
سرقت اینترنتی 
 یزد- خبرنگار کیهان: رئیس  پلیس فتا استان یزد از شناسایی و دستگیری 
کالهبرداری که با ارسال آپ جعلی برای خریداران پوشک نوزاد، اقدام به تخلیه 
حســاب های آنها می کرد، خبر داد.سرهنگ »مرتضی ابوطالبی« گفت: با توجه 
به ترفند های کالهبرداران در بستر فضای مجازی، کاربران با تبلیغات اغواکننده 
همچون »خرید پوشــک با قیمت های باور نکردنی« مواجه شده و در اثر عدم 
سواد رسانه ای از حساب آنها کالهبرداری صورت می گیرد.وی افزود: با شکایت 
یکی از شــهروندان مبنی بر کالهبرداری از حساب بانکی وی مدعی شده چند 
روز پیش با مشاهده تبلیغی با عنوان پوشک نوزاد زیر قیمت بازار اقدام به واریز 
مبلغی از طریق نصب آپ پیشــنهادی که از ســوی فروشنده توصیه شده بود، 
کردم که بعد نصب آپ پیشــنهادی و وارد کــردن اطالعات واریزی مورد نظر 
صــورت نگرفت و با چندین مرتبه اخطار مواجه شــدم در نهایت با تماس های 
تلفنی من در سایت آنها عضو و قرار شد چند بسته پوشک را برایم ارسال کنند 
و من بعد دریافت پوشــک ها در محل درب منزل مبلغ مورد نظر را به صورت 
حضوری پرداخت نمایم، که بعد ســاعاتی با دیدن پیام های حســاب بانکی ام 
متوجه شــدم حسابم فیشینگ شده است.وی ادامه داد:با توجه به کالهبرداری 
صورت گرفته پرونده توســط کارشناسان پلیس فتا استان یزد در دست اقدام 
قرار گرفت و با توجه به شیوه و شگرد های پلیسی و استعالم های صورت گرفته 
متهم در کمتر از ۴۸ ساعت در یکی از استان های همجوار در محل مغازه خود 

که فروشنده لوازم خیاطی بود شناسایی و با دستور قضایی دستگیر شد.
امحاء مرغ غیر بهداشتی

رشــت- خبرنگار کیهان: بیش از 10 تن مرغ غیربهداشتي از پنج دستگاه 
خودروي نیسان وانت در شهرستان رشــت کشف و امحاء شد.مأموران نیروي 
انتظامي در پي اطالع از حمل مرغ هاي مرده خفه شــده توســط پنج دستگاه 
خودروي نیسان وانت در شهرستان رشت ، موضوع را بررسي و با متوقف کردن 
و بازرسي از خودروهاي مذکور موفق شدند 10 هزار و 335 کیلوگرم الشه مرغ 
خفه شده را، کشف و ضبط کنند.گفتني است محموله هاي کشف شده به روش 
بهداشتي در الشه سوز معدوم و رانندگان خودروهاي نیسان وانت نیز با تشکیل 

پرونده به مقام قضایي معرفي شدند.
واژگونی خودرو

زاهــدان- خبرنگار کیهان: رئیس  پلیس راه جنوب اســتان سیســتان و 
بلوچســتان از واژگونی خودروی زانتیا در محور نیکشــهر- ایرانشهر خبر داد.
سرهنگ یداهلل ستوده گفت: این حادثه در کیلومتر ۸5 محور نیکشهر- ایرانشهر 
بوقوع پیوســت که بر اثر آن راننده خودرو به علت شدت جراحات وارده در دم 
فوت کرد.وی علت وقوع این حادثه را تخطی از سرعت مطمئنه و ناتوانی راننده 

در کنترل وسیله نقلیه ذکر کرد.
اسکناس جعلی

همدان- خبرنگار کیهان: رئیس  پلیس آگاهی اســتان همدان، از کشــف 
اســکناس جعلی در این استان خبر داد.  ســرهنگ رضا زارعی،  گفت: در پی 
کســب خبری مبنی بر حمل پول جعلی توسط یک دســتگاه سواری پژو در 
محور های مواصالتی استان، ماموران این خودرو را در نزدیکی پلیس راه همدان 
- کرمانشــاه که قصد خرید از دســت فروش را داشت توقیف و در بازرسی های 
صورت گرفته از آن، پنج قطعه تراول چک از سرنشــینان کشــف و خودرو به 
همراه چهار سرنشین به اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز انتقال داده شد.سرهنگ 
زارعی ادامه داد: مجددا خودرو توسط کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
مورد بازرسی دقیق قرار گرفت که از جا سازی زیر صندلی عقب و داخل فرمان 
و در بازرســی بدنی راننده و سرنشــینان مقادیر زیادی تراول چک و اسکناس 
جعلی، دوعدد ســماور زغالی قدیمــی زرد رنگ برنجی و دو تیغه چاقو و آالت 
و ادوات اســتعمال مواد مخدر کشف شــد.این مقام مسئول اظهار داشت: پس 
از شمارش اســکناس های جعلی مبلغ ۹۴ میلیون و 500 هزار ریال اسکناس 
جعلی شــامل 1۲۲ قطعه تراول چک قدیمی و ۲1 قطعه تراول چک جدید و 
۲30 قطعه اسکناس 100 هزار ریالی، جمعاً 3۷3 قطعه تراول چک کشف شد.

