
حوادث ـ اخبارکشور

 

راه حل     حوادث کوتاه از کشور
مادران ونزوئالیی 

برای تغذیه 
نوزادان

تیراندازی 
در دبیرستانی 
درالس وگاس

پیش بینی مرگ 
صدها هزار 

کودک تا پایان 
امسال!

انفجار 
معدن در 
پاکستان 
کشته داد

صفحه 11
پنج شنبه ۲۲ شهریور 1۳۹۷ 

۳ محرم 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۰1

بیت الزهرا، حسینیه آشــتیانی، خیابان ولی عصر، بعد از 
مهدیه، خیابان بشیری کوچه 18

- مراسم عزاداری جامعه مداحان شبهای سه شنبه، جمعه ساعت 
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نشت گاز در معدن زغال سنگ منطقه دره 
آدم خیل از توابع کوهات ایالت خیبرپختونخواه 
سبب انفجار شد که تا کنون 9 قربانی برجای 

گذاشته است.
به گــزارش فارس، همه قربانیــان معدنچیانی 

مــادران ونزوئالیی به دنبال فشــار های 
اقتصادی آمریکا و افزایش سرســام آور قیمت 

شیرخشک به یاری یکدیگر شتافتند.
به گزارش یورونیوز؛ ویویان وارگاس، مادر ۳۰ ساله 
که بعد از مدتی به علت اســترس قادر به شیر دادن 
طبیعی به نوزاد چند ماهه اش نبود، به همراه همسرش به دنبال یافتن راهی 

برای خرید شیرخشک بود.
ایــن زوج دریافتند قیمت هر قوطی ۴۰۰ گرمی به اندازه دو ماه حقوق 
متوســط در ونزوئال یعنی ۶ میلیون بولیوار که معادل با ۳ دالر آمریکا است. 
بنابراین ویویان و همســرش تصمیم گرفتند برای خرید شیرخشک به شهر 
مرزی مایکائو در کلمبیا بروند و برای ۶ ماه مصرف نوزاد )معادل ۲۰۰ دالر( 

شیرخشک خریدند.
با وجود داشتن شیرخشک، ویویان نگران الغری نوزادش بود. این موضوع 
را با همکار زنش در میان گذاشت. همکارش او را به یکی از آشنایانش معرفی 
کرد که نوزاد شیرخوره داشت. زن حاضر شد به ویویان کمک کند و هر 15 
روز یکبار، چند شیشه شیر یخ زده خودش را همراه با تاریخ نوشته شده برای 
ویویان می فرستاد. بدین ترتیب، ویویان توانست نوزادش را با شیر یک مادر 
دیگر تغذیه کند.ماریانال هررا کوئنسا، استاد جامعه شناسی از دانشگاه مرکزی 
ونزوئــال با رفت و آمد در میان خانواده های فقیر و متوســط دریافت که در 
ونزوئالی امروز شبکه ای از مادران تشکیل شده  است که با دادن شیر خود به 

نوزادان دیگر مادران به آنها یاری می رسانند.
این استاد دانشگاه با جمع آوری داده ها با گروه تحقیقاتی اش به این نتیجه 
رســید که از میان هر ۲۰ مادر، ســه مادر از شــیر مادران دیگر برای تغذیه 

نوزادشان استفاده می کنند.
خانــم کوئنســا گفــت: »این شــبکه یاری رســانی تبدیل به روشــی 
عــادی در بیــن مــادران شــده  اســت. در واقــع ایــن راه حــل، یکی از 
 مهارت هــای بقاســت کــه بــرای قرن هــا مــورد اســتفاده انســان قرار
 می گرفته اســت.«بر اســاس تحقیقات این استاد جامعه شناسی، ۳۹ درصد 
نوزادان ونزوئالیی از شیر مادر تغذیه نمی شوند. خانواده این نوزادان از ترکیب 
شیر گاو یا بز با آبی که با آن برنج پخته شده برای تغذیه کودکان شیرخوار 
استفاده می کنند که این رژیم غذایی در نوزادان موجب سوء تغذیه می شود.

بیش از ۵۰۰ هزار نوزاد در مناطق جنگی، 
تا پایان ســال میالدی جان خود را از دست 
خواهند داد که این میزان معادل هر دقیقه یک 

مرگ است!
 )Save the Children( صندوق حمایت از کودکان

اعالم کرد: دو سوم کودکانی که در مناطق جنگی زندگی می کنند با گرسنگی 
دست و پنجه نرم می کنند.

این موسسه خیریه که برآورد های خود را براساس داده های سازمان ملل 
انجام می دهد، اعالم کرد: در سال جاری ۴/5 میلیون کودک زیر پنج سال در 
مناطق جنگی با خطر های ناشی از گرسنگی مواجهند و به درمان نیاز دارند. 
این میزان نسبت به سال ۲۰1۶ افزایشی ۲۰ درصدی داشته است. نکته قابل 
تامل این است که از هر سه کودک تنها یک کودک به درمان دسترسی دارد 

و پیش بینی می شود 5۹۰ هزار کودک جان خود را از دست بدهند.
این اطالعات پیش از انتشار گزارش ساالنه سازمان ملل در مورد امنیت 
غذایی منتشر شد. گزارش سال گذشته هشدار داد افزایش گرسنگی جهانی که 
برای نخستین بار در قرن بیستم رخ داده، می تواند منجر به جنگ و تغییرات 
آب و هوایی  شود.سودان، افغانستان، یمن و سومالی چهار کشوری هستند که 
با بیشــترین خطر مواجهند. بطور متوسط برنامه های غذایی تقریبا یک سوم 
کمک ها را به خود اختصاص می دهند که در یمن به دلیل وخامت اوضاع این 
میزان به ۶۰ درصد می رسد، اما همچنان با مشکالت بزرگتری دست و پنجه 
نرم می کند. ۴۰۰ هزار کودک در این کشور به دلیل جنگ عربستان و ائتالف 

