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    حوادث کوتاه از کشور

آلودگی بیش از
 1۵۰ نوزاد 
فرانسوی

 به
باکتری سالمونال

پرونده  برای  فرانســه  قضایی  دســتگاه 
به  الکتالیز  آلودگی شیرخشک های شــرکت 
باکتری سالمونال و مسمومیت بیش از ۱۵۰ نوزاد 

فرانسوی، قاضی ویژه تحقیق انتخاب می کند.
به گزارش شــبکه خبری فرانس ۲۴، دســتگاه 
قضایی فرانســه به منظور انجــام تحقیقات قضایی 

برای پرونده آلودگی شیرخشک های شــرکت الکتالیز به باکتری سالمونال و 
مصمومیت بیش از ۱۵۰ نوزاد فرانســوی، قاضی ویژه تحقیق انتخاب می کند.
روز سه شنبه دادسرای پـــاریس از آغاز تحقیق قضایی درباره »فـریبکاری« و 
»آسیب غیرعمد و به خطر انداختن حیات و زندگی فرد دیـگر« در این پرونده 
خبر داد.شرکت الکتالیـــز از مدت ها پیش زیر نظر دستگاه قضایـی فرانسـه 
قرار دارد. شیرخشک های تولیدی شرکت الکتالیـز از سال ها قبل، به باکتری 
»سالمونـــال« آلوده بوده است که بر اثر مصرف محصوالت این شرکت بیش 
از ۱۵۰ نوزاد فرانسوی به این باکتـــری آلوده شده اند. باکتری »سالمونـــال« 
از حدود ۱۲ ســال پیش تاکنون در محصـــوالت شیرخشــک این شــرکت 
وجود داشته است.دستگاه قضایـــی فرانســـه، پس از آن که بخش سالمت 
دادسـرای پاریس تحقیقـات اولیه خود درباره شیرخشک های آلوده به باکتری 
»سالمونـــال« را انجام داد، به این پرونده رسیدگـــی می کند.بر اساس اعالم 
وکیـل بعضی از خانواده های آسیب دیـده از محصوالت این شرکت فرانسوی، 
بیش از ۲۰۰ شکایت در دادسـرای پاریس از سرتاسر فرانسـه ثبت شده است. 
»سالمونـــال« نوعی باکتری است که می توانـد در روده حیـوان و انسان رشد 
کند و زمینـه مسمـومیت غذایی به وجود  آورد.غذا های خـام با منشا حیوانی، 
گوشت، مرغ، شـــیر و لبنیات، تخـم مرغ و غذا های دریایی می تواند آلـوده به 
باکتـری سالمونـال باشد.همچنین برخی میوه ها و سبزیجـات ممکن است این 
باکتـری را به همراه داشته باشند. گرفتگـی عضالت شکمـی، اسهال و تـب از 
عالئم آشکار آلودگی به این باکـتری است که معموال ۱۲ تا ۷۲ ساعت پس از 

ورود باکتـری به بدن ظـاهر می شود.

تخلیه ساکنان 
ایالت فلوریدا 

با نزدیک شدن 
طوفان »مایکل«

در پی نزدیک شدن طوفان سهمگین مایکل 
به فلوریدا در آمریکا، بسیاری از ساکنان این ایالت 

جنوبی مجبور به تخلیه خانه های خود شدند.
به گزارش ایسنا، کارشناسان پیش بینی کرده اند 
که این طوفان سهمگین این ایالت را درمی نوردد و به 
همین دلیل هزاران نفر مجبور به ترک خانه های خود 
شــده اند.طبق پیش بینی کارشناسان، شدت این طوفان درجه ۳ که با سرعت 
۲۰۰ کیلومتر بر ســاعت پیش می رود، رو به افزایش است. در این شرایط به 
بیش از ۳۷۰ هزار نفر از ســاکنان فلوریدا دستور داده شده خانه های خود را 
تخلیه کنند و به مناطق مرتفع پناه ببرند. به گزارش شبکه خبری بی بی سی، 
همچنین در کنار ایالت فلوریدا در دو ایالت آالباما و جورجیا وضعیت اضطراری 
اعالم شده  است. گزارش ها حاکیست دست کم ۱۳ تن در آمریکای مرکزی بر 

اثر حوادث مرتبط با این طوفان جان باخته اند.

سکه تقلبی
اهــواز- خبرنگار کیهان: فرمانده یگان حفاظت اداره  کل میراث  فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری خوزســتان گفت: پلیس راه آهن زاگرس پس از 
مشــکوک شدن به یک شخص تعداد ۳۷ ســکه تقلبی را در بازرسی بدنی از 

وی کشف کرد. 
ســرهنگ حســین بهداروند افزود: ضمن تشــکیل پرونــده و به منظور 
دستگیری متهمان احتمالی دیگر، موضوع از مراجع قضایی در دست پیگیری 

است.
کشف خودروهای سرقتی

ســاری- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی مازندران از انهدام باند سارقان 
خودرو با ۴۳ فقره سرقت و کشف ۳۰ دستگاه خودرو در سطح استان خبر داد.
سرتیپ »سیدمحمود میرفیضی« اظهار داشت: با انجام اقدامات اطالعاتی 
و تحقیقات گســترده پلیسی، کارآگاهان و کارشناسان پلیس آگاهی موفق به 
شناسایی باند هفت نفره سرقت خودرو به سرکردگی یکی از سارقان حرفه ای 

در شهرستان »جویبار« شدند.
وی، خاطر نشــان کرد: مامــوران عملیات ویژه پلیس آگاهی اســتان با 
هماهنگی قضائی، متهمان را که با ســرقت خودرو و جعل اســناد و مدارک 
خودروهای تصادفی، اقدام به فروش خودروهای سرقتی می کردند در عملیاتی 

