
سرکرده باند مسلحانه کرمان در دام
جیرفت – ایرنا : فرمانده انتظامی  رودبار جنوب گفت : سرکرده باند مسلحانه 

قاچاق مواد مخدر در این شهرستان دستگیر شد. 
ســرهنگ فیروز بخت افزود: از این فرد طی سال های ۹۲ و ۹۳ بیش از سه 

هزار و ۲۰۰ کیلوگرم تریاک کشف شده بود.
وی افزود: با تالش های شبانه روزی پلیس اطالعات رودبار جنوب این شرور 

مسلح دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
بازداشت کالهبردار 

میانه – فارس : فرمانده انتظامی شهرســتان میانه از دستگیری کالهبردار 
حرفه ای که با صدور چک های بالمحل اقدام به کالهبرداری 8۰ میلیارد ریالی 

کرده بود، خبر داد.
رمضان الهوردیان اظهار داشــت: این کالهبردار با جلب اعتماد کشاورزان، 
بــا ارائه چک بالمحل برنج های آنان را با مبلغی باالتر از قیمت عرف، خریداری 

می کرد.
وی ادامه داد: ماموران با شناسایی مخفیگاه متهم در یک عملیات غافلگیرانه 
وی را دستگیر کردند که نامبرده در تحقیقات فنی به کالهبرداری از 17 نفر به 

مبلغ 8۰ میلیارد ریال اعتراف کرد.
کاالی قاچاق

بوشهر– خبرگزاری صدا و سیما: فرمانده دریابانی استان بوشهر از کشف دو 
محموله قاچاق در این استان خبرداد.

ســرتیپ ولی اهلل رضایی نژاد بیان کرد: ماموران دریابانی با رصد اطالعاتی 
موفق به کشف دو محموله بزرگ قاچاق در آب های ساحلی استان شدند.

وی افزود: قاچاقچیان قصد داشــتند محموله قاچاق را به وسیله دو شناور 
باری وارد آب های اســتان کنند که در کمین عملیاتی ماموران دریابانی گرفتار 

شدند.
فرمانده دریابانی استان بوشهر اضافه کرد: در این عملیات دو محموله کاالی 
قاچاق شامل تجهیزات پزشکی، موتور و  وسایل خودرو به ارزش ۳۰۰ میلیارد 

ریال کشف شد.
ناکامی قاچاقچی مواد مخدر

سرویس شهرستان ها : رئیس  پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان از 
دســتگیری یک سوداگر حرفه ای مرگ که در پوشش مسافرت خانوادگی قصد 
انتقال ۲۹8 کیلو و 4۰۰ گرم تریاک و حشــیش را از جنوب کشــور به تهران 

داشت خبر داد. 
سرهنگ غالمحسین صفری با  اشــاره به اینکه در این رابطه یک دستگاه 
سواری توسان در یکی از ورودی های شمالی استان اصفهان شناسایی و متوقف 
شــد بیان داشت : در بازرســی از این خودرو  17۳ کیلو و 5۰۰ گرم حشیش و 

1۲4 کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک کشف شد.
وی اظهار داشت: این سوداگر مرگ که با همسر و دو کودک خردسالش و 

در پوشش مسافرت خانوادگی قصد فریب ماموران را داشت ناکام ماند.
حمله خرس به چوپان

شــهرکرد- مهــر : رئیس  مرکز مدیریــت حوادث و فوریت های پزشــکی 
چهارمحال و بختیاری از حمله خرس به چوپان ۲4 ساله کوهرنگی خبر داد.

محمد حیدری اظهار داشــت: طی تماس تلفنی همــراه مصدوم با مرکز 
هدایت عملیات دانشــگاه علوم پزشــکی اعالم شــد که  چوپان ۲4 ساله که 
برای چرای دام به کوه رفته بود توســط خرس وحشی در منطقه کره کوه های 

سرآقاسید از ناحیه ران دچار جراحت شد.
وی گفت: به دلیل سخت گذر بودن مسیر پس از هماهنگی با سازمان هالل 
احمر یک فروند بالگرد به همراه تکنسین فوریت های پزشکی اورژانس به محل 
اعزام شــدند و تکنسین فوریت های پزشــکی اورژانس اقدامات درمانی و ثابت 
سازی را بر روی مصدوم انجام داد و مصدوم را به فرودگاه شهرکرد منتقل کرد.
وی بیان کرد: این مصدوم از فرودگاه  شــهرکرد با یک دستگاه آمبوالنس 

اورژانس115 به بیمارستان کاشانی منتقل شد.
تعطیلی استخر شنا

شیراز – ایلنا : یک باب استخر سرپوشیده در شیراز، به دلیل رعایت نکردن 
موارد بهداشتی و ایمنی، از سوی مرکز بهداشت شهدای والفجر و با دستور مقام 

قضایی تعطیل شد. 
به دلیل توجه نکردن مدیریت استخر به رعایت موارد بهداشتی و اخطارهای 
قبلی، به ویژه در نحوه ضدعفونی و شــرایط غیراســتاندارد کلرزنی آب، ضمن 

ارسال پرونده به مراجع قضایی، نسبت به تعطیلی این محل اقدام شد.
دستگیری قاتل

بناب – ایســنا : دادستان بناب از دستگیری قاتلی که مادر زن خود را کشته 
بود، خبر داد.

