
مرگ کارگر 
رشت- خبرنگار کیهان : فرمانده نیروی انتظامی تالش از مرگ  یک کارگر 

بر اثر ریزش دیواره چاه در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ حســین جمالدار گفت: در این حادثه که در یکــی از مزارع 
کشــاورزی شهرستان رخ داد یک کارگر برای الیروبی چاه به عمق 15 متری 

رفته بود که به علت ریزش دیواره چاه جان خود را از دست داد.
کشف مواد مخدر

ساری- خبرنگار کیهان : رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان مازندران 
از کشــف مواد مخدر از نوع حشیش در عملیات مشترک با ماموران انتظامی 

شهرستان »سوادکوه« خبر داد .
ســرهنگ »علیرضا ثقفی« گفت: در پی کسب خبری مبنی بر تردد یک 
دســتگاه خودرو حامل موادمخدر در محور ســوادکوه، خــودروی مورد نظر 

شناسایی و در عملیات غافلگیرانه متوقف شد.
وی اظهار کرد: با توقیف این خودرو ماموران در بازرســی از آن ،30 کیلو 
حشــیش را که به طرز ماهرانه ای در داخل خودرو جاســاز شده بود، کشف 

کردند.
بــه گفته ثقفــی در این ارتباط ســه متهم به تهیه و توزیــع موادمخدر 

شناسایی، دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.
دستگیری قاتل

اصفهان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان شــهرضا گفت: 
نیروهای گشت پلیس از به قتل رسیدن یک خانم در اتوبوس شهری مطلع و 

بالفاصله در محل حاضر شدند.
ســرهنگ صادق کاظم زاد اظهار داشــت: زمانی کــه ماموران به صحنه 
درگیری رسیدند مشاهده کردند زنی با ضربات چاقو به قتل رسیده و در همان 

بررسی اولیه مشخص شد قاتل همسر اوست.
وی با اشاره به متواری شدن قاتل گفت: ماموران پلیس توانستند در کمتر 

از نیم ساعت پس از حادثه قاتل را بازداشت کنند.
کاظم زاد خاطرنشــان کــرد: قاتل انگیزه خود از ایــن قتل  را اختالفات 
خانوادگــی اعالم کرد، قاتل  پس از تشــکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل 

داده شد.
مزاحم اینترنتی

همدان- خبرنگار کیهان: رئیس فتای اصفهان گفت:  زن 30 ســاله ای با 
حضور در پلیس فتا از انتشــار تصاویر خصوصی اش  در فضای مجازی توسط 

فردی ناشناس خبر داد.
ســرهنگ فیروز سرخوش نهاد ، افزود: به گفته شــاکیه، فرد ناشناس در 
تلگرام اقدام به راه اندازی یک اکانت جعلی کرده سپس عکس پروفایل خود را 

عکس های شخصی این زن جوان قرار داده است. 
وی ادامه داد: این فرد سپس با این اکانت جعلی اقدام به ارسال پیام برای 
دوســتان و بستگان شــاکیه کرده که موجب هتک حیثیت و به خطر افتادن 

آبروی او شده است.
سرهنگ سرخوش نهاد گفت: صاحب این اکانت جعلی توسط کارشناسان 
پلیس فتا شناســایی و پس از دریافت حکم قضایی، در یک عملیات دستگیر 

شد.
وی افزود: متهم که پسردایی شــاکیه بود ابتدا منکر هر گونه تخلف بود 
اما پس از مواجهه با مدارک و مســتندات به بزه انتسابی اعتراف کرد و عنوان 
داشت که به خاطر انتقام جویی اقدام به انتشار تصاویر خصوصی دختر عمه اش 

کرده است.
کشف زمین خواری

بوشهر- ایسنا: جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف یک فقره 
زمین خواری به ارزش ۴0 میلیارد ریال در شهر برازجان خبر داد. 

حیدر سوســنی، اظهار کرد: در پــی دریافت اخبــاری مبنی بر تصرف 
اراضی دولتی در شــهر برازجان توسط فردی زمین خوار و سودجو، در نتیجه 
تحقیقــات و اســتعالم از مراجع قانونی و انجام بازدید میدانی و کارشناســی 
زمین مورد نظر، مشخص شــد که فردی سودجو اقدام به تصرف 1500 متر 
 مربع از اراضــی مرغوب دولتی به ارزش ۴0 میلیارد ریال در شــهر برازجان 

کرده است.
وی با بیان اینکه زمین موصوف به صورت کامل رفع تصرف شــد، عنوان 
داشــت: پس از هماهنگی قضائی متهم دســتگیر و پس از تشکیل پرونده و 

تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.
قاتل فراری در دام 

کرج- ایرنا - فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس گفت: ماموران پلیس 
آگاهی این شهرســتان در کمتر از 2۴ ساعت موفق به شناسایی و دستگیری 

یک قاتل فراری شدند. 
سرهنگ بیژن جنتی افزود: در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه فردی 
در یکی از خانه های متروکه مشکین دشت فردیس بر اثر ضربات چاقو به قتل 

رسیده است، ماموران توانستند در کمتر از 2۴ ساعت قاتل را دستگیر کنند.
وی اظهار داشــت: این قاتل از بستگان مقتول بود که در جریان درگیری 

بین آنان حادثه قتل رخ داد.
جنتی گفت: طبق بررسی اولیه این درگیری منجر به قتل در پس مبادله 

مواد مخدر و زورگویی رخ داده که در این زمینه سه نفر دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان فردیس گفت: قاتل و دیگر عوامل این حادثه 

