
دریا جان نوجوان را گرفت 
ســاری – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان محمود آباد گفت: 
نوجوان 11 ســاله محمودآبادی حین شــنا در نقاط ممنوعه شــنای سواحل 

تفریحی پارک الله این شهرستان غرق شد.
سرهنگ مجید باقری، افزود: در این حادثه که ساعت حدود 1۲ نیمه شب 
و در ســواحل تفریحی پارک الله به وقوع پیوســت این نوجوان 11ساله که به 
همراه خانواده خود به دریا رفته بود، حین شنا در نقاط ممنوعه شنا غرق شد.

باقری با بیان این که با حضور عوامل امداد و نجات جســد نامبرده کشف 
شد، خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است.

مرگ معلم همدانی در سواحل رامسر 
همدان – خبرنگار کیهان: مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: 
یکی از سرپرستان تیم ورزشی دانش آموزی همدان در سواحل رامسر غرق شد. 
محمد پور داوود، افزود: صبح زود 10 سرپرست برای شنا به دریا رفتند اما 
متأســفانه تعدادی از سرپرستان به مناطق ممنوعه شنا رفته و با توجه به عدم 

آشنایی به فنون شنا سه نفر از آنان در دریا غرق شدند.
وی اضافه کرد: متأسفانه یک نفر از این افراد، معلم همدانی بود.

تصادف مرگبار
اصفهان – خبرنگار کیهان: جانشــین پلیس راه استان اصفهان از فوت یک 
نفر در اثر خروج یک دستگاه کامیون فائو از جاده در آزاد راه امیرکبیر خبر داد.
ســرهنگ اصغر زارع، گفت: در اثر ایــن حادثه رانندگی، راننده کامیون به 

علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
وی بیان داشت: علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان تصادفات جاده ای 
پلیس راه کاشان- اصفهان خواب آلودگی و عدم ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه 

توسط راننده کامیون اعالم شده است.
قاچاق سیگار 

بندرعباس – فارس: جانشین دریابانی استان هرمزگان، از کشف دو میلیون 
نخ سیگار قاچاق در مرزهای دریایی شهرستان قشم خبر داد. 

عبداهلل لشــکری، افزود: مرزبانان این شهرســتان با اشــراف اطالعاتی و 
عملیاتی و کنترل مرزهای دریایی حوزه استحفاظی موفق شدند با توقیف یک 
فروند شناور، دومیلیون نخ ســیگار، ۳10 عدد عینک دودی و ۶۷0 عدد جلد 

عینک قاچاق را کشف کنند.
وی ارزش ریالی کاالهای دخانی کشــف شده به همراه شناور توقیفی را ۹ 

میلیارد ریال برآورد کرد.
دستگیری قاچاقچی کاال

رشــت – خبرنگار کیهان: رئیس پلیس آگاهي استان گیالن از کشف انواع 
تجهیزات پزشکي قاچاق در رشت خبر داد.

ســرهنگ رحیم شعباني، گفت: کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
این فرماندهي در پي اطالع از فعالیت فردي در زمینه خرید و فروش تجهیزات 
پزشکي قاچاق، موضوع را بررسي و در تحقیقات خود موفق شدند انبار کاالهاي 

قاچاق را در رشت شناسایي کنند.
وي در ادامه افزود: در بازرسي از این انبار بیش از 5۶۷ قلم انواع تجهیزات 

و اقالم پزشکي فاقد مدارک گمرکي کشف و ضبط شد.
وی ارزش کاالهاي کشف شــده را شش میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: 
انبار دپوي کاالهاي قاچاق پلمب و متهم 4۲ ســاله نیز دســتگیر و جهت سیر 

مراحل قانوني به مقام قضایي معرفي شد.
توقیف محموله قاچاق

هندیجــان – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامــی هندیجان گفت: ماموران 
پلیس آگاهی شهرســتان هندیجان با کنترل دقیــق محورهای مواصالتی دو 
خودروی خاور و کامیون کشنده حامل بار قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

ســرهنگ نصیر ابدالی فــرد اظهار کرد: ماموران پلیس در بازرســی از دو 
خــودروی توقیفی 1۳ هــزار و ۶14 عدد انواع ظروف چینی ؛ 50۶ ســیلندر 
کپســول گازکولر و دوعدد فن تهویه بزرگ فاقد هرگونه مجوز گمرکی کشف 
کردند.وی افزود: کارشناســان ارزش کاالی قاچاق کشــف شده را بالغ بر پنج 

میلیارد ریال برآورد کردند ؛ در این رابطه سه متهم دستگیر شدند.
احتکار کاال

 زاهدان – خبرنگار کیهان: ماموران انتظامی سیستان و بلوچستان موفق به 
کشف کاالی احتکار شده قاچاق در کنارک و چابهار شدند.

سرتیپ احمد طاهری افزود: در بازرسی از دپوی یک انبار کاال هفت هزار و 
8۲0 کیلو گرم روغن نباتی، چهار هزار و ۳۳5 لیتر روغن مایع، ۲1۶ عدد پودر 
لباسشویی، ســه هزار و 588 کیلوگرم رب، 10هزار و 400 کیلوگرم گندم، دو 
هزار و 400 کیلوگرم ارزن و ۹ هزارو 400 کیلوگرم برنج و چهار هزار کیلوگرم 
شکر احتکار شده کشف کردند.وی با اشاره به اینکه ارزش کاالهای احتکار شده 
10 میلیارد ریال برآورد شــده گفت: با هماهنگی مقام قضائی انبار پلمب و فرد 

متخلف با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.
رفع تصرف از اراضی دولتی

سرویس شهرســتانها: فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن 
کل کشــور از رفع تصرف 100 هزار متر مربــع از اراضی و عرصه های ملی در 
شهرســتان بندر عباس خبر داد. سرهنگ »جواد خردمند« ارزش تقریبی این 

