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چهارشنبه  ۲۲خرداد ۱۳۹۸
 ۸شوال - ۱۴۴۰شماره ۲۲۲۰۶

حوادث ـ اخبارکشور
در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه اعالم شد

دستگیری مدیرعامل اسبق «بانک سرمایه»
توسط پلیس بینالملل در اسپانیا

حــدود  ۱۰دانشآموز لندنــی با حمله
وحشی بازی
وحشیانه و دستهجمعی به تعدادی از مردم
در یکــی از خیابانهای لنــدن ،صحنهای
دانشآموزان
وحشتناک را رقم زدند.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان،
انگلیسی
درویدئویی که به تازگی منتشر شده است ،لحظه
حمله دسته جمعی حدود  ۱۰دانشآموز انگلیسی با لباس فرم مدرسه به افراد
محلی به تصویر کشیده شده است به صورتی که آنها به صورت کامال وحشیانه
و با مشــت و لگد به چند نفر حمله میکنند .در این تصاویر که با تلفن همراه
ضبط شده است ،مشاهده میشود که عدهای از مردم که در فضای بیرونی یک
فروشــگاه واقع در جنوب لندن در حال صرف غذا هستند ،ناگهان مورد حمله
دانشآمــوزان قرار میگیرند و در حالیکه عــدهای از آنها قصد دارند از مهلکه
فرار کنند ،روی زمین سقوط میکنند .این ویدئو با واکنشهای منفی کاربران
فضای مجازی روبهرو شده است به طوری که بسیاری از افراد این ماجرا را برای
دانشآموزان شرم آور توصیف کردهاند.
اخیرا ً یک هواپیمای پیشرفته به شکل
گلوله طراحی شده است که با صرفهجویی
در میزان مصرف سوخت میتواند انقالبی در
صنعت حملونقل هوایی ایجاد کند.
به گزارش ایســنا به نقل از دیلی میل ،این
هواپیما اخیرا ً توســط یکی ازخلبانان ناسا مورد

هواپیمایی
شبیه

گلوله

هفتمین جلســه دادگاه رســیدگی به اتهامات
محمدهادی رضوی ،احســان دالویز و دیگر متهمان
بانک سرمایه در شــعبه  ۳دادگاه ویژه رسیدگی به
مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی
مقام به صورت علنی برگزار شد.
س دادگاه از
به گزارش میزان ،در ابتدای این دادگاه رئی 
وکیل متهم رضوی خواســت آخرین دفاعیات خود را مطرح
کند.
وکیل متهم رضوی با حضــور در جایگاه مدعی جعلی
بودن اســناد ارائه شده از طرف بانک شد و گفت :موکل من
میگوید اســناد طرف مقابل مجعول اســت و در آن دست
بردهاند که میخواهم این موضوع بررسی و کارشناسی شود.
بعد از ســخنان وکیل متهم رضوی ،قاضی مســعودی
خطاب به متهم گفت :شــما گفتید برخی اســناد از پرونده
شما خارج شده اســت .همان اسنادی که مدعی هستید از
پروندهتان خارج شــده در جای دیگر هــم ارائه دادهاید .اگر
این اسناد برداشته شــده بود شما چطور به بانکهای دیگر
ارائه میدادید.
در ادامه وکیل مدافع رضوی گفت :چون این اطالعات در
پرونده نبوده اســت و در فرآیند رسیدگی مطرح شده دست
بنده برای دفاع بسته است.
وی با اشــاره به مبهم بودن بحــث عدد بدهی موکلش
گفت :اســناد را دستهبندی شــده و به صورت جدول ارائه
میدهیم ،مبلغ بدهی صد و هفت و نیم میلیارد تومان عنوان
شده است.
قاضی مســعودی مقام گفت :این مبلغ که به آناشاره
کردید موضوع جرم است و نه رد مال.
پــس از پایان دفاعیــات وکیل مدافــع متهم رضوی،

قهرمانی ،نماینده دادســتان در پاسخ به اظهارات وی گفت:
اگر قراردادها جعلی اســت چرا به بانک نامه زدید و صراحتا
اشاره کردید وام مشارکت مدنی بوده است؟
در ادامه نماینده سازمان بازرسی در جایگاه قرار گرفت
و گفــت :درباره ملک صبــا (خیابان اندرزگــو) باید بگویم
کارشناسان انتخاب شــده خارج از لیست کارشناسان بانک
ســرمایه بودهاند و مسئوالن این کارشناســان آقای موحد
بود که اعتراض کرده اســت .ما از هر سه کارشناس شکایت
کردهایم و در حال حاضر از کار محروم شدهاند.

