
قاچاق مرغ زنده
همدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی تویسرکان گفت: مأموران مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی این شهرســتان موفق به کشف یکهزار و 700 
قطعه مرغ زنده قاچاق شــدند. سرهنگ محمد معصومی، افزود:  پلیس مستقر 
در ایســتگاه دو منظوره، هنگام کنترل خودروهای عبوری به راننده یکدستگاه 
کامیون مشــکوک و پس از توقیف و بررسی مستندات راننده این وسیله نقلیه 
مشــخص شد راننده این خودروی ویژه حمل طیور بدون مجوز حمل و پخش 
است.وی ارزش ریالی این محموله را 600 میلیون ریال عنوان کرد و اضافه کرد: 

در این رابطه ضمن کشف و ضبط بار راننده نیز بازداشت شد.
دستگیری سارق

اهواز- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی اســتان خوزســتان از دستگیری 
اعضای باند ســارقان محتویات داخل خودرو با 46 فقره ســرقت در شهرستان 
اهواز خبر داد. ســردار »حیدر عباس زاده«گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت 
محتویــات داخل خودرو در برخی مناطق شهرســتان اهواز، موضوع به صورت 
ویژه در دســتور کار مأموران انتظامی گرفــت.وی افزود: مأموران کالنتری 12 
شهرســتان اهواز با کار اطالعاتی و اقدامات تخصصی ســه سارق و یک مالخر 
که به صورت باندی اقدام به سرقت می کردند را شناسایی و با هماهنگی مرجع 
قضایی یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.فرمانده انتظامی 
خوزستان تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان 29 عددباطری خودرو، 5 
عدد سیستم پخش خودرو، 14 عدد موتور و جک درب های برقی منزل، باالبر، 
2 عدد پمپ آب، 4 عدد دریل برقی، ســنگ جت، رایانه، چمدان مســافرتی، 
4 الســتیک خودرو، 4 عدد دوربین های مداربسته و سیستم کامپیوتر خودرو 

سرقتی کشف شد.
عبــاس زاده با بیان اینکه متهمان در بازجویی پلیس به 46 فقره ســرقت 
داخل خودرو در سطح شهرســتان اهواز اعتراف کردند، اظهار داشت: متهمان 
پس از تشــکیل پرونده جهت ســیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی داده 

شدند.
سرقت مسلحانه از بانک

اراک- خبرنگار کیهان: معاون اجتماعی انتظامی استان مرکزی، از سرقت 
مسلحانه ازیک شعب بانک در ســاوه توسط سه سارق مسلح خبر داد.محمود 
خلجی در این باره گفت: سه نفر سارق با صورت هایی پوشانده شده و با در اختیار 
داشتن سالح گرم وسرد یکی از شعب بانکی در شهر ساوه را مورد سرقت قرار 
دادند.وی افزود: بنا به اظهارات شــاهدان یکی از افراد مســلح به سالح گرم و 
دونفر دیگر دارای سالح سرد بودند. در این ارتباط یکی از کارمندان بانک هنگام 
شکستن شیشه پیشخوان بانک از سوی سارقان به علت برخورد قطعات شیشه 
دچار جراحات سطحی شد که بالفاصله به مرکز درمانی انتقال یافت. تحقیقات 

پلیس استان مرکزی برای شناسایی و دستگیری سارقان ادامه دارد. 
دستگیري سوداگران مرگ

یزد- خبرنگار کیهان: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدرشهرســتان بافق 
با همکاري مأموران پاســگاه جوادیه شهرســتان رفسنجان، 80 کیلو حشیش 
کشــف کردند. سرهنگ »حســن یزداني« گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدراین شهرستان در راستاي برخورد با قاچاقچیان موادافیونی، هنگام کنترل 
خودروهاي عبوري به یک خودرو پژو مشــکوک و آن را متوقف کردند. یزداني 
افزود: در بررســي هاي الزم محرز شــد که خودرو اســکورت خودروي حامل 
موادمخدراســت که در همین حین یک دســتگاه خودرو ســمند با مشاهده 
مأموران اقدام به فرار به سمت کرمان کرد که مأموران پلیس ضمن هماهنگي 
و همکاري با مأموران انتظامي شهرستان رفسنجان بعد از تعقیب و گریز خودرو 
آن را متوقف و در بازرســي از آن 80 کیلو حشــیش کشــف کردند. جانشین 
انتظامي بافق با  اشاره به دستگیري سه متهم و توقیف دو دستگاه خودرو در این 

راستا، تصریح کرد: متهمان به مراجع قضائي معرفي شدند. 
حمله پلنگ به چوپان

بابل- خبرنگار کیهان: یک مرد چوپان 75 ساله توسط یک قالده پلنگ در 
منطقــه لفور حد فاصل نفت چال و بورخانی مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه 
سر، کمر و قفســه  سینه مصدوم شــد.به گزارش روابط عمومی اورژانس بابل 
تکنســین های پایگاه ســیدکال بالفاصله به محل اعزام شدند و پس از اقدامات 
پزشکی اولیه مصدوم حادثه را به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل کردند. 