ضربتی دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی اســتان مازندران، اذعان داشت: متهمان در تحقیقات و 
بازجویی های فنی پلیس، تاکنون به بیش از ۴۳ فقره ســرقت خودرو اعتراف 

کردند.
توقیف خودرو

قائم شهر- خبرنگار کیهان: رئیس  دامپزشکی قائم شهر از توقیف خودرو 
حمل بیش از سه تن ضایعات کشــتارگاهی بدون گواهی حمل بهداشتی در 

این شهرستان خبر داد. 
ســید محمد حســینی، با بیان اینکه حمل ضایعات کشتارگاهی بدون 
دریافت مجوز بهداشــتی حمل از دامپزشکی ممنوع اســت، گفت: بازرسان 
بهداشــتی دامپزشکی این شهرستان خودرویی که با محموله سه هزار و ۵۰۰ 
تنی ضایعات کشــتارگاهی بدون گواهی حمل بهداشتی در حال تردد بود را 

توقیف کردند.
وی افــزود: این خودرو محموله را از مبدا کشــتارگاه طیوری در اســتان 
تهران تحویل و قرار بود در یک واحد پرورش ماهی تخلیه کند که با هوشیاری 
بازرسان دامپزشکی و همکاری نیروی انتظامی این محموله کشف و با متخلف 

بهداشتی برخورد قانونی شد.
قاچاق گازوئیل

زاهدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامي شهرستان »سراوان« از توقیف 
یک دستگاه تریلی حامل گازوئیل قاچاق خبر داد. 

ســرهنگ »احمد آذرکیش« گفت: ماموران این فرماندهي پس از متوقف 
کردن یک دستگاه خودرو ، ۳۲ هزار و ۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد هرگونه 

مجوز حمل از آن کشف کردند.
فرمانده انتظامي شهرستان سراوان با  اشاره به توقیف خودرو خاطر نشان 
کرد: راننده متخلف پس از تشکیل پرونده براي سیر مراحل قانوني روانه دادسرا 

شد.
رفع تصرف از اراضی ملی

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شهرستان بندرخمیر از رفع تصرف 
9۳ هکتار از اراضی ملی در منطقه دشت جیحون خبر داد.  

سرهنگ »رضا علی بخشی« گفت: مأموران انتظامی با همکاری کارکنان 
محیط زیست و با انجام تحقیقات پلیسی متهم را که اقدام به تصرف زمین های 

این منطقه کرده بود شناسایی و دستگیر کردند.
وی با  اشــاره به اینکه با هماهنگی قضائی زمین ها از تصرف متهم خارج 
شــد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش زمین های تصرف شده را پنج میلیارد و 

۵8۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.
صید صیاد

شیراز- ایســنا: مدیر روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان فارس 
اعالم کرد که محیط بانان، هشــت متخلف را در نقاط مختلف فارس دستگیر 

کردند.
گل آفرین زارع گفت: محیط بانان، از دستگیر شدگان هفت قبضه اسلحه 
به همراه دو خودرو و مقادیری ادوات شــکار و صید، یک قبضه اسلحه جنگی 
ژ- ۳ دوربین دار، سه قبضه اسلحه ساچمه زنی تک لول، دو قبضه اسلحه دولول 
و یک قبضه pcp به همراه کوله پشــتی، گوشــی موبایل، سه دستگاه بیسیم، 

پروژکتور، دوربین شکاری، یک دستگاه اره برقی نیز کشف و توقیف کردند.
زارع گفــت: این متخلفان در شهرســتان های الر، کازرون، المرد، خنج و 

شیراز شناسایی و دستگیر شدند.
سارقان در دام

سرویس شهرســتانها: فرمانده  انتظامی شهرســتان کاشان از دستگیری 
سارقان بانک  کاشان در شهرستان گرمسار خبر داد.

ســرهنگ علی پور کاوه، گفت: با اقدامات فنی و پلیســی ، سارقان بانک 
 کاشان در کمتر از چهار ساعت دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه ســارقان که قصد فرار از کشــور را داشــتند با درایت 
نیروهای انتظامی شهرســتان کاشان، در گرمسار دستگیر شدند ، تصریح کرد: 

مبلغ ۲۴ میلیون تومان از بانک به سرقت رفته بود.
کشف تریاک

کرج- فارس: فرماندار شهرستان ساوجبالغ از کشف مواد مخدر سنتی از 
نوع تریاک در این شهرستان خبر داد. 

ابوالقاسم پالیزگیر، افزود: نیروی انتظامی شهرستان ساوجبالغ در پی کار 
اطالعاتی در جاده قزلحصار موفق شد مقدار 9۴ کیلوگرم تریاک کشف کند.

وی افزود: طی این عملیات دو قاچاقچی دســتگیر شــدند و دو دستگاه 
خودرو نیز توقیف و تحویل پارکینگ شد.

دستگیری کالهبردار
بیرجند- ایســنا: رئیس  پلیس »فتا« خراســان  شــمالی از شناسایی و 
دستگیری فردی که با انجام تماس تلفنی نسبت به کالهبرداری از شهروندان 

اقدام می کرد، خبر داد.
ســرهنگ »علی اعتمادی« گفت: در پی مراجعه شــماری از شهروندان 
به این پلیس مبنی بر این که به طرز مشــکوکی از حســاب بانکی آنان مبالغ 
هنگفتی برداشت شده است بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار مأموران 
این پلیس قرار گرفت. وی افزود: در بررسی و تحقیقات اولیه هم چنین اظهارات 
شکات مشخص شد کالهبردار با فرد مورد نظر خود تماس تلفنی برقرار کرده 
و عنوان می کند که فرد در قرعه  کشــی مســابقات قرآنی برنده جایزه نقدی 
کمک هزینه سفر به عتبات عالیات شده و پس  از آن با فریب دادن شخص وی 
را پای دســتگاه عابر بانک کشانده و با راهنمایی های غلط و پیچیده نسبت به 

انجام عملیات بانکی و برداشت از حساب وی اقدام می کند.
این مقام انتظامی افزود: کارآگاهان این پلیس با انجام تحقیقات گسترده 

به هویت کالهبردار پی برده و سپس وی را دستگیرکردند.