وی افزود :متهم رضوی در فرآیند اخذ ،مصرف تسهیالت
و جعل در قرارداد ،البی گســترده با کارشناسان داشته و ما
نسبت به وی ادعای جرم کردهایم.
در ادامــه دادگاه متهم دالویز در جایگاه قرار گرفت و با
تشریح رابطه خود با متهم رضوی و جایگاه حقوقی خود در
بانک سرمایه ،به دفاع از خود پرداخت.
وی گفت :من با رد تمام اتهاماتم که در کیفرخواســت
ذکر شــده میگویم هرگز در هیچ مقطعــی اعم از دریافت،
افزایش و روند تســهیالت و ارتباطات دخالتی نداشتم و این

مسائل را نمیپذیرم.
نماینده دادســتان در پاســخ به دفاعیات متهم دالویز
گفت :ما گردش حســاب شــما را در بانک ملی قبل از سال
 ۹۲و بعد از آن اســتخراج کردیم که نشان میدهد باالترین
واریزی قبل از ســال  ۲۴ ،۹۲میلیون و  ۵۰۰تومان بوده ،اما
بعد از سال  ۹۲گردش دو حساب بانک ملی آقای دالویز ۳۰
میلیارد تومان بوده اســت .آقای دالویز آیا سررسید این قدر
سود دارد؟ همه این مستندات است.
نماینده دادســتان افزود :در اینجا خبر خوشی به مردم
میدهم ،حیدرآبادی پور که مدیرعامل بانک ســرمایه قبل
از مدیریت خانی بوده در حین تحقیقات از کشــور متواری
شــده و به اســپانیا رفته بود که هفته گذشته توسط پلیس
اینترپل دســتگیر شد و تشریفات قانونی جهت اعاده وی در
جریان است.
در ادامه جلســه دادگاه وکیل مدافع متهم دالویز برای
بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شــد و گفت :در اخذ آخرین
دفاع از متهم ،رســیدگی ادامه پیدا میکند و همه میتوانند
صحبت کنند .اما قبل از ختم رســیدگی آخرین دفاع باید
توســط متهم و وکیل ارائه شــود .این در حالی است که در
دو جلســه اخیر بعــد از آخرین دفاع ،نماینده دادســتان و
نمایندگانی از نهادهای دیگر صحبت کردند لذا در اینجا الزم
دانستم این تذکر قانونی را بدهم.
قاضی مسعودی مقام گفت :تذکر شما مردود است .وقتی
متهم دفاع و مطالبی ذکر کرد نماینده دادستان مطالب خود
را گفــت و در حال حاضر آخرین دفاع توســط وکیل ارائه
میشود و هفت جلسه است که دفاعیات مطرح شده است.
بعد از پایان این دفاعیه قاضی مسعودی مقام اعالم کرد:
جلسه بعدی دادگاه امروز چهارشنبه برگزار خواهد شد.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر:

ساالنه  ۸۰۰تن موادمخدر در ایران کشف میشود

آزمایش قرار گرفته اســت .یکــی از مزایای این هواپیما این اســت که باعث
صرفهجویی در میزان مصرف ســوخت میشود و این نکته آن را یک هواپیمای
تجــاری منحصر به فرد میســازد به طوری که میتواند بــا مصرف یک گالن
ســوخت در هر  ۳۰الی  ۴۲مایل(معــادل 48الی  70کیلومتــر) پرواز ،باعث
صرفهجویی در میزان مصرف سوختشود.
در حادثــه برخــورد یــک بالگرد با
برخورد بالگرد آسمانخراشی در نیویورک خلبان بالگرد
کشته شد.
با
به گزارش ایســنا به نقل از شــبکه خبری
بیبیسی ،بنابر اعالم آتشنشانی منهتن ،به دنبال
آسمانخراش
وقوع این حادثه آتشســوزی نیــز رخ داد که به
سرعت اطفا شــد و همزمان برخی از افرادی که داخل ساختمان مشغول کار
بودند از برج تخلیه شــدند .اداره فدرال هوانوردی آمریکا اعالم کرد :این بالگرد
دو موتوره تنها حامل یک سرنشین بود ه است.
فیلیپین زیر بار میلیونها میوه انبه که
به دلیل تغییــرات آب و هوایی ،به صورت
فزایندهای تولید شــده است در حال غرق
شدن است.
بــه گزارش تابناک ،دولت فیلیپین به دلیل
تولید انبوه و بیش از حد انتظار انبه به دنبال این

غرق شدن
زیر

انبوه انبه

اســت که هر چه سریعتر از دست انبهها خالص شود چرا که در صورت فروش
نرفتن و مصرف نشدن و در نتیجه فاسد شدن انبهها در این حجم باال به زودی
سرتاسر فیلیپین بوی گند انبه مانده را به خود خواهد گرفت.
به همین دلیل دولت این کشور کمپینهای مختلف بازاریابی از فروش انبه
در مترو گرفته تا آموزش طبخ انبه و برگزاری جشنواره و نمایشهای تبلیغاتی
در جهت تالش برای جلوگیری از فساد مازاد میو ه انبه ،به راه انداخته است.
برخی از کشــاورزان در جزیره لوزون انبهها را رایگان در اختیار مردم قرار
میدهنــد و آنها را درون کیســههای بزرگی ریخته و بــه دیوارهای بیرون از
زمینهای خود آویزان کردهاند.
وقوع آتشســوزی در یک بیمارستان
آتشسوزی
روانپزشــکی در شهر «اودســا» اوکراین
به کشته شــدن پنج بیمار و یک پرستار
در
انجامید.
بیمارستان روانی
به گزارش فارس به نقل از رادیو اروپا ،حوالی
نیمه شب دوشنبه آتشسوزی گستردهای در یک
بیمارستان روانپزشکی در شهر
بندری اودســا به وقوع پیوست
کــه در نتیجــه آن  ۶نفر جان
خود را از دست دادند.
مقامهــای اوکراینی درباره
اینکــه دلیل آتشســوزی چه
بوده ،اظهارنظری نکردهاند و از
آغاز تحقیقات در اینباره خبر
دادهاند.
رئیسجمهــور اوکرایــن
آتشســوزی در اودســا را «تراژدی ناگوار» خواند و به نخستوزیر این کشور
دستور ایجاد فوری یک کمیته تحقیق را داده است.
رستورانی در کشور پرو برای جلوگیری
از فرار مشتریان از پرداخت پول ،آنها را به
صندلیهایشان زنجیر میکند.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان ،یک
مهاجر ونزوئالیی که برای صرف غذا به رستورانی
در پرو رفته بود ادعا کرده است که این رستوران