علیرضــا دهقان ، گفت: هفدهم مهر ماه ســال جاری، گــزارش قتل یک 
زن در یکــی از محالت بنــاب از مرجع انتظامی دریافــت و بالفاصله با اعزام 
اکیپ تشــخیص هویت و پزشکی قانونی و  بازپرس به محل وقوع قتل، دستور 

شناسایی فوری متهم صادر شد.
وی افزود: در بررسی ها مشاهده شد که طالجات مقتوله نیز به سرقت رفته 
و با بررسی دوربین مداربسته و سایر قرائن، داماد مقتوله به عنوان مظنون مورد 

تحقیق قرار گرفت.
 وی اضافه کــرد: مظنون در اظهارات خویش نزد پلیس آگاهی به ارتکاب 
قتل عمدی مادر زنش و ربودن طالجات اعترافات کرده و علت و انگیزه قتل را 

سرقت وجه از مقتوله و مقاومت وی عنوان کرد.
واژگونی خودرو حامل اتباع بیگانه

بندر عباس – ایسنا : مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان هرمزگان گفت: 
واژگونی خودرو حامل اتباع غیرمجاز بیگانه ســبب کشته و زخمی شدن ۹ نفر 

شد.
علی اعمی برنطین ، افزود: این حادثه در محور زیارتعلی به ســمت رودان 

حوالی روستای خاربجگان رخ داد.
وی اضافه کرد: یک دستگاه خودرو سواری 4۰5 حامل ۹ سرنشین به دلیل 
سرعت غیرمجاز واژگون شــد که در این حادثه راننده و یک تبعه بیگانه جان 

خود را از دست دادند.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

هند  در  خانه ای  در  گاز  کپسول  انفجار 
دست کم ۱۰ تن کشته برجای گذاشت.

به گزارش ایســنا، بنابر اعالم مقامات محلی 
در این حادثه که در یک ساختمان مسکونی در 
شمال هند اتفاق افتاد یک کپسول گاز آشپزخانه 
منفجر شــد. ایــن حادثه دســت کم 1۰ قربانی 

داشــته  است.گفته شده در جریان این انفجار ساختمان دو طبقه تخریب شده  
اســت. احتمال می رود تعدادی دیگر در زیر آوار گرفتار شده  باشند.به گزارش 

بی بی سی، مقامات محلی در حال بررسی جزئیات بیشتر این حادثه هستند.

10 کشته 
در حادثه انفجار 

کپسول گاز 

شرکت هواپیماسازی بوئینگ و شرکت 
برقی  برای توســعه یک خودروی  پورشه 

پرنده همکاری می کنند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل 
از ســی ان ان، شــرکت هواپیماسازی آمریکایی 
بوئینگ و شــرکت خودروسازی آلمانی پورشه از 

همکاری برای توسعه یک خودروی برقی پرنده خبر دادند.این دو شرکت اعالم 
کردند در حال بررســی بازار حمل و نقل هوایی شهری و گسترش آن به حریم 
هوایی از طریق یک خودروی تمام الکتریکی عمود پرواز هستند.در اعالمیه آنها 
اشاره ای به جزئیات میزان هزینه و یا موارد دیگری که قرار است این دو شرکت 

متحمل شوند، نشده است.

ساخت 

خودروی پرنده

شرکت »ایرباس« قصد دارد از این پس 
پهپادها و وســایل نقلیه خودران خود را با 

فناوری چاپ سه بعدی بسازد.
به گزارش ایســنا به نقل از ســاینس دیلی، 
شرکت ایرباس برای تولید پهپادها و خودروهای 
خــودران خود بــا اســتارتاپ »لــوکال موتورز 

اینداســتریز« که یک استارتاپ چاپ سه بعدی در سانفرانسیسکو آمریکا است، 
یک قرارداد جدید امضا کرده اســت.این دو شــرکت در پی راه اندازی برنامه 
Neorizon به منظور ایجاد راه حل های حمل و نقل و توســعه فناوری خودران 
هستند.مدیرعامل و بنیانگذار این استارتاپ گفت: هر دولتی با چالش هایی مانند 
ازدیاد شهرنشــینی و ازدحام جمعیت در یــک منطقه، ترافیک و حمل و نقل 
ناکارآمد و آالیندگی و فناوری در حال تغییر روبه رو اســت، اما زیرساخت های 
حمل و نقل فعلی و حجم انبوه کنونی مشکل ساز شده است و در مقابل تحول 
خدمات و تغییر روند فناوری و خواسته های مصرف کننده بسیار انعطاف ناپذیر 
است.به گفته جی راجرز، هدف این برنامه عملیاتی کردن یک کارخانه کوچک 
است که در آن محصوالت حمل و نقل جدید مانند هواپیماهای بدون سرنشین 
و خودروهای خودران با ســرعت و کارآمدی باال ســاخته می شوند. همچنین 
دیرک هوک، مدیر اجرایی ایرباس گفت: این رویکرد جدید در مورد نوآوری در 
رانندگی و ترافیک است و ما آماده همکاری با شرکای بیشتری هستیم.گفتنی 
است، شرکت لوکال موتورز در سال ۲۰16 با فناوری چاپ سه بعدی یک وسیله 
نقلیه خودران ساخت که ۹۰ درصد قطعات کمتری نسبت به یک وسیله نقلیه 

سنتی داشت و 1۰۰ درصد قطعات آن قابل بازیافت بود.