در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.
قاچاق شیر خشک 

ســرویس شهرســتان ها: فرمانده انتظامی بندرعباس گفت: یک دستگاه 
تریلی حامل 25 تن شیر خشــک قاچاق توسط ماموران انتظامی شهرستان 

بندرعباس متوقف و محموله آن ضبط شد. 
سرهنگ »محمد اسماعیل مشــایخ« افزود: ماموران انتظامی مستقر در 
ایســت و بازرســی شــهید »میرزایی« هنگام کنترل خودروهای خروجی از 

بندرعباس به یک دستگاه کامیون تریلی مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی ادامه داد: در بازرســی از کامیون 25 تن و 5۴0 کیلوگرم شیر خشک  
قاچاق به صورت کیســه ای و بدون هرگونــه مدارک و بارنامه گمرکی معتبر 

کشف شد.
این مقام انتظامی، ارزش تقریبی محموله قاچاق مکشــوفه را از ســوی 
کارشناسان  ۸میلیارد ریال اعالم و اضافه کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر 

و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
قتل عضو شورای اسالمی روستا 

بوشــهر- ایرنا: جواد خلیفه لیراوی رئیس پیشــین و عضو کنونی شورای 
اسالمی روستای حصار شهرستان دیلم مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. 
یک مقام آگاه در بنــدر دیلم با تائید این خبر، افزود: در این حادثه عضو 
شــورای اسالمی شــهر حصار توسط افراد ناشــناس از چند ناحیه بدن مورد 

شلیک اسلحه قرار گرفت و فوت کرد.
وی گفت: افراد مسلح در این حادثه صورت خود را با چفیه پوشانده بودند 

و پس از ارتکاب قتل از صحنه متواری شدند.
وی یادآورشــد: علت و انگیزه عامل یاعامالنی که مرتکب این اقدام شدند 
مشخص نیست و مأموران انتظامی و امنیتی در حال بررسی موضوع هستند.

آدم ربا در دام 
 تهران- ایســنا: فرمانده انتظامی شــرق اســتان تهران از دستگیری یک 
 آدم ربــا و آزادی کودک دو ســاله ربوده شــده در شهرســتان ورامین خبر 

داد.
ســرتیپ عبدالرضــا ناظری گفت: در پــی تماس تلفنی زنــی، با مرکز 
فوریت های پلیسی 110 مبنی بر ربوده شدن دختر دو ساله اش توسط همسر 
موقت ســابقش در شهرســتان ورامین، پلیس در کمتر از دو ساعت موفق به 
شناســایی مخفیگاه آدم ربا شــد و پس از هماهنگی با مقام قضائی بالفاصله 
بــا اعزام چند اکیپ از مأموران به آدرس مورد نظر در یک عملیات غافلگیرانه 
متهم را دســتگیر و کودک دو ساله ربوده شده را آزاد کرده و تحویل مادرش 

دادند.
وی با اشاره به انگیزه متهم خاطرنشان کرد: آدم ربا که قباًل همسر موقت 
شاکی بوده و به علت مشکالت شخصی از هم جدا شده بودند، دلیل این اقدام 

خود را بازگشت مجدد به زندگی عنوان کرد.
فرمانده انتظامی شــرق استان تهران در پایان گفت: متهم پس از تشکیل 

پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.
صاعقه  جان 2 نفر را گرفت 

سرویس شهرستا ن ها: فرمانده انتظامی شهرستان چادگان گفت: صاعقه 
در چادگان و فریدون  شهر جان دو نفر را گرفت. 

ولی اروجی افزود: متاســفانه در اثر اصابت صاعقه، یک کشاورز 5۴ ساله 
که در حال کار کردن در کانال آب کشاورزی بوده جان خود را از دست داد.

وی بیان داشت: جسد متوفی توسط ماموران اورژانس برای اقدامات قانونی 
به پزشکی قانونی منتقل شد.

همچنین سرهنگ حمزه یبلویی، فرمانده انتظامی شهرستان فریدونشهر 
افزود: متاســفانه در اثر اصابت صاعقه، یک مرد ۴۸ ســاله که در حال چرای 

احشام در ارتفاعات بوده جان خود را از دست داد.

صفحه 10
پنج شنبه ۲۳ خرداد 1۳۹۸ 
۹ شوال 1۴۴0 -شماره ۲۲۲0۷

حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

 

باستان شناسان موفق به کشف سر یک 
گرگ در منطقه سیبری شده اند که مربوط 

به 40 هزار سال پیش می شود.
به گــزارش فارس بــه نقــل از دیلی میل، 
براســاس اطالعات به دست آمده، سر این گرگ 
خاکستری متعلق به ۴0 هزار سال پیش است و 

اندازه ای دو برابر گرگ های کنونی دارد؛ اندازه سر این گرگ نیز 16 اینچ است.
سیبری تقریباً تمامی ناحیه شمال آسیا را در بر می گیرد؛ این منطقه یک 
دوازدهم سطح کره زمین و 60 درصد خاک روسیه را تشکیل می دهد و به دلیل 

آب و هوای سرد سیبری کشف های متعددی در آنجا صورت می گیرد. 
باستان شناســان می گویند، هنوز دلیل بریده شدن سر این گرگ مشخص 
نیست، اما احتمال داده می شود که کار یک شکارچی باشد.  آلبرت پروتپوپوف، 
دانشــمند روسی می گوید: این یک کشف منحصربفرد است و کمک می کند تا 

تکامل گرگ ها نسبت به زمان حاضر مورد بررسی قرار گیرد.

