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جراحان با استفاده از آهن ربا ۶۳۹ میخ 
را از شــکم یک مرد هندی خارج کرده و 
جان او را نجات دادند. این در حالی است 
که میخ ها هیچ آسیبی به سیستم گوارش 

بیمار وارد نکرد.

را  طوفان ســهمگین »دامری« که ویتنام 
درنوردیده تاکنون  ۲۷ کشته برجا گذاشته است.

به گزارش شــبکه خبری فاکس نیوز، بنابر اعالم 
مقامــات محلی ویتنام طوفان »دامری« با وارد کردن 
خسارات شدید به مناطق ساحلی جنوب-  مرکزی این 

کشور موجب شد ۲۲ نفر دیگر هم در اثر این حادثه طبیعی ناپدید شوند.
مقامات محلی ویتنام اظهار داشــتند: در میان ناپدیدشدگان این حادثه 
طبیعی ۱۷ خدمه یک کشتی باری هستند که در آب های استان مرکزی »بین  
دین« غرق شد. ۷۴ نفر دیگر از خدمه این کشتی پیش تر نجات پیدا کردند.
طوفان دامری بیش از ۶۰۰ خانه را تخریب کرده و به ۴۰ هزار خانه دیگر 
خسارت وارد کرده است. همچنین این طوفان موجب قطعی سراسری برق در 

نواحی طوفان زده شده است.
بارش شــدید باران در ویتنام گزارش شــده و مرکز مدیریت بحران این 
کشــور نسبت به جاری شدن ســیل در مناطق کم ارتفاع و رانش زمین در 

نواحی کوهستانی هشدار داد.
دامری دومین طوفانی است که در مدت یک ماه ویتنام را در نوردیده است.

هافینگتون پست مدعی شد متهمان بلندپایه 
سعودی در یک هتل 5 ستاره بازداشت شده اند.
به گزارش العالم، هافینگتون پســت عربی عنوان 
کــرد، هتل 5 ســتاره »ریتز کارلتــون« که در جاده 
مکه- ریاض قــرار دارد و میزبان ترامپ و خانواده اش 

و بسیاری از میهمانان خارجی ریاض بوده از شب ۴ نوامبر هیچ میهمانی را 
نپذیرفته است و احتماال به بازداشتگاه شاهزادگان، وزرا و تجار متهم به فساد 

تبدیل شده است.
هافینگتون پست می افزاید: این هتل ساعت ۱۱ ظهر، کلیه کارمندان خود 
را نیز مرخص کرده است. تخلیه »ریتز کارلتون« احتمال تبدیل شدن آن به 

محلی برای بازجویی از متهمان بلندپایه را افزایش می دهد.
این خبرگزاری همچنین به مطلبی که »نیویورک تایمز« در مورد پلمب 
بخش پرواز هواپیماهای اختصاصی فرودگاه های سعودی نوشته اشاره می کند 
و می نویسد، احتماال ولیعهد قصد داشته مانع فرار تعداد بیشتری از ثروتمندان 

این کشور به خارج شود.
این روزنامه می افزاید: چنانچه به ســایت هتل »ریتز کارلتون« مراجعه 
کنید نیز با پیام »همه اتاق ها رزرو شده اند« مواجه خواهید شد و گزینه دیگر 
هتل های عربستان به نمایش در خواهد آمد که می تواند نشانه ادامه وضعیت 

موجود برای مدت زمانی طوالنی باشد.

یک مادر آمریکایی اهل ایالت تگزاس متهم 
به قتل دو دختر پنج و هفت ساله اش شد.

به گزارش سی بی اس نیوز، او زمانی که فرزندانش 
در خواب بودند به ســمت آنها شلیک کرد و بعد از 
شلیک گلوله به همسرش گفت که بچه ها را کشته 

است!»سارا هندرسون« ۲۹ ساله به اتهام قتل عمد دو دختر پنج و هفت 
ساله اش، »کنلی« و »کیلی« دستگیر شده است.

یعقوب هندرسون، پدرخوانده این دو کودک، چهارشنبه شب گذشته 
ساعت ۱۱:۳۰ به وقت محلی با پلیس تماس گرفت و امکان خودکشی 
همســرش را به پلیس گزارش داد، امــا هنگامی که پلیس به خانه این 
زوج مراجعه کرد، آنها به ماموران اطمینان دادند که مشکل آنها برطرف 

شده است.
اما ســه ساعت بعد، یعقوب هندرسون دوباره با پلیس تماس گرفت 
و به پلیس گزارش داد که همسرش به سمت بچه ها شلیک کرده است.