سعودی علیه مردم این کشور در خطر سوءتغذیه قرار دارند.
تحقیقــات قبلــی صنــدوق حمایــت از کــودکان نشــان مــی داد 
کــه موارد نقــض قاعــده حقوق کــودکان به دلیــل عدم دسترســی به 
کمک هــای بشردوســتانه و حملــه بــه گروه هــای حامــی کــودکان از 
 1۰1۴ مــورد در ســال ۲۰1۶ بــه 1۴۶۰ مــورد در ســال ۲۰1۷ افزایش 

یافته است.

برنامه محافل و مساجد در ماه محرم

در پــی تیرانــدازی در دبیرســتانی در 
»الس وگاس« دست کم یک نفر جان خود را از 

دست داده است.
بر اســاس اعالم پلیس، این تیرانــدازی حوالی 
ســاعت ۲:۴۰ عصر سه شنبه به وقت محلی در شمال 

الس وگاس در ایالت »نوادا« روی داده است.پلیس در حال تحقیق بر روی این 
موضوع است که آیا قربانی 1۸ ساله این تیراندازی از دانش آموزان دبیرستان 
»کانیون اســپرینگز« بوده است یا خیر.این تیراندازی در حالی روی داده که 
مســابقات ورزشی در دبیرستان کانیون اسپرینگز در حال اجرا بوده و حدود 

5۰۰ دانش آموز در لحظه تیراندازی در این دبیرستان حضور داشته اند.
درباره هویت مظنون این تیراندازی گزارشی منتشر نشده و پلیس تحقیقات 
خود را برای شناســایی عامل حادثه آغاز کرده اســت.پلیس بالفاصله پس از 
تیراندازی، دســتور تخلیه دبیرستان را صادر کرده است.در پی وقوع چندین 
مورد تیراندازی مرگبار در مدارس آمریکا، امنیت دانش آموزان در مدارس به 
نگرانی والدین تبدیل شده و مدارس در این زمینه با چالش هایی مواجه هستند.

کشف دالر قاچاق 
زنجان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی اســتان زنجان از کشف دالر 

قاچاق در شهرستان خدابنده خبر داد. 
سرتیپ »علی آزادی« اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان خدابنده 
در راســتای مبارزه با قاچاق کاال و ارز حین کنترل خودروهاي عبوري به 
یک دســتگاه خودرو سواري سمند در محور »بیجار- خدابنده«  مشکوک 

و آن را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان خدابنده در بازرسي از این خودرو، 
۸ بسته 1۰۰ تایی )هر قطعه 1۰۰ دالری( معادل ۸۰ هزار دالر کشف کردند.

وی با اعالم اینکه در این ارتباط یک متهم دســتگیر شد تصریح کرد: 
ارزش تقریبی دالر های کشف شده 1۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

دستگیری قاتل
رشــت- خبرنگار کیهان: جانشــین فرماندهی انتظامی استان گیالن 
از دســتگیری قاتل جوان ۲1 ســاله کرمانی در منطقه دیلمان شهرستان 

سیاهکل خبر داد. 
سرهنگ علی اصغر امیری با بیان اینکه بعد از شناسایی مخفیگاه و اخذ 
دســتور قضائی ماموران به محل مورد نظر اعزام شدند افزود: متهمان 1۶و 

۴۸ ساله که پدر و پسر بودند دستگیر شدند.
وی با اعالم اینکه متهمان در بررســی فنی پلیس به قتل برادرزاده ۲1 
ســاله خود اعتراف کردند گفت: قاتالن با شلیک اسلحه شکاری مقتول را 
مورد اصابت گلوله قرار داده بودند که بر اثر خونریزی شدید مقتول جانش 

را از دست داد.
قاتل فراری

اهواز- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری 
قاتل فراری توسط پلیس در شهرستان آبادان خبر داد. 

ســرتیپ حیدر عباس زاده با اشــاره به اینکه ضاربین درگیری از محل 
متواری شده بودند، افزود: عوامل انتظامی ضمن حضور در صحنه قتل نسبت 
به جمع آوری ادله اقدام کردند و دراین رابطه پرونده قضایی تشکیل و قاتل 

یا قاتلین تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. 
وی افــزود: در ادامــه پیگیری هــای پلیس محل اختفــا متهمان در 
شهرســتانهای بهبهان، کاشان و ارومیه، شناسایی شد که بالفاصله پس از 
هماهنگی با مرجع قضایی وهمکاری پلیس شهرستان های مورد نظر هر سه 

متهم دستگیر و به آبادان منتقل شدند.
وی گفــت: در روند تحقیقات پلیس آگاهی شهرســتان آبادان یکی از 
متهمان به قتل  معترف شد و انگیزه  قتل را مشاجره خیابانی عنوان کرد.