کشف سر

 ۴0 هزار ساله 

یک گرگ

تاخیر در آغاز باران های فصلی در هند 
و گرمای بی سابقه در این کشور خیابان های 

دهلی نو را از جمعیت خالی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از 
شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار، دمای هوا 
در هند تا 50 درجه باال رفته است و حتی دمای 

هوا رکورد تاریخی 51 درجه را نیز شکست. گرما در دهلی نو اندکی کمتر است 
اما هوای دهلی نو زیر آفتاب ســوزان خفه کننده شــده است. ساکنان دهلی نو 
ناامیدانه برای تنفس هوای خنک زیر سایه درختان می روند. این در حالی است 
که دمای هوا به ۴5 درجه رســیده است و عده زیادی تصمیم گرفته اند که از 

خانه های شان خارج نشوند.
یک راننده تاکســی می گوید: در این گرما مسافر کمتری در خیابان است. 
مــا به راحتی می بینیم کــه خیابان ها به دلیل گرما خالی هســتند. ما نیز در 
خودروهای مان بیکار نشسته ایم. اگر هوا گرم تر شود، ما زیر درختان استراحت 
می کنیم و ســاعت 5 عصر به سرکار باز می گردیم و تا اواخر شب کار خواهیم 

کرد. 
با وجود چنین گرمایی، آب ارزشــمندتر می شــود. مردم برای خرید آب 
هجوم برده اند و فروشــندگان خیابانی با درخواست زیاد مردم برای نوشیدنی 
خنک مواجه شــده اند. نوشــیدن آب برای هندی ها بهتریــن راه برای حفظ 

سالمتی است. 
باران هــای فصلــی 10 روز دیرتــر از حد معمول آغاز می شــوند و مردم 
بی صبرانه منتظر آغاز این بارش های ساالنه هستند، اما آنها باید تا پایان هفته 

منتظر بمانند.

گرمای
 50 درجه 
در هند 

مقامات چین از کشــته شدن دست کم 
پنج نفر و آواره شــدن هزاران نفر دیگر در 
پی بارندگی های سیل آسا و کم سابقه در این 

کشور خبر دادند.
به گزارش ایسنا، صدها خانه و هزاران هکتار 
از زمین هــای کشــاورزی در ایــن بارندگی های 

سنگین تخریب شده اند.بیش از دو میلیون نفر تحت تاثیر این بارندگی ها قرار 
گرفته و تعدادی از جاده ها و پل ها به شدت آسیب دیده اند.

یکی از شــهرهای استان »گوئیژو« چین نیز به طور کامل، دو متر زیر آب 
رفته اســت.انجمن هواشناسی چین هم چنین از ثبت رکورد بارندگی ها در ماه 

میالدی ژوئن در دو استان »جیانگشی« و »هونان« خبر داده است.
تنها در اســتان »جیانگشــی« پس از زیر آب رفتن ۹ شهر به طور کامل، 
150 هــزار نفر آواره شــده اند و برق بیش از 20 هــزار خانه در منطقه جنوب 
غربی »گوانگشی« قطع شد.انتظار می رود این طوفان های همراه با بارندگی های 
شدید تا روز پنج شنبه به مناطق دیگری از جمله »گوانگ دونگ«، »سیچوآن« 
و »تایوان« گســترش یابد. بنا بر گزارش بی بی سی، در پی به وجود آمدن این 
شــرایط آب و هوایی، مقامات محلی نسبت به وقوع ِگلرودهای ناشی از جاری 

شدن سیالب ها نیز هشدار داده اند.

بارندگی های 
مرگبار 
در چین

هشتمین جلسه رسیدگی علنی به اتهامات هادی 
رضوی، احســان دالویز و دیگر متهمان پرونده بانک 
سرمایه در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد 
و جرایم اقتصادی به ریاســت قاضی مسعودی مقام 

برگزار شد.
به گزارش میزان، در این جلســه قاضی مسعودی مقام 
بعد از سخنان وکیل مدافع متهم دالویز که مدعی بود برخی 
از اتهامات همچون چک دو میلیاردی رضوی به دالویز دروغ 
اســت، به این دو متهم گفت: شــما می دانید پول ها را بابت 
چه گرفته اید؛ من اینجا معذورم که آن را بیان کنم؛ اما بعدا 
به شــما خواهم گفت، در جلسات قبل و از آغاز جلسات من 
بار ها تأکید کرده ام صداقت را رعایت کنید؛ اما علیرغم اینکه 
مستندات وجود دارد شما طفره می روید. می دانم این پول ها 
و دست به دست شدن و پولشــویی سر از کجا درآورده. در 
آینده بسیاری از این مطالب مشخص می شود. سعی نکنید 
طوری وانمود کنید که اطالع ندارید. شما اطالع کافی دارید 

و قطعا بهتر می دانید این پول ها کجا است.
بعــد از آخرین دفاعیــات وکیل متهــم دالویز، قاضی 
مسعودی مقام از نماینده دادســتان خواست کیفرخواست 

پیرامون اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه را قرائت کند.
قهرمانــی پیش از قرائــت کیفرخواســت گفت: بانک 
ســرمایه یکی از بانک هایی است که به دلیل عدم نظارت و 
ســوءمدیریت 1۴ هزار میلیارد تومان از اموال سپرده گذاران 
را حیف و میل کرده اســت که صنــدوق ذخیره فرهنگیان 
ســهامدار ۴۷ درصد و گروه ریخته گران 3۸ درصد از آن را 
دارا هستند و بیش از ۸3 درصد در تملک گروه مذکور است.
وی افزود: این امر باعث فســاد بوده و ضرر زیادی را به 
ســپرده گذاران تحمیل کرده اســت، حتی مدیران انتخاب 
شده از سمت بانک مرکزی رد صالحیت شده بودند. مدیران 
بانک سرمایه اقدام به پرداخت تسهیالت کالن کرده اند و در 
قیاس با تسهیالت گیرندگان سزاوار سرزنش بیشتر هستند 
و اگر درســت عمل می کردند ۴ هزار میلیارد تومان به یغما 

نمی رفت و زمــان و هزینه بیت المال و دادگســتری صرف 
رسیدگی به این پرونده نمی شد.