کشف چوب جنگلی قاچاق
ساری- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان ساری گفت: مأموران 
انتظامی بخش دودانگه در بازرسی از یک دستگاه وانت نیسان حامل چوب دو 
تن چوب جنگلی قاچاق را که متهم آن را به صورت غیرقانونی از جنگل های این 
شهرستان برداشت کرده بود کشــف کردند.سرهنگ ناصر علی صفرپور افزود: 
چوب قاچاق کشف شــده به اداره منابع طبیعی شهرستان تحویل و متهم نیز 

پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.
کشف سوخت قاچاق

قزوین- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان »بوئین زهرا« از کشف 
ســوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد. ســرهنگ »حسین علیان نژادی« 
گفت: در راســتای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز و فرآورده های نفتی و 
بر اســاس آخرین اخبار واصله مبنی بر اینکه فرد یا افرادی قصد انتقال مقادیر 
زیادی فرآورده ســوختی را با اســتفاده از دو دســتگاه کامیون دارند پیگیری 

موضوع در دستور کار عوامل پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.
وی ادامــه داد: پس از تکمیل اطالعــات الزم با تالش عوامل این یگان در 
نهایت خودروهای مورد نظر در محور »اشتهارد به بوئین زهرا« شناسائی و طی 

اقدامی ضربتی توقیف شدند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرسی از کامیون های توقیفی در مجموع 
4 هزارو 500 لیتر فرآورده ســوختی شامل نفت و گازوئیل کشف و 2 نفر نیز 
در این خصوص دستگیر شدند.وی با  اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله 
قاچاق کشف شده را بالغ بر 108 میلیون ریال اعالم کردند گفت: متهمان برای 

رسیدگی به پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
کشف  تریاک

سرویس شهرســتان ها: فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف  تریاک 
از یک دســتگاه کامیون طی یک عملیات پلیســی خبر داد. سرتیپ »عزیزاله 
ملکی« گفت: در راســتای مقابله با قاچاق موادمخدر و برخورد با ســوداگران 
مرگ، مأموران انتظامی مســتقر در پاسگاه ایست و بازرسی بونجی شهرستان 
ســیریک حین کنترل خودروهای عبوری در محور جاسک به سیریک به یک 

کامیون مشکوک شده و بالفاصله آن را متوقف کردند.
وی با  اشــاره به اینکه در بازرسی دقیق از این خودرو 500 کیلو تریاک که 
به طرز بســیار ماهرانه ای جاساز شده بود کشف شد تصریح کرد: در این رابطه 

راننده آن نیز دستگیر شد.
اطفاء آتش سوزی

تبریز- مهر: آتش ســوزی انبار علوفه گاوداری 70 رأسی در روستای دیزج 
حسین بیگ شهرســتان مرند موجب ایجاد خسارت حدود دو میلیارد تومانی 
شد.در پی بروز آتش ســوزی درانبار علوفه این گاوداری و تماس با آتش نشانی 
دهیاری روســتای دیزج حســین بیگ، شهرداری کشکســرای و آتش نشانی 
شهرستان مرند تیم مهار آتش با توجه به وزش باد شدید و گستردگی حریق در 
محل حادثه حضور یافته و از ســرایت آتش به مکان های مجاور و جایگاه دام ها 

با تالش تیم آتش نشانی و حضور به موقع مردم و اهالی روستا جلوگیری شد.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

وزیر بهداشت فرانســه اعالم کرد که 
بیش از 1400 نفر در تابستان امسال به خاطر 
چند موج گرما در این کشور جان خود را از 

دست دادند.
به گزارش ایســنا به نقل از یورونیوز، »انیس 
بوزیــن« گفــت: در مجموع 14۳5 نفــر بر اثر 

موج های گرمای تابســتاِن امسال کشته شدند که از آن جمله می توان به مرگ 
567 نفر در موج اول گرما در اواخر ژوئن تا اوایل ژوئیه  اشــاره کرد و 868 نفر 

نیز در موج دوم گرما در اواخر ژوئیه جان خود را از دست دادند.
بوزیــن تأکید کرد که این رقم یک دهم قربانیان ســال 200۳ بر اثر گرما 

است که منجر به مرگ 15 هزار نفر در سراسر فرانسه شد. 
وی افزود: موج گرما در سال 200۳ میالدی 20 روز طول کشید اما امسال 
ما دو موج گرما به مدت 18 روز داشتیم و به دلیل اقدام های پیشگیرانه موفق 

به کاهش مرگ و میر شدیم.
وزیر بهداشــت فرانســه درباره قربانیاِن گرمای تابســتانی امسال در این 
کشــور گفت: نیمی از افرادی که تابستان امسال بر اثر گرما جان باختند، افراد 
مسن باالی 75 سال بودند در حالیکه 10 نفر نیز حین کار ساختمانی و کار در 

مزرعه جان خود را از دست دادند.
تابســتان امسال در برخی کشــورهای اروپایی رکورد »گرما در تابستان« 
شکسته شد به طوری که روستای »گاالرگ لو مونتو« در جنوب فرانسه با دمای 
45/9 درجه سانتیگراد داغ ترین روز فرانسه را ثبت کرد. رکورد قبلی دمای هوا 
در فرانسه در سال 200۳ با 44/1 درجه سانتیگراد به ثبت رسیده بود. همچنین 

چند رکورد گرمایی دیگر در هلند و بلژیک نیز ثبت شد.

1۴00 قربانی 
در تابستان 
گرِم فرانسه

وزارت آمــوزش و پــرورش مالزی از 
تعطیلی صدها مدرسه در ایالت »ساراواک« 
این کشــور در پی کاهش کیفیت و آلودگی 
هوا به دلیــل دود و غبارهای پایدار در جو 

خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا، 

این تعطیالت شامل ۳47 مدرسه ابتدایی و 62 مدرسه دبیرستان در 9 منطقه 
است که بیش از 150 هزار دانش آموز در آنها مشغول به تحصیل  هستند.

طبق اعالم وزارت محیط زیســت مالزی، کیفیت هوا در چندین نقطه از 
ایالت ساراواک با شاخص آلودگی هوای »ناسالم« ارزیابی شده است.