قاچاق سوخت 
زاهدان- خبرنگار کیهان: جانشین فرمانده انتظامی شهرستان کنارک از 

توقیف یک دستگاه تریلی با لیتر سوخت قاچاق خبر داد.
ســرگرد حســین معصوم پور گفت: ماموران انتظامــی هنگام کنترل 
خودروهــاي عبوري در محور بندرعباس - کنارک به یک دســتگاه تریلی 

کشنده مشکوک و براي بررسي بیشتر آن خودرو را متوقف کردند.
وي افزود: مأموران این فرماندهی در بازرســي از این خودرو ۲۹ هزار و 

5۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند.
جانشین انتظامی شهرستان کنارک گفت: خودرو توقیف و راننده متخلف 

به مقام قضائی معرفی شد.
کالهبرداری از طریق طالع بینی

یزد- خبرنــگار کیهان: رئیس پلیس فتا اســتان یزد گفــت: کاربران 
نرم افزارهای کاربردی و مورد اســتفاده خود را با پرس و جو، از منابع مورد 

اطمینان دریافت و اقدام به نصب آنها نمایند. 
ســرهنگ  دوم مرتضی ابوطالبی گفت :اخیرا شــاهد آن هســتیم که 
کالهبرداران با انتشــار تصاویر و متن های دروغین در شبکه های مجازی با 
عنوان دانلود نرم افزار های طالع بینی، صیغه یاب و ... اقدام به کالهبرداری و از 

این طریق مقاصد شوم خود را دنبال  و کسب درآمد می کنند. 
وی افزود: به عنوان نمونه خانمی با در دســت داشتن مرجوعه قضایی 
اظهار داشــته که از طریق نصب نرم افزار طالع بینی مبلغ 5۰ میلیون ریال 
از حساب وی به صورت غیرمجاز برداشت گردیده که با بررسی و پیگیری 
کارشناسان پلیس فتا متهم مورد نظر شناسایی و با هماهنگی قاضی پرونده 
مبلغ کالهبرداری به شــاکیه استرداد و متهم به همراه مستندات و پرونده 

مربوطه به مرجع قضایی تحویل گردید.
احتکار لوازم خانگی

ســاری- خبرنگار کیهان: جانشین فرمانده انتظامی مازندران گفت: در 
اجرای طرح تشــدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز و شناسایی محتکران کاال، 
ماموران آگاهی اســتان با انجام اقدامات اطالعاتی موفق به شناسایی یک 

محتکر لوازم خانگی در شهرستان آمل شدند.
سرهنگ حسن مفخمی شهرستانی، افزود: ماموران اداره مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز پلیس آگاهی اســتان پــس از هماهنگی  های قضائی با همکاری 
نماینــدگان اداره صنعت، معدن و تجارت در بازرســی از محل مورد نظر 
5۲۳ قلم کاال شامل یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی را کشف کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش کاال های احتکار شده را بالغ بر ۴۰ 
میلیارد ریال عنوان کردند، گفت: محل احتکار کاال پلمب و متهم به احتکار 

کاال نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.
سرقت اینترنتی

اصفهان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: 
فردی که به صورت اینترنتی از حساب یکی از شهروندان سرقت کرده بود در 

عملیات مأموران پلیس فتای شهرستان خمینی شهر دستگیر شد. 
ســرهنگ جعفری نژاد افزود: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر 
اینکه مبلغ ۳۰ میلیون ریال به صورت غیر مجاز از حساب بانکی وی سرقت 
شده ، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتای این فرماندهی 
قرار گرفت.وی اضافه کرد: ســرانجام با انجام اقدامات علمی و پلیسی انجام 
شده عامل اصلی برداشت غیر مجاز از حساب بانکی فرد شاکی شناسایی و 

طی عملیاتی با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد.
دام قاچاق 

زنجان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامي شهرستان سلطانیه از توقیف 
گوسفند قاچاق خبر داد. 

 ســرهنگ »حســین اصانلو«، گفت: ماموران انتظامــي حین کنترل 
محورهاي مواصالتي شهرستان سلطانیه به یک دستگاه کامیون مشکوک و 
آن را متوقف کردند. وی افزود: در بازرسی از این کامیون، 1۴۴ راس گوسفند 
فاقد مجوز بهداشتي و دامپزشکي به ارزش یک میلیارد و 1۳۰ میلیون ریال 
کشف شد.فرمانده انتظامي شهرستان سلطانیه در پایان گفت: در این رابطه 

سه نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.
حفاری غیر مجاز 

ســمنان- خبرنگار کیهان: فرمانده یگان حفاظت از آثار تاریخی استان 
سمنان گفت: حفاران غیر مجاز که در روستای پاده آرادان در حال حفاری 

برای کشف اشیاء تاریخی و فرهنگی بودند، دستگیر شدند.
ســرهنگ »محمدرضا افضلی« افزود: این افراد در یکی از منازل مجاور 

امامزاده ابوسعید )ع( پاده، مشغول حفاری غیر مجاز بودند.
وی گفــت: نیروهای انتظامــی و یگان حفاظت، بــه محض اطالع از 
ایــن موضــوع و پس از هماهنگی بــا عوامل ناجا و دســتور مقام قضایی، 
وارد منــزل شــدند.افضلی افزود: پــس از تفتیش مکان مذکــور، حفاران 
مشــغول حفر چاهی به طــول تقریبی 1۰ متر در دیوار جنب مشــترک 
بیــن امامزاده و منزل بــا چرخ و قرقره و ادوات حفــاری بودند و دو نقب 
 به متراژ های دو و ســه متر به ســمت حریم امامزاده حفاری قابل مشاهده

 است.