نماینده دادســتان گفت: مدیران بانک ســرمایه وکیل 
بانک محسوب می شــوند، اما پیرو تبانی با برخی تسهیالت 
گیرندگان موجب اتالف وجوه کالن بانک سرمایه شده اند و 
تحــت عنوان مجرمانه خیانت در امانت قابل تعقیب کیفری 

هستند.
وی تاکیــد کرد: نظر به جوابیه بانــک مرکزی مدیران 
مرتکب بزه اخالل در نظام اقتصادی از طریق اخالل در نظام 
پولی و بانکی شده اند که ۸ نفر از آنها قابل توجه بوده و ذکر 
می شود. آقایان یاســر ضیایی، محمدرضا خانی، محمدعلی 
هادی، خــادم، باقری، حیدرآبادی پــور، احمدی و بیرانوند 

از طریق امضا مصوبات تســهیالت به ســپرده گذاران نقش 
مستقیمی داشــته اند و آنها با ارتکاب مجرمانه تسهیالت را 
در اختیار شــرکت ها و گروه ریخته گران از سال ۹2 تا ۹5 

قرار داده اند.
قهرمانی افزود: حسب تحقیقات و اقاریر وجوه تسهیالت 
به جای تاســیس واحد های تولیدی صرف امورات شخصی 
تسهیالت گیرندگان مثل خرید امالک و خودرو شده است و 
نظر به ســوابق طوالنی مدت آنها در  اشتغال بانکداری و علم 
به موثر بودن فعالیت های آنها در مقابله با جمهوری اسالمی 
مفروض بوده و اقدامات آنها اقتضای شمول اخالل عمده در 

نظام اقتصادی را دارد. 
بــا پایان قرائــت کیفرخواســت این متهمــان، قاضی 

مسعودی مقام با اعالم ختم جلسه گفت: جلسه بعد دوشنبه 
هفته آینده در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود.

مهلت ۱0 روزه هادی رضوی و احسان دالویز 
برای ارائه مستندات

رئیس  شــعبه ســوم دادگاه ویژه مفاســد اقتصادی در 
حاشــیه برگزاری جلسه دیروز دادگاه بانک سرمایه در جمع 
خبرنگاران گفت: طی دو جلســه گذشــته آخرین دفاعیات 
هادی رضوی و احســان دالویز اخذ شــد و دیگر نیازی به 

حضور این دو متهم و وکالیشان در دادگاه نیست.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، قاضی مســعودی 
مقام قاضی اظهار داشــت: به هادی رضوی و احسان دالویز 
10 روز فرصت داده شد تا مستندات و الیحه دفاعیات خود 

را به دادگاه ارائه دهند.
وی در پاســخ به این سؤال که رضوی عنوان کرده است 
برای دفاع از خود براساس برخی اسناد محرمانه فرصت کافی 
داده نشده است، گفت: فکر نکنم در هیچ دادگاهی این مقدار 

فرصت به متهمان برای دفاع داده شده باشد.
قاضــی مســعودی مقام درباره رســیدگی بــه پرونده 
حیدرآبــادی متهم متواری پرونده )مدیرعامل اســبق بانک 
سرمایه( که اخیرا بازداشت شده است، بیان کرد: با توجه به 
زمان بردن روند انتقال وی به کشــور، کیفرخواست علیه این 

متهم صادر شده است و وکیل انتخاب می شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا پرونده عراقچی به شعبه 
شــما در دادگاه ارسال شده است؟ گفت: پرونده عراقچی به 
شــعبه دوم دادگاه مفاســد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر 
ارجاع شــد و پرونده جدید پتروشــیمی به من ارسال شده 

است.
به گفته رئیس  شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، 
کار های پرونده ســابق پتروشــیمی در حال انجام اســت و 
اســتخراج منابع مالی در حال بررســی است که تا دو هفته 
آینده به اتمام می رســد و تا مرداد مــاه نیز حکم آن صادر 

می شود.

با اتمام دادگاه هادی رضوی و احسان دالویز

محاکمه 8 نفر از اعضای هیئت مدیره »بانک سرمایه« آغاز شد

مجتمع  از  گفــت:  تهران  منطقه 22   شــهردار 
»ایران مــال« در قالب جریمه و عوارض رقمی حدود 
۵00 میلیارد تومان اخذ و به حساب شهرداری تهران 

واریز شده است.
علی نوذرپور در خصوص سرانجام اجرای حکم مجتمع 
تجاری »ایران مال« که از سوی کمیسیون ماده 100 دارای 
تخلفاتی شناخته شده بود به فارس گفت: حکم در حال اجرا 

بوده و تنها اجرای یک بخش هایی از آن باقی مانده است.
نوذرپــور افــزود: اولین بخش از اجــرای حکم موضوع 
جریمه ای بود که این مجتمع باید می پرداخت و رقمی معادل 
300 میلیارد تومان بود که این عدد به صورت نقد از ســوی 

ایران مال به حساب شهرداری تهران پرداخت شد.
وی ادامــه داد: عــالوه بر این جریمه، خود شــهرداری 
منطقه 22 هم در بررســی هایش برای ایــن مجتمع 200 
میلیــارد تومان عوارض در نظر گرفته بود که این رقم هم از 