اراضی را ۶00 میلیارد ریال عنوان کرد 
مهار آتش سوزی 

اهواز – باشــگاه خبرنگاران جوان: رئیس  اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
اندیکا از مهار آتش ســوزی در منطقه دشتگل این شهرستان با تالش ماموران 
منابع طبیعی و مردم خبر داد. سید احمد موسوی، گفت: با تالش ماموران منابع 
طبیعی و مردم این حریق مهارشد.وی بیان داشت: آتش سوزی در جنگل های 
غنی منطقه دشــتگل بوده و در جریان این آتش ســوزی بیش از ۲۷هکتار از 
جنگل های بلوط خســارت جدی دیدند.وی در ادامه افزود: شناســایی عوامل 

احتمالی این آتش سوزی در دست بررسی است.
کشف تریاک

سمنان - مهر: فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف ماده مخدر تریاک 
طی عملیات مشترک پلیس سمنان و سیستان و بلوچستان خبر داد.

سرهنگ عبداهلل حسنی ابراز داشت: در این عملیات خودروی 405 متوقف 
و با کشف ۲85 کیلو و 500 گرم تریاک فرد خاطی دستگیر و به مقامات قضایی 

تحویل داده شد.
مرگ 3 کودک

شیراز – ایسنا: سه کودک هشت تا 11 ساله در شهرستان مهر، بر اثر غرق 
شدگی، در اسکله بندر شیرینو جان باختند.فرمانده انتظامی بندر شیرینو، گفت: 
یک مرد به همراه دو فرزند و فرزند برادر همسرش در اسکله مشغول شنا بودند 
که متاسفانه سه کودک در آب غرق شدند.سروان علیزاده با بیان اینکه کودکان 
فوت شــده از اهالی روستای مزایجان بخش اسیر شهرستان مهر بودند، افزود: 
این افراد حین شنا در اسکله بندر شیرینو شهرستان عسلویه، به دلیل نداشتن 

مهارت کافی در شنا و عمق زیاد آب، غرق شدند.
حبس عامالن آتش سوزی 

رشت – خبرگزاری صدا و ســیما: معاون اجتماعی و پیشگیری از جریمه 
میلیونی و حبس عامالن آتش زدن کاه برنج در این استان خبر داد.

 جان احمد آقایی افزود: شالیکارانی که کاه برنج را آتش بزنند به پرداخت  
دو تا هشــت میلیون تومان جریمه نقدی و در صورت سرایت آتش به مراتع و 

جنگل ها به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شوند.

صفحه 10
چهار شنبه 1۶ مرداد 1۳۹۸ 
۵ ذی الحجه1۴۴0 -شماره ۲۲۲۵۳

حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

* مجمع الذاکرین هیئت رزمندگان اســالم، فاطمیه بزرگ 
تهران، خیابان فاطمی تقاطع کارگر

- مراســم گرامیداشت هفتمین روز درگذشت مداح اهل بیت)ع( 
محمدباقر منصوری با حضور آقایان: کالمی زنجانی و سعید حدادیان 

- امروز از ساعت 18 الی 1۹/۳0

برنامـه محافـل و مسـاجد

مقامات بولیوی از کشته شدن دست کم 
۱۴ نفر و زخمی شــدن ۲۱ نفر دیگر در پی 
سقوط یک اتوبوس مسافربری به دره ای در 

عمق ۲۰۰ متری خبر دادند.
به گزارش ایســنا، این ســانحه رانندگی در 
ساعات نیمه شــب در نزدیکی شهر »چارازانی« 

واقع در ۲51 کیلومتری شمال »الپاز«، پایتخت بولیوی به وقوع پیوسته است.
قربانیان این حادثه شــامل 11 زن و سه مرد بودند. این اتوبوس که از »الپاز« 
عازم شــهر »آپولو« بود، تیمی از پزشکان و پرســتاران داوطلب را برای انجام 
کمک هــای درمانی خیریه به مناطــق محروم منتقل می کــرد. بنابر گزارش 

خبرگزاری شینهوا، پلیس بولیوی در حال بررسی علت این حادثه است.

 ۳۵کشته و زخمی 
در حادثه 

سقوط اتوبوس 
به دره

به علت سقوط ســهام در آمریکا، ۵۰۰ 
ثروتمند دنیا طی یک روز ۱۱۷ میلیارد دالر 

از دارایی خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما به نقل از 
پایگاه اینترنتی بلومبرگ، روز دوشــنبه و در پی 
سقوط ناگهانی ارزش سهام در بازار بورس آمریکا 
500 نفر از ثروتمندترین افراد جهان تنها در یک روز در مجموع 1/۲ درصد از 
ارزش ســهام خود را به ارزش 11۷ میلیارد دالر از دست دادند. در پی واکنش 
ســرمایه گذاران به تشــدید تنش ها میان چین و آمریکا تنها ۲1 نفر از اعضای 
فهرســت میلیاردرهای بلومبرگ، هر یک حدود یک میلیارد دالر یا بیشــتر از 
ثــروت خود را از دســت دادند. در این میان »جف بزوس« بنیانگذار شــرکت 
آمازون و ثروتمندترین فرد جهان بیشــترین ضرر را متحمل شد و در یک روز 
ســه میلیارد و 400 میلیون دالر از ارزش سهام شرکتش را از دست داد.با این 
همه هنوز هم بزوس با ثروتی بالغ بر 110 میلیارد دالر همچنان ثروتمندترین 
فرد جهان به شــمار می رود. با این همه حتی با وجود زیان های هنگفت مالی، 
میزان ثروت 500 فرد ثروتمند جهان هنوز بالغ بر چهار تریلیون و 400 میلیارد 

دالر برآورد می شود.