ساخت  پهپاد 

با چاپ ۳  بعدی

مقامات محلی در ژاپــن با بیان اینکه 
عملیــات جســتجو و نجــات در مناطق 
طوفان زده ادامه دارد، اعالم کردند: شــمار 

تلفات این حادثه به ۴۰ تن رسیده  است.
به گــزارش خبرگزاری صداوســیما، تاکنون 
4۰تن بر اثر وقــوع طوفان »هاگیبیس« در ژاپن 

جان خود را از دســت داده و تیم های امداد و نجات در تالش برای امدادرسانی 
به افرادی هستند که در مناطق مرکزی و شرقی این کشور گرفتار سیل و رانش 
زمین شده اند.طبق اعالم رسانه های محلی، نیروهای پلیس، ارتش و آتش نشان 
در حال انجام عملیات امدادرسانی در این مناطق هستند. همچنین در جریان 
این حادثه دست کم 17 نفر همچنان ناپدید هستند و 1۰۰ نفر دیگر نیز مصدوم 
شدند.»شینزو آبه« نخســت وزیر ژاپن در این باره گفت: دولت حداکثر تالش 
خود را برای حمایت از آســیب دیدگان طوفان هاگیبیس به کار خواهد گرفت. 
همچنین تیم های بین ســازمانی تشکیل شــده اند تا روند اسکان و کمک به 
آوارگان را تســهیل کنند.به گزارش ژاپن تودی، حدود ۳8 هزار نفر از ساکنان 
17 اســتان این کشــور خانه های خود را تخلیه کرده اند.همچنین این نگرانی 
وجــود دارد که تاثیرات این حادثه طبیعی بر زندگی و فعالیت اقتصادی مردم 

مناطق حادثه دیده ادامه داشته باشد.

افزایش تلفات 
طوفان »هاگیبیس« 

به ۴0 تن

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
سردخانه ثابت ساز)سهامی خاص( بشماره ثبت 17۶ 

و شناسه ملی 10۸۶0۹505۸۹
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد تا در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شــرکت که در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 

1398/8/9 در محل شرکت تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستورجلسهمجمععمومیفوقالعاده: 1- نقل و انتقال سهام

رئیس هیئت مدیره شرکت سردخانه ثابت ساز

دادســتان عمومی و انقالب گرگان در چهارمین 
جلسه دادگاه علنی رســیدگی به پرونده اخاللگران 
نظام اقتصادی موســوم به پرهام گفــت: از آنجا که 
متهمان به دنبال کســب رضایت شاکیان نبوده و کار 
آنان مقابله با نظام یا اقدام موثر در این راســتا بوده، 
این افراد مفسد فی االرض شناخته شده و باید اعدام 

شوند. 
حجت االسالم سیدرضا سیدحسینی در چهارمین دادگاه 
علنی رســیدگی به جرایم متهمان پرهام اظهار داشت: 48 
شاکی جدید از استان های سیستان و بلوچستان و گلستان 
به جمع شــاکیان پرونده اضافه شــدند و هم اکنون تعداد 

شاکیان در مجموع دو هزار و 85۲ نفر است.
وی بیــان داشــت: چنانچــه قاضــی پرونــده صالح 
بداند کیفرخواســت جدید در خصوص مفســد فی االرض 
بودن ســه متهم پرونده شامل سیداحمد میرمحمدی متهم 
ردیف اول و مهدی و نــادر قوانلو متهمان ردیف های دوم و 

سوم صادر خواهد شد.
وی گفــت: با اضافه شــدن مالباختــگان جدید میزان 
اختالس متهمان ردیف های اول تا ســوم در مجموع ۲81۹ 
میلیارد و 5۹5 میلیون و ۲۳۹ هزار و 84۰ ریال اســت که 
سهم شاکیان گلستانی 11۲۰ میلیارد و 18۳ میلیون و ۲۰۰ 

هزار ریال و بقیه سهم شاکیان سیستان و بلوچستان است.
دادستان گرگان افزود: اقدامات متهمان این پرونده مضر 
به امنیت کشــور بوده و در شهرستان های آزادشهر و سرباز 
)گلستان - سیستان و بلوچســتان( مشکالت زیادی ایجاد 
کرد به طوری که در اســتان سیستان و بلوچستان درگیری 
قومی و قبیله ای و حتی قتل در راستای این پرونده گزارش 

شده است.
سیدحســینی افــزود: مالباختــگان در ایــن پرونده 
ســرمایه های خود را از دست دادند و برخی خانواده ها بر اثر 

طالق زوجین از بین رفته و فروپاشید.
وی تصریــح کرد: متهمان این پرونده به جای کســب 
رضایــت شــاکیان و احقاق حق آنان بیشــتر به دنبال حل 

اختالف بین خودشان بوده اند.

در ادامه رســیدگی بــه این پرونده که حــدود ۳5 نفر 
از شــاکیان نیز حضور داشتند، حجت االســالم محمدرضا 
مزیدی قاضی پرونده از سیداحمد میرمحمدی متهم ردیف 
اول خواســت تا در جایــگاه حضور یابد و از خــود در برابر 

شکایت های جدید دفاع کند.
متهم ردیــف اول با حضور در جایــگاه گفت: اتهامات 
وارده را قبــول ندارم و به هیچ فردی در گلســتان و حتی 
سیستان و بلوچستان )به غیر از ش م ب( به عنوان واسطه و 

چند واسطه دیگر در آن استان بدهکار نیستم.
ســیداحمد میرمحمدی افزود: تمام دریافتی هایی که از 
برادران قوانلو به منظور خرید خودرو و همچنین سود حاصل 
از ســرمایه گذاری در امر واردات لوازم یدکی خودرو دریافت 
کرده ام به آنان بازپرداخت کرده و بدهکار نیستم و مبلغ اعالم 

شده از مجموع شکات نیز به این اندازه نیست.
وی در ادامــه بــا رد اظهارات شــاکیان جدید و قاضی 
مستشار دادگاه مبنی بر اینکه شرکت و کارت بازرگانی برای 

واردات کاال داشــته، گفت: از طریق واردکنندگان سفارش 
کاالی خود را برای فروش در ایران می دادم.