سوی مالک مجتمع پرداخت شده است.
شــهردار منطقه 22 گفت: تا این لحظــه حدود 500 
میلیارد تومان به حساب شهرداری مرکز از سوی ایران مال 
پول واریز شــده است و موجب شــد کل بودجه شهرداری 

منطقه 22 تا پایان سال از محل این جریمه محقق شود.
نوذرپور اظهارداشــت: در حکم صادر شــده بخشی از 
این مجتمع در حــدود 20 هزار متر مربع هم که به صورت 

خالف ساخته شده بود باید تخریب می شد که تخریب بخش 
عمــده ای از آن انجام گرفته و بخش هــای کمی از آن باقی 
مانده اســت. این حکم هم دو هفته آینــده به اجرا خواهد 

رسید.
وی افزود: ایران مال موظف به تأمین پارکینگ هم شده 

بود که این اقدام هم آغاز شده و در دست انجام است.
شهردار منطقه 22 گفت: یکی دیگر از وظایفی که ایران 
مال به عهده داشت و باید انجام می داد رفع تصرف از زمینی 
بود که به کارگاه ساختمانی تبدیل شده بود که اجرت المثل 

آن محاسبه شده و حدود سه میلیارد تومان دریافت شد.
گفتنی است، پرداخت نقدی این میزان جریمه از یک سو 

نشــان دهنده این است که تخلفات انجام شده در این پروژه 
برای ســازنده ارزش این جریمه را داشــته است، و از سوی 
دیگر نشــان دهنده این اســت که صرف جریمه مالی عامل 
بازدارندگی در تخلفات ســاخت و ســاز را ندارد. مسئوالن 
شــهرداری منطقه 22 طوری از تامین بودجه تا پایان سال 
این شــهرداری از محل جریمه مذکور ســخن می گوید که 
گویی بدشان نمی آید با جرایم مشابه هزینه شهر تامین شود!
کمیســیون ماده 100 که بارها مورد انتقاد کارشناسان 
قرار گرفته است، به جای پیشگیری از تخلف تبدیل به منبع 
درآمد شــهرداری شده اســت که به نظر باید در این رویه 

تجدید نظر اساسی صورت گیرد.

جریمه ۵00 میلیاردی »ایران مال« به حساب شهرداری واریز شد

انتظامی  نیروی  انتظامی گفــت:  نیروی  فرمانده 
حافظ ارزش های انقالب اسالمی است به همین منظور 
با متخلفان کشف حجاب برخورد می شود اما چنانچه 
افراد اعتراض داشته باشند به اعتراضشان رسیدگی 

می شود. 
به گزارش تســنیم سرتیپ حســین  اشتری در حاشیه 
مراسم معارفه سرتیپ رهام حبیبی فرمانده انتظامی جدید 
اســتان فارس با تاکیــد براینکه اجرای طــرح ناظر یکی از 
اولویت های ناجا اســت افزود: برهمین اساس چنانچه برای 
افراد پیامک اشــتباهی ارسال شده باشــد به اعتراض افراد 

رسیدگی می شود اما اجرای این طرح ابالغ قانون است. 
فرمانده ناجا گفت: کشف و برخورد با کاالی قاچاق یکی 
از وظایف ناجا اســت برهمین اســاس تا به امروز در زمینه 

کشفیات کاالی قاچاق 30 درصد رشد داشته ایم. 
اشتری بیان کرد: درباره ورود و خروج سالح غیر مجاز در 
فضای مجازی و همچنین فضای حقیقی برخورد جدی داریم 

و با متخلفان برخورد قاطع می شود. 
وی با اشــاره به اینکه نیروی انتظامی در ایجاد امنیت با 
کسی معامله نمی کند، گفت: امروز امنیت کشور از وضعیت 
مناســبی برخوردار اســت و اجازه نمی دهیم آرامش مردم 

مختــل شــود. وی با بیــان اینکه جرائم خشــن در برخی 
از ســال ها به 35 فقره نیز می رســید ولی امروز به کمتر از 
20 فقره رسیده اســت، گفت: امروز با اقتدار تمام با جرائم 
خشــن برخورد می شــود زیرا برای ناجا خــط قرمز امنیت 
شهروندان است.  اشتری ایجاد ناامنی در کشورهای سوریه 
و عراق را نمونه ای از آشــوب گری های آمریکا دانست و بیان 
کــرد: آنان به دنبال همین موضوع در ایران بودند که با اراده 
دستگاه های قضایی و امنیتی نقشه ها و توطئه هایشان خنثی 

شده و می شود. 
وی با اشــاره به شهادت امام جمعه کازرون و دستگیری 

عامل آن در کمتر از چهار ســاعت افزود: این موضوع مهمی 
اســت که مردم با ناجا همکاری دارند و نیروی انتظامی در 

ایجاد امنیت با کسی معامله نمی کند. 
اشتری با اشاره به بحث ترافیکی نیز گفت: نیروی انتظامی 
برنامه ریزی منسجم برای کاهش حوادث دارد. وی با تاکید بر 
حمایت نمایندگان در بحث های بودجه ای از ناجا به اعتماد 
مردم نســبت به نیروی انتظامی اشــاره کرد و افزود: تمامی 
بودجه صرف حقوق پرســنل می شــود و حمایت از ناجا به 
منزله حمایت از مردم است، امروز اعتماد و اطمینان مردم به 

نیروی انتظامی ارتقا یافته است.