غذا

همراه با

غل و زنجیر

همه مشــتریان به خصوص مهاجران را برای جلوگیری از فرار آنها از پرداخت
پول به غل و زنجیر میکشد.
وی عکسهایی را ازاین رســتوران عجیب در فضای مجازی منتشر کرده
اســت تا بنابر ادعای خودش آبروی این رســتوران را برده و مانع از تکرار این
عمل زشت شود.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر بااشاره به کشف
 ۸۰۰تن موادمخدر در سال گفت :تحریم اجازه مبارزه
مناسب با قاچاق موادمخدر را نمیدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،اسکندر مومنی دیروز
در نشســت خبری بااشــاره به در پیشرو بودن روز جهانی
مبارزه با موادمخدر و برنامههای پیشبینی شــده برای این
روز ،گفت :براســاس آمارهای استخراج شده توسط سازمان
ملل 75 ،درصد کشــفیات تریاک جهان 61 ،درصد مرفین
جهــان و  17درصــد هروئین جهان مربــوط به جمهوری
اسالمی ایران است.
مومنی اظهار داشــت :در ســال  2017ایران  21تن و

سیل  40هزار میلیارد تومان
خسارت به کشور وارد کرد

رئیس جمعیت هاللاحمر کشــور گفت :ســیل
فروردین ماه ســال جاری  40هــزار میلیارد تومان
خسارت به کشور وارد کرد.
علیاصغر پیوندی ،در دیدار با آیتاهلل سید محمد علوی
گرگانی از مراجع عظام تقلید ادامه داد :ســیل امســال ۲۴
استان کشور را تحت تأثیر قرار داده و امکان استفاده مناسب
از بارشهای ابتدایی ســال فراهم نشــد ،باران خسارتهای
مالی و جانی زیادی را به کشور تحمیل کرد.
وی گفت ۷۸ :تن در ســیالبهای اخیر در سطح کشور
جان خود را از دستدادند.
پیوندی تصریــح کرد ۱۰۰۰ :تن مــواد غذایی و اقالم
زیســتی به مناطق سیلزده ارسال شــده و رکورد امداد و
نجات کشور در بسیاری از مسائل جابهجا شد.
پیوندی افزود :از آغاز سیل در  ۵استان ،بستههای غذایی
بهوفور در بین مردم پخش ،همچنین  ۶۰هزار چادر و ۲۰۰
هزار پتو نیز در بین مردم درگیر توزیع شد.
رئیس جمعیت هاللاحمر کشور ادامه داد ۱۸۳ :میلیارد
تومان حجم کمکهــای نقدی مردم به ســیلزدگان بود،
همچنین آنان  ۱۰۰میلیارد تومان نیز کمکهای غیر نقدی
به خسارت دیدگان کردند.
پیوندی گفت :جمعیت هاللاحمر کشور  ۱۵۱میلیارد
تومــان از منابع داخلــی خود برای تأمین اقالم زیســتی و
درمانی مناطق سیلزده هزینه نمود.

در کل اروپا حدود چهار تن هروئین کشــف شــد .در کشور
افغانستان تولید موادمخدر از  200تن در سال  2001به 10
هزار تن رســیده اما میزان کشفیات در این کشور بر اساس
آمارهای سازمان ملل کمتر از  300تن است.
وی بااشاره به کشف  800تنی موادمخدر در ایران طی
هر سال ،گفت :جمهوری اسالمی ایران با تمام توان درحال
مبارزه با این پدیده شوم اســت ،کشورهای دیگر میتوانند
با موادمخدر مبارزه کنند امــا انجام نمیدهند در حالی که
جمهوری اسالمی ایران میخواهد با این پدیده شوم مبارزه
کند اما با تحریمها این اجازه را به کشورمان نمیدهند.
بــه گفته دبیرکل ســتاد مبارزه با موادمخــدر ،در 30

سال گذشته با تشکیل ســتاد مبارزه با موادمخدر  41هزار
عملیات با کشــف  12هزار تن موادمخدر صورت گرفت که
منجر به شهادت ســه هزار و  814نفر شد و این عملیاتها
 12هزار جانباز و مجروح برجای گذاشــت .مومنی با اشاره
به ظرفیتهای ایجاد شــده برای نگهداری معتادان متجاهر
در کشــور ،گفت :دو اردوگاه در این زمینه راهاندازی شده و
احداث  10اردوگاه دیگر در دستور کار قرار دارد.
وی ،افزایش بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد
را یکی از کارهای ایجاد شده توسط ستادمبارزه با موادمخدر
برشــمرد و اظهار داشــت :اکنون  380هزار نفر از معتادان
توسط سازمان فنی و حرفهای مهارت آموختهاند ،همچنین