کاهش 
11۷ میلیارد دالر 

دارایی
 طی یک روز

فرد متخلفی که به جریمه پلیس معترض 
بود، با سرقت خودروی پلیس به جرائم خود 

اضافه کرد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، در این 
حادثه که در یکی از خیابان های ســن پترزبورگ 
رخ داد و تصاویــر آن بــا دوربین هــای نظارتی 

خیابان ها به ثبت رســیده اســت، یک راننده متخلف به توقیف خودروی خود 
توســط پلیس معترض شــد و به کامیون حمل خودرو اجازه حرکت نمی داد 
تا اینکه افســر پلیس وارد صحنه شد و راننده متخلف شروع به بحث کرد. در 
نهایت راننده تصمیم گرفت ماشــین پلیس را سرقت کند و به دنبال کامیون 
برود و اجازه ندهد خودروی وی در پارکینگ متوقف شود. اکنون این مرد عالوه 

بر پرداخت جریمه و توقیف خودرو باید درگیر پرونده سرقت از پلیس شود.

راننده متخلفی که 
خودرو پلیس را 

دزدید

انحراف و از دست دادن تعادل 
خودرو جرثقیــل در انتهای بلوار 
برخورد  به  منجر  مشهد  هاشمیه 
آن با چهار دستگاه پراید و مرگ 

چهار نفر شد. 
سرپرست ایســتگاه پنج سازمان 
آتش نشانی مشهد با بیان این مطلب 
بــه ایرنا گفت: در ایــن حادثه که در 
انتهای بلوار هاشمیه روی داد خودرو 
جرثقیل هنــگام حرکت بــه دالیل 
نامعلومی از مســیر منحــرف و با از 
دســت دادن تعادل ضمن برخورد با 
سه عدد ستون برق و دو اصله درخت 

وارد مسیر مخالف خیابان شد.
آتشپاد دوم علی اکبر حکم آبادی 
افزود: جرثقیل پس از ورود به مســیر 
مخالف با چهار دستگاه خودرو پراید 
برخورد کرد کــه در این حادثه چهار 
سرنشــین یکی از این خودروها جان 
خود را از دســت دادند و پنج نفر نیز 

مصدوم شدند.

جرثقیل جان ۴ نفر را گرفت

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: دالالن 
گوشت گوســاله را ۲۶ تا ۲۸ هزار تومان در هر کیلو 
از دامدار می خرند اما کیلویی۱۰۰ هزار تومان به دست 

مصرف کننده می رسد.
به گزارش تسنیم، سیدیاسر رایگانی در نشست خبری 
دیروز خود، درباره قیمت گوشت گفت: رئیس اتحادیه قیمت 
گوشت گوســاله را ۳0 هزار تومان اعالم کرده است. دامدار 
گوســاله را 8/5 میلیون تومان می خرد و در یک ســال 5/5 
میلیــون برایش هزینــه می کند و االن خریدار گوســاله را 
کیلویی ۲۶ تــا ۲8 هزار تومان از دامــدار خریده و در بازار 
100 هزار تومان می فروشد. علت این تفاوت قیمت چیست؟ 

دالل بازی ها چه زمانی جمع می شود؟
محکومیت ۱3۵ میلیاردی شهرداری تهران

رایگانی با  اشاره به تشــکیل پرونده برای شهرداری در 
تعزیرات، اظهار داشــت: با افزایش غیرقانونی نرخ بلیت مترو 
و عوارض ورود به محدوده طرح  ترافیک در تهران پرونده ای 

در شــعبه 4۳ تعزیرات تهران تشکیل و مشخص شد که با 
توجه به حکم دیوان عدالت، سازمان حمل  و نقل و  ترافیک 
شــهرداری نمی توانسته اســت بیش از نرخ تورم اعالمی  از 
ســوی بانک مرکزی، نرخ عوارض ســالیانه طرح  ترافیک را 
افزایش دهد و این سازمان برخالف رأی دیوان عدالت اداری، 

عمل کرده است.
وی ادامه داد: همچنین ســازمان حمل  و نقل و  ترافیک 
شهرداری اقدام به افزایش ســطح ساعت  تردد در محدوده 
طــرح  ترافیک کرده بود که شــعبه تعزیرات تخلف را محرز 
دانســت و این ســازمان را به یک هزار و ۳5۲ میلیارد ریال 
جریمــه نقدی در حق صندوق دولت محکــوم و ملزم کرد 

مبالغ اضافه دریافتی را به شهروندان پرداخت کند.
کارت بازرگانی ۹۰ شرکت متخلف تعلیق شد

سخنگوی سازمان تعزیرات در ادامه درباره تعلیق کارت 
بازرگانی شــرکت های متخلف گفت: معاونت اجرای احکام 
تعزیرات با همکاری ســازمان صنعت معدن و تجارت استان 

تهــران و دبیرکل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشــاورزی 
تهران کارت بازرگانی ۹0 شــرکت متخلــف را تعلیق کرده 

است.
رایگانی افزود: تعلیق کارت بازرگانی شرکت های متخلف 
باعث تالش متخلفان در جهت سالم ســازی کســب و کار و 
ایفــای تعهدات ارزی آنها شــد ولی بعــد از تعلیق مذکور 
متأسفانه دیگر رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان 
تهــران و دبیرکل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشــاورزی 
تهران به هیچ نامه تعلیق این معاونت  ترتیب اثر نمی دهد و 
قریب ۹ ماه است از هرگونه همکاری با این معاونت خودداری 
می کند این در حالی اســت کــه رئیس جمهور در چند روز 
گذشته تأکیدهای بسیاری درخصوص مبارزه با تخلفات ارزی 

داشته است.
وی یادآور شــد: طبق مــاده 10 و 11 قانون تعزیرات 
حکومتــی رســیدگی به تخلفــات ارز و عــدم ایفای تعهد 
واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز از تخلفاتی 

اســت که در صالحیت این سازمان اســت و طبق مفاد یاد 
شــده، مجازات این متخلفان اعــاده عین ارز و تعلیق کارت 