شوقان لرزید
بجنــورد - ایرنا: زمین لرزه ای به بزرگی ۴/1 در مقیاس امواج درونی زمین 
)ریشتر( شهر شــوقان از توابع شهرستان جاجرم در اســتان خراسان شمالی 
را لرزاند. به گزارش مرکز لرزه نگاری کشــوری، وابســته به موسسه ژئوفیزیک 
دانشگاه تهران زمان وقوع این زمین لرزه را ساعت ۲۹ دقیقه و 31 ثانیه بامداد 
دیروز )دوشنبه(، در هشت کیلومتری عمق زمین و موقعیت آنرا 3۷/۲۸ درجه 
عرض شــمالی و 5۷/13 درجه طول شرقی عنوان کرده است.زمین لرزه مزبور 
در ۲3 کیلومتری شمال شرقی شهر شوقان، ۲۸ کیلومتری جنوب غربی بجنورد 
و 3۲ کیلومتری شــهر سنخواست روی داده اســت که ساکنان شهر بجنورد 
نیز آنرا احساس کردند.تاکنون از خسارات احتمالی این زلزله گزارشی دریافت 

نشده است.
نجات گرفتاران در سیل

مشــهد- ایرنا: فرماندار تربت جام گفت: به دنبال بارندگی شدید و جاری 
شدن سیل در این شهرستان اعضای یک خانواده پنج نفره که در مسیر سیالب 
گرفتار شده بودند با کمک نیروهای امدادی نجات پیدا کردند. مرتضی حمیدی 
افزود: در پی اعالم گرفتار شدن یک خانواده در محل سکونت خود در محدوده 
یکی از چاه های کشــاورزی، تیمی از نیروهای امــدادی به محل وقوع حادثه 
اعزام شد. وی اظهار داشت: این حادثه در روستای رحمت آباد و در پی طغیان 
رودخانه هــای فصلی این منطقه رخ داد. وی گفــت: گروه های انتظامی بخش 
بوژگان با کمک نیروهای امدادی طی عملیات امداد و نجات موفق به نجات این 

خانواده از امواج سیل شدند. 
سارقان كابل برق

ســرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامي شهرســتان »خمینی شهر« از 
شناســایی و دستگیري اعضای باند سارقان کابل برق و کشف 30 فقره سرقت 
خبر داد. ســرهنگ »علي جعفري نژاد« گفت: پس از انجام یک سری کارهای 
تخصصی سه سارق شناســایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی 
غافلگیرانه دســتگیر شدند.این مقام انتظامی بیان داشت: متهمان در بازجویي 
هاي تخصصی پلیس به 30 فقره ســرقت کابــل برق اعتراف کردند که پرونده 

تشکیل و به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
بازداشت محیط بان خاطی

یاســوج- تســنیم: یکی از محیط بانان مناطق حفاظت شده کهگیلویه و 
بویراحمد با دو شکارچی متخلف برای شکار کل و بزهای دنا همکاری می کرد. 
حکایت دو محیط بان هم شــیفت در دنا جالب است جایی که یکی از آنان 
با شکارچیان هم  دست شده و دیگری دغدغه حیات وحش را دارد، محیط بان 
به همکارش شک کرده است و تصمیم می گیرد با یک نقشه به این شک پایان 
دهد.محیط بان دغدغه مند به بهانه ناهار از دیگر همکارش خداحافظی می کند 
و در گوشه ای به انتظار می نشیند تا شکش را راست آزمایی کند، بعد از ساعتی 
ســر و کله شکارچیان متخلف پیدا شــده و صدای شلیک گلوله بلند می شود.
محیط بــان متعهد متولیان امر را در جریان موضوع قرار می دهد تا در نهایت با 
هماهنگی یگان حفاظت محیط زیست شکارچیان و محیط بان به دام می افتند.

سارق در دام
رشت- خبرگزاری صدا و سیما: دو سارق مصالح ساختمان های نیمه کاره 
در تالش از توابع اســتان گیالن دستگیر شــدند.فرمانده انتظامي تالش گفت: 
ماموران پلیس آگاهي این شهرستان دو سارق مصالح ساختمان های نیمه کاره 

را هنگام سرقت دستگیر کردند.
سرهنگ حسین جمال دار افزود: متهمان 33 و ۴۲ ساله به ۸ فقره سرقت 

اعتراف کردند.
وي افزود: در بازرســي از مخفیگاه متهمان اموال مسروقه شامل در ب هاي 
آهني ، میل گرد و آهن آالت کشــف و ضبط شــد.فرمانده انتظامي شهرستان 

تالش ارزش اموال سرقتی را بیش از 100 میلیون ریال اعالم کرد.
تصادف خونبار

بیرجند- مهر: جانشــین پلیس راه خراسان جنوبی از وقوع ۹ فقره تصادف 
در محورهای مواصالتی استان خبر داد.