واکنش سپاه بوشهر
به نصب تصاویر سناتورهای ستمشاهی در فضای شهر

سرپرست ناحیه مالک اشتر(ع) سپاه شهرستان
بوشــهر نصب تصاویر ســناتورهای پهلوی در نقاط
مختلف بوشهر تحت عنوان مســابقه ادبی سومین
دوساالنه ملی جایزه ادبی بوشهر را با صدور بیانیهای
محکوم کرد.
به گزارش تسنیم سرهنگ غالمرضا شهابی در این بیانیه
عنوان کرده است :متاسفانه امسال شاهد حرکتی عجیب از
طرف واحد فرهنگی ورزشــی شــهرداری بوشهر که متولی
فضای فرهنگی شهر است،بودیم.
وی افزوده است :واحد فرهنگی ورزشی شهرداری بوشهر
امسال نه تنها در فضا سازی شهری به مناسبت ارتحال امام
خمینی(ره ) و قیام  15خرداد خوب عمل نکرد بلکه در یک
حرکتی عجیب واستثنایی بنرهایی از بعضی افراد که سابقه
ضدیت آنها با نظام و انقالب اظهر من الشمس است و آنها را
از مفاخر ادبی و هنری استان میخواند در سطح شهر نصب

کردهاند که این حرکت نابخردانه سبب آزردگی خاطر جمع
کثیری از شهروندان بوشهری و هنرمندان عزیز شد.
سرپرســت ناحیه مالک اشــتر(ع) ســپاه شهرســتان
بوشهر بیان کرده اســت :صدای جمع کثیری از شهروندان
بوشهری و هنرمندان که به نشــان اعتراض بلند شد بنده
به این ســبب از همه عزیزانی که نســبت به ترویج مسائل
غیر فرهنگی و غیردینی توسط بعضی مسئوالن حساسیت
به خــرج میدهند و صدای خود را بــه صورت کامال قانون
مدارانــه به گــوش مســئوالن ذیربط میرســانند تقدیر
میکنم.
سرهنگ شــهابی خاطر نشــان کرد :همین اعتراضات
مردمی سبب شد که واحد فرهنگی ورزشی شهرداری بوشهر
سریعا نســبت به پایین آوردن بنرهای افراد مذکور درسطح
شهر اقدام کند که در این راستا از موضع گیری خوب وبجای
نائب رئیسشورای شهربوشهر تقدیر میشود.

دستگیری سارقان گوشی در شهرک قدس

 50میلیارد ریال غرامت
به سیلزدگان گنبدی پرداخت شد

شهردار گنبدکاووس در شــرق استان گلستان
اعالم کرد که تاکنون  ۵۰میلیارد ریال غرامت از سوی
شرکت بیمه طرف قرارداد شهرداری در حادثه سیل
اوایل امسال به شهروندان خسارتدیده پرداخت شده
است.
به گــزارش ایرنا ،منصور طعنه گنبــدی افزود :مرحله
دوم پرداخت غرامت به شــهروندان خسارتدیده باقیمانده
نیز در روزهای آینده به حســاب بانکی آنان واریز میشــود.
وی ،زیر پوشش بیمه قرار دادن واحدهای مسکونی و تجاری
گنبدکاووس در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه توســط
شــهرداری گنبدکاووس را اقدامی ابتکاری ذکر کرد و افزود:
با این بیمه بخشی از خسارت شهروندان آسیبدیده از سیل
روزهای آغازین امسال جبران شد اگرچه تالشهای مدیریت
بحران شهرستان و شهرداری در هدایت سیالب و تخلیه به
موقع آن ،خسارتهای این بالی طبیعی را کاهش داد .طعنه
گنبدی اضافه کرد :شــرکت بیمه طرف قرارداد متعهد است
غرامت تمامی شــهروندان خسارتدیده را پرداخت کند که
مرحله دوم پرداخت غرامت در روزهای آینده به شهروندانی
که در مرحله اول غرامت نگرفتند ،انجام میشود.

 6هزار میلیارد ریال برای آزاد راه
تهران -شمال اختصاص یافت

معاون رئیسجمهوری از تخصیص اعتبار شــش
هزار میلیارد ریال برای تکمیل فاز یک پروژه آزادراه
تهران شمال خبر داد.
محمدباقر نوبخت در جلسه بررسی روند پیشرفت پروژه
آزاد راه تهران  -شمال افزود :نیمی از این اعتبار توسط بنیاد
مستضعفان اختصاص یافته و پس از تخصیص اعتبار انتظار
مــیرود ظرف دو مــاه فاز یک این پــروژه تکمیل و زیر بار
ترافیک برود.
وی ادامه داد :ما موظف هســتیم بستر تسهیل در تردد
مردم را فراهم کنیم چرا که شایسته نیست مردم ،تعطیالت
خود را در ترافیک سنگین مسیر شمال کشور صرف کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد :امسال
عــاوه بر بهرهبرداری از قطعه اول آزاد راه تهران  -شــمال،
شــاهد بهرهبرداری از  ۳۰۰کیلومتر آزادراه جدید در کشور
خواهیم بود.
فاز یک این آزاد راه  ۳۲کیلومتر اســت که از این طریق
 ۶۰کیلومتر از مســیر تهران شــمال برای مسافران کاسته
میشود ،اکنون این بخش  ۹۵.۳درصد پیشرفت واقعی دارد
و پیشــرفت مورد نیاز برای بهره برداری  ۹۷درصد است که
در صورت تامین اعتبار زیر بار ترافیک میرود.
پروژه آزادراه تهران شــمال در فاز یــک به حوزه البرز
مربوط میشــود که هیچ مانعی بــرای تکمیل پروژه وجود
ندارد.