بازرگانی برای مدت ۶ ماه تا یک سال است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در راستای 
تبصــره 4 ماده واحده تعزیرات حکومتــی و ماده ۷4 قانون 
مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز و ماده ۳5 آیین نامه ســازمان 
تعزیرات حکومتی ۲00 شرکت برای تعلیق به سازمان صمت 
اعالم شــده است اما حدود 8 الی ۹ ماه است هیچ همکاری 

نکردند.
رایگانی در بخش دیگری از ســخنان خود با  اشــاره به 
پاییــن نیامدن قیمت موبایل اظهار داشــت: رئیس اتحادیه 
موبایل اطالع رســانی می کند که قیمــت موبایل با کاهش 
قیمت ارز پایین نیامده اســت؛ اعالم این مسئله هنر نیست 
بلکه مســئله این است که اتحادیه در این موضوع چه کاری 
انجام داده اســت؟ اتحادیه ها باید قیمت کف و سقف کاالها 

را اعالم کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی:

گوشتگوسالهرابا3برابرقیمتواقعیبهدستمردممیرسانند

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور 
گفت: در سال ۹۸ طی یک تفاهم نامه طرح نوسازی ۱۰ 

هزار دستگاه تاکسی فرسوده را آغاز کرده ایم. 
وی اظهار داشــت: در این طرح با چند چالش برخورد 
کردیم، یکی از این چالش ها افزایش قیمت ماهانه تاکســی 

و دیگری عدم تحویل تاکسی طبق برنامه زمان بندی بود.
وی با بیان اینکه طبق زمان بندی قاعدتاً باید در هر ماه 
800 دستگاه تاکســی تحویل می شد که این اتفاق نیفتاده 
 است، بیان کرد: در اردیبهشت  ماه قیمتی را تفاهم کرده ایم 
که متأســفانه در خرداد ماه اعالم افزایش قیمت داشــت و 

خودروساز دوباره 10 درصد به نرخ های خودش اضافه کرد.

ضامنی بــا تأکید بر اینکه تغییر قیمــت مداوم و عدم 
پایبندی شــرکت خودروســاز به برنامه زمان بندی تحویل 
ناوگان، قــدرت برنامه ریزی را از ما ســلب خواهد کرد و ما 
نمی توانیــم آن برنامه ریــزی که الزم اســت را برای فرآیند 
نوســازی انجام دهیم، گفت: از طریق دولت پیگیر هستیم 

بتوانیم این چالش ها را برطرف کنیم.
تاکســیرانی های شــهری کشــور  اتحادیه  مدیرعامل 
خاطرنشان کرد: مقام عالی وزارت کشور مکاتباتی با معاون 
اول رئیس جمهــور و ســایر مقامات مســئول انجا م داده که 
بتوانیم مشکل را در این حوزه حل کنیم، به موازات طرحی 
که با شــرکت داخلی داریم چند پیشــنهاد دیگر در دولت 

مطرح کرده ایم.
ضامنی با تأکید بر اینکه یکی از این پیشنهادها استفاده 
از ظرفیت خودروهای موجودی در کشــور است به این گونه 
که اجازه دهیم مالک تاکسی فرسوده بتواند یک خودروی تا 
سقف ۳ ســال کارکرد را جایگزین تاکسی فرسوده خودش 
کند، اظهار داشــت: ما ظرفیتی تحت  عنوان واردات داریم و 
پیشــنهاد دادیم که در ثبت سفارش خودروهای شخصی با 
خودروهای عمومی و بحث تخصیص ارز تفکیک قائل شوند، 
چون خودروی شــخصی منافع شخصی و خودروی عمومی 
منافع عمومی را به دنبال دارد. این پیشــنهادها را به دولت 

برده ایم و در مرحله کار کارشناسی ا ست.

وی گفت: این کارگر که مدتی در تهران مشغول به کار 
بود بعد از بازگشت از تهران در این معدن مشغول به کار شد 
و در حالــی که کمتر از دو هفته از ورودش به این مجموعه 
سپری می شد، برای کار و انجام عملیات به درون معدن اعزام 
شــد در حالی که از نظر فنی و ایمنی انجام این کار اصولی 

نیست. 
معاون صمــت مازندران تاکید کــرد: حتی کارگری با 
سابقه کار 10 ساله در یک معدن پس از انتقال به یک معدن 
جدید آن هم در استان دیگر می بایست اول فرصت پیدا کند 

تا با مسیرها و فضای کار در معدن جدید آشنا شود.
وی افزود : در حادثه اخیر،  مســئوالن معدن از جمله 
مســئوالن ایمنی و کارگاه بدون توجه به این نکته،  به این 
فــرد اجازه حضور و کار در معــدن را دادند که منجر به آن 
شد فرد به دلیل فقر اکسیژن در معدن جان خود را از دست 

بدهد. 
شــریفی اظهار داشت : با بررسی های انجام شده توسط 
کارشناسان صمت به نظر می رسد این فرد به دلیل نآشنایی 
با مسیر های معدن راه خروج خود را در داخل تونل گم کرد و 

دچار خفگی شد. 
وی ادامه داد: موضوع ایمنی و حفاظت از جان انسان ها 
وظیفه ای است که می بایست در حین کار برای افراد تامین 
شود و با تقسیم وظایف و کنترل وضعیت فضای کار می توان 

از وقــوع چنین حوادثی جوگیری کرد تا شــاهد فوت یک 
کارگر نبود، اگر چه ممکن اســت برغم تمامی کارهایی که 
انجام می شــود هیچوقت حوادث در حین کار به صفر نرسد 

چون همیشه این حوادث در کمین افراد است. 
مازنــدران حدود ۲50 معدن دارد که از این تعداد 110 
معدن فعال و بیش از ســه هزار و 500 کارگر در این معادن 