هرمزگان  انتظامــی  فرمانده 
گفت: اعضای یــک باند ۱4 نفره 
جعل اســناد و مدارک هویتی و 
قاچاق انسان توسط پلیس امنیت 

عمومی استان دستگیر شدند. 
به گزارش ایرنا، ســرتیپ عزیزاهلل 
ملکــی در جمع خبرنگاران افزود: این 
افراد که شــماری از آنان از کارکنان 
ادارات دولتی یکی از شهرســتان های 
استان هستند، پس از یک ماه عملیات 

پلیسی و اطالعاتی دستگیر شدند.
رئیــس  پلیس اســتان ادامه داد: 
دستگیرشدگان که سه نفر از آنان زن 
هســتند، به صورت سازمان یافته و با 
اســتفاده از مدارک فوت شدگانی که 
فوتشان به ثبت نرسیده با تبانی برخی 
کارکنان ادارات متولی، نسبت به تهیه 
اســناد هویتی جعلی به صورت کامال 

حرفه ای اقدام می کردند.
اعضای  ملکی  گفته ســرتیپ  به 
این باند برای کســانی که قصد خروج 
غیرقانونی از کشــور داشتند و یا اتباع 
خارجی که قصد اقامت در داخل کشور 
را داشتند، اسناد و مدارک مورد نیاز را 

تهیه می کردند.
وی اضافه کرد: روش کار این باند 
بسیار حرفه ای بود و شناسنامه و کارت 
ملی هوشمند را بر اساس سن، جنس 
و چهره افراد تهیه کرده و از متقاضیان 
مبالغ هنگفتی تــا 6۰۰میلیون ریال 

دریافت می کردند.
ملکی یــادآور شــد: از مخفیگاه 
۱۴متهم این پرونده که درچهارعملیات 
جداگانه دستگیر شدند، بیش از ۳۵۰ 

فقره اوراق هویتی کشف شد.
هرمــزگان  انتظامــی  فرمانــده 
خاطرنشــان کرد: این اوراق شــامل 
شناسنامه، کارت هوشمند ملی، کارت 
تردد اتباع خارجی و اوراق تایید اشتغال 
به تحصیل و مدارک تحصیلی، مدارک 
اتبــاع ایرانی و خارجی،۲۱ دســتگاه 
تلفن همراه، دودســتگاه کیس رایانه 
و یــک دســتگاه رایانه دســتی )لب 
تاپ( بــا برنامه ها و نرم افزارهای جعل 
اسناد است. وی یاد آور شد: تحقیقات 
درباره این پرونده همچنان ادامه دارد 
و احتمال دستگیری افراد دیگری در 

هرمزگان و سایر استان ها وجود دارد.

اعضای یک باند جعل مدارک هویتی
 و قاچاق انسان دستگیر شدند

تبریز – خبرنگار کیهان : 
شــامگاه روز سه شنبه به باشگاه بدنســازی بانوان در تبریز حمله 

مسلحانه انجام شد.
در این حادثه فردی مســلح به باشگاه بدنســازی بانوان در تبریز حمله و با 
تهدید بانوان در حال ورزش اقدام به ســرقت طالهــا و پول های آنها کرد.در این 
حادثه سارق مسلح به هیچ فردی آسیب جسمی وارد نکرد و فقط مقداری طال و 

پول آنها را به سرقت برد.
سرهنگ نوروزی رئیس پلیس تبریز در این خصوص گفت: پرونده این حمله 

به اداره آگاهی استان آذربایجان شرقی ارسال شده است.

سرقت مسلحانه از باشگاه بدنسازی بانوان

زاهدان – خبرنگار کیهان: 
فرمانده انتظامی اســتان سیستان و بلوچستان 
از شــهادت یک تن از ماموران مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان سیب و ســوران در درگیری مسلحانه با 

سوداگران مرگ خبر داد. 
سرتیپ محمد قنبری، گفت: ماموران فرماندهی انتظامی 
شهرستان سیب و سوران با انجام یکسری تحقیقات گسترده 
اطالعاتی به خبری مبنی بر جابه جایی محموله مواد افیونی با 
دو دستگاه خودرو وانت و پژو ۴۰۵ از مناطق مرزی به حوزه 

استحفاظی شهرستان دست یافتند.
وی افزود: در این راســتا مامــوران مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان سیب و ســوران با شناسایی مسیرهای احتمالی 
تردد قاچاقچیان، ظهر دیروز سوداگران مرگ را در روستای 
سیب شناسایی و با آنان درگیر شدند.قنبری تصریح کرد: در 
این درگیری مســلحانه دو نفر از سوداگران مرگ به هالکت 
رسیدند و ستوان دوم »مرتضی کارچانی« مامور پلیس مبارزه 
با مواد مخدر شهرستان سیب و سوران نیز مجروح و پس از 
انتقال به بیمارســتان رازی شهر »ســراوان« با وجود تالش 
تیم های پزشــکی به درجه رفیع شــهادت نائل آمد.فرمانده 
انتظامی استان سیســتان و بلوچستان خاطر نشان کرد: در 
این عملیات مقادیری مواد مخدر، دو قبضه ســالح به همراه 

خشاب و مهمات مربوطه از خودرو قاچاقچیان کشف شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: افرادی که اقدام به احتکار 
کاالی مردم کرده بودند در ســه ماهه اخیر به پرداخت 8۰ میلیارد ریال 