در روزهای اخیر شــاخص آلودگی هوا در کواالالمپور، پایتخت مالزی نیز 
»ناســالم« و در بسیاری از نقاط این کشور »بســیار ناسالم« اندازه گیری شده 

است.
وزارت انــرژی، فناوری، علــوم، تغییرات اقلیمی  و محیط زیســت مالزی 
هفته گذشــته علــت ایجاد دود و گــرد و غبارهای پایدار در جو این کشــور 
را آتش ســوزی های جنگل ها در منطقه از جمله در کشــور همسایه، اندونزی 

اعالم کرد.
وزیر محیط زیســت مالزی هفته گذشته پیشنهاد کمک به اندونزی برای 
مهار آتش ســوزی های جنگل های این کشور را که نیاز به اطفای فوری دارند، 

مطرح کرده بود.

تعطیلی 
صدها مدرسه 

به علت 
آلودگی هوا

دو مرد آلمانی که بیش از ۲0 سال در یک 
کمپ تفریحی در آلمان 4۵0 کودک را مورد 
آزار و اذیت جنسی قرارداده بودند، توسط 
قاضی فقط به 1۳ و 1۲ ســال زندان محکوم 

شدند!
به گزارش تســنیم، این دو مــرد به نام های 

»آندریاس« 56 ساله و »ماریو« ۳۳ ساله که روز پنج شنبه گذشته توسط قاضی 
شهر »لوجه« به ترتیب به 1۳ و 12 سال زندان محکوم شده اند، در بین سال های 
1998 تا 2018 تعداد 450 کودک را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده اند که 

قربانیان آنها خردساالن بین ۳ تا 14 ساله بودند!
به نوشــته گاردین، بیشتر این آزارهای جنسی در کمپی در شهر »لوجه« 
واقع در شمال آلمان صورت گرفته  است که در واقع  این کمپ محلی است که 
خانواده ها برای تعطیالت و تفریح به آنجا می رفتند. این کودکان با وعده دریافت 
لپ تاپ یا هدایای دیگر نظیر جلســات اسب سواری، فریب این دو کودک آزار را 

خورده بودند. 
این دو مرد از عمل وحشیانه  خود فیلم هایی را ضبط کرده بودند که مورد 
اســتناد مقام قضایی قرار گرفته  است، همچنین ۳۳ شاهد متشکل از کودکان 
قربانی و خانواده های آنها، در دادگاه حاضر شده و علیه این دو متجاوز شهادت 

داده اند.
بازپرسان احتمال می دهند که تعداد قربانیان این دو مرد ممکن است بیش 
از هزار نفر باشــد و برخی هرگز موارد آزار را به پلیس گزارش نکرده اند. برخی 
رسانه ها از این پرونده به عنوان بزرگترین رسوایی جنسی در آلمان یاد کرده اند.

تجاوز
 ۲ آلمانی 

به ۴50 کودک!
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تهرانبهعنوانظرفیتکاریمحاسبهولحاظخواهدشد.(
2-ارائهگواهیصالحیتایمنیپیمانکارییافرمتأییدیهثبتنام

)تبصره:درخصوصشــرکتکنندگانیکهدارایسابقهکاردرسازمانبهشتزهرا)س(میباشنددارا
بودنگواهینامهمذکورالزامیاست.(

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شماره: 98/14

1( محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات:کلیهداوطلبینبرایخریداسنادمناقصه
میتوانندبادردســتداشتنفیشواریزیبهمبلغ500،000ریالبهشمارهحساب1001نزد
بانکشهرشعبهبهشتزهرا)ســالما...علیها(بهآدرسجادهقدیمتهران-قمساختماناداری
شــمارهیکسازمان،ادارهقراردادهامراجعهنمایند.2( میزان سپرده شرکت در مناقصه:
متقاضیانمیبایســتمبلغفوقرابهعنوانســپردهشــرکتدرمناقصهبهصورتضمانتنامه
بانکی)ترجیحا(تهیهشــدهدرسطحاستانتهراندروجهســازمانبهشتزهرا)س(بااعتبار
حداقلســهماهوقابلتمدیدیاوجهواریزیبهحساب1003بانکشهرشعبهبهشتزهرا)س(
بهنامســازمانبهشتزهرا)س(بههمراهاســنادمناقصهدرپاکتالفبهدستگاهمناقصهگزار
ارائهنماید.3( هزینه آگهی: درروزنامههمشــهریوکیهانبهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.

4( مهلت ارائه اســناد:ازتاریخانتشارآگهیبهمدت10روزدراوقاتاداریجهتدریافت
وتکمیلوتحویلاسنادمناقصهمیباشد.)ساعتتحویلپاکاتتاپایانوقتاداریمیباشد.(
5(بدیهیاســتشــرکتدرمناقصهوارائهپیشــنهادبهمنزلهقبولشروطوتکالیفمقرردر
اسنادمناقصهونمونهقراردادبودهوسازماندرردیاقبولیکیاکلیهپیشنهاداتمختاراست.
ضمنامشــروحشرایطمناقصهدراســناددرجشدهاستکهشرکتکنندگانبایدکلیهمدارکرا
پسازاخذباقیدقبولیامضاءنمودهودرپاکتهایالکومهرشــده»الف«و»ب«تحویل

نمایند.
روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)سالم ا... علیها(
WWW.beheshtezahra.ir

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س( شهرداری صحن مطهر امام)ره( عملیاتمشروحهزیرراازطریقمناقصهعمومیواگذارنماید.لذابدینوسیلهازاشخاصحقوقیواجدشرایطجهتشرکتدرمناقصهدعوتبهعملمیآید.

