
کشف مواد مخدر
زاهدان-  فارس: دادســتان عمومی و انقالب ایرانشهر گفت: طی درگیری 
مسلحانه مأموران اداره اطالعات شهرستان ایرانشهر با سوداگران مرگ بیش از 
۹۳۰ کیلوگرم تریاک به همراه یک دستگاه خودروی وانت کشف و ضبط شد. 

محسن گل محمدی افزود: به دلیل برتری حجم باالی آتش بر سوداگران 
مرگ متهمین با اســتفاده از تاریکی هوا موفق به فرار از صحنه جرم شدند که 

تالش برای شناسایی و دستگیری انها ادامه دارد.
توقیف تریلی حامل مازوت 

ارومیــه-  ایرنا: فرمانده انتظامی  آذربایجان غربــی گفت: با تالش مأموران 
انتظامی  ایست بازرسی مسیر ارومیه-  تبریز، دوتریلی مازوت قاچاق کشف شد. 
ســرتیپ مســعود خرم نیا افزود: مأموران ایستگاه شــهید کالنتری مسیر 
ارومیه -  تبریز حین کنترل خودروهای عبوری به دو دســتگاه تریلی مشکوک 

شده و آنها را متوقف کردند.
وی اضافه کرد: در بازرسی مأموران از این خودروهای باری، حدود ۵۰ تن 

مازوت قاچاق کشف و ضبط شد.
وی بیان کرد: کارشناســان ارزش ریالی این میزان مازوت کشــف شده را 

بیش از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.
انهدام باند قاچاق

زاهدان-  فارس: فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از انهدام باند بزرگ 
قاجاق موادمخدر در مرزهای این استان خبر داد.

سرتیپ محمد مالشــاهی گفت: مرزداران این فرماندهی با انجام اقدامات 
گســترده اطالعاتی از فعالیت باند بزرگ قاچــاق موادمخدر در منطقه مرزی 
میرجاوه مطلع و پس از شناســایی مسیرهای تردد قاچاقچیان به اجرای کمین 
پرداخته و با پشــتیبانی اطالعاتی و هدایت عملیاتی مرزبانی استان، سوداگران 

مرگ را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشتند.
وی عنوان کرد: در این عملیات ضمن توقیف دو دستگاه خودرو و دستگیری 

یک قاچاقچی، ۶۳۰ کیلوگرم تریاک و مقادیری سالح و مهمات کشف شد.
گاز جان 27 نفر را گرفت

تبریز-  خبرنگار کیهان: مدیرکل پزشــکی قانونی آذربایجان شرقی گفت: 
در پنج ماه نخست سالجاری 27 نفر بر اثر استنشاق گاز منواکسید کربن فوت 

کردند.
آرتیــن کمالی، با بیان اینکه از این تعداد ۱۰ نفر زن بودند، افزود: این آمار 
در مقایســه با مدت مشابه ســال قبل که تعداد 7 نفر فوت شده بود، 2۰ نفر 

افزایش یافته است.
کمالی اظهار داشت: سال گذشته در مجموع ۳۴ نفر در آذربایجان شرقی 
بر اثر استنشاق گاز سمی منواکسید کربن جان خود را از دست داده اندکه از این 

تعداد ۱۰ نفر زن بودند.
اختالس رئیس 

تبریز - خبرنگار کیهان: رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از 
بازداشت رئیس یکی از ادارات شهرستان آذرشهر به اتهام اختالس خبر داد. 

موســی خلیل الهی گفت: رئیس یکی از ادارات شهرستان آذرشهر به اتهام 
انتقال سه قطعه ملک )هرکدام تقریباً 2۰۰ مترمربع( متعلق به دولت جمهوری 
اســالمی ایران با کاربری مسکونی به شخصی دیگر به اتهام اختالس به همراه 

شخص دریافت کننده امالک مذکور، بازداشت شد.
وی خاطرنشــان کرد: پرونده در شعبه ۱۰ بازپرســی دادسرای عمومی و 

انقالب تبریز در حال رسیدگی است.
ناکامی قاچاقچیان مواد سوختی 

تبریز-  ایســنا: مدیرکل گمرک بازرگان گفت: دو هزار بشــکه نفت سفید 
قاچاق در گمرک بازرگان کشف و ضبط شد.

صادق نامدار، افزود: افراد سود جو  این میزان نفت سفید را بصورت قاچاق 
و غیرقانونی به نام کاالی تینر بارگیری کردند که پس از ارســال نمونه هایی از 
این محموله به کارگروه تشخیص مواد، مشخص شد که مواد موجود در داخل 
بشکه ها، نفت سفید اســت. مدیرکل گمرک بازرگان مقدار تقریبی مواد نفتی 
کشف شده در این گمرک را ۴۵۰ هزار لیتر به وزن ۳۸ تن اعالم کرد و گفت: 
ارزش این کشــفیات 22 میلیارد ریال بــوده و دراین خصوص دو نفر به عنوان 

متهم دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.
سارقان مسلح در دام

بوشــهر-  ایسنا: فرمانده انتظامی  استان بوشــهر گفت: سه سارق که یک 
دستگاه خودرو حامل بار قاچاق را با تهدید اسلحه به سرقت برده بودند کمتر از 