جریمه محکوم شدند. 
علیرضا حســن پور در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: امســال ۴۳ انبار مظنون به 
احتکار کاال توسط تعزیرات حکومتی همدان پلمب شده و ۳۷ پرونده در این نهاد 
و شش پرونده به علت حجم انبوه و اتهام نگهداری غیرمجاز کاال در دادسرا بررسی 
شده اســت. مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: در همین ارتباط مسئوالن 
۱۲ انبار به علت ارایه مستندات کافی برائت شده و انبار آنها با دستور قضایی فک 
پلمب شــد. حسن پور مثال زد: یکی از پرونده ها مربوط به انبار ۲۲ دستگاه نیسان 
دیزلی بود که پس از استعالم مشخص شد علت انبار این خودروها بروز مشکل در 
شماره گذاری است. وی اظهار داشت: افرادی که تبرئه شدند نیز مجاز به نگهداری 
کاال نیســتند بلکه مدت زمان مشخصی برای توزیع کاالی موجود در انبار به آنها 
داده شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با بیان اینکه ارزش ریالی کل پرونده ها 
۱۵۰ میلیارد ریال است، گفت: روغن موتور، لوازم خانگی، کود شیمیایی، پوشاک 
نوزاد، میلگرد و خواروبار نظیر روغن، برنج، قند و شکر عمده پرونده های احتکار را 
تشکیل می دهد. حسن پور بیان کرد: برنج، شکر، روغن و چای کشف شده از انبارها 
در رزن، نهاوند، تویســرکان و مالیر توزیع و در مرکز استان توزیع کاال به سازمان 

صنعت، معدن و تجارت محول شد. 
وی ادامه داد: پرونده ۲8 پرونده احتکار کاال بسته شده و هم اینک سه پرونده 

در تعزیرات حکومتی این استان در دست بررسی است. 

محتکران همدان جریمه شدند

عضو هیئت علمی پژوهشــکده انرژی وابسته به 
پژوهشــگاه مواد و انرژی ایران گفت: برای نخستین 
بار در کشــور پیل ســوختی میکروبی برای حذف 
بیولوژیکی نیترات از آب و تولید همزمان الکتریسیته 

در این مجموعه طراحی و ساخته شد. 
لیال داورپنــاه در گفت و گو بــا ایرنا افــزود: این پروژه 
تحقیقاتی با حمایت مالی صندوق حمایت از پژوهشــگران 
در آزمایشگاه محیط زیست پژوهشگاه مواد و انرژی ایران به 
مدت پنج ماه در ســال 9۵ انجام شد و در سال 96 مراحل 

تست و آزمون را با موفقیت پشت سر گذاشت.
وی ادامه داد : مدارک و مســتندات این دستاورد علمی 
برای ثبت اختراع ملی به مراجع ذی صالح ارسال شده ضمن 

آنکه در تالش برای تجاری سازی آن هستیم.
داورپناه افزود: برای ســاخت این سیستم در پژوهشگاه 

مواد و انرژی ایران ۲۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.
وی در تشــریح خطرات نیترات و کاربرد پیل سوختی 
گفت: نیتــرات از آالینده هــای خطرناک آب آشــامیدنی 
محسوب می شــود که می تواند در سیستم گوارش منجر به 
ایجاد سرطان معده شود ضمن آنکه برای زنان باردار، نوزادان 

و حتی سالمتی حیوانات خطرناک است. 
این پژوهشگر اظهار داشــت: از آنجا که نیترات در آب 
به صورت محلول است و روش های معمول تصفیه آب قادر 
به حذف آن نیســتند؛ از این رو نیاز بــه روش های تصفیه 
پیشــرفته تر دارد کــه قادر به کاهــش آالینده های محلول 
هســتند.  وی یادآور شــد: تاکنون از روش های فیزیکی و 
شــیمیایی برای حذف نیترات مانند تعویض یونی، اســمز 
معکــوس، الکترودیالیز معکوس )EDR( و جذب ســطحی 
استفاده می شده اســت. داورپناه افزود: مطالعه علمی نشان 
می دهد که این روش ها دارای محدودیت هایی برای استفاده 
هســتند ضمن آنکه در روش های فوق، نیترات فقط از آب 
جدا شده و پساب تولیدی حاوی غلظت باالی نیترات است 
که خود از معایب مهم این روش ها به شمار می رود. این عضو 
هیئت علمی پژوهشــگاه مواد و انرژی اظهار داشــت: پیل 
سوختی میکروبی )MFC( برای احیای بیولوژیکی نیترات به 
نیتروژن مولکولی یک دستاورد جدید علمی است که تصفیه 
آب حــاوی نیتــرات و تولید همزمان الکتریســیته را انجام 
می دهد. وی ادامه داد: فرآینــد جدید افزون بر مزایایی که 

ذکر شد در بخش صنعت می تواند برق تولید کند. 