مشغول به کار هستند. 
معادن به دو دســته معادن روباز و زیر زمینی تقســیم 
می شــوند کــه مازندران بــه لحاظ داشــتن معــادن زیر 
زمینی زغالسنگ در سطح کشور رتبه دار است و بنا بر اعالم 
سازمان نظام مهندسی معدن یک هزار و 500 کارگر در 50 

معدن زغالسنگ این استان مشغول به کار هستند.  
آتش سوزی معدن زغالسنگ سوادکوه و روانه شدن 11 
کارگر به بیمارســتان در ۳1 فروردین امسال و ریزش معدن 
در همین شهرستان و کشته شدن یک کارگر در ۲5 خرداد 

امسال بخشی از این اتفاقات معدنی استان مازندران است .
همچنین از نظر فضای کار به دلیل واقع شــدن معادن 
زغالسنگ در زیر زمین، این معادن جزو پرخطرترین معادن 
به شــمار می روند و این در حالیست که بنا به اعالم سازمان 
نظام مهندســی مازندران ۹0 درصد معادن این استان فاقد 
مسئول ایمنی یا همان کسی که نظارت کننده ایمنی فضای 

کار در معدن است، می باشد. 

10 هزار تاکسی فرسوده در کشور نوسازی می شود

سهل انگاری، علت مرگ کارگر معدن در سوادکوه اعالم شد
معاون معادن و صنایع معدنی ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت مازندران گفت که در حادثه منجر به 
مرگ یک کارگر در معدن ســوادکوه طی هفته اخیر، 
سهل انگاری و کوتاهی مسئوالن ایمنی و کارگاه معدن 

محرز است. 
عصر روز یکشنبه هفته جاری یک کارگر حدود 40 ساله 
در معدن تاریک دره زغال سنگ در شهرستان سوادکوه فوت 
کرد. این چندمین حادثه طی سال جاری بود که سبب شد 
تــا اداره کل کار و امور اجتماعی اعــالم کند که 11 معدن 

متخلف ذغال سنگ را تعطیل کرده است.
عسگر شریفی در گفت و گو با ایرنا افزود : مسئوالن ایمنی 
و کارگاه ایــن معــدن نباید به نیروی کار تــازه وارد در این 
مجموعه اجازه ورود و کار در داخل معدن را می دادند و فرد 

ناوارد به خاطر ناآشنایی به مسیرهای معدن جان باخت.

رئیس  اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: در نشست 
کمیســیون  ماده یک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
لغو  اســتثناهای ۲۰ درصد تخفیف سود بازرگانی در 

بندر بوشهر به تصویب رسید. 
خورشید گزدرازی در نشســت فعاالن اقتصادی استان 
بوشهر افزود: براســاس این مصوبه کاالها از مبدا بندر جبل 
علی امارات به مقصد بنادر اســتان بوشــهر نیز مشمول ۲0 

درصد تخفیف سود بازرگانی می شوند.
وی بیان کرد: همچنین منطقه ویژه دو اقتصادی بوشهر 

به عنوان پســکرانه کانتینری این بندر محسوب شده و ۲0 
درصد تخفیف یاد شده شامل این پسکرانه نیز خواهد شد.

گزدرازی ادامه داد: پیــش از این تخفیف ۲0 درصدی 
سود بازرگانی در بوشهر استثناهایی داشت که سبب محروم 
شدن این بندر از انتقال کاالهای تجاری و رکود آن شده بود 
که حذف این استثناها زمینه ترغیب فعاالن اقتصادی برای 

فعالیت در این بندر را فراهم می کند.
وی با  اشــاره به اهمیت کار تجارت در اســتان بوشهر 
یادآور شد: باتوجه به اینکه  اشتغال و امرار معاِش بخش قابِل 

توجهی از شهروندان استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
به بازرگانی خارجی و تجارت دریایی وابسته است، 

رونق یا رکود این فعالیت ها نقش بســزایی در وضعیت 
معیشت آنان دارد.

گزدرازی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: 
در ارتباط با نحوه عملکرد بازرســان و حسابرســان سازمان 
تامین اجتماعی نیز انتظار می رود در شــرایط خاص کنونی 
کشور با هدف حمایت از واحدهای تولیدی بازنگری الزم در 

این بخش صورت گیرد.

استثناهای ۲۰ درصد تخفیف سود بازرگانی بندر بوشهر لغو شد

زاهدان- خبرنگار کیهان:
قاتل خانواده ۷ نفره در پاکســتان که در شــهر 
چابهار مردی ۴۷ ساله را به ضرب گلوله به قتل رسانده 
بود کمتر از سه روز توسط پلیس آگاهی دستگیر شد.
ســرتیپ »احمد طاهری« گفت: ســوم مردادماه سال 
جــاری، یک فقره تیرانــدازی منجر به جــرح در بلوار امام 
خمینی)ره( شــهر چابهار روی داد.وی افزود: در بررسی های 
به عمل آمده مشــخص شــد راننده یک دســتگاه تاکســی 
مســافربری که در ایستگاه مسافربری »نوبندیان« در انتظار 
مسافر ایستاده بود توســط سرنشین یک دستگاه پژو 405 
مورد اصابت گلوله قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان 
امام علی)ع( با وجود تالش های تیم پزشــکی به علت شدت 
جراحات وارده فوت کرده است.ســردار طاهری عنوان کرد: 
کارآگاهان دایره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی چابهار 
ضارب را که یک تبعه پاکستانی غیرمجاز است را شناسایی 
و مخفیــگاه وی را در محدود خیابــان حافظ محاصره و در 
اقدامی ضربتی و  غافلگیرانه او را دســتگیر و در بازرسی از 
محل یک قبضه سالح کلت کمری، یک تیغه خشاب حاوی 
۳ عدد تیر جنگی کشــف کردند.جانشــین انتظامی استان 
سیســتان و بلوچستان بیان داشت: در بازجویی های به عمل 
آمده از متهم مشخص شد خواهرزاده متهم با پرداخت ۲40 
هزار روپیه پاکســتانی او را برای کشتن دایی اش اجیر کرده 
است.وی خاطرنشــان کرد: در ادامه بررسی ها مشخص شد 
قاتل ۳۳ ساله فردی سابقه دار و به جرم قتل ۷ تن از اعضای 
یک خانواده در شــهر »لیاری« ایالت بلوچســتان پاکستان 

تحت تعقیب پلیس اینترپل بوده است.

