
امحاء مواد مخدر
تبریز – خبرنگار کیهان:  فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی از 

امحاء یک هزار و 10 کیلوگرم مواد مخدر در تبریز خبر داد.
سرتیپ حسین عبدی به نحوه کشف این مواد اشاره کرد و افزود: موادمخدر 
امحاء شــده  در 932 طرح اســتانی در قالب دو هــزار و 252 مرحله عملیات 
پلیسی کشف که از این میزان 480 کیلوگرم هروئین و بقیه موادمخدر صنعتی 

غیردارویی بوده که در این مراسم معدوم شدند.
کشف کاالی قاچاق

قزوین – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان البرز از کشف کاالی 
قاچاق در این شهرستان خبر داد. 

ســرهنگ »بهرام منصوری« گفــت: ماموران یگان امداد این شهرســتان 
در راســتاي اجراي طرح ارتقاء امنیت اجتماعي و مبــارزه با قاچاق کاال حین 
گشــت زنی در آزاد راه قزوین- کرج به یک دستگاه سواری مشكوك و دستور 

ایست صادر کردند.
وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به ایســت پلیس، از محل متواری شد 
که پس از تعقیب و گریز ماموران، خودرو متوقف و در بازرســی ماموران تعداد 

110 ثوب کاپشن خارجی قاچاق کشف شد.
وی ارزش تقریبی کاالهای قاچاق را 300 میلیون ریال ذکر کرد. 

کشف دام سرقتی
ساری– خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان ساری از کشف احشام 

سرقتی در شهرستان خبر داد.
ســرهنگ ناصر علی صفر پور افزود: با انجام بررســی مامــوران موفق به 

شناسایی دو سارق حرفه ای سابقه دار شدند.
او گفت: متهمان در عملیاتی ضربتی دســتگیر و در بازرســیهای به عمل 
آمده از محل نگهداری دامهای ســرقتی توسط آنان 31 راس گوسفند سرقتی 

کشف شد.
وی اضافه کرد: : متهمان پس از تشــكیل پرونده به مرجع قضائی معرفی 

شدند.
رفع تصرف از اراضی ملی

یزد – خبرنگار کیهان: رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: 184 هكتار 
و 800 متر از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش دو هزار و 500 میلیارد ریال 

به بیت المال اعاده شد.
غالمعلی دهشیری اظهار داشت: بیش از 147 پرونده در این رابطه طرح و 

48 فقره پرونده منتهی به صدور رأی شده است.
وی ادامه داد: از مجموع  اراضی اعاده شده به بیت المال 154 هكتار متعلق 
به راه و شهرسازی و 30 هكتار و800 متر از این اراضی در تولیت منابع طبیعی 

بوده است.
به گفته وی: تعداد متهمین پرونده های رسیدگی شده را 83 نفر اعالم کرد 

و ادامه داد: در ارتباط با 6 مورد از اراضی حكم قلع و قمع اجرا شد.
تصادف زنجیره ای 

مشهد– باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس  مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشكی نیشابور از برخورد هشت دستگاه خودرو با یكدیگر در کیلومتر 15 جاده 

نیشابور- مشهد خبر داد. 
قاسم مشار موحد، گفت: بر اثر برخورد هشت دستگاه خودرو با یكدیگر در 

کیلومتر 15 جاده نیشابور - مشهد 14 نفر مصدوم شدند.
او ادامه داد: در پی این حادثه یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس و سه دستگاه 

آمبوالنس به محل اعزام شد.
موحــد تصریح کرد: مصدومــان این حادثه بعد از ارائــه خدمات اولیه به 

بیمارستان های 22 بهمن و حكیم نیشابور انتقال یافتند.
کشف مشروبات الکلی

بندر عباس – تســنیم : فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم از کشف 
یكهزار و 700 لیتر مشروبات الكلی در بخش جنوبی این جزیره خبر داد. 

ســرهنگ محمد ساالری ، گفت: ضابطان و کارکنان ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه قشــم موفق به کشف دو هزار بطری مشــروبات الكلی به حجم تقریبی 
1700 لیتر از یک قایق در بخش شــهاب و در ســاحل سوزا شهرستان قشم 

شدند.
وی افزود: در بازرســی انجام شده از واحدهای صنفی مذکور که با حضور 
کارشناسان جهادکشاورزی انجام گرفت، مقادیر زیادی سموم کشاورزی ممنوعه 

کشف شد.
کشف سوخت قاچاق

کیش – خبرگزاری صدا و سیما: فرمانده انتظامی و پایگاه دریابانی کیش از 
کشف سوخت قاچاق از یک لنج باری درآبهاي اطراف کیش خبر داد.