وی همچنین در خصوص دفتر حسابرسی و روزانه محل 
کار خود گفت: دفاتری داشتم اما تحت عنوان دفتر روزانه و 
حسابرســی نبوده که بخشی از آن به سرقت رفت و بخشی 
دیگر در اختیار وکیل قبلی ام است که از پرونده استعفا داد.

پس از وی متهم ردیف دوم مهدی قوانلو با قرار گرفتن 
در جایگاه متهم گفت: اتهامات وارده و مبلغ اعالم شــده از 
مجموع شکات را قبول ندارم اما اینکه به مردم بابت پول های 

پرداختی شان بدهکار هستم را قبول دارم.
مهــدی قوانلو افزود: خودم مالباخته هســتم و از متهم 

ردیف اول به عنوان یک کالهبردار شکایت دارم.
متهم ردیف ســوم هم با قرار گرفتــن در جایگاه گفت: 
مــن در این پرونده نقشــی نداشــتم و از آنجایی که معلم 
بودم اوقات بیکاری را کنار برادرم )مهدی متهم ردیف دوم( 

سپری می کردم.

نــادر قوانلو افزود: من تنها به عنوان پشــتیبان از برادر 
کوچک تر خود در قبال پول های مردم چک می دادم تا بتواند 

به تعهدات خود عمل نماید.
وی یادآور شــد: بــه عنوان اولین ســرمایه گذار در این 
پرونده پیش برادر خــود و پرداخت آن پول به متهم ردیف 

اول، مالباخته و از متهم ردیف اول شاکی هستم.
در جریان این جلســه، متهمان ضمن رد اتهامات وارده، 
به درگیر بودن بر ســر مســائل پرداختی به هم بدون توجه 
به شــکایت های مــردم پرداختند و موضــوع جدید مطرح 
نکردند و وکالی مدافع آنان نیز با حضور در جایگاه به دفاع 
پرداختنــد؛ وکالی متهم ردیف اول اســناد و مدارکی ارائه 
دادند که به گفته خودشان معتبر بوده و در واقع کپی رسید 

بانکی و فیش های واریزی است.
قاضی مزیدی هیچ یک از ســخنان متهمان ردیف های 
اول تا ســوم را به منظور دفاع از کیفرخواست های مطروحه 
وارد ندانســت و بارها به متهمان و وکالی آنان گفت: نسبت 
به اتهامات وارده از خود دفاع کنند و در صورتی که اختالف 
نظر و یا ادعایی نسبت به بدهکاری یا بستانکاری به همدیگر 
دارند با طرح دعوای مجزا در دادگاه صالح نســبت به احقاق 

حق خود اقدام کنند.
گفتنی است پرونده پرهام ۳۳ هزار صفحه و ۲6۰ جلد 
دارد که حداکثر در هشــت جلســه طی روزهای یکشنبه و 
چهارشــنبه هر هفته با موضوع اخــالل در نظام اقتصادی 

رسیدگی می شود.
پرونده های اخالل در نظام اقتصادی کشــور در شــعب 
ویژه رسیدگی می شــود که به درخواست مسئوالن قضایی 
استان گلستان و موافقت معاون اول قوه قضاییه برای سهولت 
دسترسی شاکیان که بیشتر گلستانی هستند این پرونده در 

گرگان مورد رسیدگی قرار می گیرد.
گفته می شــود متهمان لیزینگ خودرو شرکت پرهام با 
تاسیس یک شــرکت و با این ادعا که می توانند خودروهای 
ساخت داخل را چند میلیون تومان پایین تر از قیمت بازار به 
مشتریان بفروشند، میلیاردها تومان در استان های گلستان و 

سیستان و بلوچستان از مردم دریافت کرده اند.

دادستان گرگان خواهان اعدام متهمان پرونده پرهام شد

سقوط تخته سنگ بر روی یک 
دستگاه خودروی سواری عبوری در 
محور چالوس بــه کرج باعث مرگ 

یکی از سرنشینان این خودرو شد. 
و  راهــداری و حمل  اداره  رئیــس 
نقل جاده ای شهرســتان های چالوس و 
کالردشــت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
زمان وقوع این حادثه را عصر یکشــنبه 

اعالم کرد.
مهدی صفایــی توضیــح داد : یک 
دســتگاه خودروی تیبا تیــپ ۲ با چهار 
سرنشین از کرج به ســمت چالوس در 
حرکت بود که در محدوده هفت برادران 
یک قطعه تخته سنگ بر روی آن سقوط 

کرد و یک نفر را به کام مرگ کشاند.
وی افزود : قربانی یک جوان ۲7 ساله 
بــود که در صندلی جلوی خودرو و کنار 

راننده نشسته بود.
صفایی با عالم اینکه خودرو چهار سرنشین داشت، گفت که بقیه سرنشینان از این حادثه جان سالم به در بردند.