2۴ ساعت پس از سرقت شناسایی و دستگیر شدند. 
ســرتیپ خلیل واعظی افزود: شــخصی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
تماس گرفت و از سرقت مســلحانه خودرو خود در جاده دیر به دوراهک خبر 
داد، با حضور گشت پلیس مشخص شد فرد تماس گیرنده راننده یک دستگاه 
خودرو پژو بوده که در حال حمل بار قاچاق سه نفر مسلح به اسلحه کالش وی 

را در جاده متوقف و خودرو حامل بار را به سرقت برده و متواری شدند.
وی بیان کرد: پلیس یکی از متهمان را شناسایی و دستگیر که وی ضمن 
اعتراف به سرقت مســلحانه به همراه دو نفر از دوستانش، علت آن را اختالف 

حساب با مالباخته عنوان کرد.
قاچاق گوشی 

ملکان-  ایسنا: فرمانده انتظامی  ملکان از کشف ۱۸۹ دستگاه گوشی تلفن 
همراه قاچاق به ارزش ۱۱ میلیارد ریال در شهرستان ملکان خبر داد. 

سرهنگ محمدتقی ســلطانی  اظهار کرد: این گوشی های قاچاق در یک 
عملیات پلیسی توسط مأمورین پاســگاه انتظامی  شهید فرشباف ملکان از دو 

دستگاه خودروی سمند و پیکان کشف شده است.
وی ادامــه داد: در این عملیات دو نفر دســتگیر و تحویل مقامات قضایی 

شهرستان ملکان شدند.
سقوط خودرو به دره 

ســاری-  ایرنا: رئیس هالل احمر رامسر گفت: سقوط یک دستگاه سواری 
پیکان به دره ای در منطقه آب معدن محور جواهرده-  رامسر چهار نفر را به کام 
مرگ کشــاند. هاتف باقر سلیمی افزود: یکی از مجروحان این حادثه که حالش 
وخیم بود توســط تیم های امدادی برای ادامه درمان به بیمارستان امام سجاد 

رامسر  منتقل شد.
وی گفت: افراد فوت شده در سانحه دو زن و دو مرد بودند.

تصادف مرگبار
ایالم-  فارس: رئیس پلیس راه استان ایالم گفت: بر اثر خروج یک دستگاه 
خــودروی پرایــد از جاده در محور قالجه به ایالم، ســه نفر کشــته و دو نفر 
زخمی شدند. ســرهنگ رضا همتی زاده، افزود: با حضور کارشناسان پلیس راه 
در محل مشــخص شد، راننده یک دســتگاه خودروی پراید به علت خستگی و 
خواب آلودگی و عدم توانایی در کنترل وســیله نقلیــه از جاده خارج و موجب 

کشته شدن سه نفر و زخمی شدن دو نفر دیگرشد. 
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

پلیس هند از غرق شدن یک نوعروس و 
سه تن از اعضای خانواده اش در یک مخزن 
سد حین تالش برای گرفتن سلفی خبر داد.
به گزارش ایسنا، این خانواده هندی در کناره 
سد عمیق »پامبار« واقع در ایالت جنوبی تامیل 
نادو دست در دســت یکدیگر ایستاده بودند که 

یکی از آن ها سر خورده و بقیه را نیز با خود به داخل سد کشاند.شوهر نوعروس 
غرق شده توانســت خواهر خود را نجات دهد اما دیگر اعضای خانواده در سد 
غرق شدند.پلیس اعالم کرد که اجســاد قربانیان از آب خارج شده و معاینات 
کالبدشکافی نیز روی آن ها انجام می شود.بنا بر گزارش شبکه خبری بی بی سی، 
طبق مطالعه ای که توسط کتابخانه ملی پزشکی ایاالت متحده انجام شده نیمی 
از مرگ  و میرهای ناشــی از سلفی در جهان بین ســال های 2۰۱۱ تا 2۰۱7 
میــالدی مربوط به هند بوده و پس از آن میــزان این مرگ  و میرها به ترتیب 

در روسیه، آمریکا و پاکستان باال است.

سلفی مرگبار 
عروس هندی

در نیم قرن گذشته، حدود ۳۰ فضانورد 
هنگام آموزش یا تالش برای مأموریت های 
خطرنــاک فضایی جان خود را از دســت 

داده اند.
به گــزارش خبرگــزاری فارس بــه نقل از 
آســترونومی، بدون شــک فضا مکانی بســیار 

خطرناک اســت، اما تنهــا تعداد 
انگشت شماری از مسافران فضایی 
در آنجا کشــته شــده اند.تاکنون 
بیش از ۵۴۰ فضانورد به فضا سفر 
کرده اند، پانصدمین فضانوردی که 
به فضا رفت فضانــورد  آمریکایی 
کســیدی« بود. »کریســتوفر 

رکوردهــای مانــدن در فضا »در 
یــک  مرتبــه« از یک ســال هم 

گذشته اســت. رکوردهای ماندن در فضا برای یک فضانــورد »در چند دیدار« 
بیش از ۸۰۰ روز اســت.در طول ۵۰ ســال گذشته، تعداد کمی فاجعه مربوط 
به پرواز در فضا اتفاق افتاده اســت که برای فضانوردان یک کابوس بوده است.
در نیم قرن گذشــته، حدود ۳۰ فضانورد و کیهان نورد هنگام آموزش یا تالش 
برای ماموریت های خطرناک فضایی جان خود را از دســت داده اند، اما اکثریت 
قریب به اتفاق این مرگ و میرها یا در سطح زمین یا در جو زمین رخ داده اند.