سرهنگ علي اصغر جمالي گفت: نیروهای پایگاه دریابانی هنگام کنترل نوار 
مرزی به یک فروند لنج باری که در حال گذر به سمت مرز بود، مشكوك شدند 
که پس از توقیف آن در بازرسي 21 هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف و ضبط 

و همچنین پنج خدمه این لنج باری را دستگیر و تحویل مقام قضائی دادند.
فرمانده پایگاه دریابانی کیش، افزود: این افراد پس از جمع آوری ســوخت 
به صورت شــبانه با حضور در نقطه صفر مرزی و حتی ورود به آب های مرزی 
کشــورهای حاشیه خلیج فارس اقدام به فروش سوخت های جمع آوری شده به 

شناورهای خارجی می کنند.
انفجار در مرکز جهاد دانشگاهی

ســرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی ارومیه از مصدوم شدن شش نفر بر 
اثر انفجار در مرکز رشد جهاد دانشگاهی این شهرستان خبر داد. 

سرهنگ کریم اکبری ، گفت: پس ازحضور ماموران در محل و بررسی اولیه 
مشخص شد،در این حادثه شش نفر مصدوم شده که به کمک گروه های امدادی 

به مراکز درماني انتقال یافتند.
وی خاطرنشان ســاخت: برابر اعالم حاضران این انفجار در کارگاه پرورش 
قــارچ در هنگام ضدعفونی کــردن مواد اولیــه رخ داده و علت دقیق و میزان 

خسارت وارده به این مرکز در دست بررسی است.
تصادف اتوبوس با تیبا

بوشــهر – فارس: رئیس  شــبكه بهداشت و درمان دشــتی از تصادف یک 
دستگاه اتوبوس با خودروی تیبا در محور دشتی، خبر داد. 

پرویز احمدی، اظهار داشــت: در برخورد اتوبوس با خودرو سواری تیبا در 
محور کاکی به بادوله در شهرستان دشتی سه نفر کشته و یک نفر مصدوم شد.
وی افــزود: در این حادثه دو  نفر دارای عالئم حیاتی بودند که در مســیر 
اعزام به بیمارستان دشتی جان سپردند، همچنین دو نفر به بیمارستان زینبیه 
خورموج منتقل شدند که یک نفر به  علت شدت جراحات فوت کرد و نفر دیگر 

برای ادامه درمان به بیمارستان برازجان اعزام شد.
شکار شکارچی

بیرجند – خبرگزاری صدا و ســیما: رئیس  اداره حفاظت محیط زیســت 
زیرکوه از دستگیری دو نفر متخلف شكار کل وحشی در این شهرستان خبر داد.
صادقی افزود: از این شــكارچیان الشه یک رأس کل وحشی و یک قبضه 

اسلحه و ادوات شكار کشف و ضبط شد.
وی گفت: جریمه شكار غیرمجاز کل وحشی 100میلیون ریال است.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

روش عجیب یک مامور جایگاه بنزین در 
ونزوئال مورد توجه رانندگان قرار گرفت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، راننده ای 
که خودرو خود را در نزدیكی یكی از ایستگاه های 
پمپ بنزین پارك کرده بود، نتوانست از نظافت غیر 
عادی مأمور ایستگاه بدون توجه چشم پوشی کند.

براســاس تصاویر منتشر شــده توســط این راننده در فضای مجازی، مأمور 
ایســتگاه برای نظافت و تمیزی و ضد عفونی کردن محل از شلنگ جایگاه بنزین 

استفاده می کند تا به جای آب با بنزین با فشار زیاد محل را نظافت نماید.

شست وشوی زمین 
با »شلنگ بنزین«

 به جای آب!

سطل های زباله در سطح شهر نیویورک 
تناسبی با جمعیت موجود ندارد و این موضوع 
باعث می شــود تا نیمه های شب، ردیفی از 
زباله ها سراسر کوچه ها و خیابان های مناطق 

پرجمعیت را بگیرد.
به گزارش تســنیم، یكی از معضالتی که در 

شهر نیویورك آمریكا بســیاری از مردم با آن رو به رو هستند، مسئله جمع آوری 
زباله ها و انباشت آنها در معابر اصلی شهر است چراکه این شهر ساالنه 14 میلیون 

تن زباله تولید می کند که نسبت به دیگر شهر های جهان بسیار بیشتر است. 
 نیویورك همچنین متراکم ترین شهر آمریكا است و خیابان های باریک و 
پرترافیک آن، جمع آوری تمام زباله ها را از سطح شهر با مشكل رو به رو می کند.
 نیویورکی ها، کیســه های پاره شده و پر از پوست موز، قهوه و مواد غذایی 

فاسد شده خود را مقابل منازلشان رها می کنند.
مشكالت مدیریت پســماند چیز جدیدی برای نیویورك نیست؛ در تاریخ 
این شــهر تا اواســط دهه 1900 روش اصلی نیویورك برای دفع زباله ها صرفاً 
ریختــن آن به اقیانوس بــود!  در حال حاضر سیســتم مدیریت و جمع آوری 
پسماند ها در نیویورك، به دو روش انجام می شود؛  زباله ها از طریق دو سیستم 

جداگانه، یكی عمومی و دیگری خصوصی جمع آوری می شوند.
بســیاری از کارمندان مراکز جمع آوری زباله با کمبود دستمزد و مشكالت 
گسترده مواجه هستند و آنها نسبت به انجام صحیح کار خود کوتاهی می کنند.