برای نخستین بار 
در کشور

سامانه حذف نیترات 
از آب ساخته شد

شهردار پایتخت میزان بدهی شهرداری تهران را 
۵۶ هزار میلیارد تومان اعالم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما، محمدعلی افشانی 
میزان بدهی شــهرداری تهــران را ۵6 هزار میلیارد تومان 
اعــالم کرد و گفت: از این میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان به 
سیستم بانکی و مابقی به پیمانکاران و افرادی بدهکاریم که 
امالک و طرح هایشان در مسیر طرح های عمرانی شهرداری 
تخریب شــده و باید هزینه این امــالک را به آنها پرداخت 

کنیم.
وی که برای پاســخ به ســوال برخــی نمایندگان در 
کمیســیون عمران مجلس حاضر شــده بــود، پس از این 
نشســت در جمع خبرنــگاران افزود: البته شــهرداری در 
مقابل این بدهی مطالباتی هم دارد که در این زمینه نیز با 
دولت و سایر نهادهایی که شهرداری از آنها مطالباتی دارد 
کمیته های مشترکی تشــکیل داده ایم تا درباره وصول آن 

اقدامات الزم انجام شود.
شــهردار پایتخت یکی از بهتریــن راه های کم کردن 
بدهی های شهرداری را افزایش درآمدهای پایدار شهرداری 
عنوان کرد و گفــت: بدین منظور الیحه ای در دولت تحت 
عنوان درآمد پایدار شــهرداری ها به تصویب رســیده که 
براساس آن سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده که 

قباًل ۳۳ درصد بود به ۵۰ درصد افزایش یافت.
افشــانی ادامه داد: همچنین ســهم شــهرداری ها از 
مالیات های مستقیم در شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۵۰ 
هزار نفر به ۱ درصد از کل مالیات های دریافتی کشور ارتقا 
یافت که این مسئله نیز کمک شایانی به ایجاد درآمدهای 
پایدار برای شهرداری ها به ویژه در شهرهای بزرگ خواهد 

کرد.
وی یکی دیگر از راه های کســب درآمــد پایدار برای 
شــهرها را تشویق مردم به ســرمایه گذاری در شهر عنوان 
کرد و افزود: بدین منظور طرح های زیادی به ویژه در حوزه 
پســماند، حمل و نقل عمومی، قطار شــهری، برقی کردن 
وسایل عمومی و گردشگری طراحی شده تا به وسیله آنها 
سرمایه گذاران بخش خصوصی را تشویق به سرمایه گذاری 

در تهران کنیم.
شــهردار پایتخت درباره وضعیت بلند مرتبه ســازی و 
ســاخت و ســازهای غیرمجاز در تهران هم گفت: در این 
زمینه دســتورالعملی صادر شــده که بر اساس آن تغییر 
کاربری حدود ۳ هزار باغ شناســایی شــده در شهر تهران 
ممنوع شده اســت و تحت هیچ شرایطی باغ ها به غیر باغ 

تغییر کاربری نخواهند داد.
افشانی افزود: همچنین تا یک سال آینده صدور پروانه 

ســاخت الکترونیکی خواهد شد که براســاس آن در تمام 
خیابان های شــهر مشخص می شــود حداکثر چند طبقه 
باید ســاخته شود، سطح اشغال چقدر باشد و هزینه صدور 
پروانه ساخت برای هر طبقه نیز مشخص خواهد بود بدین 
ترتیب عــالوه بر جلوگیری از تخلــف و رانت مردم نیز به 
 طور شــفاف در جریان صدور پروانه ســاخت قرار خواهند 

گرفت.
وی در پایان با اشاره به تکمیل برخی طرح های عمرانی 
در تهران گفت: یکی از کارهای مهم انجام شده در تهران این 
بوده که از ابتدا تا انتهای تهران قریب به هزار نفر ۳ و نیم ماه 
تالش کرده اند تا تمامی درخت ها و فضای ســبز موجود در 
شهر شناسایی شده و زمینه ها برای احداث مخازن آبیاری، 
همسطح کردن آنها و آبیاری به صورت قطره ای فراهم شده 
که امیدواریم به زودی هزار و ۲۰۰هکتار فضای ســبز شهر 

تهران به این سیستم مجهز شود.

۵۶ هزار میلیارد تومان، بدهی شهرداری پایتخت

دانشگاه ایلینوی آمریکا برای ترم تحصیلی 
جدید یک واحد درسی با نام »ترامپ شناسی« 

ارائه کرده است.
به گزارش نشریه هیل، دانشگاه ایلینوی در شهر 
اوربانای آمریکا قرار است در ترم تحصیلی جدید یک 
واحد درسی با نام »ترامپ شناسی« ارائه کند. در این 

واحد درسی دانشجویان در یک دوره هشت هفته ای »جنگ ترامپ با حقایق، 
مطبوعات و رســانه ها« را بررســی می کنند.در توضیح این واحد درسی آمده 
اســت: دونالد ترامپ به عنوان نامزد انتخابات ریاســت جمهوری از رایج ترین 
روش تبلیغاتی یعنی »فحاشــی« و همچنین واژه »رســانه های جعلی« برای 
تخریب، تضعیف و بی اعتبار کردن رقبای خود اســتفاده کرده است.قرار است 
»میرا سوتیروویک«، یکی از اســتادان حوزه رسانه در این دانشگاه این واحد 
درسی را تدریس کند. به گفته وی، دانشجویان در این کالس ها استراتژی های 
ترامپ در ارتباط با مطبوعات را مورد بررسی قرار می دهند. اما به نظر می رسد 
ترامپ نخســتین رئیس جمهوری نیست که قرار اســت یک واحد درسی در 
دانشــگاه به او اختصاص یابد. دانشــگاه هاروارد هم در سال ۲۰۱۳ یک واحد 
درســی با نام »درک اوباما« برای شناخت بیشــتر باراک اوباما، رئیس جمهور 

سابق آمریکا ارائه کرده بود.

ارائه درس 
»ترامپ شناسی« 

در دانشگاه 
ایلینوی!

بنیاد برکت امام رضا)ع( با همکاری امام رضایی ها پس از زلزله مهیب در کرمانشاه 8 هزار لباس از نوزاد 
تا دو ساله، بیش از 3۰ هزار بسته غذایی، دو هزار کولر، 3 هزار هیتر برقی، 2۰ هزار دست لباس از چهار سال 
تا 4۰ ســال، دو هزار کپسول گاز و هزار پتو، 9 تریلی آب آشامیدنی و 8۰۰ کانکس را در بین مردم زلزله زده 

پخش کردند. همچنین 2 هزار واحد مسکونی نیز در دست احداث است.