مرگ 
۳0 فضانورد 

تاکنون

منابــع خبــری از  حک شــدن واژه 
»حزب اهلل« بر روی تعدادی از نمایشگرهای 

وزارت دفاع آمریکا خبر دادند.
بــه گزارش  خبرگــزاری میزان بــه نقل از 
پایگاه خبری »کان«، تصاویری از داخل پنتاگون 
منتشــر شده اســت که نشــان می دهد بر روی 

نمایشــگر تلویزیون یکی از اتاق های پنتاگون نوشــتار HEZBOLLAH نوشته 
شده است. این پایگاه خبری افزود: چندین روزنامه نگار گزارش داده اند که واژه 
حزب  اهلل بر روی نمایشگر تلویزیون پنتاگون ظاهر شده است. این اتفاق به طور 
همزمان دست کم بر روی نمایشــگر دو تلویزیون دیگر پنتاگون نیز روی داده 

است.مقام های پنتاگون تاکنون هیچ اظهار نظر رسمی در این باره نداشته اند.

حک شدن 
»حزب اهلل« 

بر نمایشگرهای 
پنتاگون

به مناســبت تولد رئیس  روز دوشنبه 
جمهور روســیه متن تبریکی در آســمان 

آمریکا دیده شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، همزمان 
بــا زادروز والدیمیر پوتین ســاکنان لس آنجلس 
در هالیــوود بــرای لحظاتی آســمان را با متن 

تبریک تولد رئیس جمهور روســیه مشــاهده کردند.  این متن توســط یک 
 هواپیمای ناشــناس ترسیم شد که بر روی آسمان نوشته بود: vvp۶7# مخفف

)»Vladimir Vladimirovich Putin« والدیمیر پوتین  ۶7 ســاله(. تصاویر نوشته 
شــده در آســمان که از زوایای مختلف گرفته شده اســت توسط کاربران در 

شبکه های اجتماعی منتشر شد. 
جالب اینجاست شخصی که اقدام به این کار کرده ناشناس است، هر چند 

که هزینه زیادی برای این تبریک متحمل شده است. 

تبریک تولد 
»پوتین« 

در
 آسمان آمریکا

شور و عالقه مرد سالخورده چینی برای 
دیدن رژه ارتش این کشور موجب شد تا او 

راهی بیمارستان شود.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
مراســم هفتادمین سالگرد تاســیس جمهوری 
خلق چین که هفته گذشته در این کشور برگزار 
شد با حاشیه هایی نیز همراه بود. یکی از حاشیه های این مراسم بستری شدن 
یک مرد ســالخورده چینی در بیمارســتان بود که در نزدیکی محل برگزاری 
رژه ارتــش چین از حال رفته بود.»ژی جینپینگ« که به مدت دو شــبانه روز 
از نزدیک شاهد مراســم و رژه ارتش چین بود و از خوشحالی خواب و آرامش 
نداشت پس از اتمام مراسم روی کف پیاده رو از حال رفت.صبح روز بعد یکی از 
شــاهدان عینی با دیدن این مرد در پیاده روی نزدیک به محل برگزاری مراسم 
رژه ارتش بالفاصله از اورژانس پزشــکی کمک خواســت و اورژانس  با حضور 
در محل حادثه با آمبوالنس این مرد ســالخورده را به بیمارستان منتقل کرد. 
حال ژی که گفته می شــود اکنون در بیمارستان بستری است مساعد گزارش 
شده است. این مرد در شرح ماجرا به یکی از خبرنگاران محلی گفت که آنقدر 
خوشــحال بود که نتوانست دو شــبی را که در محل اجرای رژه ارتش حضور 

داشت به خواب برود.

عالقه دیوانه وار
 به

 »رژه ارتش«

مرز رسمی  خســروی در دومین روز از سرگیری 
 تــردد زائران اربعین حســینی)ع( روز سه شــنبه 
)شــانزدهم مهرماه( با جمعیــت غیرمنتظره و انبوه 
پایانه  زائران مواجه شــده، به گونه ای که هم اکنون 
بین المللی این مرز رسمی  مملو از زائران عاشق امام 

حسین)ع( است. 
به گزارش ایرنا، مرز رسمی  خسروی از نخستین ساعات 
صبح دوشــنبه شــاهد حضور گســترده زائرانی است که از 
سراسر کشــورمان این گذرگاه را به عنوان مسیر  تردد خود 

برای عزیمت به کربالی معال انتخاب کرده اند.
هم اکنون تمامی گیت های پایانه بین المللی مرز رسمی 
 خسروی مملو از جمعیت زائرانی است که منتظرند با عبور از 
این گیت ها از این گذرگاه اصلی و قدیمی  با زیرساخت های 

تردد زائران اربعین حسینی در مرز خسروی

بسیار خوب عازم کربالی معال شوند.
بــا توجه به حضور غیرمنتظره جمعیــت زائران اربعین 
حسینی و تشــکیل صف های طوالنی، فرماندار قصرشیرین 
از افزایــش تعداد کاربــران گیت های گذرنامــه برای انجام 