میزان سپرده موضوع مناقصه
)ریال(

برآورد اولیه 
)ریال(

مدت 
شرایط متقاضی)ماه(

خدماتشهری
ناحیهحرممطهر

امام)ره(
3.650.000.00073.000.000.000

یکسال
)قابل
تمدیدتا
سهسال(

1-دارابودنگواهینامهتعیینتوانفنیوتشــخیصصالحیتمعتبرومرتبط،دارایظرفیتریالیو
ناحیهایمجازانجامکارصادرهازحوزهمعاونتخدماتشهریومحیطزیستشهرداریتهران)اداره
کلبرنامهریزیوتوسعهشهریامورخدماتشهری(یاسازمانبرنامهوبودجهکشور)ارائهیکنمونه

قراردادمشابهباشهرداریتهران(
)بدیهیاســتکار،متناســببارتبهمتقاضیبودهوتعدادکارهایدردستاجرادرنواحیشهرداری

تهرانبهعنوانظرفیتکاریمحاسبهولحاظخواهدشد.(
2-ارائهگواهیصالحیتایمنیپیمانکارییافرمتأییدیهثبتنام

)تبصره:درخصوصشــرکتکنندگانیکهدارایسابقهکاردرسازمانبهشتزهرا)س(میباشنددارا
بودنگواهینامهمذکورالزامیاست.(

شهرداری تهران
شهرداری صحن حضرت امام خمینی)ره(

1( محل دریافت اســناد و تســلیم پیشــنهادات:کلیهداوطلبینبــرایخرید
اســنادمناقصهمیتوانندبادردســتداشــتنفیشواریزیبهمبلــغ500،000ریالبه
شــمارهحســاب1001نزدبانکشهرشــعبهبهشتزهرا)ســالما...علیها(بهآدرسجاده
قدیمتهران-قمســاختماناداریشــمارهیکســازمان،ادارهقراردادهــامراجعهنمایند.
2( میزان ســپرده شرکت در مناقصه:متقاضیانمیبایســتمبلغفوقرابهعنوان
سپردهشــرکتدرمناقصهبهصورتضمانتنامهبانکیتهیهشده)ترجیحا(درسطحاستان
تهــراندروجهشــهرداریحرممطهرامام)ره(بااعتبارحداقلســهمــاهوقابلتمدیدیا
وجهواریزیبهحســاب1007بانکشــهرشعبهبهشــتزهرا)س(بهنامشهرداریحرم
مطهــرامام)ره(بههمراهاســنادمناقصهدرپاکتالفبهدســتگاهمناقصهگزارارائهنماید.
3( هزینــه آگهی:درروزنامههمشــهریوکیهــانبهعهدهبرندهمناقصهمیباشــد.

 4( مهلت ارائه اسناد:ازتاریخانتشارآگهیبهمدت10روزدراوقاتاداریجهتدریافتو
تکمیلوتحویلاسنادمناقصهمیباشد.)ساعتتحویلپاکاتتاپایانوقتاداریمیباشد.(
5(بدیهیاســتشــرکتدرمناقصهوارائهپیشنهادبهمنزلهقبولشروطوتکالیفمقرردر
اسنادمناقصهونمونهقراردادبودهوسازماندرردیاقبولیکیاکلیهپیشنهاداتمختاراست.
ضمنامشروحشــرایطمناقصهدراسناددرجشدهاستکهشرکتکنندگانبایدکلیهمدارک
راپــسازاخــذباقیدقبولیامضاءنمودهودرپاکتهایالکومهرشــده»الف«و»ب«

تحویلنمایند.
روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)سالم ا... علیها(
WWW.beheshtezahra.ir

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شماره: 98/1۳

معاون وزیر دادگســتری از صدور حکم سه سال 
حبس در صورت ورود غیرمجاز به عراق خبر داد.

محمود عباسی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 400 
ایرانی از ســال گذشته همچنان دوران محکومیت خود را در 
زندان های عراق می گذرانند، به خبرگزاری صدا و سیما گفت: 
هموطنــان و زائرانی که قصد عزیمت به عراق دارند، از ورود 
غیرمجاز به عراق خودداری کنند.به گفته عباسی، در صورت 
ورود غیرمجاز به عراق، سه سال حبس در انتظار افرادی است 
که مرتکب چنین جرمی شــوند.وی افزود: مقامات دو کشور 
زمینه عزیمت بدون روادید به عتبات عالیات را برای عزاداران 
حسینی فراهم کرده اند و زائران با درج مهر خروج در مرز های 
مشترک می توانند به عراق ســفر کنند.معاون حقوق بشر و 
امور بین الملل وزیر دادگســتری با هشــدار به زائران درباره 
رعایت نکردن قوانین کشور عراق تأکید کرد: به همراه داشتن 
مــواد مخدر و حتی دارو های روان گردان جرم و قابل تعقیب 
کیفری است که مجازات های ســنگینی در انتظار مرتکبان 
آن خواهد بود.عباسی گفت: ایران با کشور عراق موافقت نامه 
انتقال محکومان و استرداد مجرمان دارد، اما هموطنان توجه 
داشته باشــند که تشکیل پرونده و رســیدگی های قضایی 
زمان بر است و محکومان باید بخشی از محکومیت خود را در 
عراق گذرانده باشند تا بتوانند در فهرست انتقال قرار بگیرند.

شــبنم نعمت زاده یکــی از متهمــان پرونده 
شرکت های دارویی، دوشــنبه هفته آینده محاکمه 

می شود.
به گزارش میزان، در حاشیه این دادگاه قاضی مسعودی 
مقام  حاشــیه برگزاری ســی و یکمین جلسه رسیدگی به 
اتهامات متهمان پرونده بانک ســرمایه اعالم کرد: »شــبنم 
نعمت زاده« از متهمان پرونده شــرکت های دارویی دوشنبه 
هفته آینده در شــعبه ســوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی 

محاکمه می شود.
گفتنی است، اوایل هفته جاری یک مقام آگاه اعالم کرد 
که شبنم نعمت زاده دختر وزیر اسبق صمت، با تبدیل قرار 
وثیقه به قرار بازداشــت، دستگیر شده است. همچنین اعالم 
شد که وی روانه زندان شده و انحصار دارو و تحصیل مال از 

طریق نامشروع اتهام وی گزارش شده است.