سرهنگ محمد باقر توفیقی نیا افزود: یک فقره تصادف فوتی بوده که یک 
متوفی داشته است.وی ادامه داد: همچنین هشت فقره تصادف جرحی بوده که 

15 مجروح را به دنبال داشته است.
قاچاق سنگ طال

سرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامی شهرستان ورزقان از کشف سنگ 
طالی قاچاق در این شهرستان خبر داد. سرهنگ »قاسم نظري« گفت: در پی 
کسب خبری مبني برفعالیت تعدادی از افراد سود جو از طریق استخراج سنگ 
طال به صورت غیر قانونی در اطراف یکی از معادن طالی شهرســتان ورزقان، 

موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
وي ادامه داد: مأموران انتظامی بخش خاروانا با تشدید اقدامات کنترلی در 
بازرسی از خودرو های عبوری در محورهای فرعی بخش خاروانا از چهار دستگاه 
خودروی نیســان مقدار هشت تن ســنگ طال کشف و ضبط که در این رابطه 

چهار نفر دستگیر شدند.
سرهنگ »نظری« با بیان اینکه ارزش ریالی سنگ های کشف شده توسط 
کارشناســان چهار میلیارد ریال اعالم شده، خاطر نشان کرد: متهمان دستگیر 

شده  پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

صفحه 10
سه شنبه ۲۷ فروردین 1۳۹۸ 
10 شعبان 1۴۴0 -شماره ۲۲1۶۲

حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

مواد منفجره بــه جا مانده از جنگ در 
افغانستان باز هم حادثه آفرید.

به گزارش تسنیم، سخنگوی والی »لغمان« 
اعــالم کرد که در نتیجه انفجار یک ســر گلوله 
خمپاره ۷ کودک کشــته و 10 تن دیگر زخمی 
شدند.»اســداله دولت زی« اظهار داشــت: هنوز 

مشخص نیســت که این کودکان چگونه گلوله خمپاره را پیدا کردند و چرایی 
انفجار آن نیز در دست بررسی قرار دارد. افغانستان چند دهه درگیر جنگ است 
و مواد انفجاری عمل نکرده، مین، بمب های دست ســاز و خمپاره های قدیمی 
بارها جان غیرنظامیان را گرفته است. به طور متوسط ماهانه حدود 1۲0 نفر در 
افغانستان بر اثر انفجار مین و باقی مانده مواد منفجره جان خود را از دست داده 

و یا دچار معلولیت می شوند.

مرگ ۷ کودک 
افغانستانی
 با خمپاره

 عمل نکرده

نکرده  بمب عمل  پی كشــف یک  در 
متعلق به جنگ جهانی دوم در فرانکفورت 
از مناطق اطراف آن  نفر  آلمان، حدود ۶۰۰ 

تخلیه شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از 
پایگاه اینترنتی تی آر تی،آژانس خبری آلمان روز 

گزارش  یکشنبه 
داد یــک بمــب 
نکــرده که  عمل 
متعلــق به جنگ 
بوده  دوم  جهانی 
است زیر رودخانه 
کشــف  »ماین« 
شــده است. پس 
مناطق  تخلیه  از 

اطراف این رودخانه، متخصصان با حضور در محل این بمب را منفجر کردند.در 
پی انفجار این بمب صدای مهیبی بلند شد.پلیس به آژانس خبری آلمان گفت: 
خنثی سازی این بمب در زیر آب دشوار بود به همین دلیل تصمیم بر آن شد 

که بمب منفجر شود.

انفجار بمب 

جنگ جهانی دوم 

در آلمان

 خودكشی افســران پلیس به بحرانی 
جدی و بی نظیر در فرانســه تبدیل شده 

است.
به گزارش ایرنا، شــبکه تلویزیونی »بی اف 
ام تی وی« فرانســه روز یکشنبه از کشف جسد 
یک افسر پلیس در خانه اش خبر داد که به گفته 
پلیس و با در نظر گرفتن تمام شــواهد موجود، 

این افسر جوان به احتمال قوی خودکشی کرده است.بنا بر آمار، از ابتدای سال 
میالدی جاری تاکنون، به طور متوســط هر چهار روز، یک افسر پلیس فرانسه 
اقدام به خودکشی کرده است.طبق آمار دیگری که از سوی وزارت کشور فرانسه 
اعالم شده، در سه ماهه نخست سال ۲01۹ میالدی، ۲۴ افسر پلیس و دو نفر 

از نیرو های ژاندارمری اقدام به خودکشی کرده  اند.

بحران خودکشی 

افسران پلیس 

در فرانسه

طوفان و ســیل در چند ایالت جنوبی 
آمریکا خسارات زیادی در پی داشته است. 

به گزارش فارس بــه نقل از گاردین، طوفان 
قدرتمنــد در جنــوب آمریکا که روز یک شــنبه 
عالوه بر بارش شدید موجب وقوع سیل شد منجر 
به کشته شدن حداقل 6 نفر از جمله سه کودک 
از  نفر  دو  شد. 
این کــودکان 
کــه  زمانــی 
همــراه پــدر 
خود  مــادر  و 
داخــل  در 
بودند  خودرو 
بر اثر ســقوط 
درخت  یــک 
کشــته شــده اند. بر اســاس این گزارش، تقریبا ۹0 هزار مشترک در تگزاس، 
می سی ســی پی، لوئیزیانا، آرکانزاس و جورجیا در طول روز بدون برق ماندند.
همچنین ۲5 نفر نیز به بیمارســتان منتقل شده و برای درمان بستری هستند 
که حال دو نفر وخیم گزارش شــده است.گاردین همچنین گزارش داده است 
کــه بیش از 55 خانــه در مناطق طوفان زده تخریب شــده و مدارس برخی 
شهرها تا اطالع ثانوی تعطیل شده تا پس از بررسی های الزم نسبت به ایمنی 
ســاختمان ها دوباره بازگشایی شــوند.طوفان در ایالت های جنوبی، به تخریب 
منازل مسکونی، راه ها و تاسیسات زیربنایی مناطق طوفان زده هم منجر شده 
است. مقام های آمریکایی اعالم کرده اند که در برخی مناطق جنوب این کشور 
ســرعت وزش طوفان به 1۴0 مایل در ساعت هم رسیده است.در همین حال 
ایرنا به نقل از سایت اینترنتی شبکه سی ان ان، تعداد کشته شدگان این طوفان 
را دســت کم ۸ نفر اعالم کرد. طبق اعالم سی ان ان، این طوفان مرگبار زندگی 
۹0 میلیون نفر از شــهروندان این کشــور از ایالت تگزاس تا می سی سی پی را 

تهدید می کند.