سردار  اشتری:

متخلفان کشف حجاب در خودروها تحت پیگرد قرار می گیرند

عضو کمیته اجرائی بسیج ملی کنترل فشارخون 
گفت: از ابتدای بسیج ملی کنترل فشار خون در کشور 
تاکنون فشــار خون ۷ میلیون و ۳۱4 هزار و 2۵0 نفر 

ثبت شده است.
حمید انصاری درخصوص آمار ســنجش فشــار خون 
در »طرح ملی بســیج کنترل فشــار خون« به فارس گفت: 
از ابتدای این طرح در کشــور تاکنون فشار خون ۷ میلیون 
و 31۴ هزار و 250 نفر ثبت شــده اســت.انصاری افزود: از 
مجموع این تعداد، 200 هزار و 600 نفر فشــار خون خود را 
در ســامانه خوداظهاری فشار خون بسیج ملی کنترل فشار 
خون به نشــانی salamat.gov.ir ثبت کرده اند.۸23 هزار 
و 5۴5 مورد فشار خون هموطنان نیز در ایستگاه های ثابت 
و ســیار سنجش فشار خون در سراســر کشور و بیش از 6 
میلیون و دویست هزار مورد هم در سامانه یک پارچه بهداشت 
)سیب( ثبت شده است.به گفته وی، تعداد ایستگاه های ثابت 
و ســیار راه اندازی شده در سراسر کشور که فشار خون افراد 
را می سنجند، تاکنون 11 هزار و 520 ایستگاه است.گفتنی 
اســت، بسیج ملی کنترل فشــار خون تا 15 تیر در سراسر 

کشور اجرا خواهد شد.

بخشــی از نیروگاه برق بعثت واقع در فلکه دوم 
خزانه بخارایی ظهر دیروز دچار آتش سوزی شد.

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شــهرداری تهران با تأیید بر این حادثه به ایرنا گفت: ساعت 
11:15 دیروز این حادثه به سامانه 125 اعالم و مأموران سه 
ایستگاه به همراه خودروهای پشتیبانی به محل حادثه اعزام 
شــدند.ملکی افزود: با حضور آتش نشانان مشاهده شد که 
آتش از قسمت پشت این نیروگاه آغاز شده و به بخش هایی 
از یک اتاقک کنترل سرایت کرده بود.وی ادامه داد: با حضور 
آتش نشــانان جلوی سرایت حریق به ترانس و کابل های این 
نیروگاه گرفته و آتش بدون مصدومیت مهار شد.ســخنگوی 
آتش نشانی تهران با بیان اینکه آتش نشانان پس از تخلیه دود 
و ایمن سازی، محل را ترک کردند، گفت: علت این حادثه در 

دست بررسی است.
برق شهرری قطع شد 

این آتش ســوزی باعث قطع برق در شهرری شد.معاون 
مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب تهران به ایرنا گفت: خروج 
ایســتگاه نیروگاه خزانه از مدار به دلیل مشکالت فنی موجب 
قطعی برق در شهرری شد.داود رحیمی اظهار داشت: مشکل 
فنی ایجاد شده در نیروگاه خزانه موجب قطع برق شهرری از 
ساعت 12 دیروز شد.گفتنی است، با پیگیری خبرنگار کیهان 

برق شهرری پس از این حادثه ساعت 15 دیروز وصل شد.

رئیس کالنتری ۱۵0 تهرانسر از دستگیری زنی در 
حال ربودن یک کودک ۵ ساله در میدان میوه و تره بار 

خبر داد.
به گزارش میزان، ســرهنگ بهزاد ثابت گفت: شــامگاه 
سه شــنبه با اعالم خبر آدم ربایی در میــدان میوه و تره بار 
ماموران انتظامی در محل حاضر شدند و مشخص شد خانمی 
۴۴ ساله در حال خارج کردن پسربچه 5 ساله بوده که توسط 

پدر کودک شناسایی شده است.
ثابت اظهار داشــت: براســاس تحقیقات صورت گرفته 
مشــخص شــد، والدین این کودک حین خریــد و به علت 
ســهل انگاری، حواسشــان از کودک پرت شــده و این زن 

رباینده که بچه را تنها دیده ســعی داشــته با مخفی کردن 
وی در زیــر چادر، او را از میدان خــارج کند که در همین 
هنگام، پدر بچــه از روی کفش هایش او را زیر چادر رباینده 
 شناســایی کرده و مانــع از خارج کردن کــودک از میدان 

شده است.
وی افزود: متهم به همراه همســر و فرزند 13 ساله اش 
در شــهر قدس زندگی می کنند و  هر دو معتاد به هروئین 
هستند. بر اساس شواهد به نظر می رسد این خانم اختالالت 
روانی دارد. وی در تحقیقات پلیســی عنــوان کرد من فکر 
می کردم این کودک فرشته است و قصد داشتم او را با خود 

به خانه ام ببرم.

کودکرباییناموفقدرمیدانمیوهوترهبار

سرویس شهرستان ها: 
لیتر  هزار  انتظامی خوزستان گفت: ۳00  فرمانده 
ســوخت قاچاق به ارزش بیش از ۱۳ میلیارد ریال در 

شهرستان اهواز کشف شد.  
سرتیپ حیدر عباس زاده ، اظهار داشت: در راستای اجرای 
طرح تشدید مبارزه با قاچاق کاال و سوخت، مأموران پلیس 
امنیت عمومی استان انبار مخازن دپوی سوخت قاچاق را در 
جاده اهواز _ خرمشــهر شناسایی کردند.وی افزود: مأموران 
پلیس پس از هماهنگی قضائی و با حضور نماینده شــرکت 
توزیع نفت در بازرســی دقیق از مخــازن انبار مذکور 300 
هزار لیتر نفت خام قاچاق را کشف کردند.سردار عباس زاده 
تصریح کرد: کارشناســان ارزش ریالی سوخت قاچاق کشف 
شده را بالغ بر 13 میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد کردند. 
فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: در این رابطه یک نفر 

شناسایی و دستگیر شد. 