خدمات رسانی به زائران خبرداد.
اتوبوس های انتقال زائران نیز از انتهای قصرشــیرین در 
ســه راهی نصرآباد به سمت مرز رســمی  خسروی در حال 
جابه جایی زائران هســتند و با توجه به وجــود تعداد کافی 
اتوبــوس و ناوگان حمل ونقل مناســب، زائــران بدون هیچ 

مشکلی در مرز حضور می یابند.
نمایندگان دستگاه های مختلف نیز برای خدمات رسانی 
به زائران در محل پایانه مرز بین المللی مرز رسمی  خسروی 
مستقر و حضور فعاالنه دارند و موکب ها نیز برای پذیرایی از 

زائران اربعین حسینی هم اکنون برپا شده اند.
فرماندار قصرشیرین در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: با 

آغاز دومین روز از سرگیری  تردد زائران اربعین حسینی پس 
از چهار روز وقفه شاهد حضور چشمگیر زائرانی هستیم که 
خود را به قصرشــیرین و نقطه صفر مرز بین المللی خسروی 
 رســانده اند تا از این مرز عازم کشــور عراق و کربالی معال 

شوند.
مرادعلی تاتار افزود: اظهار داشــت: بــا توجه به اینکه 
تعداد پنج گیت گذرنامه ما فعال بود با افزایش تعداد زائران، 
گیت هــای گذرنامه را به ۱2 کاربر افزایش دادیم تا شــاهد 
روان شدن  تردد شویم و در صورت نیاز نیز تعداد کاربران در 

روزهای آینده نیز افزایش خواهد یافت.
تاتار اضافه کرد: رفته رفته بر حجم زائران افزوده می شود 
و طبق توافق با کشور عراق تمامی تمهیدات الزم برای خروج 

روزانه ۳۰ هزار زائر در این مرز رسمی  فراهم شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون ۱۵۰ دســتگاه اتوبوس در مرز 
منذریه عراق نیز کار انتقال زائران را به بغداد برعهده  دارند  

و هماهنگی های الزم نیز با طرف عراقی برای پذیرش زائران 
انجام شده و مشکلی وجود ندارد.

نماینده عالی دولت در قصرشــیرین گفت: اتوبوس های 
مستقر سه در راهی قصرشــیرین برای انتقال زائران به مرز 
خســروی نیز به تعــداد کافی وجود دارنــد و در این رابطه 

مشکلی وجود ندارد.
تاتــار ادامــه داد: در شهرســتان قصرشــیرین نیز ۱۰ 
موکب برپا شــده اســت و ســاعات عزیمت و خروج زائران 
از مــرز رســمی  خســروی از هفــت صبح تــا ۱۶ هر روز 
اســت و زائرانی کــه پس از ســاعت ۱۶ در قصرشــیرین 
 حضــور می یابنــد در مراکز اســکان و موکب هــا پذیرایی 

می شوند.
 وی از برپایی اردوگاه اســکان بــا ظرفیت 2۰ هزار تن 
به صورت شــبانه در مرز خسروی و شهرستان قصرشیرین و 

فعالیت موکب ها برای پذیرایی از زائران خبر داد.

حضور بی سابقه زائران اربعین حسینی 
در مرز مهران 

استاندار ایالم با اشــاره به خروج ۳۳ هزار نفری زائران 
اربعین حســینی از مرز مهران گفت: رکورد حضور زائران در 

یک روز در این مرز شکسته شد. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از ایالم، قاسم سلیمانی 
دشتکی عصر دیروز با بیان آخرین وضعیت مرز مهران اظهار 
داشت: دیروز۳۳ هزار زائر اربعین حسینی از مرز مهران خارج 
شدند.اســتاندار ایالم گفت: حضور ۳۳ هزار زائر در یک روز 
پدیده ای نو و بی ســابقه طی ۵ ســال گذشته در مرز مهران 
بوده است. اســتاندار ایالم با اشــاره به موانع تردد در سایر 
مرزهای کشــور برای زائران اربعین اظهار امیدواری کرد: که 
موانع ایحاد شده در سایر مرزها مرتفع گردد تا زائران بتوانند 
در ســایر مرزها نیز تردد داشته و حجم ترافیک مرز مهران 

کاهش یابد.

پلیس  تیم های  اعــزام  رزمایش 
مهران، شــلمچه،  مرزهای  به  راهور 

چذابه و خسروی برگزار شد. 
به گزارش ایلنا، رزمایش اعزام تیم های 
پلیس راهور به مرزهای مهران، شــلمچه، 
چذابه و خسروی در محل شهرک آزمایش 
با حضور ســردار کمال هادیانفر، فرمانده 
پلیس راهور در شهرک آزمایش برگزار شد. 

رزمایش اعزام 
تیم های پلیس راهور 

بزرگ ترین و اســتانداردترین خط تولید کانتینر 
دریایی ایران با حضور وزیر راه و شهرسازی در البرز 

افتتاح شد. 
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، محمد اسالمی، وزیر 
راه و شهرســازی در آئین افتتاح خط تولید یک واحد تولید 
خصوصی در البرز با  اشــاره به اهمیت کانتینر برای سیستم 
حمل ونقــل دریایی گفت: کشــورهای خارجــی در ابتدای 
تحریم ها با هدف ضربه به نــاوگان حمل ونقل دریایی ایران 

تمام ۸۵ هزار کانتینر خود را از ایران خارج کردند.