او افزود: هنگامی که از خواب بیدار شــدم، همسرم به من گفت که 
بچه ها  را کشــته است و وقتی به ســمت بچه ها رفتم، دیدم که هر دو 

مرده اند.
طبق گزارش پلیس، ســارا سعی داشته که به سمت همسرش هم 
شلیک کند، ولی اسلحه کار نکرده است. هم اکنون پلیس در حال بررسی 

است که هنگام قتل چه اتفاقی در خانه رخ داده است.

به گزارش تایمز آو ایندیا، این مرد ۴۸ ساله که ساکن هندوستان 
اســت، دچار بیماری اسکیزوفرنی است و تعداد زیادی میخ حدودا 5 
ســانتی را بلعیده ولی به طور معجزه آســایی میخ ها هیچ بریدگی یا 

آسیبی در سیستم گوارش وی ایجاد نکرده بودند.
دو هفته پیش او بعد از استفراغ پی در پی و درد در ناحیه شکم 

به بیمارستان مراجعه کرد.
ویدئویی از پزشکان گرفته شده که در حال بررسی روده های بیمار 
با استفاده از آندوسکوپی هستند و با استفاده از جراحی باز میخ ها را 
از شــکم این مرد خارج کردند. این جراحی تقریبا ۲ ساعت به طول 

انجامید و مجموع وزن میخ ها به یک کیلو و ۳۰۰ گرم رسید.
به گفته جراح این مرد، میخ ها تیز بوده و بیشــتر از 5 سانت هم 

طول داشتند، ولی خوشبختانه معده و روده او را پاره نکرده بودند.
وی ادامه داد: ما یک برش ۱۰ ســانتیمتری در ناحیه شکم بیمار 
ایجاد کردیم و با اســتفاده از یک آهن ربا، میخ ها را به همراه مقداری 

خاک از شکم بیمار خارج کردیم.
بنا به این گزارش، بیمار دچار اختالل روانی بوده و در حال حاضر 

هم وضعیت او تثبیت شده و تحت مراقبت است.

سقوط از پل
تبریز- خبرنگار کیهان: یک دوچرخه سوار از روی پل سقوط 

کرد و جان خود را از دست داد.
این حادثه در مسیر ورزقان- خاروانا اتفاق افتاد که طی آن ابتدا 
دوچرخه سوار دچار مصدومیت شد اما پس از انتقال به بیمارستان 

به علت شدت جراحات فوت کرد.
دستگیری جاعل اسناد

ســاری- خبرنگار کیهان: فرمانــده انتظامی مازندران گفت: 
فردی که با جعل اسناد و مدارک در بهشهر اقدام به کالهبرداری 

می کرد دستگیر شد.
ســرتیپ ســید محمود میرفیضی خاطرنشان کرد: متهم 
در تحقیقات و بازجویی های فنی، ضمن اقرار به بزه انتســابی 
اظهار داشت، با دریافت مشخصات حساب بانکی مال باخته و 
با همکاری سه نفر دیگر اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب 

وی کرده است.
وی با اشــاره به اینکه این فرد پس از کالهبرداری و برداشت 
۲۰ میلیــارد ریال از حســاب مال باخته اقدام به خرید طالجات 
و یک دســتگاه خودرو سواری »کیا اسپورتیچ« کرده، افزود: در 
همین خصوص سه همدست متهم نیز شناسایی و دستگیر شدند.

۳ کشته تصادف
خرم آباد- فارس: معــاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
لرســتان گفت: براثر برخورد پژو ۴۰5 بــا مینی بوس در محور 

بروجرد- اراک سه نفر کشته و هشت نفر مصدوم شدند.
باقــر محمدی اضافه کــرد: این تصادف در محــور بروجرد 
)زالیان(- اراک و در ۴5 کیلومتری بروجرد در حوزه استحفاظی 

اراک رخ داده است.
وی با اشــاره به اینکه علت تصادف در دســت بررسی است 
افزود: به همه رانندگان توصیه می شود در حین رانندگی با سرعت 

مطمئنه رانندگی کنند تا شاهد اینگونه حوادث نباشیم.
قتل بر سر پارک خودرو

زاهــدان- خبرنــگار کیهان: رئیس پلیس آگاهی اســتان از 
دستگیری قاتل در کمتر از ۲ ساعت در زاهدان خبر داد.