رئیس قوه قضائیه دســتور ویژه در مورد احکام 
صادره در برخی پرونده های اخیر را صادر کرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی دســتور ویژه ای در خصوص احکام صادره در برخی 

پرونده های اخیر صادر کرد.
براساس این گزارش، وی در خصوص آرا صادره از سوی 
یکی از شــعب دادگاه انقالب در برخــی از پرونده های اخیر 
دســتور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری 

تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.
توضیحات سخنگوی دستگاه قضا درباره دستور رئیسی

ســخنگوی قوه قضائیه در توضیح دستور اخیر رئیس 
دســتگاه قضا گفت: در رابطه با پرونــده کارگران هفت تپه 

و قرار بازداشــت های طوالنی برای ایــن متهمان، قرار منع 
تعقیب برای همه 41 کارگر در تجمع غیرقانونی صادر شده 

است.
به گزارش میزان، غالمحســین اسماعیلی اظهار داشت: 
پرونده ای که بابت شــرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر 
قانونی و اخالل در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل 
شــده بود 41 متهم داشته که در مورد تمامی آنها قرار منع 

تعقیب صادر شده است.
اســماعیلی پیرامون پرونده هفت نفــر از متهمان دیگر 
که پرونده آنها در ســال 1۳97 از اســتان خوزستان برای 
رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب 
دادگاه انقالب رســیدگی، رأی بدوی صادر شده، گفت: اوال 

به محض صدور رأی، ریاســت قوه قضائیه دستور داده اند در 
مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادالنه و منصفانه 
صورت پذیرد، ثانیاً رأی صادره همانگونه که از دستور ریاست 
قوه قضائیه استنباط می شود غیر قطعی بوده و اظهار نظر و 
داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثاً ادعای 
محکومیت برخی افراد به مجازات های 17 یا 18 سال حبس 
صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت 
سال و برای برخی دیگر پنج سال است؛ رابعاً، اقدامات مندرج 

در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.
 ســخنگوی دســتگاه قضــا تأکیــد کــرد: رویکــرد 
قوه قضائیه در دوره جدید این اســت که باید میان مفسدان 
اقتصادی و قشــر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشــار 

اقتصادی و مشــکالت معیشــتی حتی دســت به اقدامات 
مجرمانه می زند، تفکیک جدی قائل شــد و با گروه اول در 
نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد کرد، اما درخصوص 

گروه دوم باید با تسامح و رأفت برخورد کرد.
وی ادامــه داد: رئیــس قوه قضائیه بر شــنیدن صدای 
کارگران تأکید دارد و معتقد اســت به جــای برخوردهای 
شدید قضایی و امنیتی باید زخم را عالج و مشکالت کارگری 
و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این 
فضا برای اغراض آلوده خود ســوء استفاده کنند زمینه سوء 
استفاده برای آنها وجود نداشته باشد؛ براین اساس نیز دیدار 
با کارگران و شنیدن مشکالت و مطالبات آنها جزو برنامه های 

آیت اهلل رئیسی در سفرهای استانی بوده است.

دستورویژهرئیسدستگاهقضابرایبررسیمجدداحکامکارگران»هفتتپه«

رئیس مرکز وکال جزییات و شرایط آزمون وکالت، 
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را 

تشریح کرد.
بــه گزارش میزان، علی بهادری جهرمی در نشســت 
خبری خود با اعالم جزئیــات این آزمون گفت: بر خالف 
روال آزمون های گذشته، امسال شرط داشتن کارت پایان 
خدمت یا معافیت دائم برای شرکت در آزمون حذف شده 
و در این خصوص نیز مذاکراتی با ستاد کل نیرو های مسلح 
داشتیم و برنامه ویژه ای برای کسانی که امسال کارت پایان 

خدمت ندارند خواهیم داشت.
بهادری با اعالم اینکه در سال های گذشته ارائه مدرک 
لیسانس ضروری بود، اظهار داشت: بررسی صحت مدرک 
لیسانس در مرحله کارآموزی انجام خواهد شد، چرا که از 
حاال تا مرحله کارآموزی چندیــن ماه فرصت برای انجام 

این کار است.

وی افــزود: امســال در حــوزه مواد و منابــع آزمون 
آرای وحــدت رویه مرتبط و منابــع کاربردی برای وکیل 
دادگســتری را مدنظر قرار داده ایم و سؤاالت از موضوعات 
پرکاربرد ذکر خواهد شد و سعی می کنیم آزمون سنجش 

صالحیت داشته باشیم.
رئیس مرکز وکال، کارشناســان رســمی و مشاوران 
خانواده قوه قضائیه با  اشاره به تفاوت دیگر آزمون امسال با 
سال های گذشته گفت: آزمون امسال به صورت ملی برگزار 
می شود و متمرکز نیست حتی در شهرستان های غیرمرکز 
استان ممکن اســت آزمون را داشته باشیم، مهم تر از این 
در مرحله ثبت نام آزمون اساســا حوزه قضایی که داوطلب 
می خواهد در آن فعالیت کند پرســیده نخواهد شد بلکه 
حوزه ای که انتخاب می کند حوزه ای است که در آن برای 

آزمون دادن راحت ترند.
بهادری ادامه داد: پس از مشخص شدن نتیجه آزمون 

اجــازه خواهیم داد که تعــدادی از حوزه های قضایی را به 
ترتیب اولویت انتخاب کنند، در آزمون های ســال گذشته 
این بی عدالتی را داشتیم به این معنا که به شانس داوطلب 
بستگی داشت که در چه استانی شرکت می کرد. البته وکال 
و کارآموزان پس از پذیرفته شــدن در یک استان تقاضای 
انتقــال می کنند و در کانون وکال چیــزی قریب به 200 
میلیون تومان برای نقل و انتقال پرداخت می کنند که این 
ناعدالتی اســت لذا برای از بین بردن این موضوع آزمون به 