افزایش موش ها در سطح شــهر نیویورك، محصول ازدیاد زباله ها در این 
شهر بزرگ اســت؛ میزان اعالم شكایت از موش ها به نهادهای شهری از تعداد 
تقریبــی 2400 مورد در ســال 2014 به تقریبا 6 هزار مورد در ســال جاری 

رسیده است.

کابوس زباله ها 
در نیویورک

که  آمریکایی  سیاه پوست  پیر مرد  یک 
مشــغول خواندن کتاب مقدس مسیحیان 
بود، مــورد حمله وحشــیانه یک زن قرار 

گرفت.
بــه گزارش تســنیم به نقــل از دیلی میل، 
پیرمرد سیاه پوســت 79 ســاله ای کــه در مترو 

شهر »نیویورك« مشغول به خواندن انجیل برای مسافران مترو بود، توسط زنی 
مورد حمله وحشیانه قرار گرفت!

به گفته اورژانس مترو، سر این پیرمرد به 30 بخیه احتیاج پیدا کرده است!

شکستن سر 
»پیرمرد اِنجیل خوان« 

در آمریکا!

6 کودک و 3 زن در جــاده ای واقع در 
شمال مکزیک هدف حمله نیروهای کارتل 
مواد مخدر مکزیک قرار گرفتند و کشــته 

شدند. 
به گزارش ایســنا، تمامی ایــن 9 قربانی از 
اعضای خانواده بزرگ آمریكایی »لبارون مورمون« 

بودند که از دهه ها قبل در شمال مكزیک و نزدیكی مرز ایاالت متحده سكونت 
دارنــد. به گفته بازماندگان ایــن حادثه، نیروهای کارتل مواد مخدر مكزیک با 
کمین کردن در یكی از جاده های دورافتاده این کشــور به سه دستگاه خودرو 

تیراندازی کردند و یكی دیگر از خودروها را به آتش کشیدند. 
وزیر امنیت مكزیک اعالم کرده این کارتل احتماال کاروان خودروهای این 
خانواده را با باندهای تبهكار رقیب که برای به دست گرفتن کنترل منطقه نزاع 
دارند،  اشــتباه گرفته اند. این حمله در منطقه ای دورافتاده و کوهستانی اتفاق 

افتاده که کارتل »سینالوآ« با یک باند دیگر درگیر جنگ بوده است.
بــه گفته اعضای بازمانده از این خانــواده، با آغاز تیراندازی ها یكی از زنان 
خانواده از خودرو پیاده شــد و دستان خود را به نشانه تسلیم و اینكه تهدیدی 

وجود ندارد، تكان داد اما نیروهای کارتل این زن را از پا درآوردند.
شــش کودك کشته شــده در این حادثه چهار پســر و دو دختر شامل 
دوقلوهای هشــت ماهه و کودکان 2، 10، 11 و 12 ساله بودند. در این حادثه 
همچنین هشت کودك زنده مانده اند و  چند نفر از جمله دو کودك 9 ماهه و 

چهار ساله تیر خورده و به شدت زخمی شده اند.
کارآگاهان  بیش از 200 پوکه گلوله در محل حادثه کشف کرده اند که از 

رگبارهای نیروهای کارتل بر جای مانده است.
در این حادثه برخی از قربانیان به صورت زنده به آتش کشیده شده و برخی 

دیگر بر اثر تیراندازی جان باخته اند.

جنایت باندهای 
مواد مخدر 

مکزیکی

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

وصول ۷۳۰۰ میلیارد تومان از معوقات بانکی 
در6 ماه اول امسال با پیگیری قضایی

        دعوتنامه تعاونی اعتبار ایثارگران ظفر
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم  

از کلیه سهامداران محترم تعاونی دعوت به عمل می آید، تا در مجمع عمومی عادی نوبت دوم، 
که راس ســاعت 9 صبح روز پنجشــنبه مورخه 98/9/21 در مسجد الزهرا)س( شهرک شهید 

الماسی برگزار می شود، حضور بهم رسانند. 
دســتور جلسه: 1- اســتماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در 

خصوص صورت های مالی سال 1396 و 1397، 3- انتخاب هیئت مدیره 4- انتخاب بازرس

تاریخ انتشار: ۹۸/۸/1۶

هیئت مدیره تعاونی

تبریزـ خبرنگار کیهان:
سازمان اطالعات سپاه عاشــورا از متالشی شدن باند تولید و توزیع 

سکه های تقلبی طال و اسکناس های جعلی در کشور خبر داد. 
ســربازان گمنام امام زمان )عج( ســازمان اطالعات سپاه عاشورا در یک اقدام 
اطالعاتی، باند تولید و توزیع ســكه های تقلبی طال و اسكناس های جعلی در کشور 
را شناســایی و با همكاری و دســتور مقام قضایی استان دســتگیر و تحویل مقام 

قضایی کرد.
یكی از متهمین این پرونده، کارمند یكی از بانک های شــعب کشور بوده که با 
سوء استفاده از موقعیت شغلی خود، اقدام به تحویل دسته چک های خام مربوط به 
اشخاص و شــرکت های دولتی به اعضای باند کرده و از آن در سطح بازار استفاده 

می کردند.
ضمنا اعضای این باند با تهیه اسكناس های جعلی و جاگذاری آن ها در دستگاه 

ATM، قصد توزیع آن ها در سطح بازار کشور را داشتند.
نفــر اصلی این باند با شبكه  ســازی و جذب  افراد از شــهر های تبریز، ارومیه، 
زنجان، تالش و کرج اقدام به فروش ســكه های تقلبی در ســطح بازار طال و سكه 

کشور می کرد.