رئیسکالنتری ۱۳۴شــهرک قدس از دستگیری
دو جوان  ۱۹و ۲۰ســاله که اقدام به گوشیقاپیهای
سریالی از شهروندان تهرانی میکردند خبر داد.
به گزارش پلیس تهران ،ســرهنگ ضرغام آذین گفت:
از اوایل امســال گوشیقاپی در محدوده این کالنتری شدت
گرفته بود در حالیکه تعداد شــکایات نیز نشان از سریالی
بودن این سرقتها داشت.
آذین ادامه داد :با شناسایی نقاط آلوده ،ماموران عملیات
کالنتری ماموریت یافتند به صورت شبانهروزی این نقاط را
تحت کنترل خود داشته باشند که در طول این گشتزنیها
باالخره روز دوشــنبه متهمان در حالیکه قصد سرقتی دیگر
را داشتند ،مورد شناســایی قرار گرفتند و یکی از آنها قبل
از ارتکاب به ســرقت دستگیر شد ،و دیگری متواری و طبق
اطالعات رسیده در یکی از شهرستانهای استان البرز مخفی

شد.
وی با اعــام اینکه با انجام تحقیقــات مخفیگاه متهم
دیگر نیز ســریعاً شناسایی و او نیز دســتگیر شد ،افزود :در
تجسسهای پلیسی از مخفیگاه این دو متهم تعداد  ۹دستگاه
گوشی سرقتی به همراه چهار عدد ساعت مچی سرقتی و دو
قبضه سالح سرد نیز کشف و ضمیمه پرونده شد.
رئیسکالنتری ۱۳۴شــهرک قدس با اشــاره به اینکه
متهمــان در ابتدا منکر ارتکاب ســرقت بودند ولی در ادامه
با مشــاهده ادله و قرائن موجود تاکنون به  ۴۵فقره اعتراف
کردهاند ،اظهار داشــت :با فراخوان ســریع شــکات توسط
کالنتری ۱۵ ،مالباخته در بدو ورود متهمان را مورد شناسایی
قرار دادند و با بررسیهای انجام شده توسط ماموران مشخص
شد هر دو متهم دارای سوابق متعدد کیفری از جمله سرقت
میباشند.

اقدام دولت برای حذف تعرفه واردات برنج
یک تصمیم ضد تولیدی است

نماینده مردم رشت در مجلس گفت :اقدام خالف
قانون دولت برای برداشتن تعرفه واردات برنج آنهم
در موعد برداشــت این محصول اســتراتژیک یک
تصمیم ضد تولیدی است.
جبار کوچکینژاد در گفتوگو با تســنیم با بیان اینکه
دولت به جای گوش کردن به درد و دل کشــاورزان شالیکار
شمالی هر روز برای آنها مشکلی جدید ایجاد میکند اظهار
داشــت :اقدام دولت برای برداشــتن تعرفــه واردات برنج،
غیرقانونی و تصمیمی بر خالف شعار رونق تولید است.
وی در واکنش به تصمیم اخیر دولت برای لغو محدودیت
واردات برنج قبل از برداشت محصول داخلی عنوان کرد :این
مشــکلی است که دائماً وجود داشــته به طوریکه دولت و
دســتگاههای زیرمجموعه آن هیــچگاه اراده چندانی برای
حمایت از حقوق کشاورزان نداشتهاند.
وی با بیان اینکه واردات برنج در این مقطع زمانی عملی
خالف قانون اســت تصریح کرد :طبق قانون مصوب شــده،
دولت موظف است واردات محصوالت کشاورزی را بهگونهای

تنظیم کند که در فرآیند انجام آن به محصول داخلی آسیب
وارد نشود.
کوچکینژاد ابراز داشت :بر اساس مقررات ،دولت  3ماه
قبل و  3ماه بعد از برداشت برنج حق هیچگونه واردات برنج
و یا توزیع برنج خارجی را در سطح بازار ندارد.
وی آزاد کردن واردات برنج و برداشــتن تعرفه آن را در
این مقطع زمانی تصمیمی ضد تولیدی از سوی دولت خواند
و گفت :این تصمیم شــالیکاران را به خاک ســیاه مینشاند
و در ســالی که به فرموده مقام معظم رهبری به نام ســال
رونق تولید نامگذاری شــده زمینه نابودی کشاورزان شمالی
را فراهم میکند.
نماینده مردم رشت در مجلس پیگیری و بررسی موضوع
برداشــتن تعرفه واردات برنج خارجــی در صحن مجلس را
مــورد تأکید قرار داد و ابراز داشــت :برای همه ما به عنوان
نمایندگان مردم در خانه ملت جای بســی تعجب است که
چطور دولت آن هم در این شرایط بد اقتصادی مردم ،دست
به اقداماتی اینچنینی میزند.