مشایی در 3 فقره اتهام به 6/5 سال حبس محکوم شد
و جوانفکر به 5 سال و یک ماه

رئیس کل دادگســتری تهران گفت: با توجه به 
اتهامات »اسفندیار  به  برگزاری جلسه رســیدگی 
رحیم مشــایی« و »علی اکبر جوانفکر«، رای شعبه 
اول دادگاه انقالب اســالمی تهران در مورد اتهامات 

نامبردگان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، غالمحسین اسماعیلی با 
اعالم این خبر در نشست با خبرنگاران گفت: قبل از اعالم 
نتیجه، ذکر چهار نکته را الزم می دانم ابتدا اینکه رای صادره 
غیرقطعی است و این رای در مورد اسفندیار رحیم مشایی 
قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است و در مورد 
آقای جوانفکر به جهت غیابی بودن، قابل واخواهی در همان  

شعبه دادگاه است.
اســماعیلی افزود: با توجه به فضاســازی رسانه ای که 
همزمان با برگزاری جلسات دادگاه در برخی از شبکه های 
اجتماعی انجام شــده بود، دادســتان کل کشور در اجرای 
تبصره ۲ ماده ۳5۳ قانون آیین دادرســی کیفری انتشــار 
جریان دادرسی و همچنین بیان مشخصات اصحاب دعوا را 
ضروری دانســتند و به موجب قانون از ریاست محترم قوه 
قضاییه استیذان نموده و آیت اهلل آملی الریجانی با انتشار 
جریان دادرسی و بیان مشخصات اصحاب پرونده موافقت 
کرد، لذا ما قانونا با توجه به انجام فرآیند قانونی از بیان اسم 

و مشخصات و جریان دادرسی و نتیجه آن مجاز هستیم.
وی خاطرنشان کرد: نکته سوم این است که رای صادره 
صرفا در محدوده کیفرخواستی است که از ناحیه دادسرای 
عمومی و انقالب تهران صادر شده است و الزم به ذکر است 
آقای اسفندیار رحیم مشایی و برخی از افراد دیگری که در 
جریان دادرسی و همچنین در دادنامه از آن ها نامبرده شده 

اســت، بخشی از پرونده در مورد ادامه رسیدگی به اتهامات 
غیرمطروحه در کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقالب 
تهران مفتوح است که باید توسط دادسرا نسبت به آن اتهامات 

رسیدگی و اظهارنظر شود.
رئیس کل دادگستری تهران ادامه داد: نکته چهارم اینکه 
از آنجا که اتهامات اسفندیار رحیم مشایی سه فقره اتهامی 
بود در اجرای ماده 1۳۴ قانون مجازات اسالمی دادگاه الزاما 
می بایست در مورد هر یک از عناوین اتهامی حداکثر مجازات 
قانونی را مورد حکم قرار می داد و بدیهی اســت با توجه به 
تعدد اتهامات و آرای صادره، مجازات اشــد در صورت تایید 
از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان قابلیت اجرا خواهد داشت.
اسماعیلی اظهارداشت: اما متهم دیگر آقای جوانفکر در 

این پرونده یک عنوان اتهامی داشــته و لذا دادگاه در مقام 
صدور حکم حداکثر مجازات قانونی را مورد حکم قرار نداده 
و میزان مجازات ایشان کمتر مورد لحاظ قرار گرفته است.

وی افزود: نتیجه دادرسی این شده که در سه فقره اتهامی 
آقای اسفندیار رحیم مشایی اتهام اول دایر بر اجتماع و تبانی 
جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشــور به استناد ماده ۶1۰ 
قانون مجازات اسالمی است که بر اساس آن وی به تحمل 
پنج ســال حبس و در همین عنوان اتهامی آقای علی اکبر 

جوانفکر به تحمل 5 سال و یک ماه حبس محکوم شدند.
رئیس دادگستری کل استان تهران گفت: آقای اسفندیار 
رحیم مشایی عالوه بر آن، در ارتباط با عنوان اتهامی دیگر 
دایر بر تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران به 

رئیس گشت تعزیرات استان تهران گفت: در صورت 
احتکار کاال عالوه بر توزیع کاال در مرحله نخست تا ۵ 

برابر مبلغ کشف شده مجازات می شوند.
به گزارش تسنیم، بهمن حسن بیگی در حاشیه کارگروه 
تنظیم بازار در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه نظارت ها 
دائمی اســت  اظهار داشت: تعزیزات در تأمین و توزیع کاال 
دخالتی نــدارد و در زمینه نظارت با توجه به وظایف ذاتی 

نظارت در کشور و در استان تهران انجام می شود.
حسن بیگی بیان کرد: موضوع احتکار بر سر زبان ها افتاده 
و جوی ایجاد شــده که مردم برای خرید کاالهای اساسی 
هجوم می برند، این در حالی است که انبارها کاال دارد و به 
جهت تنظیم بازار باید به صورت برنامه ریزی شده توزیع شود.
وی افــزود: برای توزیع نظــارت کافی داریم و به مردم 
اطمینــان می دهیم که کاال وجــود دارد، البته خرید بیش 
از انــدازه برخی کاالهای دارای تاریخ مصرف ســبب ایجاد 

مشکالتی شده که افزایش کاذب قیمت را به همراه داشته 
اســت، بنابراین مراجعه برای خریــد کاالهایی که ضروری 

نیست لزومی ندارد.
رئیس گشت تعزیرات اســتان تهران با اشاره به تشدید 
نظارت ها تصریح کرد: تشدید مجازات برای محتکران درنظر 
گرفته شــده و در صورتی که انباردارها اقدام به احتکار کاال 
کننــد عالوه بر توزیــع کاال در مرحله اول تا پنج برابر مبلغ 
کشف شده مجازات می شوند و اگر احتکار به صورت عمده 
باشد براساس قانون اختالل اقتصادی عدم صالحیت شده و 

به دادگستری استان معرفی می شوند.
حسن بیگی ادامه داد: در شهرری چندین پرونده احتکار 
داشتیم که در یک مورد ۳5۰ تن کاغذ از طریق اتحادیه ها 
توزیع می شــود، بــه عالوه تمام انباردارها باید در ســامانه 
ریجستری انباردارها ثبت نام کنند، در غیراین صورت برخورد 

جدی با انبارهای فاقد مجوز صورت می گیرد.