متالشی شدن باند تولید و توزیع 
سکه های تقلبی طال و اسکناس های جعلی در کشور 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: براساس افکارسنجی 
وزارت اطالعــات، بیش از ۷6 درصــد مخاطبان از 
اقدامات اخیر قوه قضائیه در توسعه عدالت و برخورد 

با مفاسد اقتصادی اظهار رضایت کرده اند.
به گزارش میزان، غالمحسین اسماعیلی در سیزدهمین 
نشســت خبری با اصحاب رسانه، ماموریت مهم قوه قضائیه 
را اجــرای عدالت و مبارزه با مفاســد، احقاق حقوق مردم و 
بیت المال بدون توجه به خطــوط قرمز موهوم و غیرواقعی 
دانست و گفت: رویكرد ما در حوزه اطالع رسانی، امیدآفرینی 
و اعتمادسازی اســت. براساس افكار ســنجی اخیر وزارت 
اطالعات، بیــش از 76 درصد از شــرکت کنندگان در این 
افكار ســنجی اقدامات اخیر قوه قضائیه را در توسعه عدالت 
و برخورد با مفاسد اقتصادی را پسندیده اند و اظهار رضایت 

نموده اند.
جزئیات رای حادثه تصادف معروف راننده پورشه

اســماعیلی با  اشــاره به تصادف جنجالی یک دستگاه 
پورشه در اصفهان و مرگ یكی از شهروندان گفت: بر اساس 
رای دادگاه، راننده متخلف)که پس از تصادف مدعی شده بود 
دیه مقتول را می پردازد( به یک فقره دیه کامل و ده فقره دیه 
جراحات وارد شــده به مصدوم قبل از فوت، تحمل سه سال 
حبس، ممنوعیت دو سال خروج از کشور و یک سال خدمت 
رایگان در یكی از مراکز نگهداری اشــخاص معلول و به ویژه 

معلولین ناشی از تصادفات محكوم شده است.
موفقیت دستگاه قضا در وصول مطالبات معوق بانک ها
وی در مــورد گزارشــاتی از اســترداد اموالــی کــه با 
پیگیری های قضایی به بیت المال بازگشــته، افزود: در شش 
ماهه اول امســال، 7 هزار و 300 میلیارد تومان از مطالبات 
معوق بانک ها با اقدامات ثبت اســناد وصول شــده است که 
این رقم در مقایسه با عملكرد 6 ماهه مشابه سال قبل، 146 

درصد رشد داشته است.
مستندات فراوانی در پرونده »زم« به دست آمده است
 ســخنگوی دســتگاه قضا در پاسخ به ســوالی درباره 
»روح اله زم« و اینكه اتهاماتش در حد محاربه اعالم شده است 
و اینكه آیا بازداشت های دیگری در این زمینه وجود داشته یا 
خیر؟ گفت: تحقیقات مفصلی انجام شده و مستندات فراوانی 
به دســت آمده است. براساس تحقیقات و مستندات حاصله 
ارتباط مستمر و وابســتگی این فرد به سرویس های بیگانه 
محرز شده و نحوه ارتباط مشخص شده است. وجوهی که از 
سرویس های اطالعاتی کشور های مختلف اخذ کرده، احصاء 

شده و مطالب خیلی خوبی را به دست آوردیم.
اسماعیلی ادامه داد: عالوه بر آن مشخص شد همانگونه 
که ادعا می شــد کــه این فرد یــک حالت ســرکردگی و 
سرشبكه ای و محوریت برای بسیاری از شبكه های ماهواره ای 
خارج از کشور و خیلی از برنامه های خبری برون مرزی پیدا 

کرده بود و این ارتباطات و مرجعیت و محوریت این شخص 
به دست آمده است.

وی بیان داشــت: اینكه این شخص حلقه ارتباط برخی 
از این شبكه ها با ســرویس های بیگانه بوده، به دست آمده 
است. اشــراف بسیار مناســبی از این طریق درخصوص هم 
سرویس های اطالعاتی کشور های بیگانه که برخی از عناصر 
خود فروخته داخلی را در خدمت داشــتند به دست آمده و 