در حــال اجرای طرح «یاریگران» هســتیم ،در این طرح،
اقدامات پیشــگیرانه با اولویت آموزش و پرورش و خانوادهها
انجام میشود.
دبیرکل ســتاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به اقدامات
مقابلهای تمام دستگاهها برای مبارزه با موادمخدر در دو ماه
گذشته ،گفت :در این بازه زمانی  143تن موادمخدر کشف
شــده که نسبت به مدت مشابه ســال گذشته چهار درصد
افزایش داشــته 547 ،عملیــات و درگیری در این دو ماه به
وقوع پیوســت ،پنج هزار و  677خودرو توقیف شــد و تمام
شــاخصها در حوزه مقابله ،آموزش و درمان توسعه داشته
است.

 2نفراز دریابانان میناب
در درگیری با قاچاقچیان
به شهادت رسیدند

سرویس شهرستانها:
فرمانده مرزبانی ناجا گفــت :دو نفر از دریابانان
پایگاه دریابانی میناب به نام های «استوار یکم سجاد
افراســیابی» و «گروهبان یکم حسن کریمی» حین
درگیری با قاچاقچیان به شهادت رسیدند.
سرتیپ قاسم رضایی  ،اظهار داشت :در راستای مقابله با
قاچاق کاال در دریای جنوب )منطقه میناب) ،ظرف چند روز
گذشته مأموران دریابانی هرمزگان با اشراف اطالعاتی و تحت
کنترل قرار دادن منطقــه از وجود مقدار قابل توجهی مواد
مخدر ،سوخت ،احشام و غیره مطلع شدند.وی بیان داشت:
پس از تحــت کنترل قرار گرفتن منطقــه ،دریابانان دیروز
(سهشنبه) برای توقیف شــناور به منطقه میناب اعزام و به
محض مشاهده قاچاقچیان فرمان ایست صادر کردند.فرمانده
مرزبانی ناجا ادامه داد :این در حالی اســت که قاچاقچیان با
مشاهده مأموران با آنها درگیر شــده و دو نفر از دریابانان
میناب حین درگیری در این عملیات ،به شهادت رسیدند.

احتمال تعویق
برگزاری انتخابات شورایاری

رئیسشورای شــهر تهران از احتمال به تعویق
افتادن برگزاری انتخابات شورایاریها خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محسن هاشمی دیروز در پایان جلسه
شــورای شــهر تهران در جمع خبرنگاران گفــت :موضوع
اساسنامه انتخابات شورایاری در جلسه امروز مورد بحث قرار
گرفت و کلیات آن به تصویب رســید اما به دلیل تمام شدن
وقت جلسه بررسی بندهای آن به جلسه آینده موکل شد.
هاشــمی با بیان اینکه بعید میدانــم با توجه به حجم
پیشــنهادات ،انتخابات  ۳۱خردادماه برگزار شود ،افزود :در
هیئترئیسه تاریخهای دیگری برای برگزاری انتخابات مطرح
شده و به نظر میرسد انتخابات به یک ماه دیگر موکل شود.
وی در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه یکی از اعضای
شورا اعالم کرده که برخیها قصد دارند انتخابات شورایاریها
را بعد از انتخابات مجلس برگزار کنند ،گفت :به نظرم ایشان
در بیان نظرشان افراط داشتند و این درست نیست.
*انتخاباتی با ابهام قانونی
گفتنی است ،اصل موضوع برگزاری انتخابات شورایاریها
به علت نبود دقیق مبنای قانونی و مخالفت اخیر ســازمان
بازرسی کل کشــور که در نامه این سازمان به وزارت کشور
هم مطرح شده است ،دچار ابهام و تردید است.
باید دید حال که شــورای شــهر قصد برگــزاری این
انتخابات را دارد آیا ایراد مطرح شــده از ســوی ســازمان
بازرســی برطرف شده اســت که بعید است چرا که رفع آن
احتمــاال نیازمند تصویب قانون در مجلس اســت و آیا خود
اعضای شــورا که برخی از آنها بر ناقصبودن مبنای قانونی
انتخابات شورایاریها اذعان دارند برنامهای برای رفع قطعی
و همیشگی این خأل دارند یا خیر.
از سوی دیگر نظارت کیفی بر روند فعالیت شورایاریها
از دیگــر موضوعات مطرح شــده در این رابطه اســت چرا
کــه علیرغم برخی فعالیتهای مفید و کارگشــا از ســوی
شــورایاریها در ســطح محالت و انعکاس و رفع مشکالت،
عملکرد نامناســب برخی از اعضای ایــن مجموعهها مورد
رضایت مردم نیست و نارضایتیهایی وجود دارد.
در روزهای آتی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

محکومیت یک شرکت تجاری
به استرداد  496هزار یورو
ارز دولتی
مدیــرکل تعزیــرات حکومتی اســتان تهران
از رســیدگی به پرونده تخلف ارزی یک شــرکت
دریافتکننده ارز و خدمات دولتی خبر داد.
بــه گزارش روابــط عمومی تعزیرات حکومتی اســتان
تهران ،محمد علی اســفنانی از رســیدگی به پرونده تخلف
ارزی تحت عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی در قبال دریافت
ارز و خدمات دولتی خبر داد و گفت :با شــکایت یک بانک،
شــعبه ویژه تخلفــات ارزی تعزیرات حکومتــی تهران یک
شــرکت تجاری را به اتهام فوق ،پس از رســیدگی و احراز
تخلف ،به اســترداد عین ارز مورد تخلف به میزان 496هزار
یورو به بانک شاکی و تعلیق کارت بازرگانی شرکت به مدت
 6ماه محکوم کرد.