وزیر راه و شهرســازی در ادامه افزود: امروز تحریم ها ما 
را به خودکفایی رساند و نشان دادیم که می توانیم با تکیه بر 

توان داخلی نیازهای خود را برطرف کنیم.
وی با  اشاره به استاندارد جهانی کانتینرهای تولیدی این 
شرکت اضافه کرد: این کانتینرها عالوه بر استفاده از سیستم 
حمل ونقل دریایی قابلیت اســتفاده در سیستم حمل ونقل 
ریلی و جاده ای را نیز دارند.گفتنی اســت این خط که دیروز 
به بهره برداری رســید ظرفیت تولید ۱۰۰ کانتینر را در روز 

دارد که حجم قابل توجهی برای تأمین نیازها است.

افتتاح بزرگ ترین خط تولید کانتینر دریایی ایران در البرز 

فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان گفت: 
6 باند سرقت شناســایی، ۳۳ سارق دستگیر و 2 
میلیارد تومان اموال مسروقه کشف و ضبط شد؛ 
همچنین در بحث مقابله با سوداگران مرگ، 12۰۰ 
کیلو مواد مخدر کشف، 21۰ قاچاقچی دستگیر و 

۳4 خودرو توقیف شدند. 
به گــزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، ســرتیپ 
مهدی معصوم بیگی در مراسم رونمایی از کشفیات جدید 
پلیس اظهار داشــت: تجهیزاتی کــه در حال حاضر در 
آزمایشگاه های پلیس وجود دارد این توان را به ما می دهد 
که از حداقل ترین اثر پیچیده ترین جرائم را کشف کنیم.

وی تمرکز عملیات های ظفر را در ۴ محور اعالم کرد 
و یادآور شد: مقابله با باندهای سرقت، مقابله با سوداگران 
مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر، برخورد با اراذل و اوباش 
و نیز قاچاقچیان کاال به صورت ویژه در عملیات های ظفر 

انجام گرفت.
فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان با اشاره به 
محور اول و دوم بیان کرد: ۶ باند ســرقت شناسایی، ۳۳ 
سارق دستگیر و 2 میلیارد تومان اموال مسروقه کشف و 
ضبط شد؛ همچنین در بحث مقابله با سوداگران مرگ، 
۱2۰۰ کیلو مواد مخدر کشف، 2۱۰ قاچاقچی دستگیر و 

۳۴ خودرو توقیف شدند.

وی با بیان اینکه قاچاق کاال با توجه به شعار سال که 
رونق تولید است از اولویت های پلیس محسوب می شود، 
اضافه کرد: در این راســتا ۶۶ قاچاقچی کاال دســتگیر، 
 ۶ میلیارد تومان کاال و ۴۱ دســتگاه خودرو هم توقیف 

شد.
معصوم بیگی با بیان اینکه در حوزه امنیت اجتماعی 
۱۱۰ ســالح گرم و سرد کشف و ضبط شده، خاطرنشان 
کــرد: پلیــس امنیت اقتصــادی طی یک یــا دو هفته 
آینــده عملیاتی خواهد شــد که به صورت مســتقل و 
 ویژه در حوزه مبــارزه با جرائم اقتصادی فعالیت خواهد 

داشت.

رونمایی از کشفیات جدید پلیس اصفهان در هفته ناجا 

هیئت عمومی دیــوان عدالت اداری، مقرره بنیاد 
مســکن درباره اخذ درصد از اراضی روستایی برای 
تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روســتا را 

ابطال کرد.
بــه گزارش روابط عمومی دیــوان عدالت اداری، در پی 
شکایت سازمان بازرســی کل کشور از بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی و درخواست ابطال بند 7 شیوه نامه تفاهم با مالکین 
متقاضی تفکیک اراضی روســتایی، هیئــت عمومی دیوان 
عدالت اداری اخذ درصد از اراضی روســتایی متقاضی تغییر 
کاربری به وسیله بنیاد مســکن را خارج از حدود اختیارات 

قانونی دانست و آن را ابطال کرد.
گفتنی اســت، متن تبصره ۳ ماده 7 این شــیوه نامه از 
ایــن قرار اســت: »هرگونه اقدام اجرایــی در زمینه تهیه یا 
اصالح طرح روســتا جهت تغییر کاربری یا ورود اراضی فوق 
به محدوده روســتا، صرفا پس از تعیین درصد سهم طرفین 
)مالک و بنیاد( و امضای صلح نامه )صلح معوض( از ســوی 

طرفین مجاز خواهد بود«.

