شهرســتان نهاوند گفت :در
درگیری مسلحانه سارقان احشام با پلیس نهاوند یک
نفر کشته و دو نفر مصدوم شدند.
شــااحمد ســاکی گفت :براساس گزارشــات مردمی از
روســتای بخش مرکزی و بخش گیان مبنی بر اینکه چند
روزی اســت چند نفر مسلح با خودروی پژو به قصد سرقت
احشام در اطراف روستا رفت و آمد میکنند ،پیگیری موضوع
در دستور کار قرار گرفت.
وی افــزود :زمانی که پلیس مطلع شــد این خودرو به
همراه چهار نفر از روســتای دهنوســفلی در حال سرقت و
فرار هستند مهار و مسدود کردن راههای خروجی انجام که
با وجود ایست مکرر ماموران انتظامی و اخطار با تیر هوایی،
خودروی سارقان به سمت روستای فارسبان متواری شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند عنوان کرد :متاسفانه
ســارقان در حین فرار به سمت نیروهای انتظامی تیراندازی
کردند ولی با تالش نیروهای انتظامی خودرو مجبور به توقف
شد و در جریان تعقیب و گریز یک نفر از سارقان کشته و دو
نفر نیز مصدوم شدند.
وی خاطرنشان کرد :سارق دیگری که به سمت کوههای
اطراف متواری شده بود دستگیر شد و از این باند یک قبضه
اسلحه وینچستر ،تعدادی فشــنگ به همراه پالک سرقتی
کشف شد.

تبریز – ایســنا :مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی گفت:
متهم قاچاق نفت سفید در شبستر به بیش ازسه میلیارد ریال جریمه محکوم
شد.ســید احد یوزباشی گفت :طبق اطالعات واصله توسط پلیس آگاهی دایره
مبارزه با قاچاق کاال و ارز شبستر مبنی بر حمل سوخت قاچاق با تریلی کشنده
توسط یک فرد ،این محموله کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه متهم در اظهارات خود ،نوع سوخت را گازوئیل اعالم کرد،
افزود :بعد از نمونهبرداری از کاالی مکشــوفه و انجام آزمایش از سوی شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه استان ،سوخت مکشوفه نفت سفید اعالم
شــد .وی گفت :ارزش ریالی هر لیتر نفت ســفید  ۵۲هزار ریال بوده که مبلغ
سوخت مکشوفه نیز برابر یک میلیارد و  ۵۶۰میلیون ریال است.
ساری – خبرنگار کیهان :ماموران محیط زیست در حین گشت و کنترل در
شهرستان فریدونکنار  11قبضه سالح شکاری را در سه عملیات کشف و ضبط
کردند.در عملیات نخست  ،ماموران یگان حفاظت زیست در حین گشتزنی و
کنترل در شهرستان شکارچیان غیر مجاز را به همراه شش قبضه سالح شکاری
کشف کردند .همچنین در عملیات دوم ،ماموران یگان حفاظت زیست در حین
گشــت وکنترل در تاالب ازباران فریدونکنار از شکارچیان غیر مجاز پنج قبضه
سالح شکاری که یک قبضه آن قاچاق بود  ،کشف کردند و در عملیات سوم نیز
یک قبضه سالح شکاری کشف و ضبط کردند.

دستگیری فروشنده مواد محترقه

آبیک – خبرنگار کیهان :فرمانده حوزه انتظامی شهرستان آبیک گفت :بیش
از 10هزار مواد محترقه شامل کپسولی؛ ترقه؛ منورهای غیر استاندارد در آبیک
از سوی ماموران پلیس پیشگیری کشف و ضبط شد .سرهنگ حسنوند افزود:
در پی دریافت گزارشــاتی مبنی بر خرید و فــروش مواد محترقه افراد دو باب
مغازه صنفی و چند فرد دستفروش که مبادرت به خرید و فروش مواد محترقه
نموده بودند دستگیر و با تشکیل پرونده تخلف تحویل مراجع قضایی شدند.

آتش در کارگاه

مشهد – باشــگاه خبرنگاران جوان  :مدیرعامل سازمان آتشنشانی مشهد
گفت :کارگاه تولید خوراک دام در حومه مشهد دچار آتشسوزی شد.
حسن جعفری افزود :این آتشسوزی در جاده کالت ،روستای خلقآباد رخ
داد .وی با بیان اینکه این آتشســوزی خسارت جانی نداشت ،گفت :حریق با
تالش آتشنشــانان در کمترین زمان ممکن مهار و از سرایت به اماکن مجاور
نیز جلوگیری شــد و علت وقوع آن به دلیل گســتردگی نیازمند بررسیهای
بیشتر است.