ارز دولتی برای پوشک
وی در مورد کمبود پوشک بچه نیز عنوان کرد: با توجه به 
حجم مراجعات، جوی روانی در بازار به وجود آمده که مردم 
جعبه ای و کارتنی اقدام به خرید پوشک کردند که با توجه 
به ارز تخصیصی دولتی به واردکنندگان مواد اولیه سلولزی 
مقرر شد ظرف یک ماه آینده این موضوع در دستورکار قرار 

گرفته و به دست تولیدکنندگان برسد.
رئیس گشت تعزیرات استان تهران خاطرنشان کرد: با یک 
شرکت تولیدکننده که ۶۰ میلیون پر تولیدات پوشک داشته 
و در ابهر و کرج انبار شده بود صحبت شده تا موجودی انبار 
را برای تنظیم بازار ارسال کنند که این موجودی در اختیار 

دستگاه های دولتی قرار می گیرد تا در تهران توزیع شود.
تشکیل ۵31 پرونده احتکار

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز ارزش ریالی کل 
پرونده های احتکار از ابتدای مرداد تاکنون را ۹55 میلیارد و 

۷۸۸ میلیون ریال اعالم کرد و گفت: تاکنون در ۲۸۰ پرونده 
حکم صادر شده که ۲۸ مورد، حکم برائت است.

به گزارش روابط عمومی ســازمان تعزیرات حکومتی، 
سید یاسر رایگانی افزود: از ابتدای مرداد امسال تاکنون 5۳1 
فقره پرونده با موضوع احتکار تشــکیل شده که ۲1۴ فقره 
از پرونده های مهم و ملی بوده اســت.رایگانی گفت: ورودی 
پرونده ها با ظن احتکار باالی دو هزار فقره اســت اما آنچه 
تحت عنوان احتکار تشــکیل شده، 5۳۰ مورد است. گاهی 
اوقات پرونده ها ابتدا با ظن احتکار مطرح می شود اما در ادامه 
و پس از بررسی ها و تحقیقات، به عناوین دیگری مانند اختفا 
به قصد گران فروشــی، قاچاق یا حتی برائت تغییر می کند.

وی درباره اینکه تاکنون چه میزان از کاالی انبارهای احتکار 
کشف شده، در بازار عرضه شده است؟ اظهار داشت: عرضه 
کاالهای احتکار شده با سازمان تعزیرات حکومتی نیست و 

بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

تشکیل ۵31 پرونده با موضوع احتکار در تعزیرات

5 برابر قیمت کاالی کشف شده از محتکران جریمه دریافت می شود

استناد ماده 5۰۰ قانون مجازات اسالمی به تحمل یک سال 
حبس و در مورد اتهام ردیف سوم دایر بر توهین به مقامات 
قضایی به سبب انجام وظیفه، به تحمل ۶ ماه حبس محکوم 
شد.اسماعیلی افزود: در مورد عنوان اتهامی اخیر گرچه به 
موجب ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسالمی توهین به مقامات 
به سبب انجام وظیفه دارای جنبه عمومی است و نیازی به 
شــاکی خصوصی ندارد؛ اما در این عنوان اتهامی دو نفر از 
مقامات قضایی به عنوان شاکیان آقای اسفندیار رحیم مشایی 
نیز در پرونده شکایت کردند و شکایت آن ها هم مورد لحاظ 

و رسیدگی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در مجموع مجازات آقای اسفندیار رحیم 
مشــایی ۶ سال و نیم اســت، اما چنانچه همین رای مورد 
تایید دادگاه تجدیدنظر قرار بگیرد و تغییری در آن حاصل 
نشــود به موجب قانون، مجازات اشد یعنی صرفا پنج سال 
از حبس قابلیت اجرا خواهد داشت.رئیس دادگستری کل 
اســتان تهران عنوان کرد: مــا رای را امروز جهت ابالغ به 
متهمان ارسال کردیم و از زمان ابالغ آقای اسفندیار رحیم 
مشایی ۲۰ روز وقت برای تجدیدنظر خواهی و طرح پرونده 
در دادگاه تجدید نظر دارند.آقای جوانفکر نیز ۲۰ روز برای 
واخواهی و طرح مجدد پرونده در شعبه اول دادگاه انقالب 
اســالمی تهران وقت دارند.اسماعیلی در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اتهام جاسوسی آقای مشایی، گفت: به صورت کلی 
اشاره کردم اتهامات دیگری در مورد ایشان و اشخاص دیگری 
که در پرونده از آن ها نام برده شده در پرونده مطرح است 
که این بخش هنوز در دادگاه مفتوح می باشد و هنوز مورد 
رســیدگی و اظهارنظر قرار نگرفته است که بعد از فرآیند 

رسیدگی در دادسرا نتیجه آن اعالم خواهد شد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: امسال یکهزار 
و 187 زندانی با بدهی یکهزارو 93۰ میلیارد ریال 
در کشور آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند. 
بــه گــزارش ایرنــا اســداهلل جوالیی در نشســت 
شــورای اداری اســتان لرســتان در ســالن آمفی تئاتر 
اســتانداری اظهار داشت: امســال همچنین ۴۳ درصد 
 شــاکیان از جــرم مجرمــان غیرعمد گذشــت کردند.