سقوطتختهسنگدرجادهکندوانجانیکنفرراگرفت

عضو شــورای شــهر تهران گفت: حمل  و نقل 
دانش آموزان معلول در پایتخت رایگان انجام می شود.

محمد علیخانی در گفت وگو بــا فارس، درباره ضرورت 
توســعه حمل  و نقل عمومی در کشــور اظهار داشت: بدون 
تخصیص اعتبارات قانونی از سوی دولت در این زمینه به طور 
قطع با مشــکل مواجه خواهیم شــد بنابراین توجه به این 

موضوع بسیار حائز اهمیت است.
علیخانی افزود: شــهرداری تهران تمامی توان خود را به 
کار گرفتــه و بیش از این با امکانات محدودی که در اختیار 
اســت نمی توان ســرویس دهی کرد، لذا دولــت باید هرچه 
ســریع تر در عمل به مصوبات قانونــی مجلس و تخصیص 
اعتبــارات مورد نیاز مدیریت شــهری در حوزه حمل  و نقل 

عمومی اقدام کند.

وی درباره اقدامات مدیریت شــهری در بحث بازگشایی 
مدارس اظهار داشــت: با همکاری ســازمان تاکسیرانی)به 
نمایندگی از شــهرداری تهــران(، وزارت کشــور و وزارت 
آموزش و پرورش خوشبختانه ســرویس مدارس قانون مند 
و ضابطه مند شدند و شــرایط ایمنی بر این خودروها حاکم 
شد. همه خودروهای سرویس مدارس ملزم شدند در سامانه 
ثبت نام کنند و بارکد بگیرند و از این طریق والدین می توانند 

از هویت راننده خودرو و صالحیت وی آگاه باشند.
 تخفیف 5۰ درصدی حمل  و نقل عمومی

 برای دانش آموزان
رئیس کمیســیون عمــران و حمل  و نقل شــورا ادامه 
داد: رایگان بــودن حمل  و نقل عمومی برای دانش آموزان و 
دانشجویان اقدام دیگری بود که در زمان بازگشایی مدارس 

اتفاق افتاد و برای تشویق این قشر به استفاده از حمل  و نقل 
عمومی، تخفیف 5۰ درصدی برای اســتفاده از حمل  و نقل 
عمومی)متــرو و اتوبوس( در طول ایام ســال در نظر گرفته 

شده است.
حمل  و نقل رایگان دانش آموزان معلول 

در پایتخت
بــه گفته علیخانــی، 14 میلیــارد تومان به ســازمان 
تاکســیرانی و 8 میلیارد تومان به سازمان اتوبوسرانی اعتبار 
تخصیــص یافته تا جابه جایــی دانش آموزان اســتثنایی و 

دانش آموزان ویلچری رایگان انجام شود.
وی بیان داشت: در تهران حدود 8۰۰ دانش آموز ویلچری 
داریم که با اعتبار اختصاص داده شده به سازمان اتوبوسرانی 

حمل  و نقل این دانش آموزان رایگان انجام می شود.

عضو شورای شهر تهران:

دولت باید سریع تر به وظایف قانونی خود در حوزه حمل  و نقل عمومی عمل کند

مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگســتری 
خراســان رضوی روز یکشــنبه طی اطالعیه ای از 
ممنوع الخروج شدن مدیر عامل شرکت موسوم به 

»سینا بهداشت« خبر داد. 
به گزارش ایرنــا در این اطالعیه آمده اســت: پس از 
اقدامات متعــدد مجموعه قضایی اســتان در زمینه دادن 
فرصت به مســئوالن شرکت موسوم به سینا بهداشت برای 
جبران مافات و انجام تعهدات نســبت به سهامداران و عدم 
همراهی مسئوالن شرکت، به ناچار با هدف دفاع از حقوق 
ســهامداران، برای مسئوالن این شــرکت پرونده قضایی 

تشکیل شد.
بر اســاس این اطالعیه، بسیاری از شهروندان با حضور 
در مرجع صالح قضایی علیه مسئوالن این شرکت شکایتی 
مبنی بر کالهبــرداری، تحصیل مال از طریق نامشــروع، 

خودداری از اســترداد حق دیگران، تدلیس، تهدید، ارعاب، 
اظهارات خالف واقع مدیران در خصوص واگذاری ســهام 
و نقــض ماده ۲4۹ اصالح قانون تجــارت و مواردی دیگر، 

طرح نموده اند.
در ادامه این اطالعیه آمده است: همچنین این شرکت 
دارای تخلفات صنفی متعددی اســت که در این زمینه نیز 
پرونده های مختلف در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل 

شده است.
بر این اســاس با دستور قضایی مدیر عامل این شرکت 
ممنوع الخروج از کشور شده و فعالیت های تجاری شرکت 
نیز براساس ماده 114 قانون آئین دادرسی کیفری متوقف 

و ۲ شعبه فروشگاهی آن پلمب گردیده است.
اطالعیه یاد شــده می افزاید: اقدامات قانونی در زمینه 
احقاق حقوق سهامداران ادامه دارد که پس از حصول نتایج 

اطالع رسانی خواهد شد.
شرکت سینا بهداشت اقدام به عرضه کاالهای بهداشتی 

و آرایشی می کرد.
تیر ماه امســال نیز غالمعلی صادقی دادستان عمومی 
و انقــالب وقت مشــهد در خبری از تعییــن ضرب االجل 
دادســتانی برای شرکت سینا بهداشــت به منظور تأمین 
نقدینگی و پاســخ به شکایت  های سرمایه گذاران خبر داده 
و گفتــه بود: ما اصراری به قضایی کــردن پرونده نداریم و 
در درجه اول مهلتی داده شد تا شاید این شرکت بتواند از 
طریق اموال، نقدینگی یا چک شاکی های خود را راضی کند 

و پرونده  ای تشکیل نشود.
وی افــزود: ایــن مهلت در حــال انقضاســت و اگر 
سینابهداشــت نتواند نقدینگی الزم را تأمین و شاکی ها را 

راضی کند، پرونده قضایی برای آن تشکیل خواهد شد.