با رای دیوان عدالت اداری

اخذ درصدی از اراضی 
متقاضیان روستایی 

رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: با مفاســد کالن تغییر کاربری باطل شد
اقتصادی برخــورد بی امان می کنیم و تاکنون در  ۳5 
پرونده کالن اقتصادی اقدامات خوبی انجام داده ایم و 

بالغ بر 4۰۰ نفر از این افراد را بازداشت کرده ایم.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار حسین رحیمی 
همزمان با هفته ناجا و در مراســم صبحــگاه پلیس تهران 
بزرگ، در سخنانی اظهار داشت: پلیس هوشمند یعنی اینکه 
برای پیشــبرد اهداف خود به ســمت بهره گیری از امکانات 

پیشرفته پلیسی، نرم افزارها و سخت افزارها قدم برداریم.
رحیمی با بیان اینکه پلیس نماد و نشــانه امنیت برای 
مردم اســت، افزود: با اقدامات پیش دستانه مانند ساماندهی 
و انضباط بخشــی در بیش از ۳۰ نقطه شــهر تهران، ضمن 
حمایت از اقشار آسیب پذیر در تالش برای تنگ کردن فضا 

برای مجرمان هستیم.
وی با اشــاره به طــرح های این پلیــس از جمله رعد، 
کاشف، صاعقه، ظفر، اقتدار و طرح های ترافیکی بیان داشت: 
با مفاسد کالن اقتصادی برخورد بی امان می کنیم و تاکنون 
در  ۳۵ پرونده کالن اقتصادی اقدامات خوبی انجام داده ایم و 

بالغ بر ۴۰۰ نفر از این افراد را بازداشت کرده ایم.
رئیس پلیس تهران بزرگ با اشــاره بــه کنترل فضای 
مجازی توسط پلیس فتا گفت: بیش از ۱۳۰ درصد افزایش 

بازداشت مجرمان را در فضای مجازی داشته ایم.
رحیمی افزود: اقدامات ایجابی و ارشادی توسط پلیس در 
حال انجام است و روزانه دو هزار راننده و راکب موتورسیکلت 
متخلــف در تهران اعمال قانون می شــوند که این افرد باید 

آموزش های الزم را در ستادهای ترخیص ببینند.
وی با اشاره به اینکه ۱۱ مرکز مشاوره در سرکالنتری ها 
و ۸۴ دایره در کالنتری ها ایجاد شــده و ســاالنه ۳۰۰ هزار 
نفر در این بخش مورد ارشــاد و آگاه ســازی قرار می گیرند، 
عنوان داشت: در دو سال پیاپی کسب رتبه برتر اعتماد مردم 
بر اساس نظرسنجی های معتبر جزو دستاوردهایی است که 
برای مردم تهران به ارمغان آوردیم و فقط در دو سال گذشته 
سهم تهران را از وقوع جرایم از 2۹  به 2۱ درصد رسانده ایم.

رئیس پلیس تهران بزرگ:

400 نفر در 35 پرونده بزرگ 
اقتصادی دستگیر شدند

پسر بچه ای 8 ساله که توسط آدم ربایان گروگان 
گرفته شده بود باتالش کارآگاهان آگاهی شهرستان 

میناب آزاد و به آغوش خانواده اش بازگشت. 
به گزارش خبرگزاری فارس از میناب، ســرهنگ محمد 
رســتمی  در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: درپی مراجعه 
و اعالم شــکایت یکی از شــهروندان تبعه افغانستان مبنی 
براینکه پســر بچه ۸ ساله اش برای خرید نان از منزل خارج 
و توسط آدم ربایان ربوده شده، پیگیری موضوع بصورت ویژه 
در دستور کار مأموران دایره جنایی پلیس آگاهی شهرستان 

قرار گرفت.
وی با بیان اینکــه مأموران با انجام اقدامات اطالعاتی و 
کنترل دوربین های مداربسته، مالک خودروی مورد استفاده 
آدم ربایان را شناســایی و بــا هماهنگی مقام قضایی در یک 
عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند، افزود: متهم در 
بازجویی های فنی و تخصصی به آدم ربایی کودک ۸ ساله با 

همدستی دو نفر دیگر اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی  میناب با  اشــاره به اینکه آدم ربایان در 
تماس های مکرر با خانواده پســربچه ربوده شده درخواست 
وجه نقد داشتند، بیان داشت: مأموران با  ترفندهای پلیسی 
دریافتنــد آدم ربایــان قصد خــروج از مرز ایــران به خاک 
افغانستان را دارند که با هماهنگی مقام قضایی متهم دستگیر 
شده موضوع دســتگیری خود و همچنین اطالع مأموران از 
نیت شومشــان را به همدســتان آدم ربا اعالم کرد تا هرچه 

زودتر نسبت به رها کردن گروگان اقدام کنند.
رســتمی  اضافه کرد: آدم ربایان عرصه را بر خود تنگ 
دیده و با یک واســطه، فرد ربوده شــده را به پایگاه بســیج 
ســندرک تحویل و پســربچه صحیح و ســالم بــه آغوش 

خانواده اش بازگردانده شد.
وی با بیان اینکه پرونده قضایی در این خصوص تشکیل 
و متهم تحویل دادسرا شــد؛ اظهار داشت: اقدامات پلیسی 

جهت دستگیری سایر متهمان ادامه دارد.