زنجیره ارتباطی اینها پیدا شده است.
احضار برخی افراد 

در رابطه با دروغ »دختر آبی«
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درباره حواشی 
ماجرای »دختر آبی« و دروغ پردازی های برخی ســایت ها و 
تكرار آن توســط برخی از نماینده های مجلس اظهارداشت: 
تا امروز عكس العمل مناســبی را از سوی نهاد های ذی ربط 
شاهد نبودیم. بر همین اساس پرونده ای در دادسرای عمومی 
و انقالب تهران تشكیل شده اســت و برخی از افراد در این 
رابطه احضار شــدند و تحقیقات از آنها انجام شــده اســت. 
همانگونه که وعده دادیــم چنانچه نهاد های نظارتی صنفی 
تكلیف خودشــان را انجام ندهند مــا وظیفه قانونی را انجام 

خواهیم داد و انجام این وظیفه را هم آغاز کرده ایم.
آخرین اخبار درباره پرونده »سیف« و »عراقچی«

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده ولی اله سیف و 
احمد عراقچی )رئیس کل و معاون ارزی سابق بانک مرکزی( 
گفت: روند پرونده نیازمند تحقیقات تكمیلی اســت. دادگاه 
مقرر کرده است که بخش هایی که به عنوان نقص در پرونده 
مشهود اســت و نیازمند به تحقیقات تكمیلی است؛ چه در 

مواردی که ادعا می شود مصوباتی داشته اند، چه در مورادی 
که ادعا می شــود مراحل قانونی و دستوری از مقامات دیگر 
داشته اند و همچنین مواردی که ادعا می شود موضوع ارز به 
این مقدار که در پرونده مطرح اســت بسنده نمی کند و این 

ارقام، ارقام بیشتری است.
اخراج 6 قاضی 

در فرآیند رسیدگی به صالحیت قضاوت
وی دربــاره 6 قاضی فاســدی که اخیــرا از کار برکنار 
شده اند، اظهارداشــت: بار ها اعالم کردیم که با فساد تعارف 
نداریم، اراده قوه قضائیه برخورد با هر نوع فســاد در هرکجا 
است و اعالم کرده ایم که یكی از اولویت های ما درون دستگاه 
قضا اســت و هرکجا با تخلفی در درون دستگاه قضا مواجه 

می شویم با آن برخورد می کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: سلب صالحیت قضایی در 
قضاوت شرایط سنگینی دارد کسی اگر شرایط قضاوت را از 
دســت داد به وی گفته می شود که شما دیگر حق قضاوت 
نداری ممكن اســت هیچ یک از عناوین مجرمانه نیز برای او 
به اثبات نرسیده باشد. آنچه دادستان کل کشور مطرح کرد 
ناظر بر پرونده های مطروحه در فرآیند رسیدگی به صالحیت 
قضات بود نه موضوع مربوط به جرائم قضات که در دادســرا 

رسیدگی می شود.
تحقیقات مقدماتی در رابطه با پرونده خصوصی سازی 

رو به اتمام است
اسماعیلی با اشاره به پرونده خصوصی سازی گفت: تعداد 
زیادی از شــرکت هایی که توسط ســازمان خصوصی سازی 
واگذار شــده بود را بررســی کردیم و تحقیقات مقدماتی رو 

به اتمام اســت و امیدواریم که هر چه سریع تر این تحقیقات 
به پایان برســد. به محض اینكه موجبات قانونی فراهم شود 
متهم یا متهمینی که در این پرونده بازداشت هستند با قرار 
قانونی آزاد می شوند و ما روند تحقیقات خود را ادامه دهیم.

وی ادامــه داد: ورود دســتگاه قضایی بــه این قبیل از 
پرونده ها صرفا به عنوان یک جرم فردی و شخصی به کسی 
که منفعت شخصی داشته باشد نیست، ورود ما برای حمایت 
از حقوق مردم و بیت المال اســت و هر کجا فرآیند واگذاری 
و اقدامات مدیران برخــالف قوانین و موجب تضییع حقوق 
مردم یا بیت المال شــود هر چند فرد مرتكب نفع شــخصی 
نشده باشد قوه قضائیه در برابر این قبیل اعمال خالف قانون 
خواهد ایستاد و از حقوق مردم و بیت المال دفاع خواهد کرد.
صدور کیفرخواست برای 18 متهم پرونده پرواز یاسوج
ســخنگوی قوه قضائیه درباره سرنوشت پرونده سقوط 
هواپیما در یاســوج گفــت: در این پرونده بــرای 18 متهم 
کیفرخواســت صادر شد که 15 نفر شخص حقیقی هستند 
)از مدیران و کارکنان بخش های مختلف این صنعت( و سه 
نفر نیز شخصیت های حقوقی هستند که از نظر دادسرا مجرم 

شناخته شده اند، درباره آنها کیفرخواست صادر شد.
رسیدگی خارج از نوبت به پرونده حادثه قطار سمنان

اســماعیلی در پاسخ به ســؤالی درباره آخرین وضعیت 
پرونده حادثه قطار سمنان، گفت: در سفر ریاست قوه قضائیه 
به اســتان آذربایجان شــرقی یكی از مطالبات مطرح شده، 