خدمات امام رضایی ها در مناطق زلزله زده ثالث باباجانی

رئیس  پلیس فتا ناجا با تشریح جزئیات دستگیری 
متهم پرونده سکه ثامن، گفت: صفر تا صد دستگیری 

این متهم با پلیس فتا بوده است.
به گزارش فارس، سردار سیدکمال هادیان فر در نشست 
خبری گفت: شرکت »سکه ثامن« فعالیت خود را از دو سال 
گذشته با مجوز اتحادیه طال و جواهرات شهرستان بناب و با 
خرید و فروش طالی خرد آغاز کرد و بعد سکه را آغاز نمود و 
سایتی طراحی کرد تا بتواند به طور مجازی به خرید و فروش 
طال و سکه مبادرت کند، در صورتی که سکه و طالیی در این 
بین مبادله نمی شد و هر ثامنی موضوع تبادلش ۱۰ میلیون 

تومان قیمت داشت.
هادیان فــر افزود: قبل از التهاب بازار ســکه و ارز تعداد 
زیادی در این سایت عضو نبودند اما در سال جاری با التهابات 
به وجود آمده تعداد اعضای این سایت به ۳۵ هزار نفر رسید 
و فقــط حدود 6 هزار نفر دارای تراکنش مالی بودند. افرادی 
بودند به طور مثال ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کرده 

و در کمتر از ۳ ماه ۷ میلیارد تومان سود دریافت کردند.
وی با  اشــاره به اظهار نظرها درخصوص اعداد مختلف 
مطرح شده از جمله ۱۰ هزار میلیارد، ۱۲هزار میلیارد و ۱۵ 
هزار میلیارد درخصوص کالهبردای این فرد گفت: این اعداد 

رئیس  پلیس فتا:

متهم دستگیر شده »سکه ثامن« قصد داشت به کانادا فرارکند

دادستان تهران برای دفاع از کیفرخواست صادره 
برای متهمان واردکننده گوشی تلفن همراه در شعبه 
اول دادگاه انقالب اســالمی تهران ویژه رسیدگی به 
اقتصادی کشــور حضور  نظام  در  اخاللگران  جرایم 

یافت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی و انقالب 
تهــران، عباس جعفــری دولت آبادی در این جلســه اظهار 
داشت: متخلفین از قانون و سوء استفاده کنندگان، همواره به 
دنبال منافذی هستند که قانون را دور زده و منافع حداکثری 
خود را تضمین و تامین نمایند؛  متاســفانه برخی منافذ در 
دســتگاه های دولتی، این راه را بــرای چنین افرادی هموار 
ساخته است؛   که از جمله در پرونده های حاضر چنین امری 
کاماًل مشــهود اســت.  هم چنین در این پرونده ها، نهادهایی 
مانند وزارت صنعت،  معدن و تجارت،  بانک مرکزی و سازمان 
گمرک کشور،  به ترتیب خود را صرفاً مسئول و متولی ثبت 
ســفارش،  تخصیص ارز و ترخیص کاال دانسته و در فرایند 
اقدامات مجرمانه بعدی واردکنندگان کاالهای خریداری شده 
بــا ارز دولتی، خود را ذی مدخل ندانســته و ورود ماهوی و 

جدی به سوء عملکرد برخی واردکنندگان نداشته و ندارند.
جعفــری دولت آبــادی گفــت: متهمــان پرونده های 
حاضر با سوءاســتفاده از خالءهای موجــود و عدم نظارت 
کافی، گوشــی های تلفن همراه وارد شــده با ارز دولتی را با 
قیمت هایی گزاف و بسیار باالتر از ارزش واقعی کاال در بازار 
عرضه کرده  و مــردم را دچار رنج و نگرانی؛ و بازار را گرفتار 

آشفتگی و التهاب کرده اند.
صدور ۶۱ فقره کیفرخواست برای متهمان

 پرونده های کالن اقتصادی ظرف 3 ماه اخیر
وی از صــدور ۱6 فقره کیفرخواســت بــرای متهمان 
واردکننده گوشــی های تلفن همراه در ظرف ســه ماه اخیر 
از تیر تا شــهریور در دادسرای تهران خبر داد و درخصوص 
مبنای تشکیل این پرونده ها گفت: وفق اعالم مقامات رسمی 
کشــور، در مجموع معادل ۲۲۰ میلیون و 6۴۳ هزار و ۲۰6 
یورو ارز دولتی برای واردات گوشی های تلفن همراه تخصیص 

یافته اســت؛ از این مبلغ معادل ۱۴6 میلیون و ۴۰۷ هزار و 
۵۰9 یــورو و ۱۴ میلیــون و ۷۳6 هزار یوان و ۱8 میلیون و 
۴۳ هزار و ۱۵۰ درهم در اختیار تعداد ۴۰ شرکت واردکننده 
گوشــی تلفن همراه قرار گرفته است که متهمان حاضر به 
عنــوان مدیران عامل برخی از این شــرکت ها می باشــند. 
شرکت های مذکور در مجموع تعداد ۳9۳ هزار و 8۳۱ عدد 
گوشی تلفن همراه وارد کشــور نموده  و تعداد ۲۷۴ هزار و 

۲8۰ عدد آن را در بازار به فروش رسانده اند.
دادســتان تهران نتیجــه اقدامات صــورت گرفته در 
شعب ویژه دادســرای تهران را ارائه داد که حسب آن، اکثر 
شرکت های واردکننده با هدف تحصیل سود هنگفت بدون 
در نظر گرفتن قیمت اعالم شده از سوی سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، گوشی های تلفن همراه را 
بــه قیمت ارز آزاد به فروش رســانده اند؛ به نحوی که تعداد 
۴۰ شرکت واردکننده گوشی های تلفن همراه در مجموع و 