رهایی گروگان 8 ساله 
از چنگال آدم ربایان در میناب 

دو هزار و 48۰ طرح حوزه روستایی با حضور معاون اول رئیس جمهوری 
در ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر به صورت ویدئو کنفرانس در 

سراسر کشور به بهره  برداری رسید. 
این تعداد طرح عمرانی و زیرســاختی به ارزش 7۱۴ میلیارد تومان دوشنبه با 
فرمان اســحاق جهانگیری و از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس با اســتانداران سراسر 
کشور افتتاح شد.ششمن همایش ملی روز روستا و عشایر امسال نخستین بار خارج 

از تهران و در استان خراسان جنوبی برگزار شد.
از مجمــوع طرح های حوزه روســتایی 7۱ طــرح و پروژه در حوزه آبرســانی 
روســتایی، ۵۴ پروژه ساخت و آسفالت راه روستایی، ۳۹2 پروژه خدمات ارتباطات 
رادیویی، تلفن ثابت و همراه و اینترنت و یک هزار و 2۳۴ پروژه بهســازی محیط و 
آسفالت معابر است.همچنین ۱۴۵ پروژه خدمات جهاد کشاورزی، ۱۵ پروژه خدمات 
بهداشت و درمان، ۱۵7 پروژه برق رسانی، 7۴ پروژه گازرسانی و پروژه هایی در حوزه 
خدمات صدا و ســیما و امور عشــایر امروز با حضور معاون اول رئیس جمهوری در 

بیرجند مرکز خراسان جنوبی به بهره برداری رسید.
اســتاندار یزد در ارتبــاط ویدئو کنفرانــس گفت که ۱۰۰ پــروژه عمرانی در 
روســتاهای این اســتان با اعتبار 22۸ میلیــارد ریال افتتاح شــد و این اعتبارات 
و پروژه هــا در بخش های مختلــف از جمله بنیاد مســکن، ورزش و جوانان، راه و 
شهرسازی و اعتبارات مربوط به دهیاری ها اجرا شده است.  به گفته استاندار فارس 
در این اســتان نیز 22۸ پروژه با اعتبار ۵7 میلیارد تومان برای مناطق عشــایری و 
روستایی افتتاح شد. سهم استان قزوین از پروژه های روز ملی روستا و عشایر ۱۰۶ 

پروژه بود که با اعتبار 2۴ میلیارد تومان به بهره برداری رسید. 
برای اســتان کهگیلویه و بویراحمد نیز ۶۵ طرح اقتصــادی و عمرانی افتتاح 
شد که به گفته اســتاندار این استان ۱۹۳ نفر اشتغال مستقیم و 2۰۰ نفر اشتغال 
غیرمســتقیم از محل این طرح ها ایجاد شده است. ۶۸ پروژه در استان کردستان با 
۱7۵ میلیارد تومان اعتبار نیز همزمان با روز ملی روز روســتا و عشــایر به صورت 

ارتباط ویدئو کنفرانس توسط معاون اول رئیس جمهوری به بهره برداری رسید. 

با حضور معاون اول رئیس جمهوری
۲ هزار و 480 طرح روستایی در کشور 

به بهره  برداری رسید

به  رسیدگی  دادگاه  جلسه  چهارمین 
اتهامات علی دیواندری مدیرعامل اسبق 
بانک ملت و بانک پارســیان و 8 متهم 

مرتبط برگزار شد.
به گزارش میزان، چهارمین جلسه دادگاه 
رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم 
دیگر به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور از 
طریق تشکیل و سردستگی شبکه کالهبرداری 
و خیانت در امانت نســبت به وجوه بانک های 
ملــت و پارســیان در شــعبه اول دادگاه ویژه 

برگزاری چهارمین جلسه محاکمه علی دیواندری و 8 متهم مرتبط

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
مرکزی گفت: حقوق کارگران آذرآب تا پایان هفته به 

حسابشان واریز خواهد شد. 
بهــروز اکرمی در گفت وگو با فارس در اراک اظهار کرد: 
اســتاندار مرکزی به همراه معــاون اقتصادی به منظور حل 
مشــکالت آذرآب با معاونان اقتصادی رئیس جمهور جلسات 
متعددی برگــزار کرده و هم اکنون نیــز در تهران در حال 

رایزنی درخصوص حل مشکالت صنایع استان است.
وی تصریح کرد: طبــق هماهنگی های صورت گرفته با 

مدیران آذرآب مقرر شــد دو میلیــون تومان حقوق تا آخر 
هفته به حســاب کارگران واریز شــود، هرچنــد تعدادی از 
کارگران با این میزان مخالف بوده و خواســتار دریافت تمام 
 حقوق خود هســتند که تالش داریم خواسته آنان را تامین 

کنیم.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی 
تصریح کرد: اعتراض کارگران آذرآب دیروزبرای دومین روز 
متوالی برگزار شد که رسیدگی به خواسته های آنان در دست 

اقدام است.

دادستان عمومی و انقالب قم گفت: مدیرعامل 
یکی از موسسه های حقوقی در این استان بازداشت 

و روانه زندان شد.
حجت االسالم  والمسلمین غریب روز دوشنبه در این 
زمینه افزود: مدیرعامل موسســه حقوقــی حصا با اعالم 
شــکایت 2۰ نفر از شــهروندان مبنی بر کالهبرداری و 
خیانت در امانت، تحت تعقیب قضایی قرارگرفته و با قرار 

بازداشت موقت روانه زندان شد. 
وی افــزود: پرونــده ســابق نامبرده بــا موضوعات 
کالهبرداری، تنظیم اســناد و دفاتر خالف واقع، اختفای 
فعالیــت اقتصادی و کتمان درآمد و فرار مالیاتی با صدور 
کیفرخواست، به دادگاه کیفری 2 استان قم ارسال و محل 
فعالیت موسســه مذکور نیز با دستور معاون دادستان قم 

پلمب شده است.