تعیین تكلیف پرونده حادثه قطار سمنان بود. 
وی ادامه داد: پیرو پیگیری های قبلی، دستور ریاست قوه 
قضائیه ابالغ و خواســته شد که تسریع کنند، دیروز پرونده 
حادثه قطار ســمنان از ناحیه دادسرا با صدور کیفرخواست 
نسبت به چهار نفر از متهمانی که از نظر دادگاه در این حادثه 
مقصر شناخته شده اند به دادگاه ارسال شد و هماهنگی الزم 
به عمل آمد تا دادگاه نســبت به این پرونده به صورت خارج 

از نوبت رسیدگی کند.
ســخنگوی قوه قضائیه با اشــاره به اینكه این پرونده دو 
بخش دارد گفت: بخش اول ادعای مدعیان خصوصی درباره 
دیه و بخشــی دیگر جنبه عمومی جرم است، درباره ادعای 
مدعیان خصوصی و دیه اقداماتی قبال انجام و دیات پرداخت 
شــده و در حال حاضر این فرآیند برای رســیدگی به اتهام 

متهمان از جنبه عمومی جرم است.
تأیید بازداشت »رئیس سازمان جنگل ها« 

و »رئیس سازمان محیط زیست مالرد«
اســماعیلی درباره بازداشت رئیس ســازمان جنگل ها و 
رئیس ســازمان محیط زیســت مالرد گفت: اصل بازداشت 
را تاییــد می کنیم امــا ارتباطی با هم ندارنــد. پرونده هنوز 
در مرحله تحقیق مقدماتی اســت. علت بازداشت مربوط به 

مسئولیت آنها است و پرونده در دادسرا است.

رئیس پلیس پایتخت از دســتگیری ۷6۷ سارق، 
مالخر و مجرم در اجرای سی امین مرحله از طرح رعد 

خبر داد.
به گزارش پلیس پایتخت، سردار حسین رحیمی صبح 
سه شنبه در نشســت خبری اجرای مرحله سی ام طرح رعد 
اظهار داشــت: از ابتدای هفته جاری تا کنــون 767 نفر از 
ســارقان، مالخران، زورگیران، موبایل قاپان، کیف قاپان و ... 

دستگیر شده اند.
رحیمی با بیان اینكه در اجرای این طرح باند ســرقت 
که در حوزه های مختلف فعالیت می کردند منهدم شــدند، 
گفت: همچنین 9 هزار و 737 قلم انواع اموال مسروقه نیز از 
قاچاقچیان کشف و ضبط شده است که یک مورد آن خودرو 
و موتورسیكلت و مابقی آن اقالم مختلفی نظیر فرش، تابلو، 

سیستم های صوتی و ... است.
وی بــا بیان اینكه در این مرحلــه از طرح هزار و 206 
پرونده ســرقت مورد رسیدگی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: 
 صاحبان حــدود 85 درصد از اموال مســروقه شناســایی

شده اند.
فرمانده انتظامی پایتخت ارزش ریالی اموال مســروقه 
مكشــوفه را بالغ بر 105 میلیارد ریــال اعالم کرد و گفت: 
از میان 767 ســارق دستگیر شــده 385 نفرشان سابقه دار 

بوده اند.
ســردار رحیمی همچنیــن از اجرای طــرح تعقیب و 
دســتگیری محكومان سابقه دار و فراری خبر داد و گفت: در 
اجــرای این طرح 56 مجرم تحت تعقیب محاکم قضایی نیز 

دستگیر شدند.
وی، کشف هشــت قبضه سالح جنگی، 693 عدد انواع 
مهمات و 38 قبضه ســالح ســرد را از دیگر کشفیات طرح 

رعد اعالم کرد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اقدامات انجام 
شــده در حوزه قاچاق کاال نیز گفت: در سی امین مرحله از 
طرح رعد 31 قاچاقچی که در شــش باند فعالیت می کردند 
شناســایی و دستگیر شــدند. از این افراد 32 هزار قلم انواع 
کاالی قاچاق به ارزش بیش از چهار میلیارد تومان کشــف 

و ضبط شد.

مالقات مردمی رئیس پلیس پایتخت با شهروندان تهرانی
جلســه پاســخگویی به ســواالت و ارتباط مســتقیم 

فرماندهان انتظامی تهران بزرگ با مردم برگزار شد.
فرمانــده انتظامی پایتخت و جمعــی از معاونین فاتب 
سه شنبه شب در مسجد باب الحوائج میدان امام حسین)ع( 
تهران حضور یافته و به ســواالت و درخواســت های مردمی 

پاسخ دادند.

دستگیری ۷۶۷ سارق و مالخر در پایتخت با اجرای طرح »رعد 30« پلیس

زیارت  روســتای  در  که غیرمجاز  هفت خانه ای 
گرگان ساخته شده بود روز سه شنبه با حکم قضایی 

تخریب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیمای گلستان دادستان 
مرکز اســتان با بیان اینكه از آغاز ســال تا کنون 186 مورد 
بنای غیرمجاز در حریم رودخانه های استان قلع و قمع شد از 
مردم خواست: بدون مجوز در منابع طبیعی و محدوده اراضی 
کشاورزی اقدام به ساخت و ساز نكنند زیرا سبب هدر رفتن 

سرمایه های آنان خواهد شد.
سید رضا ســید حســینی همچنین از فعالیت پلیس 
انفال در اســتان خبر داد و افزود: پلیس انفال در راســتای 

حفظ منابع ملی، حفظ کاربری اراضی کشاورزی و همچنین 
حریم رودخانه ها تشــكیل شده و گشت های مستمر و تهیه 
عكس های هوایی از منابع طبیعی و اراضی کشاورزی وظیفه 
آن اســت تا جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز از اول گرفته 

شود.   
وی گفت: گروه پلیس انفال از مأموران نهادهای مرتبط 
ماننــد جهاد کشــاورزی، منابع طبیعــی، ادارات آب و برق 
تشكیل شده و دبیر خانه آن در فرمانداری گرگان قرار دارد.