طوفان و سیل 
ویرانگر 

در جنوب آمریکا 

تازگی  بــه  مصری  باستان شناســان 
معبدی ۴۳۰۰ ساله را كشف كردند كه رنگ 
نقاشی های دیواری آن با گذشت زمان بدون 

تغییر باقی مانده اند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل 
از پایگاه اینترنتی تایــم، این معبد که متعلق به 
است  پنجم  سلسه 
شــهر  نزدیکی  در 
ســقاره  مــردگان 
واقــع در جنــوب 
قاهره کشــف شده 
و گفتــه می شــود 
یکی  بــه  متعلــق 
این  پادشــاهان  از 
سلســله به نام »خو ِوی« است که ۴300 سال پیش بر مصر حکومت می کرد.
بر اســاس گفته های رئیس تیم حفاری وزارت آثار باستانی مصر، آجر های این 
معبد از جنس آهک سفید هســتند و استفاده از روغن های نگهدارنده اجساد 
روی دیوار هــای مزین از مهم ترین علل ثابت ماندن رنگ نقاشــی های دیواری 
است. محتوای نقاشی های دیواری نیز برگرفته از زندگی سالطین مصری است.

کشف معبد
 ۴۳00 ساله 

در مصر

نیروهای امنیتی تركیه 285 كیلو و ۶7۶ 
گرم هروئین جاسازی شده درون بسته های 
پستی اسباب بازی و كیسه های گردو را در 

استان وان كشف كردند.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، 
قاچاقچیان سعی داشتند این مقدار هروئین کشف 

شده را به صورت محموله پستی به استان های غربی کشور ترکیه منتقل کنند.
براساس این گزارش چهار نفر به اتهام حمل ونقل مواد مخدر دستگیر و تحویل 

مقامات قضایی ترکیه شدند.

جاسازی 
۲۸5 کیلو هروئین 

در بسته های 
پستی

ایران  هوایی  ناوبری  و  فرودگاه ها  شرکت 
سواری  خودروی  دستگاه   14 تعداد  دارد  نظر  در 
در  مندرج  جزئیات  با  و  مذکور  شرح  به  خود 
تدارکات  سامانه  از  بهره گیری  به  را  مزایده  اسناد 
الکترونیکی دولت (setadiran) و با شماره مزایده 
به  الکترونیکی  صورت  به   1098001010000001

فروش برساند.
مورخ  صبح   9 ساعت  در سایت:   انتشار  زمان 

98/1/24
مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 17 مورخ 

98/2/2
تاریخ بازدید: 98/2/10 از ساعت 9 لغایت 14

قیمت:  پیشنهاد  ارسال  مهلت  آخرین 
98/2/16 ساعت 17

زمان بازگشایی: 98/2/17 ساعت 11
زمان اعالم به برنده: 98/2/18 ساعت 12

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات 

فرآیند  مراحل  کلیه  و  می باشد  دولت  الکترونیکی 
(در  مزایده  اسناد  دریافت  و  خرید  شامل  مزایده 
تضمین  پرداخت  مربوطه)،  هزینه  وجود  صورت 
قیمت،  پیشنهاد  ارسال  (ودیعه)  مزایده  در  شرکت 
بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و 
تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر 

می باشد.
موجود  وضعیت  به  توجه  با  می گردد  پیشنهاد   -2
خودروها قبل از ارائه پیشنهاد از خودروهای موضوع 

مزایده بازدید به عمل آورید.
3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت 
با  (توکن)  الکترونیکی  گواهی  دریافت  و  ثبت نام 

شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت 
سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ 

پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر موجود است.
م الف 1۳۳

آگهی مزایده عمومی 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایرانشماره 10۹۸1010000001

سرویس شهرستان ها- 
رئیس سازمان بسیج مردمی عراق)الحشدالشعبی) 
گفت: آمادگی كامل داریم در بســیاری از حوزه های 
مختلف در مشــکالت پیش آمده ناشی از سیالب به 

ایران كمک كنیم. 
ابومهدی المهندس، با حضور در مرکز مدیریت و کنترل 
حوادث مدیریت بحران خوزســتان در اهواز بیان کرد: بسیار 
خوشحال هستیم که دولت ایران به ما اجازه کمک در حوزه 

سیالب را داده است. 
وی افزود: بدین منظور ســتادی را در ایران از روزشنبه  
تشــکیل داده ایم و برخی از کمک های مردمی عراق از روز 
شنبه وارد ایران شده که روز به روز نیز این کمک ها افزایش 