وی ادامــه داد: در حــال حاصل 1۳هــزارو 5۰۰ زندانی 
بدهکار غیرعمد در زندان های کشــور زندانی هســتند 
که ۲۹۴ مورد حــوادث رانندگی، ۹۳ مــورد کارگاهی، 
۹۴مورد قتل شــبه عمد و ۹هــزارو ۲۲۸ مورد زندانیان 
مالی و چک بوده که با تاییدیه شــورای نگهبان از مصوبه 
 جدید مجلــس این تعداد به حداقل یا صفر می رســد.
 5۰۰ هــزارو  دو  پارســال  داد:  ادامــه  جوالیــی 
زندانــی مهریــه و نفقه آزاد شــد و اکنون ســه هزارو 
 ۷۶۶ بدهــکار در ایــن زمینــه در زنــدان هســتند.

وی افزود: همه قضات معتقد هســتند که بدهکار مهریه 
نباید زندانی شــود و بر اساس فتوای فقها و مراجع تقلید 
اجازه حبس زندانی مهریه وجود ندارد و تا پیش از تصویب 
قانون اجباری شــدن بیمه شــخص ثالث روزانه ۶۰ نفر 
وارد زندان می شــد که بعد از تصویب این قانون اکنون 
 در مجموع ۳۰۰ تا ۳5۰ نفر در کشــور زندانی هســتند.
وی گفــت: بیشــترین زندانــی جرایــم غیــر عمد با 
یکهــزارو ۳۴۶ نفر در اســتان فــارس و کمترین با ۷5 
 نفر در اســتان سیســتان و بلوچســتان زندانی هستند.

جوالیی بــا بیان اینکه پارســال ۳۷۰میلیــارد ریال به 
لرســتان کمک شد بیان کرد: امســال با توجه به کمک 
1۸ میلیــارد ریالــی در ســه ماهه نخســت ۲۸ نفر با 
 ۸۲میلیارد ریال بدهی در این استان از زندان آزادشدند.
وی ادامه داد: ۹۶ درصد زندانیان غیر عمد لرستان با ۴5۰ 
نفر بدهکار مالی در لرستان بوده که بیشترین زندانی غیر 

عمد برای لرستان است.

یکهزار و 187 زندانی آزاد شدند

معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشور گفت: با همت دولت و 
برخی تصمیمات جدید اتخاذ شده ممنوعیت برخی از 
کاالها برای کوله بران در مناطق مرزی رفع  می شود.

به گزارش ایرنا، عبداهلل هندیانی در هشــتمین جلسه 
کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان که در سرسرای 
جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: به دلیل برخی 
شــرایط اقتصادی عده ای رو به کوله بری آورده اند و بدون 
شک میان کوله بری و قاچاق تفاوت های بسیاری وجود دارد.

این مقام مسئول ادامه داد: همه ما در مقابل مرزنشینان 
مسئول و باید شــرایطی فراهم کنیم که آنها در چارچوب 
قانون و مقررات بتوانند فعالیــت اقتصادی خود را در مرز 

دنبال کنند.
وی همچنین با اشــاره به ممنوعیت نزدیک به 1۳۴۰ 
قلــم کاال برای فعالیت کوله بــران، از تصویب طرحی خبر 
داد که طبق آن قرار اســت ممنوعیت بخش اعظمی از این 
اقالم برداشته شود.هندیانی تصریح کرد: با این اقدام بخش 
زیــادی از ممنوعیت هایی که کوله بران مناطق مرزی با آن 
روبرو هستند برداشته و راحت تر می توانند به فعالیت خود 

ادامه دهند.
معاون پیشــگیری ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
در ادامه پدیده شــوم قاچاق را یکــی از اصلی ترین عوامل 
ضربه زننده بــه نظام اقتصادی جوامع معرفی و اظهار کرد: 
باید زیرســاخت های مرزی خود را به گونه ای تقویت کنیم 

که این پدیده به حداقل برسد.
وی با اشاره به اضافه شدن پنج دستگاه ایکس ری طی 
پنج ماه نخست امسال، یادآوری کرد: یکی از برنامه های ما 
تجهیز ۲۶ گمرک سطح کشور تا پایان سال به این دستگاه 
اســت.هندیانی در پایان تجهیز و نوسازی وسایل بازرسی 
گمرکات و بازارچه ها را از برنامه های اصلی ســتاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز عنوان کرد و گفت: در این راستا اولویت با 

استان های مرزی است.

ممنوعیت کاالی کوله بران 
برداشته می شود

استاندار مرکزی به کارخانه ایرالکو اولتیماتوم داد 
تا ظرف 48 ساعت شمش مورد نیاز کارگاه های داخلی 

استان مرکزی را تامین کند.
به گزارش فارس از اراک، ســید علی آقازاده دیروز در 
نشست شورای قضایی استان که با موضوع اقتصاد مقاومتی 
برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس مصوبه این جلسه کارخانه 
ایرالکو موظف است ظرف ۴۸ ساعت آینده شمش مورد نیاز 

۴۰ کارگاه داخل استان را تأمین کند.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر نزدیک به ۲۰ هزار 
تن شــمش آلومینیوم به دلیــل بالتکلیفی قیمت در انبار 
کارخانه ایرالکو موجود است، ادامه داد: طی ۴۸ ساعت آینده 
کمیته ای متشــکل از دستگاه های مرتبط با این مسئله که 
ذیل ستاد استانی اقتصاد مقاومتی هستند تشکیل و قیمت 
نهایی عرضه این شــمش ها را تعیین و میزان شمش مورد 

نیاز کارگاه های داخلی استان را در اختیارشان قرار دهند.
استاندار مرکزی با بیان اینکه هم اکنون تعداد بسیاری 
از کارگاه های داخلی استان به دلیل نبود مواد اولیه از جمله 
شمش دچار مشکل شده اند، گفت: حدود چهار هزار کارگر 
در این کارگاه ها مشــغول بکار هستند که در صورت عدم 