صورت ملی برگزار می شود.
وی درخصوص زمان برگزاری آزمون وکالت نیز اظهار 
داشت: تاریخ برگزاری آزمون 29 آذر ماه خواهد بود و زمان 
ثبت نام از یکم تا هشــتم آبان ماه و از طریق سایت مرکز 
انجام می شود و کارت ورود به جلسه از طریق سایت مرکز 

و در تاریخ 15 آذر ماه قابل دریافت خواهد بود.
رئیس مرکز وکال، کارشناســان رســمی و مشاوران 

خانواده قوه قضائیه درخصوص آزمون کارشناسان رسمی 
دادگســتری نیز گفت: این آزمون در ســال جاری حتما 
برگزار خواهد شــد و زمان آن در زمستان خواهد بود و در 

بسیاری از رشته ها داوطلب خواهیم پذیرفت.
بهــادری در پاســخ به ســؤالی درخصــوص تعداد 
قبول شــدگان در آزمــون وکالت اظهارداشــت: ظرفیت 
مشــخصی وجود ندارد و در مرحلــه اول افرادی که حد 
نصاب علمی را کسب کنند به مصاحبه دعوت می شوند و 
این مورد که چه تعداد پروانه وکالت داده می شود مشخص 

نیست.
وی درخصوص اینکه داوطلبان در حال تحصیل تا چه 
زمانی می توانند مدارک خود را ارائه دهند گفت: در آگهی 
منتشر شده آزمون مشخص شده است که اگر داوطلب در 
آزمون پذیرفته شود باید تا یک سال پس از برگزاری آزمون 

مدارک خود را ارائه دهد.

اعالم شرایط آزمون وکالت مرکز وکال و کارشناسان قوه قضائیه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 
از افزایش 8 هزار تخت بیمارستانی در سطح استان تا 

پایان سال آینده خبر داد.
نعمت اله ترکی در تشــریح روند نوســازی و جایگزینی 
بیمارستان های تهران به ایسنا گفت: در بیمارستان شهدای 
تجریش حدود هزار تخت بیمارســتانی به ظرفیت اســتان 
تهران افزوده می شــود و به این ترتیب پیش بینی چهار هزار 
تخت بیمارستانی در سال 1۳98 و به همین تعداد برای سال 

1۳99 افزایش ظرفیت را در سطح استان داریم.
ترکی با بیان اینکه احداث خانه های بهداشــت به ازای 
هر هزار نفر در روستاها، پایگاه های سالمت، مراکز بهداشت 

روســتایی و مراکز بهداشــت شــهری در اولویت طرح های 
بهداشــتی و درمانی در اســتان تهران قرار دارد، افزود: باید 
بتوانیم برابر استانداردهای کشوری در سطح استان تهران به 
شهروندان خدمات ارائه کنیم و امیدواریم با افزایش ظرفیت 
8 هزار تخت بیمارســتانی در سطح استان به میانگین های 
کشوری در این استان برسیم. وی ادامه داد: شهرستان های 
مالرد، قدس و شــهریار با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر 
فاقد حداقل امکانات درمانی هســتند و جمعیت این ســه 

شهرستان شاید با سه استان برابری کند.
ترکی گفت: بر اساس برنامه تالش می کنیم تا پایان سال 

1404 کمبودها در سطح استان تهران برطرف شود.

معاون مبارزه با ســرقت پلیــس آگاهی ناجا از 
امکان شناسایی اموال مالباختگان از طریق »سامانه 

نمایشگاه مجازی« پلیس خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ رضا موذن با بیان اینکه یکی 
از مأموریت هــای مهم پلیس آگاهی کشــف اموال باختگان 
اســت، گفت: سامانه نمایشگاه مجازی اموال سال 1۳97 در 
سایت پلیس بارگذاری شد. بخشی از اموالی که پلیس آگاهی 
کشــف می کند در فرآیند سرقت توسط سارقان دچار تغییر 
می شــوند و شناسایی را برای مأموران نیروی انتظامی دشوار 

می کند.
مــوذن اظهار داشــت: معموالً مالباختگان نشــانه های 
خاصی بــر روی اموال خود دارند که فقط برای خودشــان 

قابل شناسایی است، از این رو از اموال مسروقه عکسبرداری 
و در این ســامانه بارگذاری می شــود تا افراد اموال مسروقه 
 خود را به صورت اینترنتی و بدون مراجعه حضوری شناسایی 

کنند.
وی افــزود: مالباختگان با وارد کــردن کد 10 رقمی و 
مشخصات پرونده می توانند تصاویر اموال مکشوفه مسروقه 

را مالحظه و شناسایی کنند.
معاون مبارزه با ســرقت پلیس آگاهــی ناجا گفت: در 
صورت شناسایی اموال توســط مالباخته، پلیس بعد از 72 
ساعت بررسی، تعلق و یا عدم تعلق کاال را به او اعالم می کند 
تــا روند قضایی و انتظامی خود را در کوتاه ترین زمان ممکن 

طی کند.

با  جمعی از پرستاران در مشــهدالرضا همزمان 
تاسوعا و عاشورای حســینی با اجرای طرح رایگان 
پایش ســالمت زائران و مجاوران حــرم رضوی نذر 

سالمت برپا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، 
رئیس خانه پرستار خراسان رضوی گفت: جمعی از همکاران 
گروه پرستاری و پیراپزشکی در مشهد با حضور در مسیرهای 
عــزاداری زائران و مجاوران حــرم مطهر رضوی و همچنین 
حسینیه ها و مســاجد به ویژه در »بیت الرقیه« نزدیک حرم 
مطهر رضوی به پایش سالمت زائران و مجاوران پرداخته اند.