مدیر عامل شرکت سینا بهداشت ممنوع الخروج شد

اجســاد 7 زائر ایرانی که بر اثــر تصادف در 2۰ 
کیلومتر بعد از مرز مهران و در خاک عراق جان خود را 
از دست  دادند از طریق مرز مهران وارد کشور شدند. 

به گــزارش خبرگزاری فارس از ایــالم، پنج نفر از این 
اجساد دانشجو هستند.

اسامی کشته ها به شرح ذیل است:
1- خانم حدیثه ملکی فرزند عبداهلل

۲- خانم ساناز چمنی فرزند محمدرضا
۳- خانم نجمه  هارونی فرزند عباس

4- خانم مینا کرامتی راد فرزند احمدعلی
5- خانم مطهره  هاشمی فر فرزند محمدصادق

6- علیرضا برهانیان فرزند مهدی
7- احسان نوبخت فرزند کرامت

الزم به ذکر است، روز شنبه اتوبوس حامل دانشجویان 
دانشــگاه خواجه نصیر همــدان در ۲۰ کیلومتر بعد از مرز 
مهران و در خاک عراق با یــک اتوبوس دیگر برخورد کرده 

که 7 نفر کشته و دو نفر زخمی  شدند.

سرویس شهرستانها: 
تصادف قطار با گله بی چوپان در حوالی شهرستان 

جوین، باعث تلف شدن ۴7 رأس گوسفند شد. 
یک رمپ قطار با یک گله گوسفند برخورد کرد و منجر 

به تلف شدن تعداد زیادی از گوسفند ها شد.
این حادثه که در حوالی شهرستان جوین رخ داد، منجر 
به توقف قطار شد.با اعالم موضوع به پلیس، عوامل انتظامی 
شهرستان جوین برای بررسی موضوع و تشکیل پرونده اولیه 
در محل حاضر می شــوند. اظهــارات راننده قطار و برخی از 
خدمه نشان از آن داشت که این گله با ۲۰۰ رأس گوسفند، 
بی چوپان به حال خود رها شده که این حادثه رخ داده است.

رئیس پلیــس بین الملــل ناجا، از شناســایی و 
دستگیری یک زن متهم به کالهبرداری به مبلغ 25۰ 

میلیارد ریال خبر داد.
سردار هادی شیرزاد به پایگاه خبری پلیس، اظهار داشت: 
زنــی به اتهام کالهبرداري از حدود 15 نفر از شــهروندان و 
صدور چک بالمحل به مبلغ ۲5۰ میلیارد ریال تحت تعقیب 
دستگاه قضائی کشور قرار گرفت.به گفته شیرزاد، این فرد به 
بهانه ســرمایه گذاري در مسکن و خودرو پس از کالهبرداری 
و واگــذاري چــک هــاي بالمحل بــه یکی از کشــورهای 
منطقه گریخت که پلیس بین الملل ناجا بالفاصله بر اســاس 
اعالم مقام قضائی ضمن ارتباط با سازمان اینترپل، برای وی 
درخواست صدور اعالن قرمز کرد. وی افزود: اینترپل تهران، 
پس از ارسال حکم جلب بین المللی متهم به کشورهای عضو 
سازمان اینترپل توانست با اســتفاده از ردیابی های ویژه، در 
کمتر از دو ماه محل اختفای وی را شناسایی کند. رئیس پلیس 
بین الملل ناجا اظهار داشــت: با هماهنگي هاي انجام شده با 
مقامات کشــور محل اختفای متهم، فرد کالهبردار دستگیر 
و از طریق یکی از مرزها به کشــور انتقال و برای رسیدگی به 

پرونده به مراجع قضائی تحویل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: 
قاچاقچی ارز در سردشــت به پرداخت ۶۹ میلیارد و 

۸۹۹ میلیون ریال جریمه محکوم شد. 
محمد اقوامــی در گفت و گو با ایرنا افزود: این قاچاقچی 
قصد داشــت 6۲4 هزار و ۳4۰ دالر آمریــکا را به خارج از 
کشــور منتقل کند و دالرها را به طــرز ماهرانه ای در داخل 
یک دستگاه خودرو »سانتافه« جاسازی کرده بود. وی اظهار 
داشت: این فرد قصد داشت این محموله را از طریق بازارچه 
مرزی کیله سردشــت به عراق منتقل کند که به دام پلیس 
افتاد و پس از ارجاع این پرونده به شعبه تعزیرات حکومتی 
شهرســتان سردشت، جریمه شــد.وی از ضبط خودرو این 

قاچاقچی و دالرهای قاچاق به نفع دولت خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس گفت: با تالش 
با جعل و کالهبرداری پلیس  کارآگاهان اداره مبارزه 
آگاهی اعضای باند جاعالن حرفه ای مدارک تحصیلی 