بخشی از حقوق کارگران آذرآب تا پایان هفته 
واریز می شود

بازداشت مدیرعامل یک موسسه حقوقی در قم

رســیدگی به جرائم اخاللگران و مفســدان اقتصادی به 
ریاست قاضی موحد برگزار شد.

در ابتــدای این جلســه وکیل متهــم فالحتیان در 
جایگاه حاضر شده و ادامه دفاعیات خود را بیان کرد.

وکیل متهم فالحتیان با  اشاره به اینکه مقام تحقیق 
باید میزان خســارت به بیت المال را مشــخص می کرد، 
اظهار داشــت: در بررســی گردش های مالی اعالم شده 
که هیچ مغایرتــی وجود ندارد و بازپــرس تحقیقات و 
کارشناســی مورد نیــاز درخصوص میزان خســارت به 

بیت المال را انجام نداده است.
قاضــی موحد در واکنش به این ســخنان گفت: در 
جلسه قبل سؤال کردم که 22۰ میلیون درهم چه شده 
اســت که متهم فالحتیان گفت که به  اشــخاصی چک 
داده ام، قــرار بود اســناد را ارائه دهید چــرا همراه خود 

نیاوردید؟
وکیل متهم فالحتیان در پاســخ گفت: اســناد در 

اختیارم نیست. 
قاضی موحد پاســخ داد: عمدا پاســخ های انحرافی 
می دهید و جلســه قبل تعهد دادید که اســناد را ارائه 
می کنید. هــم اجمال گویــی دارید و هــم ابهام گویی، 
کلی گویــی نکنید چرا کــه این موارد دفاع محســوب 
نمی شــود. متهم اقرار کرده که بیــش از ۳۵۰ میلیون 
درهم بدهی دارد و شــما خالف اسناد و مدارک صحبت 

می کنید. 
در ادامه نماینده دادســتان خطــاب به وکیل متهم 
فالحتیان گفت: شما حرف می زنید و حتی برای سخنان 
خود یک کپی سند هم ارائه نمی دهید و فقط می گویید 

که ان شاءاهلل ارائه خواهم داد.

بعــد از وکیــل متهم فالحتیــان، وکیــل یکی از 
شرکت های وابسته به بانک ملت در جایگاه حاضر شد و 
درباره طلب از این متهمان اظهار داشت: متهمان متعهد 
به استرداد وجوه دریافتی بودند. آنان صراحتا اعالم کرده 
مدیون هستیم و امضا و اثرانگشت دارند. ما ارز داده ایم و 
ارز می خواهیم به خاطر حق مردم و بانک بر این موضوع 
تأکیــد داریم که ۱۱۰۰ میلیارد تومان از طرف متهم رد 

مال شود.
 در ادامه نماینده دادســتان به اذن قاضی در جایگاه 
حاضر شد و گفت: علی رغم اینکه متهم فالحتیان مطالب 
را کامل عنوان نکرد، اما واقعیت بســیاری را افشــا کرد. 
اینکه از چه کسانی پول گرفتند و پول هایی که به حساب 

وی آمده توسط برخی مسئوالن اخذ شده است.
قهرمانی ادامــه داد: وکیل متهم فالحتیان می گوید 
شرکت امانی بوده است، اگر امانی است شما امانت را باید 
در محل تعیین شده امانت دار استفاده می کردید چرا در 
تولید برده اید، البته آن هم اگر در تولید رفته باشــد. این 
وجوه بیت المال اســت، وجوه سپرده مردم یا بانک ملت 
نبوده پولی ناشی از فروش نفت و متعلق به همه مردم و 

۸۰ میلیون نفر بوده است.
وی افزود: او پرونده را با قطعنامه ۵۹۸ مقایسه کرده 
و گفته از باب اضطرار است اوال سؤال مطرح می شود که 
پولی که بنا بوده با تحریم دور زده شــود چرا به کشــور 
برنگشته و کجا قرار بود توزیع شود؟ او تحریم ها را چگونه 
دور زد و چرا به ســعادتی رشوه داد؟ ۱۱۰ میلیون درهم 
را به مدیران برگردانده اند؛ اگر بنا بر تمثیل تاریخی است 

به سوگنامه ترکمنچای شباهت دارد!
نماینده دادســتان ادامه داد: متهم فالحتیان اعالم 

کــرده کپی شناســنامه هم از او اخذ نشــده 
حال می خواهید وثیقه از او گرفته شود؟ آقای 
وکیل در جلســه بعد حتما سند و کپی داشته 
 باشــید به ما هم بدهید تا اســناد را بررســی

 کنیم.
قهرمانــی گفت: من از وکیــل می خواهم 
اســنادی که ادعا می کنید به ما ارائه بدهند و 
اجــازه ندهید این موضوع طوالنی شــود همه 

این ها برای ما ابهام دارد.
در ادامه قاضی موحد سؤاالت متعددی از 
وکیل متهم فالحتیان پرســید که وی به هیچکدام 
پاسخ روشنی نداد. قاضی موحد با اعالم ختم جلسه 
گفت: در جلســه آینده ادامه دفاعیات وکیل آقای 
فالحتیان را استماع می کنیم و جلسه بعدی متعاقبا 

اعالم خواهد شد.

نماینده دادستان: پرونده متهمان بانک ملت و پارسیان به سوگنامه  ترکمنچای شباهت دارد