در نتیجه گران فروشی های کالن مبلغ ۴9۲ میلیارد و ۷۴۲ 
میلیون و 88۵ هزار و ۱۴۳ ریال درآمد نامشــروع تحصیل 
کرده اند؛ در این میان تعداد ۱6 شــرکت پرونده های حاضر، 
در مجموع مبلغ ۲۷8 میلیارد و ۲89 میلیون و 86۵ هزار و 

8۳6 ریال درآمد نامشروع تحصیل نموده اند.
جعفری دولت آبادی در توجیــه وصف مجرمانه  تعیین 
شده برای این متهمان در کیفرخواست دادسرا، اظهار داشت: 
اقدامــات مجرمانه این متهمان موجب شــده تا تخصیص و 
تأمین ارز دولتی، در عمــل تأثیر چندانی بر ثبات قیمت ها 
نداشته و قیمت گوشی تلفن همراه به موازات افزایش قیمت 
ارز و حتــی فراتر از آن افزایش یابــد و همین امر موجبات 
اخالل در توزیع این قسم از نیازمندی عمومی را فراهم آورده 

است.
رد ایرادات متهمان از سوی دادستان

وی با اشاره به دفاعیات متهمان و وکالی آنان طی هشت 

جلســه برگزار شده از ســوی دادگاه، دفاعیات ارائه شده را 
مخــدوش ارزیابی نمود و از اســتنکاف برخی متهمان این 
پرونده ها از ارائه فاکتورهای مربوط به واردات گوشــی های 
تلفن همراه به شــعبه بازپرسی خبر داد و چنین امتناعی را 
بدون آن که دفاع خاصی را در پی داشته باشد، حاکی از قصد 

و سعی این متهمان در سندسازی دانست.
درخواست اشد مجازات برای متهمان

دادســتان تهران در پایان دفاعیات خود از کیفرخواست 
صادره، از دادگاه خواســت با محکوم نمودن متهمان به اشد 
مجازات های قانونی مندرج در کیفرخواســت، ملت سرافراز 
ایران را به اجرای سریع، دقیق و متقن قانون توسط دستگاه 

قضایی امیدوار سازد.
برخی از متهمان و شرکت ها مجوز و تخصص

 ورود گوشی تلفن همراه را نداشته اند
در این جلســه رئیس دادگاه نیز گفــت: متهمانی که از 
ســوی دادســرای عمومی و انقالب تهران به دادگاه معرفی 
شدند، در مجموع چند صد هزار گوشی تلفن همراه که البته 
آمار دقیق آن در پرونده تک تک متهمان منعکس است، با ارز 
۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کرده اند که بخش قابل توجهی از 
آنها از نوع اپل و از شرکت آیفون که جزو گرانترین گوشی ها 
است، می باشد و بخش عمده ای از این گوشی های وارد شده 
که بیش از دو ســوم است در بازار با قیمت باالتر و برخالف 
ضوابط به فروش رسیده و حدود ۱۰۰ میلیون یورو بابت وارد 

کردن این گوشی ها از دولت گرفته اند.
قاضــی موحد ادامه داد: برخی از متهمان و شــرکت ها 
اساسا مجوز ورود گوشــی تلفن همراه نداشته اند و براساس 
بررسی هایی که انجام دادیم در این جهت چندان تخصصی 
نداشته بلکه با مجوز خاص اقدام به واردات این کاال کرده اند، 
همانطور که همه ما می دانیم گوشــی اپل در ایران خدمات 
پس از فروش و نمایندگی ندارد، لذا این افراد که بطور خاص 
مجوز گرفتند خودشان متعهد شده بودند که خدمات پس از 
فروش را ارائه دهند. در ادامه، برخی از متهمان این پرونده ها 

به دفاع از خود پرداختند.

دادستان تهران در دادگاه واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز دولتی:

40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه
 492 میلیارد ریال درآمد نامشروع کسب کرده اند

نادرست است چرا که بیشترین تراکنش این فرد 
بر اساس مســتندات ۱۷۰۰ میلیارد تومان بوده 
اســت و این اظهارنظرها از سمت ضدانقالب و 
افراد خارج نشین اســت که ارقام نجومی را در 

فضای کشور رسانه ای می کنند.
رئیس  پلیس فتا اظهارداشــت: کل افرادی 
که به پلیس و مراجــع قضایی در این خصوص 
مراجعــه کردند ۱۷۰۰ نفر بودنــد که هر کدام 
مدعــی هســتند مبالغی از ۱۰ میلیــون تا ۱۰ 

میلیارد در این سایت سرمایه گذاری کرده اند.
به گفته سردار هادیان فر ، عمده شکات در 
تهران، مشــهد و تبریز بوده و البته از شهرهای 

دیگر نیز جزو مالباختگان بوده اند. وی با  اشــاره به مصاحبه 
زاهدی فر )متهم اصلی پرونده سکه ثامن( در هنگام ورود به 
کشور گفت:  وی اعالم کرده که خودش به کشور بازگشته در 
صورتی که برای فرارش برنامه ریزی گسترده ای کرده بود؛ از 
شب ۲۳ شهریور که از کشور خارج شد به دبی رفت و از دبی 
به کشور ثالث و در صدد بود به کانادا برود چراکه دو شرکت 
در این شهر ثبت کرده بود؛ ابتدا نیز همسرش فرار کرده بود.
هادیان فر با تاکیــد بر اینکه اقدامــات بعدی در حوزه 

دستگیری متهم ســکه ثامن در دســتگاه قضایی در حال 
پیگیری است اعالم کرد: حســاب های متهم این پرونده در 
۳۱ بانک کشور همچنین 8۰ میلیارد تومان پول نقد و برخی 
اموال که بخشی در حســاب همسر این فرد بود ضبط شد؛ 
همچنین یکی از شــرکت هایی که در خارج از کشور بود نیز 
به عنوان همســر این شخص ثبت شده بود. همسر این فرد 
نیز که به کشور ثالث فرار کرده بود از آن کشور استرداد و در 

فرودگاه تبریز دستگیر شد. 