سلیمانی مدیر جهاد کشاورزی گرگان هم گفت: امسال 
116 مورد بنا و دیوار کشی غیرمجاز تخریب و حریم شش و 

نیم هكتار زمین کشاورزی آزاد شد.

تخریب ۷ خانه غیرمجاز در زیارت گرگان با حکم قضایی 

وزیر آمــوزش و پــرورش اعالم کــرد: اجازه 
تجاری  سازی فضای مدرسه را نمی دهم.

بــه گــزارش کیهــان، محســن حاجــی میرزایــی 
نوشــت:  توییتــر  در  خــود  شــخصی  صفحــه   در 
»نقد خیرخواهانه خبرنگاران و فعاالن فضای مجازی درباره 
تبلیغات شــرکت های تجاری در مدارس را دیدم؛ پنج شنبه 
دستور بررسی فوری دادم، متاســفانه مشخص شد قرارداد 
واگذاری فضای مدارس به موسسات تبلیغاتی در گذشته امضا 
شــده بود. امروز آن قرارداد را لغو کردم؛ اجازه تجاری سازی 

فضای مدرسه را نمی دهم.«

وزیر آموزش و پرورش خبرداد

لغو قرارداد واگذاری 
فضای مدارس

 به موسسات تبلیغاتی
رئیــس پلیس تهــران بزرگ با بیــان اینکه 
پیشــنهاد پلیس برای »طرح کاهش آلودگی هوا« 
کارشناسی شده است، گفت: اکنون شهروندان در 

ترافیک عصرگاهی رنج می برند و دل نگرانند.
سردار حســین رحیمی در گفت وگو با تسنیم درباره 
ایرادات وارد شــده به طرح کاهش آلودگی هوا از ســوی 
پلیــس و اعالم ایــن ایرادات به شــهرداری تهران اظهار 
داشــت: پلیس نظراتش را درباره اصالحات طرح کاهش 
آلودگی هوا در هشت بند به شهرداری اعالم کرده است.

رحیمی ادامــه داد: به عنوان مثال می گوییم در نیمه 
دوم سال حتماً ساعت طرح باید کاهش پیدا کند، ساعت 
19 اصاًل مناسب نیســت یا اینكه برای ساکنان محدوده 
طــرح ترافیک بــازه زمانی معین کرده اند که پیشــنهاد 
دادیم شــهروندان ساکن در محدوده طرح، یک بار اجازه 
ورود و یک بار اجازه خروج داشته باشند و نباید برای آنها 

بازه زمانی و ساعت خاصی تعیین کرد.
وی با بیان اینكه پیشــنهاد پلیس بــرای این طرح 
کارشناسی شده است، افزود: پلیس در کف خیابان است، 
مدیریــت ترافیک را به عهده دارد، اکنون شــهروندان در 

ترافیک عصرگاهی رنج می برند و دل نگرانند.
رئیس پلیــس تهران بــزرگ اظهارداشــت: به طور 
مثال اکنون حدود ســاعت 16 تا 16:30 اداره ها تعطیل 
می شــوند اما تا ســاعت 19 )پایان طرح( محدوده طرح 
بسته است و بر معابر اطراف محدوده طرح به ویژه بزرگراه 
شهید همت، فشار بار ترافیكی وارد می شود که این موارد 

باید اصالح شود.
رحیمی با ابراز اینكه تصویــب یک مصوبه به معنای 
وحی منزل نیست، خاطرنشان کرد: ممكن است طرحی 
در شورای ترافیک به تصویب برسد اما به آن ایراداتی وارد 
شــود؛ باید به تناسب وضعیت، اصالحات را انجام دهیم و 
این اصالحات را در راســتای کمک به مردم از شهرداری 

می خواهیم.
وی تصریح کــرد: وضعیت ترافیــک عصرگاهی، نه 
مشكل ترافیک و نه مشكل آلودگی هوا را حل کرده بلكه 

منجر به افزایش ترافیک و آلودگی هوا شده است.
گفتنی اســت، پیــش از این نیز رئیس کمیســیون 
عمران و شهرســازی شورای شهر تهران  با اشاره به نامه 
پلیس درباره ایرادات مطرح شده به طرح کنترل آلودگی 
هــوا گفته بود: ما به عنوان اعضای شــورا این ایرادات را 
قبــول داریم اما در این زمینه تصمیم گیرنده نیســتیم و 
این موارد باید در شورای ترافیک بررسی و تصمیم گیری 

شود.