تأمین شمش دچار مشکل خواهند شد.
آقازاده با بیان اینکه باید هرچه سریع تر مشکل تأمین 
شــمش برطرف شــود، افزود: در شرایط فعلی که کشور با 
تحریم مواجه اســت، با یک شرایط جنگی مواجه هستیم 
که در این شــرایط نباید مســئولین دســتگاه ها پیرامون 
بخشنامه ها و آیین نامه های خشــک تصمیم گیری کنند، 
هرچنــد باید مطابق قانون و مقررات عمل شــود و خالف 
قانون تصمیم گیری نشــود، اما با همدلی و همکاری همه 
دستگاه ها و مدیران می توان از این شرایط بحرانی و موانع 

دشوار عبور کرد.
وی با بیان اینکه مدیران و مسئوالن استانی در راستای 
حل مشکالت واحدهای تولیدی، رفع موانع تولید و گردش 
چرخ اقتصادی می توانند از اختیارات خود اســتفاده کنند، 
بیان داشــت: بانک ها به خاطر نوســانات قیمت ارز و دالر 
دچار مشکالتی هستند، اما منابع و سهمیه هایی در اختیار 
دارند که بایــد در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند که 
در صورت عدم همکاری در کمیته ســتاد پشــتیبانی به 

دادگستری معرفی می شوند.

استاندار مرکزی اولتیماتوم داد

شمش کارگاه ها باید ظرف 
48 ساعت تأمین شود

سرویس شهرستان ها : 
رئیس  پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان 
و بلوچستان گفت که یک هزار و 129 کیلوگرم 
انواع مواد مخدر در این استان کشف و در این 

رابطه چهار قاچاقچی نیز دستگیر شدند. 
ســرهنگ محمدرضا نصیری اظهار داشــت: در 
راستای مبارزه با ســوداگران مرگ، پلیس مبارزه با 
موادمخدر شهرستان ایرانشهر با پشتیبانی اطالعاتی 
پلیس مهرستان از فعالیت یک باند بزرگ قاچاق مواد 

افیونی مطلع شد.
وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات تخصصی 
و اشراف اطالعاتی، یک دستگاه خودرو پژو پارس متعلق 
به اعضای این باند را در ایرانشهر شناسایی و با کنترل 
نامحسوس هنگام ورود به مخفیگاه آن را متوقف و با 

دستگیری راننده و بازرسی از محل، ۴۲۳ کیلو و ۷۰۰ 
گرم تریاک کشف کردند.

رئیس  پلیس مبــارزه با موادمخدر سیســتان و 
بلوچستان گفت: پلیس مبارزه با موادمخدر با شناسایی 
مخفیگاه دوم اعضای این باند در یکی از روســتاهای 
شهرســتان مهرستان در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه 

وارد عمل شدند.
وی ادامه داد: در این عملیات ضمن دســتگیری 
ســه قاچاقچی،۴1۴ کیلــو و ۸۴۶ گرم تریاک، ۲۹1 
کیلو و 1۹5 گرم حشیش، چهار قبضه اسلحه کالش، 
1۷ قبضه خشاب، دو هزار و ۸۶۰ تیر جنگی کالش و 

یک قبضه خشاب گرینف کشف شد.
سرهنگ نصیری گفت : متهمان به دادسرا معرفی 

شدند.

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

زندانــی محکوم به قصاص نفس که پنج ســال 
است در زندان رجایی شهر به سر می برد، در آزمون 
کارشناسی ارشد سال 97 در رشته مهندسی پزشکی 

دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شد.
به گزارش اداره کل زندان های اســتان تهران، یکی از 
مددجویان زندان رجایی شهر که به جرم قتل و با محکومیت 
قصاص نفس مشغول تحمل پنج سال حبس است، در آزمون 
کارشناســی ارشد ۹۷ شــرکت کرد و با قبولی در آزمون، 
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی دانشگاه 
تربیت مدرس شد.مدیرکل زندان های استان تهران با بیان 

اینکه زندان ها در جمهوری اسالمی نشان داده بستر اصالح، 
تربیت، رشد و بالندگی است، انگیزه درونی و امید به زندگی 
این مددجو را ستودنی دانست و گفت: علیرغم هجمه های 
معاندین و معارضین خارج و داخل کشور در حوزه قوه قضائیه 
و باالخص زندان ها که پایانی نداشته و ندارد، وجود اینگونه 
فعالیت ها و موفقیت های تربیتی و آموزشی توسط مددجویان 
در زندان ها می تواند پاسخ خوبی به هجمه های حقوق بشری 
آنان باشد.مصطفی محبی افزود: عالوه بر مددجوی مذکور، 
دو تن از مددجویان زندان های اســتان نیز در دانشگاه پیام 
نور در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق پذیرفته شدند.

مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: طرح 
گازرسانی به پنج هزارو 2۰۰ روستا و ۵3 شهر کشور 

در حال اجرا است. 
سعید مؤمنی در آیین گازرسانی به دو شهر قلعه رئیسی 
و دیشــموک از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد به ایرنا 
گفت: این طرح ها با هزینه ای بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد ریال در 
حال اجرا است.وی بیان کرد: با بهره برداری از این طرح تعداد 
شهرهای متصل به شبکه گاز کشور به یک هزار و 1۲5 شهر 
افزایش یافت.مؤمنی بیان کرد: ۹۹/۷ درصد جمعیت شهری 
ایران از نعمت گاز بهره مند هستند و با پوشش کامل شبکه 
گازرسانی در استان سیستان و بلوچستان شبکه گازرسانی 
شهری در کشور تکمیل خواهد شد.رئیس  شرکت گاز اضافه 
کــرد: امروز بیش از ۲۷ هزار روســتا که معادل ۷۸ درصد 
جمعیت روستایی کشور است زیر پوشش شبکه گازرسانی 
هستند.مؤمنی با  اشاره به اینکه سال گذشته 1۹۰ میلیارد 
متر مکعب گاز در کشــور مصرف شــد تصریح کرد: از این 
میزان ۳۷ درصد در نیروگاه ها، ۲5 درصد در بخش خانگی 
و ۳۰ درصد نیز در بخش صنعت بوده اســت.در این آیین 
طرح گازرســانی به دو شهر قلعه رئیسی و دیشموک و ۲۹ 
روستا از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد با 55۰ میلیارد 

ریال هزینه به بهره برداری رسید.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: 11 هزار 
و ۵۰۰ تن فوالد براســاس توافق نامه وزارت صنایع 
و معادن با بنیاد مســکن در مناطق زلزله زده استان 

کرمانشاه توزیع می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از ســرپل ذهاب، علی رضا 
تابش، در جلســه ای با ســتادهای معین بازسازی مناطق 
زلزله زده در استان کرمانشاه به بررسی مسائل و مشکالت 
مردم این منطقه از جمله گرانی مصالح ساختمانی و افزایش 

سقف تسهیالت بانکی پرداخت.
وی در این نشست با بیان اینکه برنامه بازسازی زودتر 
از برنامه زمان بندی درحال اجرا اســت، اظهار داشت: بیش 
از 1۲ واحد روســتایی تا پایان شــهریورماه به متقاضیان 

تحویل داده می شود.
وی بیان کرد: 11 هزار و 5۰۰ تن فوالد براســاس این 

توافق نامه در مناطق زلزله زده توزیع می شود.
وی درخصوص وام تکمیلی مصوبه هیئت دولت، تصریح 
کرد: عالوه  بر تســهیالتی که خانوارهای زلزله زده در شهر 
و روســتا گرفته اند از هفته آینده 5 میلیون تومان بالعوض 
و 1۰ میلیون تومان وام تکمیلی به متقاضیان شــهری و 5 
میلیــون تومان بالعوض و 5 میلیون تومان وام تکمیلی به 

متقاضیان روستایی داده می شود.
آن طور که تابش می گوید، ابالغیه این مصوبه هفته آینده 
به بانک ها داده می شود و درخصوص نحوه ارائه این تسهیالت 

و مبالغ بالعوض اطالع رسانی می شود.
رئیس  بنیاد مسکن انقالب اسالمی ادامه داد: افرادی که 
ساخت و ساز آنها به پایان رسیده و زیر سقف زندگی می کنند 

نیز می توانند از این تسهیالت استفاده کنند.

دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان البرز از 
تشــکیل پرونده قضایی برای بررسی فوت 3 نفر در 

این استان خبر داد.
حاجی رضا شــاکرمی در گفت وگو با ایرنا افزود: علت 
فوت این افراد هنوز مشــخص نشده و منتظر نتیجه نهایی 

پزشکی قانونی هستیم.
وی اضافه کرد: تاکنون ۳ نفر فوت کرده اند و پس از اعالم 
نتیجه نهایی پزشکی قانونی در این خصوص اطالع رسانی می 
شود.رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان البرز نیز اعالم 
کرد که تعداد جانباختگان بر اثر مســمومیت در این استان 
به ۳ نفر رســید.مهرداد بابایی درتشــریح این حادثه گفت: 
طبق بررســی ها، شب سه شنبه 1۳ نفر در مناطق جنوبی 
کرج و شهرستان فردیس دچار مسمومیت شدند که ۲ نفر 

آنــان در همان لحظه اولیه جان باختند ویک نفر دیگر روز 
سه شنبه جان خود را از دست داد.وی افزود: این افراد شامل 
1۲ مرد و یک زن بودند که در مکان های مختلف اســتان 
البرز دچار مســمومیت شدند که توسط دوستان و بستگان 
به ۳ بیمارستان حضرت قائم )عج ( ، شهید رجایی و شهید 

مدنی کرج انتقال یافتند.
بابایی گفت: تحقیقات در خصوص علت مسمومیت این 
افراد ادامه دارد.در این حال یک منبع آگاه در استان البرز به 
خبرنگار ایرنا گفت:طبق تحقیقات اولیه این افراد براثر مصرف 
مشروبات الکلی تقلبی مسموم شدند.وی بیان داشت: در این 
زمینه یک فرد فروشــنده مشروبات الکلی تقلبی در استان 
البرز شناســایی شده است.پیش از این تعداد افراد مسموم 

شده 1۲ نفر اعالم شد.

گازرسانی به 5200 روستا 
در حال اجراست

قبولی زندانی در انتظار قصاص در آزمون کارشناسی ارشد

تشکیل پرونده قضایی برای فوت 3 نفر درالبرز 

توزیع فوالد در مناطق 
زلزله زده کرمانشاه

هستند که داخل این معدن به دام افتاده بودند.
نیروهای امدادی موفق شدند سه نفر از معدنچیان را نجات دهند، اما 

هنوز هم تعدادی از کارگران داخل این معدن گرفتارند.
تا کنون جسد ۹ معدنچی از زیر آوار بیرون آورده شده و تالش نیروهای 
امدادی برای نجات بقیه افرادی که داخل معدن به دام افتاده اند، ادامه دارد.