سید فاطمه بحرینی افزود: در این طرح  فشار خون، قند 
خون و وزن زائــران مراجعه کننده را به صورت رایگان اندازه 
گیــری می کنند و آموزش های الزم را در باره پیشــگیری از 
بیماری های مزمن مانند امراض قلبــی، عروقی و دیابت به 

آنان ارائه می دهند.
وی افزود: در روز تاسوعا حدود 500 زائر و مجاور بارگاه 
منور رضوی در قالب نذر ســالمت پایش شدند و این طرح 
همزمان با روز عاشــورا نیز به همت پرســتاران و گروه های 
پیراپزشکی در مسیر های منتهی به حرم مطهر رضوی ادامه 

داشت.

مردم عزادار تهران با حضور پرشکوه در مساجد، 
حسینیه ها و هیئت ها زمینه آزادی 11 زندانی جرائم 

غیرعمد را فراهم کردند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان تهران با اعالم این خبر 
به خبرگزاری صدا و ســیما گفت: از ایــن تعداد زندانی که 
در روز های دهه اول ماه محرم آزاد شــدند 10 زندانی مرد و 
یک زندانی زن هستند که خیرین عزادار تهرانی با پرداخت 

مبلــغ پنج میلیارد ریال آنان را از زندان های اســتان تهران 
آزاد کردند.

منوچهر رحمانی افزود: مــردم می توانند با واریز مبالغ 
خــود به حســاب شــماره 1414 بانک تجارت یا شــماره 
کارت هــای 5916-9967-9918-60۳7  بانــک ملــی و 
5519-0009-8۳70-5859 بانک تجارت به نام ستاد دیه 

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن استان تهران در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.
وزارت بهداشت از اخذ سند »حذف سرخک از کشور« 
از سوی سازمان جهانی بهداشت در آینده ای نزدیک 

خبر داد.
سیدمحســن زهرایــی در گفت وگو با ایســنا، با اعالم 
ایــن خبر گفت: در چند ماه گذشــته اخبار زیادی مبنی بر 
شــیوع بیماری سرخک در کشورهای اروپای غربی و آمریکا 
شــنیده ایم، اما در ایران کمترین میزان شــیوع سرخک در 

چندماه گذشته را شاهد بوده ایم.
زهرایی در خصوص دریافت ســند »حذف ســرخک از 
کشور« از سوی ســازمان بهداشت جهانی،  افزود: حدود یک 
سال است که در حال تالش برای دستابی به این مهم هستیم.
 سند حذف ســرخک از کشور تدوین شــده و پس از 
درخواســت ســازمان بهداشت جهانی از کشــورهای شرق 
مدیترانه، این سند برای بررسی های بیشتر در اختیار سازمان 
بهداشــت جهانی قرار گرفته است، در صورتی که بررسی ها 
موثر باشد، می توانیم تا دو ماه آینده مژده دریافت سند حذف 

سرخک از کشور را به مردم بدهیم.
وی اظهــار داشــت: دریافت ســند حذف ســرخک از 
کشــور به هیچ عنــوان به معنای آن نیســت که می توانیم 
پوشش واکسیناسیون خود را متوقف کنیم؛ چرا که همواره 
امکان ورود ویروس به کشــور از طریق مرزها و مسافرت به 

کشورهای دیگر وجود خواهد داشت.
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت 
بهداشــت با اشاره به شــیوع بیماری سرخک در کشورهای 
همســایه از جمله عراق و افغانســتان ادامه داد: با توجه به 
حجم ســفرهای صورت گرفته از کشــورهای همسایه، تنها 
پوشش باالی واکسیناســیون، ایران را در وضعیت مناسبی 

قرار می دهد.

مدیر مرکز عفونت های منتقله از خون ســازمان جهاد دانشــگاهی 
خراسان رضوی گفت: قمه زدن می تواند باعث انتقال هپاتیت ویروسی  شود.
محمدرضا هدایتی مقدم در گفت وگو با خبرنگار ایسنا افزود: قمه زدن و استفاده 

مشترک از آن از راه های انتقال ویروس های هپاتیت B و C است.
وی تأکید کرد: چون در هنگام قمه زدن ممکن اســت خون به اطراف پاشیده 
شود، این کار می تواند باعث انتقال این عفونت ها به دیگران شود، بنابراین عالوه بر 
آنانی که قمه می زنند، افراد دیگر هم که در نزدیکی آنها هســتند در معرض خطر 

ابتال به هپاتیت های ویروسی قرار دارند.
مدیر مرکز عفونت های منتقله از خون سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی 
ادامه داد: هپاتیت ویروسی یک بیماری عفونی است که باعث ایجاد التهاب مزمن در 

کبد می شود و می تواند به نارسایی کبد، سرطان کبد و مرگ منجر شود.
وی به اهدای خون در ایام محرم و به ویژه تاســوعا و عاشورا  اشاره و خاطرنشان 
کــرد: افرادی که ســابقه قمه زنی را دارنــد، به دلیل اینکه ممکن اســت مبتال به 
هپاتیت های ویروســی باشــند، نباید اقدام به اهدای خون کننــد. ابتال به هپاتیت 
ویروســی در بیشتر موارد بدون عالمت است. در حال حاضر 90 درصد مبتالیان به 

هپاتیت های ویروسی از بیماری خود خبر ندارند.
هدایتی مقدم توصیه کرد: افرادی که سابقه قمه زنی دارند برای اطالع از ابتالی 
احتمالی خود به هپاتیت ویروســی، به پزشــک مراجعه کنند و درخواســت انجام 
آزمایش کنند. تنها راه تشخیص هپاتیت ویروسی B و C، انجام آزمایش خون است.