زمین خواری  از کشف  مازندران  انتظامی  فرمانده 
۲۵۰ میلیــارد ریالی و آزادســازی ۵۰ هزار مترمربع 
از اراضــی ملی و منابع طبیعــی از زمین خواران در 

شهرستان »چالوس« خبر داد. 
سرتیپ سید محمود میرفیضی در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس در شهرســتان ساری گفت: در پی کسب خبری مبنی 
بر محصور کردن مناطقی از عرصه ملی و جنگلی در یکی از 
روســتاهای حومه شهرستان چالوس، ماموران پلیس آگاهی 
شهرستان چالوس با همکاری اداره منابع طبیعی شهرستان 
و یگان حفاظت منابع طبیعی غرب اســتان با تشکیل اکیپی 
ویــژه طی بازدید و تحقیقات به عمــل آمده دریافتند، بیش 
از 5 هکتار از اراضی ملی و جنگلی در بســتر رودخانه و سد 
»زوات« از سوی افرادی محصور و تصرف شده است.فرمانده 
انتظامی اســتان مازندران افزود: با دریافت این اطالعات و با 
هماهنگی قضایی، عملیات آزادسازی و خلع ید اراضی تصرف 
شده با همکاری اداره منابع طبیعی شهرستان و یگان حفاظت 
منابع طبیعی غرب استان به مرحله اجرا درآمد که در نتیجه 
تمــام ابنیه و تاسیســات اعم از دیوارهــا، دکه ها، آالچیق و 
ســفره خانه ها احداثی تخریب و اراضی ملی به دامن طبیعت 
بازگردانده شد.این مسئول اظهار کرد: برابر اعالم کارشناسان 
ارزش ریالی این مقدار از اراضی ملی بالغ بر۲50 میلیارد ریال 
برآورد شده که در این ارتباط متهمان پرونده شناسایی و پس 

از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس کل دادگستری اســتان فارس اعالم کرد: 
چهار نفر از مسئوالن شهرداری و شورای شهر صدرای 
شیراز به دلیل اتهامات مرتبط با فساد مالی بازداشت 

شده اند. 
حجت االسالم  سید کاظم موســوی،  گفت: تحقیقات 
قضایی در این زمینه در شــعبه ویژه دادســرای عمومی و 
انقالب شیراز در حال انجام است و متهمان تحویل اداره کل 

اطالعات فارس شده اند. 
این مقام قضایی با اشاره به اینکه مطابق قانون نام بردن 
از افراد دستگیر شــده به لحاظ عدم قطعیت اتهامات وارده 
ممنوع اســت اضافه کرد: پیش از این نیز شهردار و شماری 
از مســئوالن شهرداری و شورای اسالمی شهر صدرا به اتهام 
رشوه و فساد مالی، مشارکت در جعل پروانه های ساختمانی، 
امحا و معدوم سازی اسناد به حبس، انفصال دائم از خدمات 
دولتی، منع اقامت در شهر شیراز و ممنوع الخروجی محکوم 

شده بودند.

استان  زمان)عج( در جنوب  امام  گمنام  سربازان 
کرمان با رصد و  اشــرافیت اطالعاتی بر روی یکی از 
باندهای بین المللی قاچاق مســلحانه مواد مخدر که 
در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان هم 
فعالیت داشت، توانستند در عملیاتی پیچیده، این باند 

را در رودبار جنوب متالشی کنند. 
دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان رودبار جنوب 
بــه ایرنا گفت: در این درگیری یک نفر از  اشــرار به هالکت 
رسید و یک نفر از قاچاقچیان نیز به همراه  اسلحه و مقداری 

مهمات دستگیر شد.
حامد عمرانی از کشــف بیــش از  500 کیلوگرم مواد 
مخــدر از نوع تریاک و توقیف دو دســتگاه خــودرو در این 

عملیات خبرداد.

فرمانده انتظامی خراســان رضوی از کشف برنج و حبوبات در مشهد 
خبر داد.

 ســرتیپ محمد کاظم، گفت: پس از کســب خبری مبنــی بر فعالیت فردی 
سودجو و انباشت مقادیر قابل توجهی برنج و حبوبات فاقد مجوز در یکی از مناطق 
شهر مشهد  در بازرســی از انبار محل انباشت برنج و حبوبات احتکاری شناسایی 
سه هزار و 4۳0 تن برنج و حبوبات فاقد مجوز کشف و در این رابطه یک متهم نیز 

دستگیر شد.
فرمانده انتظامی اســتان خراســان رضوی ادامه داد: ارزش این محموله توسط 

کارشناسان ۳۳۲ میلیارد و 400 میلیون ریال برآورد شده است.
جانشین فرماندهی انتظامی خراســان رضوی هم از توقیف یک دستگاه تریلر 
حامل ۲۲ هزار  و ۷۷0 کیلوگرم رب فله قاچاق در شهرســتان مه والت خبر داد و 

افزود: ارزش این محموله  نیز دو میلیارد و ۲۷۷ میلیون ریال برآورد شده است.
ســرهنگ ابراهیم قربانزاده ، گفت: در این خصوص یک متهم دستگیر و پس از 

تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی رباط کریم از ناکامي سارقان اینترنتی برای جابجایی  
۱۲۲ میلیارد توماني از حساب های بانکی یکی از بانکهای منجیل آباد این 

شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاري صداوســیما، ســرهنگ شــهرام پورســعادت در جمع 
خبرنگاران از سرقت ۲0 میلیون تومان وجه نقد در یکي از بانک هاي رباط کریم خبر 
داد و افزود: دوسارق با اغفال یکی از کارمندان این بانک اقدام به این عمل مجرمانه 
کرده اند. وي گفت: سارقان با لباس حراست و پلیس با مراجعه به باجه بانک و اغفال 

یکی از کارمندان توانستند خودرو کارمند دیگری را به سرقت ببرند.
پورسعادت افزود: این دو سارق با همکاری کارمند اغفال شده کلید گاوصندوق 
باجه یک بانک در روستای منجیل آباد رباط کریم را به سرقت بردند و توانستند ۲0 

میلیون تومان وجه نقد را  از گاو صندوق برداشت کنند.
فرمانده انتظامی رباط  کریم با تاکید بر اینکه سرقت مسلحانه نبوده است گفت: 

کارمند اغفال شده دستگیر و به همکاری خود اعتراف کرده است.
ماموران پلیس آگاهي براي کســب اطالعات بیشتر درحال بررسي این پرونده 

هستند و تالش براي دستگیري دیگر همدستان ادامه دارد.

ســرعت عمل به موقع پاســیار یگان حفاظت 
ندامتگاه مانع از فرار زندانی د ر بیمارســتان شهید 

رجایی شهرستان کرج شد. 
اهلل کــرم عزیزی، سرپرســت زندان رجایی شــهر کرج 
درگفت و گــو بــا ایرنا گفــت: پاســیار »ح- م « از نیروهای 
یــگان حفاظت زندان زمانــی که برای درمــان مددجو در 
بیمارستان شــهید رجایی کرج حضور یافت به واسطه یکی 
ازکارکنان بیمارستان متوجه فرار زندانی ندامتگاه کرج  که 
درهمان مرکز درمانی تحت مداوا بود، شد و مددجو را حین 

فرار از باغ کنار بیمارستان دستگیر کرد.
وی افزود: آگاهی و ســرعت عمل بــه موقع این مامور 
وظیفه شــناس  نشانه هوشــمندی نیروهای یگان حفاظت 
اســت. این پاسیار  توســط مدیرکل زندان های استان البرز 

مورد تقدیر قرارگرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی از دستگیری اعضای 
یک باند حرفه ای با 33 میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال کالهبرداری در بجنورد 

خبر داد. 
به گزارش ایرنا، ســرهنگ حسین بدری، گفت: در پی اعالم یک خبر مبنی بر 
اینکه افرادی به صورت باندی با استفاده از شیوه و شگردهای کامال حرفه ای اقدام به 
کالهبرداری از شهروندان کرده اند، بالفاصله با توجه به حساسیت موضوع کارآگاهان 
پلیس آگاهی اســتان وارد عمل شــدند.وی گفت: ماموران پلیس در یک عملیات 
غافلگیرانــه 10 نفر کالهبردار حرفه ای را دســتگیر کردند و به مقر انتظامی انتقال 
دادند. ســرهنگ بدری گفت: متهمان در بازجویی های بعمل آمده به ۳۳ میلیارد و 

۷00 میلیون ریال کالهبرداری از 15 شهروند اعتراف کردند.
جانشــین فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی در پایان تاکید کرد که تمام 

این افراد بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرماندار بناب گفت: با حکــم مراجع قضایی ۹ نفر دیگر در ارتباط با 
پرونده مالی شورا و شهرداری این شهر دستگیر شدند. 

امین رفیعی، در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه پرونده شورا و شهرداری 
بناب از سوی مقام های قضایی در حال رسیدگی است، افزود: این دستگیری ها در 

ارتباط با ادامه پرونده رشوه و تبانی سال 1۳۹5 انجام شده است.
وی اظهار داشــت: در بین دستگیرشــدگان اخیر کسی از کارکنان شهرداری 
وجود ندارد و تمام دستگیرشدگان افرادی هستند که در بحث ساخت و ساز فعالیت 
داشــتند. نخستین دستگیری و بازداشت کارکنان شهرداری بناب و عوامل دخیل 
در این پرونده در مهر ســال 1۳۹5 انجام شد و تعداد دستگیرشدگان این پرونده 

تاکنون به 44 نفر رسیده است.

»خالکوبی« مشهود 
مانع صدور گواهینامه

پلیس راهور تهران بزرگ- رئیس دایره آموزش همگانی 
پلیــس راهور فاتب گفــت: چنانچه فــردی خالکوبی های 
مشهود و نامتعارف و خودزنی بر تن داشته باشد، باید از نظر 
احتمال به برخی اختالالت روانــی تاثیرگذار در رانندگی، 
مورد بررســی و ارزیابی روانشناســان قرار گیرد و پس از 
بررسی و ارزیابی روانشناسان، چنانچه فرد متقاضی صدور 
گواهینامه موفق به گذراندن صحیح ارزیابی ها و بررســی ها 
 شــد، می تواند گواهینامه خــود را با تایید روانشناســان 

دریافت کند. 
اعالم آمادگی فرهنگستان علوم پزشکی 

برای نجات جان »شیخ زکزاکی«
ســید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی 
جمهوری اســالمی ایران درنامه ای به رئیس صلیب ســرخ 
جهانی، رئیس جمهور نیجریه و دبیر کل سازمان ملل با ابراز 
نگرانی از وخامت حال شیخ ابراهیم زاکزاکی رهبر شیعیان 
نیجریه، از اعالم آمادگی تخصصی و علمی فرهنگستان علوم 
پزشــکی جمهوری اسالمی ایران برای نجات جان وی خبر 

داد.
انتقال »هادی رضوی« به زندان 

میزان- رســول قهرمانی نماینده دادستان از بازداشت 
و انتقــال »هادی رضوی« به زنــدان پس از محکومیت به 
۲0 ســال حبس، رد مال، ۷4 ضربه شالق و محرومیت از 
خدمات دولتی به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور خبر 

داد.