عامل پیام تهدید امیز امام جمعه ایذه دســتگیر 
شد.

بــه گزارش صــدا و ســیما؛ فرمانــده انتظامــي ایذه 
)خوزســتان( گفت: در پی تهدید حجت االســالم موسوی 
امام جمعه شهرستان ایذه در فضای مجازی با مضمون امام 
جمعه بعدی پس از شهادت امام جمعه کازرون،که در فضاي 
مجازي منتشــر شــد با اقدامات اطالعاتي و فنی عامل این 
پیام تهدید آمیز به هویت عباس عالیپوران شناسایی و طي 

عملیاتی در منزل مسکونی خود دستگیر شد.

سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز خراسان 
رضوی گفت: فردی که به عنوان مجری با سیمای خراسان 
رضوی همکاری داشــت به اتهام انتشار گسترده  مطالب 
کذب و حاشیه  ســاز در فضای مجــازی با احضار به این 

دادسرا و تفهیم اتهام تحت پیگرد قرار گرفت. 
قاضــی مهدی حقدادی در گفت و گو بــا ایرنا با بیان اینکه 
رسیدگی به این موضوع از حدود یک ماه قبل در دستور کار قرار 
گرفت، افزود: در این ارتباط پرونده ای به شــعبه ۷۷2 دادیاری 
دادســرای ناحیه هفت ارجاع شــد و مأموران پلیس اطالعات و 
امنیت عمومی فرماندهی انتظامی خراســان رضوی با دســتور 
قضایی اینستاگرام فرد یاد شده را به صورت پوششی رصد کرده 
و مطالب بارگذاری شــده را برای مدتی بررسی و مستندسازی 

بیشتری در این زمینه انجام دادند
.وی اظهار داشت: پس از تکمیل مراحل انتظامی، متهم به 
خاطر انتشار مطالب کذب و توهین به برخی مسئولین کشوری 
و لشکری، چند روز پیش به دستگاه قضایی احضار و تفهیم اتهام 
شد. وی با اشاره به بازداشت چند ساعته متهم در دادسرا گفت: 
با صدور قرار تأمین کیفری برای متهم و دریافت وثیقه مناسب 

از وی مجری یاد شده آزاد شد.

عضو هیئت  رئیسه کمیســیون اصل ۹0 مجلس 
گفت: برخی با راه اندازی شرکت های صوری، ارز دولتی 
گرفته، اما کاالیی وارد کشــور نکرده اند و مشخص 

نیست این مبلغ کجا هزینه شده است. 
امیر خجسته در گفت وگو با تســنیم در همدان اظهار 
داشــت: دولت بــه مصوبه مجلس در مــورد افزایش حقوق 
کارمندان و بازنشســتگان به درستی عمل نکرده و این روش 

ناعادالنه است.
وی افزود: از آنجا که این رویه خالف نظر مجلس است؛ 
تعدادی از نمایندگان از هیئت رئیســه خواستند تا تذکرات 
الزم را به دولت داده و برای دفاع از حقوق مردم اقدام کند.

عضو هیئت  رئیســه کمیســیون اصل ۹0 مجلس بیان 
کرد: این بار اول نیســت که دولت به مصوبات مجلس عمل 
نمی کند؛ بلکه در سایر موارد چون توزیع قیر یارانه ای و اعتبار 
کمکی برای واردات کاالهای اساســی هم طبق مصوبه عمل 

نشده است.
خجسته اعالم کرد: مقدار زیادی قیر یارانه ای در اختیار 
دولت گذاشــته شده تا توزیع کند، اما اقدامی نکرده و فصل 

کاری هم در حال گذر است.
وی تصریح کرد: در قانــون بودجه ۹۸ هم 1۴ میلیارد 
دالر بابت تأمین کاالهای اساسی در نظر گرفته شده و بخشی 
از آن هم داده شــده، اما مشخص نیست در کجا هزینه شده 

اســت. نماینده مردم همدان و فامنین در خانه ملت گفت: 
از یک طرف مردم دچار ســختی معیشت بوده و نرخ کاالها 
200 تــا 300 درصد افزایش یافتــه و از طرف دیگر دولت 
اعالم می کند که هیچ کمبودی در زمینه کاالهای اساســی 

وجود ندارد.
خجســته افزود: هدف از اختصــاص 1۴ میلیارد دالر، 
تنظیم بازار و کمک به قشــرهای آسیب پذیر بود و این رقم 
باید به دســت مستحقش برسد نه اینکه برخی با باندبازی و 

راه اندازی شرکت های صوری آن را برای خود بردارند.
وی بیان کرد: برخی در طول یک ســال نزدیک به200 
شــرکت صوری تشــکیل داده و ارز دولتــی گرفته و ثبت 
سفارش هم کرده اند، اما هیچ کاالیی وارد کشور نشده است.

رئیس  فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصادی و اداری 
مجلس با اشــاره به صف های طوالنی برای گرفتن مایحتاج 
اساســی تصریح کرد: این موضوع ناشی از بی برنامگی دولت 
اســت وگرنه کمبودی وجود ندارد و مجلس هم باید نقش 

نظارتی خود را افزایش دهد.
خجســته بیان کــرد: متأســفانه برخــی نمایندگان 
باوجوداینکه برای دفاع از حقوق مردم ســوگند خورده اند به 
وظیفه قانونی خود عمل نمی کنند و همین ســکوت سبب 
تضعیف جایگاه مجلس و عمل نکردن به مصوبات آن از طرف 

دولت شده است.