می یابد. 
رئیس سازمان بســیج مردمی عراق ادامه داد: آمادگی 
ســاخت چندین بیمارستان صحرایی را در مناطق سیل زده 

داریم.
رئیس ســازمان بســیج مردمی عراق ادامه داد: موضوع 
ســیل در ایران خیلی وســیع تر از عراق اســت و بیشــتر 
اســتان های این کشور با آن درگیر هستند با این همه نظام 
جمهوری اسالمی ایران توانســته تاکنون این موضوع را به 

خوبی مدیریت کند. 
وی گفت: وظیفه خود دانستیم در مشکل فعلی که برای 
ایران ایجاد شده حضور داشته باشیم چرا که معتقدیم مردم 
عزیز خوزســتان و ایران به ما خیلی کمک کردند و می توان 
گفت از۴0 ســال پیش با شــروع انقالب اسالمی ایران تا به 
امروز دولت جمهوری اسالمی ایران به ما کمک کرده است. 
المهنــدس ادامــه داد: پیروزی ضد داعــش را مدیون 
زحمات مردم عزیز جمهوری اســالمی ایران، شهدای سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی ایران و نیروی هوایی هستیم. 
به گزارش ایرنا،  پنجمیــن محموله کمک های اهدایی 
کشورعراق به ســیل زدگان شامل تجهیزات امدادی، غذایی 
و بهداشــتی روز یکشنبه از طریق مرز شــلمچه وارد ایران 
شد؛ این کمک ها توســط ۲6 دستگاه کامیون حامل ادوات 
مهندسی از قبیل قایق، موتور برق و 6 دستگاه آمبوالنس و 
همچنین ۲0 دستگاه کامیون مواد غذایی و بهداشتی است از 
طریق مرز شلمچه در 16 کیلومتری خرمشهر وارد کشور شد 

و برای توزیع راهی مناطق سیل زده خوزستان شد. 
در پی طغیان رودخانه ها در اســتان خوزستان تاکنون 

به ۲۷0 روستا و هفت شهر هشدار تخلیه داده شده است. 
رئیس سازمان بسیج مردمی عراق)الحشدالشعبی( گفت: 
مردم عراق خود را در کنار مردم ســیل زده ایران می دانند و 
تا هر زمان که الزم باشــد به کمک های خود به مردم ایران 

ادامه می دهند. 

المهندس در حاشیه ورود پنجمین محموله کمک های 
اهدایی کشورعراق به ســیل زدگان خوزستان از طریق مرز 
شلمچه به ایران، در جمع خبرنگاران در این مرز بین المللی 
افزود: مردم عــراق هیچگاه کمک های ایــران در مبارزه با 
داعش را فراموش نمی کنند و ما در کنار مردم سیل زده ایران 

می مانیم.
وی ادامــه داد: ایران همــواره در کنار مردم عراق بود و 
هیچگاه کمک های این کشــور در مبــارزه با داعش از ذهن 

مردم عراق فراموش نمی شود. 
ابومهدی المهنــدس گفت: ملت ایــران و عراق رابطه 
دیرینه ای در زمینه های مختلف با هم دارند و اربعین حسینی 

بهترین گواه بر دوستی و همدلی این ۲ ملت است. 
پنجمین محمولــه کمک های اهدایی کشــورعراق به 
سیل زدگان شامل تجهیزات امدادی، غذایی و بهداشتی روز 

یکشنبه از طریق مرز شلمچه وارد ایران شد.
بــه گزارش ایرنا این کمک ها که شــامل ۲6 دســتگاه 
کامیون حامل اداوات مهندســی از قبیل قایق، موتور برق و 
6 دســتگاه آمبوالنس و همچنین ۲0 دستگاه کامیون مواد 
غذایی و بهداشتی است روز یکشنبه از طریق مرز شلمچه در 
16 کیلومتری خرمشــهر وارد کشور شد و برای توزیع راهی 

مناطق سیل زده خوزستان شد. 
همچنین دومین محموله کمک های اهدایی موکب های 
مردمی استان بصره عراق به وسیله  1۴دستگاه کامیون روز 

یکشنبه از طریق مرز بین المللی شلمچه وارد ایران شد. 
رئیس ستاد عتبات عالیات شهرستان آبادان گفت: این 

کمک ها شــامل 100 تن انواع اقالم مورد نیاز سیل زدگان از 
جمله برنج ،پتو، روغن، لوازم بهداشتی است. 

مکی یازع افزود: این اقالم بخشی از کمک های ۲ موکب 
بزرگ اســتان بصره عراق است که با هماهنگی ستاد عتبات 

عالیات، بین مردم مناطق سیل زده توزیع می شود. 
وی به وجود بیــش از 50 کامیــون حامل کمک های 
مردمــی، الحشدالشــعبی و دولتی کشــور عــراق در مرز 
بین المللی شــلمچه برای ورود به ایران و ارســال به مناطق 
ســیل زده خوزستان اشــاره کرد و ادامه داد: این کمک ها با 
هماهنگی دســتگاه های مسئول به مناطق مختلف سیل زده 

خوزستان ارسال می شود. 
یازع گفت: تاکنون 15موکب از عراق در مناطق سیل زده 
 خوزستان مستقر و در حال کمک به مردم سیل زده هستند. 
سیل تاکنون به ۴3۸ واحد مسکونی شهری و ۸۷ هزار واحد 
مسکونی روســتایی خوزستان خســارت وارد کرده است و 
تاکنون دســتور تخلیه هفت شــهر و بیش از ۲۷0 روستای 