وی افزود: در شب ۲۳ شهریور که مالباختگان به پلیس 
قضیه کالهبرداری را گزارش کردند اقدامات فنی این پلیس 
آغاز شــد و ســرورها در مشــهد و تهران توقیف و6 نفر از 
همدستان اصلی این فرد که حتی از فرار وی اطالع نداشتند 

دستگیر شدند که هم اکنون در بازداشت هستند.
رئیس  پلیس فتا ناجا درباره طراحی این ســایت گفت: 
بالغ بر ۷ میلیارد تومان هزینه طراحی این ســایت شده بود 
که پیچیدگی های خاص داشت و به عنوان الگوی جدید در 

حوزه کالهبرداری مطرح است.
هادیان فر این نــوع کالهبرداری را مصداق پولشــویی 
دانست و ادامه داد: بیشتر اقدامات انجام شده در این سایت 
مصداق قماربازی است چرا که سکه و طالیی رد و بدل نشده 

و فقط سود و زیان مطرح بوده است.
وی اظهارداشت: اصرار داشتیم آمدن این فرد رسانه ای 
نشود؛  که رسانه ای شد اما باید بگوییم پولی که در اختیار این 
فرد بود هم اکنون در خارج از کشور است. نزد افراد خارجی یا 
افراد ایرانی مقیم خارج که باید فعالیت های الزم درخصوص 

انتقال و استرداد آنها صورت گیرد.
به گفته سردار هادیان فر، این فرد هنگام فعالیت در این 

دو سال مجهول المکان بوده است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد: 

شهادت مامور پلیس 
در درگیری با سوداگران مرگ

حقوق 9۵ درصد بازنشستگان کشوری کمتر از سه میلیون تومان است
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور گفت: حقوق 
9۵ درصد بازنشســتگان کشوری کمتر از سه میلیون 
تومان اســت که با توجه به کاهــش قدرت خرید این 
قشر از جامعه، همسان ســازی حقوق آنان با شاغالن 

ضروریست. 
به گزارش ایرنا جمشــید تقی زاده در نشســت با روسای 
کانون های بازنشستگی سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار 
داشت: ارتقای معیشت، درمان و تسهیالت ویژه بازنشستگان 
به ویژه در مناطق محروم وهمسان سازی حقوق بازنشستگان 
با شــاغالن از پیشنهاداتی است که به دولت و مجلس شورای 

اسالمی ارائه شده است.
وی ادامه داد: برای اجرای طرح همســان ســازی حقوق 

بازنشستگان ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا حقوق 
بازنشستگان را به حداقل حقوق شاغالن فعلی نزدیک کنیم.

تقــی زاده تصریح کرد: ۱۵ هزار میلیارد تومان در بودجه 
ســال 98 حتما باید برای صندوق بازنشستگان درنظر گرفته 
شود تا بتوانیم پاسخگوی این قشر از جامعه باشیم.وی خاطر 
نشــان کرد: پنج هزار میلیارد تومان از سال 9۵ تا کنون برای 
صندوق بازنشســتگان در بودجه دیده شــده که با این مبلغ 
حقــوق بازنشســتگان از یک میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان به 
دومیلیــون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.وی گفت: ســه 
درصــد از جمعیت یــک میلیون و ۴۰۰ هــزار نفری اعضای 
صندوق بازنشستگان کشــور یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان 
حقوق دریافت می کنند. تقی زاده با  اشــاره به خدمات رفاهی 

ویژه برای بازنشستگان گفت: ۲ هزار میلیارد تومان برای ۴۰۰ 
هزار بازنشسته در قالب وام پنج میلیون تومانی با کارمزد چهار 
درصد در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته ۱۰۰ هزار 

نفر به ظرفیت تسهیالت گیرندگان اضافه شده است.
وی با بیــان اینکه این ارقام در بخــش رفاهی قدم های 
اولیه است، ادامه داد: در آینده نه چندان دور وام های ضروری 
مســکن و یا حتی افزایش سقف وام ها برای بازنشستگان نیز 
قابل انجام است.مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور تصریح 
کرد: ظرفیت خدمات سفر بازنشستگان نیز از ۱۰۰ هزار نفر به 

۲۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده است.
وی با  اشاره به مشکل بیکاری فرزندان بازنشستگان ادامه 
داد: سامانه ای از فرزندان این قشر تشکیل می دهیم و صندوق 

بازنشستگان و تمامی شرکت های زیرمجموعه آن موظفند هر 
گونه استخدام مورد نیاز خود را از طریق این سامانه و از میان 

فرزندان بازنشستگان انجام دهند. 
تقــی زاده اظهار داشــت: برای جلوگیــری از تعویق در 
پرداخت حقوق بازنشســتگان بخشــنامه ای صادر کردیم تا 
زمانی که بازنشستگان حقوق خود را دریافت نکرده اند حقوق 
شاغالن هم پرداخت نمی شود که پیرو این بخشنامه هم اینک 

حقوق بازنشستگان زودتر پرداخت می شود.
وی در زمینه کســب و کار بازنشســتگان گفت: وام های 
کم بهــره و برخــی تســهیالت از صنــدوق وجــود دارد که 
بازنشستگان می توانند با اســتفاده از فرزندان و خانواده خود 

مشاغل خانگی راه اندازی کنند.