رئیس ســازمان اورژانس ۱۱۵ یزد گفت: پنج نفر 
از شهروندان شهرستان خاتم روز سه شنبه در محل 
»چاه داف« منطقه چاهک هرات در استخر کشاورزی 

غرق شدند. 
احمد دهقان در گفت و گو با ایرنا افزود: یک دختر ســه 

ساله و پسر پنج ساله هنگام بازی در استخر غرق شدند.
مادر  وی اظهار داشت: پدر بزرگ یکی از کودکان و پدر و

کودکان برای نجات فرزندان شــان وارد استخر شدند که به 
علت آشــنا نبودن با فن شــنا و عمق اســتخر جان خود را 
از دســت دادند. وی افزود: پس از تماس با اورژانس نیروها 
به محل اعزام شدند، متأســفانه علیرغم تالش های پرسنل 
اورژانس 2 نفر در محل و سه نفر در بیمارستان فوت کردند.

دهقان خاطرنشــان کرد: این نخستین مورد غرق شدن 
افراد در سال جاری در استان یزد است.

عامــالن شــهادت دو نفر از دریابانــان میناب 
شناسایی و دستگیر شدند. 

فرمانــده مرزبانی ناجا گفت: دو نفــر از دریابانان پایگاه 
دریابانی میناب به نام های »استوار یکم سجاد افراسیابی« و 
»گروهبان یکم حسن کریمی« حین درگیری با قاچاقچیان 

به شهادت رسیدند.
سرتیپ قاسم رضایی اظهار داشــت: در راستای مقابله 
بــا قاچاق کاال در دریای جنوب )منطقه میناب(، ظرف چند 
روز گذشته مأموران دریابانی هرمزگان با اشراف اطالعاتی و 

تحت کنتــرل قرار دادن منطقه از وجود مقدار قابل توجهی 
مواد مخدر، سوخت، احشام و غیره مطلع شدند.

وی بیان داشت: پس از تحت کنترل قرار گرفتن منطقه، 
دریابانان روز سه شــنبه برای توقیف شناور به منطقه میناب 
اعزام و به محض مشــاهده قاچاقچیان فرمان ایســت صادر 
کردنــد. فرمانده مرزبانی ناجا ادامه داد: این در حالی اســت 
که قاچاقچیان با مشــاهده مأموران با آن ها درگیر شده و دو 
نفــر از دریابانان میناب حین درگیــری در این عملیات، به 

شهادت رسیدند.
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رئیــس  جمعیت هالل  احمر گفت: ســه میلیون 
یورو حجم کمک های نقدی کشــورهای خارجی به 
سیل زدگان کشــور بوده که به دلیل مشکالت بانکی 

امکان ورود آن به ایران هنوز ممکن نشده است. 
علی اصغــر پیوندی، در دیدار با حجت االســالم  ســید 
جواد شهرســتانی، نماینده آیت اهلل سیستانی در ایران افزود: 
رایزنی های الزم با فدراسیون جهانی هالل احمر برای انتقال 
این اعتبارات به کشــور در حال پیگیری است.وی همچنین 
بیان کرد: کمک های غیر نقدی کشــورهای خارجی در حق 
مردم آسیب دیده قابل توجه بوده و بخش قابل توجهی از آنها 
در بین مردم توزیع شــده اســت.پیوندی بیان کرد: در سیل 
اخیر 6۸0 هزار تن در محاصره ســیل بودند که از این بین 
320 هزار تن به محل اســکان اضطراری منتقل شدند. وی 
در ادامه عنوان کرد: ایران ازنظر مخاطرات طبیعی کشــوری 
بسیار حادثه خیز بوده و همواره شاهد بروز اتفاقات تلخ و پر 

خسارت در حوزه های مختلف است.
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رئیس کالنتری ۱۷۳ امین آباد تهران از دستگیری یک راننده تاکسی 
اینترنتی که قصد آزار و اذیت دو دختر نوجوان را داشت خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ حیدر مسن آبادی گفت: عصر روز سه شنبه دو دختر 
15 ســاله با مراجعه به این کالنتری اعالم کردند که از دســت یک مرد آزارگر فرار 
کرده اند. به گفته یکی از دختران، این متهم ۴5 ســاله پس از سوار کردن دو دختر 
نوجوان به مقصد خانه هایشان از مسیر اصلی خارج شده و آنها را به کمربندی دوم 
جــاده ورامین قبل از پل فیروز آباد برده اســت و با قصد آزار و اذیت، گردن یکی از 
دو دختر را می گیرد و وقتی با مقاومت دیگری روبه رو می شود سراغ آن یکی دختر 
رفته و او را هدف نیت شومش قرار می دهد که در این کش و قوس ها گردنبند یکی 

از دو دختر نیز پاره می شود و کف خودرو می افتد.
مســن آبادی افزود: حین این اتفاقات درحالی که متهم برای رسیدن به نیتش 
همچنان اصرار داشته است، ناگهان بالگرد هوا ناجا از آسمان منطقه با ارتفاع بسیار 
پایین عبور کرده که متهم با مشــاهده آن از ترس گیر افتادن در دام پلیس، هر دو 
دختر را در جاده رها کرده و ســوار بر خودروی خود که مشــخصات آن در موبایل 
یکی از دخترها موجود بود از محل متواری می شــود. وی ادامه داد: با بررســی های 
ماموران دو محل احتمالی حضور متهم در دولت آباد و شــهر ری مورد بررسی قرار 
گرفت که نهایتا این متهم حین فرار در فیروزآباد شهرری شناسایی و دستگیر شد.

رئیس کالنتری 1۷3 امین آباد با اشــاره به اینکه متهم صاحب زن و دو فرزند 
است گفت: این راننده تاکسی اینترنتی بیان کرده در آن لحظات دچار وسوسه های 

شیطانی شده است.
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درآزار2دخترنوجوان