خوزستان صادر شده است. 
انسداد ۳2 راه فرعی و روستایی خراسان رضوی 

مدیــرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای خراســان 
رضوی گفت: راه فرعی شــهرهای بردســکن- بجستان در 
جنوب اســتان و 31 راه روســتایی دیگر خراسان رضوی به 
دلیل بارندگی شــدید و جریان ســیل تا اطالع بعدی بسته 

شده است. 
ابراهیم نصری صبح دوشــنبه افزود: طی ۲۴ ســاعت 
گذشته 51 راه روستایی در خراسان رضوی بسته اما با تالش 

راهداران 1۹ مورد آنها بازگشایی شد. 
وی ادامه داد: ســیل 31 راه روستایی در شهرستان های 
کالت، درگز، تایباد ، بجستان، گناباد، تربت جام، صالح آباد، 
جوین، باخرز، سرخس، خلیل آباد، فریمان، کاشمر و تایباد 

را مسدود کرد.
تخلیه روستای دوغارون تایباد 

فرمانــدار تایباد گفت: بــه منظور پیشــگیری از بروز 
مخاطرات انســانی ۲۴ خانوار از اهالی روستای دوغارون در 

بخش مرکزی این شهرستان جابه جا شدند. 
حســین شــرافتی راد، افزود: با توجه به حرکت شدید 
روان آب در مسیل ها و دشــت های این شهرستان، روستای 
دوغارون آســیب پذیر تشخیص داده شدند و اعضای کمیته 

بحران این شهرستان در آماده باش درآمدند. 
جریان ســیالب در تایباد موجب انسداد برخی راه های 

روستایی این شهرستان شد.
راه گناباد به روستای زیبد بسته شد 

فرماندار گناباد گفت: محور ارتباطی مرکز این شهرستان 
به روستای زیبد، یکشنبه شب به دلیل خطرات ناشی از بروز 
سیالب بسته شد .حامد قربانی افزود: این راه تا برطرف شدن 

خطر سیالب مسدود خواهد بود. 
وی ادامــه داد: همچنین به دلیل مخاطرات ســیالب 
تمامی مدارس روستاهای توابع بخش های کاخک و مرکزی 

گناباد روز دوشنبه ۲6 فروردین ماه جاری تعطیل شد.
خسارت سیل به بخش كشاورزی خراسان جنوبی 

رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: سیل اخیر در استان 
خســاراتی را به بخش کشــاورزی از جمله تخریب قنات ها 
و زمین ها و راه های روســتایی وارد کــرده ولی هنوز برآورد 
دقیق نشده است .رضا یزدان مهر افزود: بیش از یکصد قطعه 
شترمرغ در یک واحد دامداری شهرستان بشرویه در سیالب 
روز یکشــنبه تلف شــدند .وی گفت: این واحد دامداری در 
حریم رودخانه ســاخته شــده بود، که به دلیل عدم رعایت 

نکات ایمنی سیالب وارد این واحد شده بود.
یزدان مهر بیان کرد: در شهرستان درمیان هشت قنات 
 به دلیل وقوع سیالب به طور کامل تخریب  و بر اثر باران های
شدید رگباری در شهرستان سربیشه نیز یک چاه کشاورزی 
در بخش درح درگیر ســیالب و نابود شد و خسارت زیادی 
به اراضی این منطقه وارد شــده اســت .وی اظهار داشــت: 
تاکنون گزارشــی مبنی بر خســارت به بخش کشاورزی در 
شهرستان های فردوس، سرایان و طبس به دست ما نرسیده 
اما تعدادی از بندسارهای کشاورزی شهرستان نهبندان نیز 

از بین رفته است. 
بقیه در صفحه 11

رئیس الحشدالشعبی:

کمک مردم عراق به سیل زدگان ایران افزایش می یابد 

ســومین جلسه رســیدگی به اتهامات متهمان 
پرونــده تعاونی های البرز ایرانیــان و ولی عصر روز 

گذشته برگزار شد.
به گزارش میزان، در این جلســه که در شــعبه چهارم 
دادگاه ویژه رســیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی 
صلواتی برگزار شد، نماینده سازمان تعاونی روستایی کشور 
به قرائت شــکایت این ســازمان از متهمان پرداخت و اعالم 
کرد: ســازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران به عنوان ناظر 
پس از حسابرسی از شــرکت تعاونی ولیعصر اعالم کرد که 
این شرکت بدون هماهنگی اقدام به خارج کردن منابع مالی 
مردم کرده است و از جمله تخلفاتی که داشته این بوده است 
که این منابع را صرف خرید امالک در شــهر هایی همچون 
مشهد، تهران و آمل کرده و منابع مردم را در جا هایی غیراز 

کشاورزی صرف کرده است.
در ادامه متهم امیر حســین آزاد در دفاع از خود مدعی 
شــد: من هیچ تخلفی در کارهایم نداشــته و هیچ کدام از 
اتهامات را قبول ندارم. من هیچ مالی را برای خود برنداشته ام 

و تمام تالشم برای حفظ حقوق مردم بوده است.
وی در انتقاد به عملکرد بانک مرکزی مدعی شد: بانک 
مرکزی اصال بنا و قصدی برای حل مشــکالت نداشته است 
و این قصد را از همان ابتدا هم نشــان نداده بود که بخواهد 