حوادث کوتاه از کشور
توقیف شکر قاچاق

رشت – ایرنا :فرمانده انتظامی شهرستان الهیجان از کشف  ۱۴۷گونی شکر
قاچاق از یک تریلی در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ رسول عزیزی گفت :در این رابطه یک متهم  ۳۹ساله دستگیر و با
تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی الهیجان معرفی شد.
وی اظهار داشت :مأموران پاسگاه لیالستان حین گشتزنی به یک دستگاه
تریلی که در حال تخلیه بار بود مشکوک شده و با هماهنگی قضائی آن را مورد
بررسی قرار دادند.
وی تصریح کرد :در بازرســی از این تریلی  ۱۴۷گونی  ۵۰کیلوگرمی شکر
قاچاق به وزن هفت هزار و  ۳۵۰کیلوگرم کشــف شد و در این راستا متهم ۳۹
ساله به همراه پرونده تشکیل شده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.
کارشناسان ارزش ریالی این محموله را  ۳۰۰میلیون ریال اعالم کردند.

واژگونی خودرو

قزوین – خبرنگار کیهان :رئیس پلیس راه استان قزوین گفت :واژگونی پژو
 405در قزوین یک کشته و یک مصدوم برجا گذاشت .
ســرهنگ «نصراله بیگلری»  ،اظهار داشت :در پي اعالم مركز فوريتهاي
پليســي  110مبني بر وقوع یک فقره سانحه رانندگی در الین شمالی آزاد راه
«قزوین – زنجان» بعد از «ضیاء آباد» بالفاصله ماموران انتظامی و پلیس راه به
محل مورد نظر اعزام شدند.
وی افزود :با حضور ماموران مشــخص شد یک دستگاه خودروی پژو 405
پس از ســقوط از پل واژگون و راننده خودرو به علت شــدت ضربات وارده در
دمفوت و سرنشــین خودرو مصدوم و توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی
اعزام شد.
ســرهنگ بیگلری تصریح کرد :كارشناسان پليس راه علت اين تصادف را
عدم توجه به جلو راننده خودرو پژو  405ناشــی از خســتگی و خواب آلودگی
اعالم کردند.

توقیف محموله قطعات خودرو

ســرویس شهرستانها :جانشــین فرمانده انتظامی اســتان بوشهر گفت:
محموله قاچاق  ۲۰میلیارد ریالی قطعات خودرو خارجی در عسلویه شناسایی
و توقیف شد.
ســرهنگ حیدر سوســنی افزود :کامیون حامل قطعات قاچاق خودرو در
محور خروجی شهرستان عسلویه شناسایی و توقیف شد.
وی بیان کرد :از این کامیون  ۳۹عدد در خودرو ۵۷ ،دستگاه موتور خودرو،
پنج قطعه دیگر لوازم یدکی خودرو خارجی فاقد مجوز گمرکی کشف شد.
سوسنی افزود :طبق نظر کارشناس مربوطه ارزش این محموله  ۲۰میلیارد
ریال برآورد شــده و در این رابطه یک متهم دســتگیر و پس از تشکیل پرونده
تحویل مراجع قضائی عسلویه شد.

قاچاق چوب جنگلی

همدان  -مهر :فرمانده انتظامی اســتان همدان از کشــف چوب جنگلی
قاچاق توسط مأموران انتظامی بخش خزل نهاوند خبر داد.
ســرتیپ بخشــعلی کامرانی صالح گفت :مأمــوران انتظامی بخش خزل
شهرســتان نهاوند حین گشت زنی به یک دستگاه کامیون ولوو مشکوک و آنرا
متوقف که در بازرســیهای صورت گرفتــه از این خودرو ۱۳ ،تن و  ۸۰۰کیلو
گرم چوب جنگلی قاچاق به ارزش  ۷۰۰میلیون ریال کشف و یک متهم در این
خصوص به مرجع قضائی معرفی شد.

مرگ سرباز در رودخانه

خرم آباد – ایرنا :رئیس جمعیت هالل احمر پلدخترگفت :رودخانه کشکان
جان یک سرباز نیروی انتظامی را گرفت.
علی کیانی  ،اظهار داشــت :محمد شــریف گورتاگونی سرباز اهل مسجد
ســلیمان که در نیروی انتظامی پلدختر مشــغول خدمت بود ،در آب رودخانه
کشکان غرق و جان خود را از دست داد.
وی افزود :این سرباز که برای تفریح با دوست خود مرخصی ساعتی گرفته
بود ســاعت  ۱۳یکشنبه در روســتای تیمور آباد پلدختر در رودخانه کشکان
غرق شد.
رئیس جمعیت هالل احمر پلدختر گفت :تالش نیروهای هالل احمر برای
پیدا کردن جســد سرباز غرق شده بیفایده بود و از مرکز استان تقاضای اعزام
غواص شد.
کیانی افزود :متأســفانه تالش چند ساعته غواصان بینتیجه بود و عملیات
جست وجو از سوی غواصان ادامه دارد.