در این شهرستان دستگیر شدند. 
ســرهنگ بیژن جنتــی در گفت و گو با ایرنــا افزود: در 
پی دریافت گزارش های مردمــی مبنی بر فعالیت یک باند 
در زمینــه جعل اوراق قضایی و مدارک تحصیلی در فردیس 
رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با 
جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی گفــت: کارآگاهان بــا هماهنگی مقــام قضایی به 
مخفیگاه متهم اصلی اعزام شده و نامبرده را دریک عملیات 

غافلگیرانه دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.
وی اظهار داشــت: در بازرســی از مخفیگاه این جاعل 
حرفه ای تعدادی مهر برجسته ادارات دولتی و تعداد زیادی 

مدارک تحصیلی جعلی کشف شد.
جنتی گفت: متهم در بازجویی هــای صورت گرفته به 
جعــل اوراق و مهرهای ادارات و اشــخاص با همکاری ۲ نفر 
دیگر اعتراف کرد که با هماهنگی مقام قضایی همدســتان 

وی دستگیر شدند.

سرپرســت خوابگاه دانش آموزی شــهر پیش قلعه شهرستان مانه و 
سملقان که یکی از دانش آموزان را کتک زده بود، برکنار شد. 

مدیرکل آموزش و پرورش خراســان شــمالی، به ایرنا گفت: سرپرست خاطی 
خوابگاه شبانه روزی امام محمد باقر)ع( در شهر پیش قلعه، به علت رفتار غیرمسئوالنه 
و ضرب و شتم این دانش آموز، از سمت خود عزل شد. عباس سعیدی اظهار داشت: 
دستور عزل سرپرست این خوابگاه شبانه روزی به مدیر آموزش و پرورش شهرستان 
مانه و سملقان ابالغ شده است. اواسط هفته گذشته یک دانش آموز مقطع متوسطه 
در شهر پیش قلعه، به علت آنچه که شلوغی وی در خوابگاه عنوان شده، مورد ضرب 
و شــتم سرپرســت خوابگاه قرار گرفت که کارش به بیمارستان کشید. سرپرست 
 خوابگاه به ســرعت او را به بیمارستان پورسینای شــهر آشخانه منتقل کرده بود.
هم اینک حال این دانش آموز، که یک شــب را در بیمارستان بستری بوده، خوب و 
 مساعد است و البته خانواده وی هیچ شکایتی از این سرپرست خاطی خوابگاه نکرده اند.

معاون فرماندار مانه و سملقان هم با حضور در منزل این دانش آموز، از وی دلجویی 
کرده بود.

مسئول بانوان انجمن جانبازان نخاعی ایران گفت: در کشور ۳۰ بانوی 
جانباز قطع نخاعی داشــتیم که ۶ تن از آنان، به فیض عظیم شهادت نائل 

آمده و در زمان حاضر 2۴ بانوی جانباز قطع نخاعی داریم. 
به گزارش خبرنگار ایرنا، آمنه احمدی در حاشــیه نشســت نماینده ولی فقیه 
در گیالن با بانوان جانبازان نخاعی کشــور در هتل سفید کنار بندرانزلی در جمع 
خبرنگاران با  اشاره به وجود بیش از هشت هزار جانباز زن در کشور افزود: متأسفانه 
بانوان جانباز قطع نخاعی در ســال های گذشته رها شده بودند و به صورت منسجم 

به آنها رسیدگی نمی شد.
احمدی با  اشاره به اینکه بانوان جانباز قطع نخاعی از نبود آسایشگاه رنج می برند 
تأکید کرد: با توجه به کم لطفی هایی که در چند سال گذشته نسبت به این جانبازان 

شده، پیگیر مطالبات معوقه آنها هستیم. 
وی بــا بیان اینکه بانوان جانبــاز قطع نخاعی گمنام هســتند گفت: جامعه، 
شناختی نســبت به خانم های جانباز قطع نخاعی ندارد در حالی که تنها خواسته 
آنان ایجاد یک آسایشــگاه در تهران است. وی یادآور شد: اکثر بانوان جانباز والدین 

خود را از دست داده و مجرد هستند و همواره نگران آینده شان هستند.
احمدی با  اشــاره به مشــکالت درمانی و عصبی بانوان جانباز همچنین بیان 
کرد: متأســفانه با باالرفتن سن و سال بانوان جانباز قطع نخاعی دردهای عصبی و 

معضالت و مشکالت بیشتری  گریبانگیر آنان می شود.

از  پایتخت  آگاهی  پلیس  پایگاه هشــتم  رئیس 
بازداشت دو سارق و اعتراف آنها به ۴۰۰ فقره سرقت 