موسسات مالی را ساماندهی کند.
وی در پاســخ بــه اتهام خریــد امــالک از منابع ملی 

تعاونی گفت: کل پولی که مــا از مردم دریافت کرده بودیم 
16۲میلیارد تومان بوده است یعنی کل پولی که در اختیار ما 

بوده همین عدد بوده است. 
شــما باید بروید و ببینید که از ایــن 16۲ میلیارد چه 
میزان ملک خریداری شده چه میزان تسهیالت داده شده و 

کجا ها مصرف شده است.
متهم در ادامه دفاعیات خود در رابطه با خرید و فروش 
امالک بدون رعایت تشریفات قانونی گفت: مجموعه ما یک 
مجموعه دولتی نبوده اســت که بخواهد تشــریفات خاصی 
را رعایت کنــد، لذا برای خرید و فــروش و انجام معامالت 
یک رویه خاصی در نظر گرفته بودیم و مانند شــرکت های 

خصوصی عمل می کردیم.
با اعالم قاضی صلواتی، ادامه رسیدگی به این پرونده به 

صبح امروز موکول شد.
گفتنی اســت، براساس کیفرخواســت صادره برای این 
پرونده، امیرحســین آزاد، حســن قربانی و مهدی بهرامی 
متهم هســتند به اخالل عمده در نظام اقتصادی کشــور با 
علم به موثربودن اقدامات و افساد فی االرض از طریق اعطای 
تسهیالت غیرقانونی با مبالغ کالن، جعل امضا، حیف و میل 
اموال متعلق به مردم، خریــد و فروش امالک بدون رعایت 

تشریفات و حساب سازی های گسترده.
به گفته قاضی صلواتی، این پرونده 353 جلد و بیش از 

6 هزار شاکی دارد.

برگزاری سومین جلسه پرونده 
تعاونی های »البرز ایرانیان« و»ولی عصر«

مدیركل بهزیســتی مازندران گفت: مســتمری 
مددجویان ســیلزده استان ســه برابر شد و در ماه 

فروردین به آنان پرداخت شده است. 
ســعید آرام، افزود: مستمری این مددجویان که ساکن 
شهرستان های سیمرغ، سوادکوه، جویبار، ساری، میاندرود و 

نکا هستند، با افزایش سه برابری پرداخت شده است.
وی توضیح داد: ســیل اخیر عــالوه بر این که خانه ۹0 
مددجوی بهزیســتی مازندران را به صورت کامل تخریب و 
به خانه 3۷0 مددجوی دیگر هم خسارت وارد کرد، سبب از 
دست رفتن لوازم خانگی ۲۹0 خانوار مددجو و از بین رفتن 

زمین کشاورزی، دام و کسب و کار 111 خانوار دیگر شد.
مدیرکل بهزیستی مازندران مجموع خسارت وارد شده 
بــه مددجویان این نهاد را تاکنون 1۴0 میلیارد ریال برآورد 
کرد و گفت: اقالم مورد نیاز شــامل سبد کاال ، پوشاک و پتو 
، لوازم بهداشــتی و لوازم توانبخشی به ارزش بیش از هشت 

میلیارد ریال میان آسیب دیدگان توزیع شد. 
وی افزود: در قدم بعدی مستمری تمامی ۴50 مددجوی 

ساکن شهرستان سیمرغ که بیشترین خسارت را دیده اند به 
ســه برابر برای یک دوره افزایش یافت که حداقل میزان آن 
پنج میلیون ریال و حداکثر هم 15 میلیون ریال بوده که به 

تمامی آنها پرداخت شده است. 
آرام گفت: همچنین مســتمری مددجویان آسیب دیده 
شهرستان های نکا، میاندرود، سوادکوه، ساری و جویبار نیز 
برای یک ماه به سه برابر افزایش یافته و پرداخت شده است.
آرام همچنیــن گفــت که ســاخت تمامــی ۹0 واحد 
مسکونی تخریب شــده مددجویان بهزیستی مازندران آغاز 
 شــده و این کار را با همکاری بســیج ســازندگی در حال 

انجام است.
وی توضیح داد: برای ســاخت هر یک از این واحدهای 
مســکونی یکصد میلیــون ریال کمک بال عوض از ســوی 
بهزیســتی پرداخت می شود، تامین آجر مورد نیازشان نیم 
بهاء اســت و عالوه بر این مبلغ پنج میلیارد ریال تسهیالت 
هم از سوی شورای هماهنگی رفاه استان مازندران و از محل 
تسهیالت بنیاد مسکن مصوب شده که اختصاص یافته است.

مستمری مددجویان سیل زده بهزیستی مازندران 
سه برابر شد

سرویس شهرستانها : 
فرمانــده انتظامی سیســتان و بلوچســتان از 
مواد مخدر  قاچاقچیان  و  از اشــرار  یکی  دستگیری 
خبر داد كه سال 9۶ در یک عملیات مسلحانه باعث 
شهادت شهید سرگرد »رســول طالبی« از ماموران 

پلیس مرزبانی شد.. 
ســرتیپ محمد قنبری در این باره اظهار داشــت: در 
پی شــهادت یکی از ماموران جان برکف فرماندهی مرزبانی 
سیستان و بلوچســتان در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان 
مواد مخدر موضوع به طور ویژه در دستور کار ماموران پلیس 

استان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از انجام مستمر 
کارهای اطالعاتی یکی از عوامل شهادت این شهید بزرگوار 
را در محله »اسالم آباد« شهرستان خاش شناسایی و در یک 

عملیات غافلگیرانه و ضربتی دستگیر کردند.
ساعت 16 سوم دیماه سال 13۹6 در پی رصد اطالعاتی 
ماموران پلیس مرزبانی مشــخص شد عوامل یک باند بزرگ 
مــواد مخدر قصد حمل مقدار قابــل توجهی مواد از یکی از 
کشورهای همسایه از منطقه »روتک« شهرستان سراوان در 

حوالی میل 11۸ و 11۹ به داخل کشور را دارند.