برخورد اتوبوس با سواری

بیرجند – باشگاه خبرنگاران جوان  :برخورد یک دستگاه اتوبوس و
خودرو سواری در محور نهبندان  -بیرجند منجر به حادثه شد.
در این حادث ه یک نفر که تنها سرنشین خودرو سواری بوده در دم کشته
و شــش مسافر اتوبوس که از طبس مســینا به سمت زاهدان در حرکت بودند
زخمی شدند.
شــدت برخورد به حدی باال بوده که نوع خودرو سواری مشخص نیست و
مصدومان به بیمارستان سربیشه منتقل شدند.

دستگیری سارقان احشام

یاسوج – ایسنا  :فرمانده انتظامی شهرستان گچساران گفت :سارقان احشام
در گچساران دستگیر شدند .
محمد موســوی اظهارکرد :با تالش ماموران پلیس نیروی انتظامی چهار
سارق حرفهای در گچساران شناسایی و دستگیر شدند .
فرمانده انتظامی شهرســتان گچساران خاطرنشــان کرد :در بازجویی از
متهمان ،آنها به  ۱۴فقره سرقت احشام اعتراف کردند .
وی اضافــه کرد :متهمان پس از تشــکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل
داده شدند.

احتکار مواد غذایی

زاهدان – خبرگزاری صدا و سیما :فرمانده انتظامی شهرستان زابل از کشف
میلیونی مواد غذایی احتکار شده از یک انبار در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ احمد ثمره حســینی ،گفت :ماموران در بازرســی از این انبار
چهــار هــزار و  ۸۶۶کیلو انواع حبوبــات ۴۰۰ ،کیلو گــردو ۲۳۴ ،کیلو لیمو
خشــک ۹۶۰ ،کیلو رب یک کیلویی فاقد هرگونه مجوز قانونی کشــف کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان زابل با اشاره به اینکه ارزش ریالی این اقالم 813
میلیون و  810هزار ریال برآورد شــده است ،اظهار داشت :این انبار پلمب و
یک متهم نیز دستگیر که پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

پلمب  14آرایشگاه زنانه

مشــهد – ایرنا  :رئیس اتحادیه صنف بانوان آرایشــگر مشــهد گفت۱۴ :
آرایشــگاه زنانه از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی این شهر به علت تخلف،
پلمب و مهر و موم شد.
اعظم حسنی ،افزود :این آرایشگاهها نمونه کارهای خود را در فضای مجازی
ارائه داده بودند که این کار ،خالف ضوابط اجرایی نظام صنفی است.
وی اضافه کرد :اتحادیه صنف بانوان آرایشگر بارها به آرایشگاهها اعالم کرده
کــه فعالیت به صورت ارائه نمونه کار در فضای مجازی ممنوع اســت و بر این
اساس واحدهای یاد شده به علت رعایت نکردن این ضابطه اجرایی از سوی اداره
نظارت بر اماکن عمومی مشهد مهر و موم شدند.

قاچاق کاال

سرویس شهرستانها :فرمانده انتظامی شهرستان «نجف آباد» از کشف یک
محموله «پاوربانک»«،هندزفری» و «یواس بی» خارجی قاچاق به ارزش چهار
میلیارد ریال خبر داد.
ســرهنگ «محمد حسین باباکالنی» گفت :ماموران یگان امداد شهرستان
«نجــف آباد» حین کنتــرل خودروهای عبــوری در عوارضی «فوالدشــهر»
بــه یک دســتگاه کامیونت هیوندای یخچــال دار مشــکوک و آن را متوقف
کردند.
وی افزود :راننده خودرو اعالم کرد ،محمولهاش تخممرغ است که ماموران
در بازرسی دقیق متوجه شدند فقط ردیف اول تخممرغ و در ردیفهای دیگر دو
هزار و  41پاوربانک 150،هندزفری و  27بسته «یو اس بی» خارجی جاسازی
کرده است.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه راننده مدارک مربوطه را ارائه نداد بیان
داشت :خودرو و محموله کشف شده توقیف و راننده نیز برای اقدامات قانونی به
مراجع قضائی تحویل داده شد.

کشف  ۹تن خوراک دام

همدان – مهر :فرمانده انتظامی استان همدان از کشف خوراک دام قاچاق
در شهرستان بهار خبر داد.
ســرتیپ بخشــعلی کامرانی صالح گفت :مأموران انتظامی شهرستان بهار
حین کنتــرل و پایش محورهای مواصالتی ۹ ،تن خوراک دام قاچاق به ارزش
 ۲۰۰میلیون ریال را کشف کردند.
فرمانده انتظامی اســتان همدان افزود :این بار قاچاق از نوع پودر استخوان
خوراک دامی بوده که در یک دســتگاه کامیون بنز با پوشش به قصد انتقال به
استانهای غربی و مرزی حمل میشد.
وی اضافه کرد :در این رابطه یک متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی
شد.