موتورسیکلت خبر داد.
به گزارش پلیس پایتخت، ســرهنگ علــی عزیزخانی 
گفت: اول مهرماه بود که سارقان در حال سرقت یک دستگاه 
موتورســیکلت در خیابان حافظ بودند. با سر رسیدن مالک 
موتــور، وی بر اثر درگیری با ســارقان از ناحیه صورت دچار 
آسیب دیدگی شــد. در این درگیری یکی از سارقان متواری 
شد و ســارق دیگر توسط پلیس دستگیر و پس از تحقیقات 
اولیه پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار پلیس آگاهی 
قرار گرفت.به گفته عزیزخانی، متهم درباره شــیوه سرقت ها 
گفت: به همراه همدســتم اقدام به سرقت موتور می کردیم، 
من در نقش زاغ زن بودم، او موتور را روشن می کرد و بالفاصله 
از محل متواری می شدیم، همدســتم موتورهای مسروقه را 
به یکی از همشهریانش می فروخت. این متهم افزود: تاکنون 
نزدیک به 4۰۰ دســتگاه موتورسیکلت به این شیوه سرقت 
کرده و بیشــتر ســرقت های خود را نیز در محدوده خیابان 
کارگر، جمهــوری، طالقانی و حافظ انجــام می دادیم.رئیس 
پایگاه هشتم پلیس آگاهی پایتخت اظهار داشت: در تحقیقات 
مشخص شد سارقان پول حاصل از سرقت موتورسیکلت ها را 
صرف خرید مواد مخدر می کردند که با توجه به اعتراف سارق 
و انجام تحقیقات پلیســی همدست وی نیز در مخفیگاهش 
دستگیر شد. همچنین با دستگیری متهم دوم پرونده، مالخر 
موتورهای ســرقتی نیز در یکی از شــهرهای اطراف تهران 
شناســایی و دستگیر شــد.به گفته عزیزخانی،  ارزش ریالی 

سرقت ها 6۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

معــاون حقوق بشــر و امور بین الملــل وزارت 
دادگســتری و دبیر مرجع ملی کنوانســیون حقوق 
کودک گفت: هم اکنون حدود 5۰۰ هزار کودک اتباع 
خارجی در سراســر کشور بدون مشکلی به تحصیل 

مشغول هستند. 
»محمود عباســی« در جلسه بررســی حقوق کودکان 
در یزد افزود: این وضعیت برای ایران یک افتخار محســوب 
می شود در حالی که برخی کودکان و دانش آموزان کشور ما 
برای تحصیل در مدارس غیرانتفاعی باید نسبت به پرداخت 

هزینه اقدام کنند.
وی ادامه داد: ایجاد زمینه مناســب برای ادامه تحصیل 
دانش آمــوزان بخصوص کودکان جــزو برنامه های محوری 
نظام اســالمی برای همه اقشار به خصوص اتباع است که در 

ایران زندگی می کنند.
عباســی به تصویب آیین نامه ساماندهی کودکان کار و 
خیابانی در کشــور اشاره کرد و همکاری بخش های اجرایی 
و فرهنگی را برای تحقق آن به صورت کامل خواســتار شد 
و اظهار داشــت: باید حقوق کودکان به رســمیت شناخته 
شود و  تمام دستگاه ها و مسئوالن بر اساس مقررات و سند 

تدوین شده در این خصوص وظایف خود را انجام دهند.
معاون حقوق بشــر و امور بین الملل وزارت دادگستری 
افزود: برای اجرا شدن قوانین  در راستای رعایت کودکان به 

بازنگری در تصمیم گیری ها و سیاست ها نیاز است.
عباسی از مسئوالن خواست عالوه بر اجرای برنامه های 
اعالمی و ابالغی به صورت اســتانی بر حسب ضرورت اقدام 

کنند.

فرمانده انتظامی البرز اعــالم کرد که با تالش 
ماموران انتظامی حدودیک هزار کیلوگرم انواع مواد 
مخدر طی یک هفته گذشته در این استان کشف و 

ضبط شد. 
سرتیپ عباسعلی محمدیان درجمع خبرنگاران افزود: 
این مواد شــامل تریاک، شیشــه، هروئین و حشیش بوده 

است.
طی این مــدت ۲۹ قاچاقچــی، ۲۹8 نگهدارنده، ۹1 
توزیع کننــده و 487 معتاد دســتگیر و 1۲ وســیله نقلیه 

توقیف شده است.
از مجموع مواد مخدر کشــف شــده بیــش از هفت 

هزارکیلوگرم در داخل استان و بقیه طی عملیات مشترک 
با سایر استان های دیگر کشف شده است.

فرمانده انتظامی اســتان البرز اظهار داشت که پلیس 
استان البرز اقدامات خوبی برای جمع آوری معتادان متجاهر 
درسطح این استان انجام داده اما به دلیل عدم وجود اردوگاه 
بازپروری معتادان،  تعدادی از این  افراد با توجه به چند بار 

دستگیری همچنان در معابر عمومی دیده می شوند.
محمدیان  به اجرای طرح های پاکســازی در مناطق 
آلوده اســتان البرز اشاره کرد و افزود: طرح پاکسازی نقاط 
آلوده در مناطق مختلف در حال اجرا اســت که به صورت 
مستمر با برنامه ریزی های اطالعاتی و عملیاتی اجرا می شود.

بازداشت موقت معاون  از  دادستان عمومی  اراک 
امور معدنی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

مرکزی به اتهام دریافت رشوه خبر داد.
عباس قاســمی  در گفت وگو با خبرنگار فارس در اراک 
اظهار کرد: به منظور رســیدگی به پرونده دریافت رشوه از 
ســوی معاون امور معدنی سازمان صمت استان مرکزی این 
فرد با دســتور قضایی بازداشت شــد. وی با بیان اینکه این 
بازداشــت موقت بوده و به اتهام دریافت رشوه است، تصریح 
کرد: افرادی از جمله یکی از معدن داران اســتان نیز در این 
رابطه دســتگیر شده اســت. دادســتان اراک گفت: زوایای 
مختلف این پرونده پس از بازجویی و انجام تحقیقات بیشتر 

به اطالع مردم رسانده خواهد شد.
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