پس از بررســی صحت خبر بالفاصله ۲ تیم عملیاتی به 
سرپرســتی شهید سرگرد رســول طالبی جانشین گروهان 
تکاوری 1۲5 »مکسوخته« شهرستان سراوان، جهت اجرای 
کمین عازم منطقه شــدند که پس از عبــور قاچاقچیان از 
محدوده قرمز مرزی درگیری شدیدی بین پلیس و سوداگران 
مرگ آغاز شد و قاچاقچیان با مواجهه با آتش پرحجم پلیس 
قصد فرار به طرف خاک کشــور همســایه را داشتند که با 

اجرای طرح پدافند و مهار راه خود را سد شده دیدند.
بــا ادامه این درگیــری، قاچاقچیــان در نهایت مجبور 
شدند که خودروها، ســالح و مهمات خود را بجا گذاشته و 
با استفاده از تاریکی شب و عوارض زمین به سمت مرزهای 

کشور همسایه متواری شوند.
در این عملیات که چندین ساعت طول کشید، ۲ نفر از 
قاچاقچیان به هالکت رسیدند و سرگرد طالبی نیز به دلیل 
اصابت گلوله به ناحیه گردن به مقام رفیع شهادت نایل آمد.

کشــف یک تن و 5۸0 کیلوگرم تریاک، ۴3۹ کیلوگرم 
حشیش، 3 قبضه سالح گرینف، کالش و آرپی جی به همراه 
مهمات مربوطه، تعدادی بیســیم و دوربین دید درشــب و 
۲ دستگاه خودروی تویوتا از دســتاوردهای تکاوران پلیس 

مرزبانی در آن عملیات بود.

دستگیری عامل شهادت یک مامور مرزبانی 
سیستان و بلوچستان

فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: دپو موادغذایی به ارزش 2 و 
نیم میلیارد تومان در شهرستان شهریار لو رفت. 

به گزارش پایگاه اطالع رســانی پلیس، ســرتیپ »محســن خانچرلی« در این 
خصوص اظهار داشــت: در پی دریافت اخبــار و اطالعاتی مبنی بر دپو مواد غذایی 
قاچاق در یک انبار در شهرســتان شهریار، بررســی موضوع در دستور کار ماموران 
دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی قرار گرفت.وی افزود: ماموران با انجام 
تحقیقات اولیه موفق شدند، محل دپو مواد غذایی در شهرستان شهریار را شناسایی 
و در بازرســی از آن ۷00 کارتن شــکالت و بیسکویت خارجی قاچاق کشف کنند.
فرمانده انتظامی ویژه غرب اســتان تهران با  اشــاره به اینکه بنا به نظر کارشناسان، 
ارزش این محموله ۲ و نیم میلیارد تومان برآورد شــده اســت، تصریح کرد: در این 

عملیات یک متهم دستگیر شد.

کشف دو و نیم میلیارد تومان مواد غذایی در شهریار

دادستان عمومی و انقالب جیرفت از دستگیری وكیل هتاک به پیامبر 
اكرم )ص) خبر داد و گفت: این فرد در شبکه های اجتماعی اقدام به انتشار 
مطالب توهین آمیز به نبی مکرم اسالم )ص) و جایگاه والیت فقیه و شجره 

طیبه بسیج و سپاه پاسداران انقالب اسالمی كرده بود. 
حســین سالمی در گفت و گو با ایرنا افزود: گزارش انتشار مطالب توهین آمیز به 
نبی مکرم اسالم )ص( و جایگاه والیت فقیه، و شجره طیبه بسیج و سپاه پاسداران 
انقالب اســالم توسط فردی به نام )ت.س( در فضای مجازی اعالم و پس از بررسی 
اولیه مشخص شد این فرد وکیل بوده لذا دادستانی جیرفت با جدیت به این مسئله 
ورود کرد.وی ادامه داد: پرونده شــخص توهین کننده به پیامبر مکرم اسالم، والیت 
فقیه، بســیج و سپاه پاسداران انقالب اسالمی تشــکیل و جهت انجام تحقیقات و 
جمع آوری مســتندات به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
جیرفــت ارجاع شد.دادســتان جیرفت با بیان اینکه این پرونــده به صورت ویژه و 
خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد، اظهار داشت: با جمع آوری مستندات، متهم به 
بازپرســی احضار و پس از تفهیم اتهام توسط بازپرس با صدور قرار مناسب کیفری 
روانه زندان شد. وی ادامه داد: جهت تکمیل تحقیقات و بررسی دقیق ابعاد موضوع، 

پرونده در حال رسیدگی و تکمیل تحقیقات است.

وکیل هتاک به پیامبر اکرم )ص( 
در جیرفت بازداشت شد