رئیس پلیس تهران:

ترافیک ناشی از 
»طرح کاهش آلودگی هوا« 
باعث رنج مردم شده است

اساس  بر  به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، 
اطالعات مرکز لرزه نگاری کشور، ساعت 11 و 10 دقیقه 
و ۴3 ثانیه ظهر دیروز)چهارشــنبه(  زمین لرزه ای به 
بزرگی 5/۴ ریشتراستان هرمزگان - حوالی رویدر را 

لرزاند.
این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین اتفاق افتاده 

است.
هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر 
نشده اســت. مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان 
گفت: این زمین لرزه بین دشت جیحون و رودبار اتفاق افتاده 
اســت. علیرضا صفا افزود: در تماس تلفنی با فرماندار بندر 
خمیر و بخشدار رویدر مقرر شد به تعداد مناسب چادر برای 

اسكان اضطراری مردم منطقه برپا شود.
او گفت: وضعیت در رویدر مناسب گزارش شده است.

مدیــر کل مدیریت بحران اســتانداری هرمزگان افزود: 
هنــوز از خســارت های احتمالی این زمین لرزه گزارشــی 

دریافت نشده است.
علیرضا صفا گفــت: تیم های ارزیابی وضعیت موجود به 

منطقه اعزام شده اند.
پس از این زلزله رویدر دوبار دیگر در ســاعت های 11 و 
31 دقیقه  و  56 ثانیه با 3/7 و در ساعت 11 و 50 دقیقه و 

33 ثانیه با 3/5 ریشتر لرزید.
دهیار روستای دشت جیحون بخش مرکزی شهرستان 
بندرخمیر در همین رابطه گفت: بر اثر زلزله و پس لرزه های 
دیروز تعدادی از خانه ها و دیوار های قدیمی این روستا دچار 

ترك خوردگی جزئی شده اند.
سجلی افزود: به دلیل اینكه بسیاری از خانه ها از خشت 
و گل ساخته شــده اند بســیاری از آن ها بر اثر زلزله ترك 

خورده اند.
او گفــت: مــردم نیازمند به چادر برای اســكان موقت 
هستند و به دلیل سرما و وجود پشه اسكان موقت در چادر 

برای اهالی روستا ضروری است.

 هرمزگان لرزید  

انتقاد  با  تعزیرات حکومتی  ســخنگوی ســازمان 
از کاهــش نیافتــن قیمــت رب گوجه از ســازمان 
 حمایت خواســت تعارف را با تولیدکننــدگان رب کنار

بگذارد.
سید یاسر رایگانی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما،  با 
انتقاد از عدم برخورد با گرانفروشــان رب اظهار داشت: حدود دو 
ماه پیش مســئوالن سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اعالم کردند که در جلسه ای با تولیدکنندگان رب 
مقرر شــده اســت قیمت توافقی اعالم و درج شود، اما پس از دو 
ماه هیچ خبری نشــده اســت و رب گوجه با قیمت های قبلی به 

فروش می رسد.
رایگانــی افزود: ما مطلعیم که هــم اکنون برخی کارخانه ها 
گوجه را کیلویی 500 تومان خریداری می کنند، اما هیچ تصمیمی 

درخصوص کاهش قیمت رب نگرفته اند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی گفت: ما منتظر تصمیم 
سازمان حمایت هستیم و معتقدیم این سازمان باید تعارف خود 
را با تولیدکنندگان رب گوجه کنار بگذارد تا ما هم بتوانیم برخورد 

کنیم.

افزایش دوباره خودرو
رایگانی دربــاره واکنش تعزیرات بــه افزایش قیمت برخی 
خودرو های داخلی اظهارداشــت: در یكی دو ماه گذشــته شاهد 
واکنش مثبت بازار به کاهش قیمت ها بودیم و قیمت خودرو های 
داخلی ســیر نزولی داشــت، اما متاســفانه به علت ارایه نكردن 
خودرو هــا و پالك گذاری نكردن قیمت برخــی خودرو ها تا 11 
میلیون تومان افزایش پیدا کرد. وی افزود: خودروساز نقش خود 
را انجام نداده و از نگاه ما مقصر است و در صورتی که سازمان های 
ناظر مانند سازمان حمایت اعالم تخلف کنند، رسیدگی خواهیم 

کرد.
برخورد با گران فروشی نان

سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی در پاسخ به سوالی درباره 
برخورد با گران فروشــی نان نیز گفت: سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان در اطالعیه ای اعالم کــرد که همه نانوایی های 
سراسر کشور موظفند از 12 آبان نرخ های مصوب را نصب و وزن 
و کیفیــت اعالمی را نیز رعایت کنند. رایگانی ادامه داد: پیرو این 
اطالعیه ما گشت های مشترك تعزیرات را از همین هفته شروع 
کردیم و قطعا با متخلفان با شدت بیشتری برخورد خواهیم کرد.

ورود سازمان تعزیرات به گرانفروشی »رب« و »نان«
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