شناسایی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار فشار خونی 
در غربالگری

وزارت بهداشت- معاون بهداشــت وزارت بهداشت، با 
اشاره به اینکه 10 میلیون ایرانی در معرض خطر فشارخون 
قرار دارند، گفت: در طرح بسیج ملی فشار خون دو میلیون 
و ۶00 هزار فشــار خونی شناسایی کردیم که از فشار خون 

خود اطالع نداشتند.
واکنش رئیس کانون  وکالی مرکز به 
محدودیت برای رشته »فقه و حقوق«

تسنیم- رئیس کانون  وکالی مرکز در پاسخ به خبرهایی 
مبنی بر ایجاد محدودیت شغلی برای فارغ التحصیالن رشته 
فقه و حقوق گفت: بین رشته »فقه و حقوق« و رشته حقوق 
فرقی وجود ندارد و مهم این است که از آزمون وکالت عبور 

کنند.
محکومیت ۷ میلیاردی پزشک متخلف

خبرگزاری صدا و ســیما- مدیر کل تعزیرات حکومتی 
تهران از محکومیت ۷ میلیارد تومانی یک پزشک خبر داد 
که باوجود سلب صالحیت در سال های گذشته ضمن انجام 
کار درمانی بر روی۳0 هــزار نفر، وجه غیر قانونی دریافت 

می کرد.
ضبط خودرو و محکومیت ۶۰۰ میلیونی 

صاحب »شو رولت« قاچاق 
تعزیرات حکومتی شهرتهران- پرونده یک متهم ازسوی 

شعبه ۲۹ ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاالو ارزتعزیرات 
حکومتی تهران مورد رســیدگی قرارگرفــت وپس ازاحراز 
تخلف، متهم به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد ریال جزای نقدی 
درحق دولت وضبط کاالی مکشوفه)خودروی شورولت( به 

نفع دولت محکوم شد.
دستگیری عامل آتش سوزی بافت جنگلی 

سوهانک
پایگاه خبری پلیس- رئیس کالنتری 1۶4 قائم )عج( با 
اعالم خبر دستگیری یکی از عامالن آتش سوزی ۶ هکتاری 
ظهر دوشنبه در جنگل های سوهانک، گفت: سهل انگاری 
عوامل خدمات فنی اپراتور تلفن همراه به علت جوشکاری 

در منطقه جنگلی عامل این آتش سوزی بود.
ناتوانی خودروسازان از تامین ۲۰۰ دستگاه 

تاکسی 
فارس- معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست با 
اشــاره به اینکه صنعت خودروسازی در کشور نتوانسته در 
حوزه حمل و نقل عمومی فعالیت مناســبی داشته باشد، 
گفت:  در بــازه زمانی ۹8-۹۷ حتی این صنعت توان تولید 

۲00 دستگاه تاکسی را نداشته است.
جذب ۴۵ هزار دانشجو معلم در سال 

تحصیلی جدید
خبرگزاری صدا و سیما- رئیس دانشگاه فرهنگیان آمار 
دانشجو معلمان دانشــگاه فرهنگیان را ۷1 هزار نفر اعالم 

کرد و گفت: در سال تحصیلی جدید 45 هزار دانشجو معلم 
جذب می شــوند که از این تعداد ۲5 هــزار نفر به صورت 
پیوسته و ۲0 هزار نفر هم به شکل ناپیوسته در این دانشگاه 

پذیرش می شوند.
توقیف سمند با 3۴ میلیون تومان خالفی

تســنیم- رئیس اجراییات پلیس راهور تهران بزرگ از 
توقیف یک دســتگاه خودروی سمند با ۳۳ میلیون و 8۹5 

هزار تومان خالفی در بزرگراه حکیم خبر داد.
اعالم اسامی ۹ قلم محصول غذایی 

غیر مجاز و جعلی
ســازمان غــذا و دارو- اداره کل فرآورده های غذایی و 
آشامیدنی ســازمان غذا و دارو اسامی ۹ قلم خوراکی فاقد 
مجوز و یا پروانه ســاخت جعلی شــامل؛ انواع ادویه با نام 
تجاری »طالی ســرخ«، آلوچه فرآوری شده با نام تجاری 
»سی ســی«، آلوچه با نام تجاری »وطن ترش«، زردآلو با 
نام تجاری »دانه دانه«، عصــاره گیاه زعفران با نام تجاری 
»قائن« خرمای بســته بندی با نام تجاری »علی بهرامی«، 
آلوچه و لواشــک با نام تجاری »به دانه«، آلوچه دانه دانه با 
نام تجاری »اورامان« و گالب و عرقیات گیاهی با نام تجاری 

وارث را منتشر کرد.
اجرای دستور حذف ُمهر از گذرنامه اتباع 

خارجی
وزارت کشور- سخنگوی وزارت کشور از اجرایی شدن 
دســتور رئیس جمهوری درباره حذف ُمهر از گذرنامه اتباع 
خارجی خبــر داد و گفت: این امر در تمامی مرزهای مجاز 

زمینی، دریایی و هوایی کشور اجرایی شده است.

انهدام باند بین المللی مواد مخدر 
در کرمان

کشف 34۰۰ تن برنج و حبوبات 
احتکاری در مشهد

زندانی موفق به فرار نشد

4 مسئول در شهرداری 
و شورای شهر صدرای شیراز 

بازداشت شدند

کشف زمین خواری ۲5۰ میلیاردی 
در مازندران

دستگیری قاتل یک خانواده 
7 نفره پاکستانی در چابهار

دستگیری کالهبرداران 33 میلیارد ریالی 
در بجنورد

ناکامی سارقان اینترنتی 
برای جابجایی 1۲۲ میلیارد تومان 

 9 نفر دیگر مرتبط با پرونده شورا 
و شهرداری بناب دستگیر شدند

اخبار کوتاه اجتماعی