سرویس شهرستانها: 
سقوط یک دســتگاه مینی بوس به داخل دره در 
جاده آبشار آب ســفید حوالی روستای کیزان دره، 

چهار کشته و 9 مجروح بر جای گذاشت. 
در پــی اعالم مرکز فوریت های پلیســی 110 مبنی بر 
سقوط یک دستگاه مینی بوس به داخل دره در جاده آبشار 
آب سفید حوالی روســتای کیزان دره، بالفاصله ماموران به 
محل حادثه اعزام شــدند.در این حادثه، چهار نفر جان خود 
را از دســت دادند و 9 نفر نیز مصدوم که توســط نیروهای 
امدادی بــه مراکز درمانی منتقل شــدند؛ همچنین راننده 
خودرو نیر متواری شــده است.علت حادثه در دست بررسی 

بوده و متعاقبا اعالم می شود.

فرمانده انتظامی شوشتر گفت: دو سارق سابقه دار 
که با سالح سرد قصد دزدی و برهم زدن نظم مراسم 
عزاداری عاشــورای حســینی در این شهرستان را 

داشتند با هوشیاری ماموران پلیس دستگیر شدند. 
سرهنگ بهروز حسنوند، در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: این 
سارقان ظهر دیروز )سه شنبه( در حاشیه تجمع هیئت های 
عزادار در بقعه امام زاده عبداهلل بــا ماموران انتظامی درگیر 

شده و سپس متواری شدند.
وی افزود: ماموران نیروی انتظامی با تعقیب این سارقان 

و شلیک چند تیر هوایی، موفق به دستگیری آنها شدند.
فرمانده نیروی انتظامی شهرســتان شوشــتر ادامه داد: 
این متهمان بعد از دستگیری و ضبط سالح های سرد، برای 

تشکیل پرونده به کالنتری منتقل شدند. 

جوانان  محرم الحــرام  فرارســیدن  با  همزمان 
مشهدی با کمپین »مهربان باشیم« در روز تاسوعا و 

عاشورای حسینی پاکبان شهر  شدند. 
بــه گــزارش خبرگزاری فــارس از مشــهد، همزمان با 
فرارســیدن محرم الحرام، جمعی از جوانان مشهدی با به راه 
انداختــن کمپین »مهربان باشــیم«، دغدغــه ای متفاوت را 
در مشــهدالرضا، پایتخت فرهنگی جهان اســالم در راستای 
پاکســازی محیط شــهری دنبال می کنند. ایــن کمپین از 
شــهریور ماه 1۳96 در مشــهد آغاز به کار کرده و با رویکرد 
توانمندسازی اعضا، ایجاد همدلی بین مردم، کارآفرینی برای 
نیازمندان و ترویج مهربانــی و لبخند، طرح ها و فعالیت های 
متعددی را طراحی و تا به امروز به مرحله اجرا در آورده است.

امســال نیز بار دیگر برای چهارمین ســال پیاپی در تاسوعا و 
عاشــورای 1۳98، جمع زیادی از جوانان مشــهدی بار دیگر 
همدل شــده اند تا عالوه  بر فرهنگ سازی و کمک به پاکبانان 
مشــهدالرضا، خدمت بی منت و عزاداری خود را جلوه دیگری 
دهند. امسال نیز این پویش با شعار »با هم فرهنگ می سازیم«  
و به همت کمپین »مهربان باشــیم« ادامه دارد و فعالیت های 
برنامه ریزی شده این کمپین، از سوی جوانان جهادگر بی منت، 
ظهر تاسوعا و عاشورای حسینی از ساعت 12:۳0 و شب شام 
غریبان نیز از ساعت 20 در محل غرفه »مهربان باشیم« واقع 
در عرصه میدان شهدای مشهد با حضور پرشور و استقبال گرم 

و همیشگی مردم برگزار می شود.

همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی

طرح رایگان پایش سالمت عزاداران حسینی در مشهد

عزاداران حسینی در تهران  11 زندانی را آزاد کردند

افزایش 8 هزار تخت بیمارستانی در استان تهران تا پایان سال آینده

امکان شناسایی اموال مالباختگان
 با »سامانه نمایشگاه مجازی« پلیس

سارقان عزاداران حسینی 
در شوشتر دستگیر شدند

»شبنم نعمت زاده« دوشنبه آینده 
محاکمه می شود

ایران در آستانه اخذ سند 
»حذف سرخک«

جوانان مشهدی در تاسوعا و عاشورا 
پاکبان شهر  شدند

4 کشته در پی سقوط مینی بوس به دره 
در یکی از جاده های لرستان

معاون وزیر دادگستری به زائران هشدار داد

3 سال حبس 
برای ورود غیرمجاز به عراق

قمه زدن می تواند باعث انتقال 
هپاتیت ویروسی  شود

انهدام  و  از شناسایی  فرمانده دریابانی هرمزگان 
یک باند از قاچاقچیان خارجی ســوخت و کشــف 
محموله ســوختی قاچاق در مرز های آبی استان خبر 

داد. 
 به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان از  هرمزگان 
ســرهنگ حسین دهکی، گفت: با انجام اقدامات اطالعاتی و 
با تالش های شــبانه روزی یک باند از قاچاقچیان سوخت که 
به صورت کالن اقدام به قاچاق می کردند شناســایی و تحت 

نظر اطالعاتی قرار گرفت.
وی افــزود: با اقدام به موقــع مرزبانان و دریک عملیات 

ســریع و غافلگیرانه محموله ســوخت قاچــاق در آب های 
شهرستان سیریک شناسایی و توقیف شد.

وی اضافــه کرد: در این عملیــات یک فروند یدک کش 
خارجی توقیف و 28۳ هزار و 900 لیتر ســوخت قاچاق از 
نــوع گازوئیل به ارزش ۳22 میلیــارد و 712 میلیون ریال 

نیز کشف شد.
فرمانده دریابانی استان هرمزگان افزود:در این رابطه 12 
نفر متهم خارجی تبعه کشــور فیلیپین دستگیر و اقدامات 
قانونی از طریق مراجع قضایی به صورت ویژه در حال پیگیری 

است.

انهدام باند قاچاقچیان خارجی سوخت
 در مرز های آبی هرمزگان