شکار شکارچی

خرمآباد – مهر :رئیساداره حفاظت محیطزیســت سلســله از دستگیری
شکارچی که پس از درگیری مســلحانه با محیطبانان این شهرستان متواری
شــده بود ،خبر داد.علیرضا رحیمی اظهار داشــت :در پی درگیری مســلحانه
شکارچیان با محیط بانان شهرستان سلسله در مورخه  19اسفند ماه سالجاری
و کشــف و ضبط الشــه یک رأس بز کوهی از متخلفین شناسایی و به دستور
دادســتان و همکاری رئیسکالنتری الشــتر از مخفی گاه متخلفین بازرسی و
تفتیش به عمل آمد.
وی تصریح کرد :در این بازرســی یک نفر از متخلفین دستگیر و دو قبضه
از اســلحهها که با آن شــکار صورت گرفته بود و به سمت مأمورین تیر اندازی
کرده بودند از وی کشف و ضبط شد .رئیساداره حفاظت محیطزیست سلسله
یادآور شد :متهم به دستور دادستان برای سیر مراحل قضائی تا زمان دستگیری
همدستانش روانه بازداشتگاه شد.

جاعل مهر

قم – تسنیم  :رئیسپلیس آگاهی استان قم از دستگیری سه عضو باند جعل
مهر و آرم نهاد ریاست جمهوری در قم خبر داد.
سرهنگ احمد کرمی اظهار داشت :در پی خبر واصله مبنی بر اینکه فردی
خود را وابسته به یکی از ارگانهای دولتی دانسته و جهت اخذ وام و تسهیالت
بانکی با ســود چهار درصد از شهروندان کالهبرداری میکرد ،بالفاصله موضوع
با توجه به حساســیت آن در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قم قرار
گرفت .رئیسپلیس آگاهی اســتان قم گفت :ضمن هماهنگی قضائی مشخص
شد متهمان از تعدادی شهروند با این شیوه مبالغی کالهبرداری و هنوز افراد از
ماهیت کالهبرداری مطلع نبوده و امید به دریافت تسهیالت دارند.
وی تصریح کرد :همچنین در اولین اقدام مشــخص شد متهمان هیچگونه
وابستگی به دولت نداشته و فقط از آرم و عالئم دولتی سوءاستفاده کردهاند.
وی افزود :طی بازرســی از محل کار متهم تعدادی کارت عابر بانک جعلی،
دســتگاه صدور کارت عابر بانک و سیستمهای رایانهای مخصوص جعل اسناد
و مدارک به همراه تعدادی اوراق مدارک مربوط به اخذ وام در ســایر استانها
کشف شد.

برخورد پژو با کامیون

قزوین – خبرنگار کیهان :رئیسپلیس راه اســتان از وقوع يك فقره حادثه
رانندگی و فوت دو نفر و مجروح شدن دو نفر در این حادثه خبر داد.
ســرهنگ نصراهلل بیگلری ،افزود :پس از حضور ماموران مشاهده شد یک
دســتگاه خودروی پژو پارس با چهار سرنشــین با کامیون «بنز» برخورد که
در این حادثه راننده وسرنشــین خودرو در دم فوت و دوسرنشین دیگر خودرو
مصدوم که بالفاصله توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی خاطر نشان کرد :کارشناســان پليس راه ،علت این حادثه را تجاوز به
چپ از جانب راننده خودروی سواری پژو پارس نسبت به کامیون اعالم کردند.

کشف مواد فاسد

ســرویس شهرســتانها :فرمانده انتظامي «گراش» از توابع استان فارس از
كشف مواد غذايي تاريخ گذشته و فاسد از نوع شكالت ،نوشيدني ،بيسكويت و...
در اين شهرستان خبر داد .سرهنگ محمدجواد اسالمي مهر ،گفت :ماموران در
بازرسي از مكان ،موفق به كشف يك هزار و  500كيلوگرم مواد غذايي فاسد و
تاريخ گذشته شدند .وی خاطر نشان كرد :برابر نظر كارشناسان بهداشت ،ارزش
اموال مكشوفه  500ميلبون ريال برآورد شده است.
وی تصريح کرد :با دســتگيري اين متهم مشــخص شد وي با وارد كردن
مواد غذايي فاســد از كشــورهاي حوزه خليج فارس به صورت قاچاق ،اقدام به
دســتکاري و به روز کــردن تاريخ مصرف آنها مي کرده که بــا اقدام به موقع
ماموران اين مواد قبل از ورود به چرخه مصرف توقيف شد.

صاعقه جان یک نفر را گرفت

کرمان – باشگاه خبرنگاران جوان :فرماندار ریگان گفت :بر اثر صاعقه شدید
در منطقه سیفالدینی این شهرستان یک نفر کشته و سه نفر مجروح شدند.
امین باقری  ،بیان داشــت :مجروحان حادثه به مراکز بهداشــتی درمانی
شهرســتان انتقال یافتند.وی اظهار کرد :در این حادثه سه نفر مرد در سنهای
 ۲۵ ،۳۰و  ۱۶ســاله زخمی شدند و فرد فوت شده میهمان این خانواده بود که
بر اثر رعد و برق شدید جان خود را از دست داد .باقری خاطرنشان کرد :در این
حادثه چندین رأس گوسفند نیز تلف شدند.