سرهنگ »ابراهیم مالشاهی« افزود: کارآگاهان پس از بررسی 
صحنه و تحقیقات اولیه پلیســی دریافتند که مقتول با یکی از 
ساکنان آپارتمان محل سکونت خود به دلیل محل پارک خودرو 
درگیر و به وســیله چاقو به قتل رسیده است و قاتل بالفاصله از 

صحنه جرم متواری شده است.
این مقام انتظامی بیان داشت: در تعاقب پایش های اطالعاتی 
قاتل را شناسایی و در کمتر از ۲ ساعت در مخفیگاهش دستگیر 

کردند.
بازداشت سارق فراری مسلح

بندرعباس- مهر: فرماندهی انتظامی هرمزگان از دستگیری 
فرد ســارق فراری مسلح در شهرستان میناب خبر داد. سرتیپ 
عزیزاله ملکی گفت: با بررسی های به عمل آمده از سوابق نامبرده 
این فرد دارای پرونده های متعدد کیفری، محاربه، راهزنی، شرارت، 
نزاع، ایجاد ناامنی، تهدید و ارعاب با ســالح، سرقت مسلحانه و 

قتل می باشد.
کشف البسه قاچاق

کرمانشاه- مهر: فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف 
۲ محموله لباس قاچاق طی دو عملیات در این استان خبر داد. 
ســرهنگ حسین براری افزود: در عملیات اول مأموران انتظامی 
در محل ایســت و بازرســی از یک دستگاه پژو پارس تعداد یک 

هزار و ۷۶۶ ثوب لباس قاچاق کشف کردند.
وی اضافه کرد: در عملیات دوم مأموران پاســگاه ترمینال از 
یک خودرو پراید تعداد ۱۴۳ ثوب لباس قاچاق کشــف و ضبط 

کردند. در این رابطه ۳ متهم دستگیر شدند.
ســرهنگ براری ارزش این دو محموله را ۳۰۰ میلیون ریال 

ذکر کرد.
قاچاق دام

گلستان- مهر: فرمانده انتظامی مراوه تپه از توقیف دام قاچاق در 
محور فرعی گلستان به خراسان شمالی خبر داد. سرهنگ حسین 
غالمی گفت: مامورین انتظامی در کنترل خودروهای عبوری سه 

دستگاه کامیون حامل دام زنده فاقد مجوز را توقیف کردند.
وی تعداد دامهای مکشــوفه را ۳۴5 راس عنوان کرد و افزود: 
ارزش ریالی این تعداد دام دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برآورد 

شده است.
صید صیاد

ساوه- مهر: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوه 
گفت: طی دو روز گذشته ماموران گشت و کنترل محیط زیست 
ساوه ۱۴ شکارچی متخلف پرندگان را در این شهرستان دستگیر 

کردند.
هادی رستم خانی افزود: از این افراد ۱۸ قطعه  کبک، یک قطعه 
تیهو، ۱۲ قبضه اسلحه شکاری شامل ۹ قبضه دارای مجوز و سه 
قبضه بدون مجوز و همچنین ۹۶ تیر فشنگ شکاری ضبط شد.

سرقت کتاب
مشهد- ایرنا: فرزند شــهیدمحمدعلی اندرزگو گفت: در پی 
سرقت از منزل شهید اندرزگو عالوه بر برخی لوازم منزل تعدادی 
از کتابهای خطی و دست نوشته های درسی این شهید به سرقت 

رفت.
حجت االسالم سیدمهدی اندرزگو افزود: به توصیه رهبر انقالب، 
این منزل به همان شکل برای بازدید مردم دست نخورده گذاشته 

شده بود و زیرزمین منزل نیز به عنوان حسینیه در آمده بود.
وی اضافــه کرد: پیش از این در زمینه نگهداری از این مکان 

بارها به مسئولین شهری و استانی تذکر داده بودیم.
فروشندگان عتیقه تقلبی

بجنورد- ایرنا: فرمانده انتظامی خراسان شمالی از انهدام باند 
کالهبرداران فروش اشــیاء عتیقه تقلبی در شهرستانهای مانه و 

سملقان خبر داد.
سرتیپ علیرضا مظاهری گفت: در پی یک عملیات غافلگیرانه 
اعضای حرفه ای این باند چهار نفره دستگیر شدند. وی اضافه کرد: 
از محل اختفای این باند یک قبضه سالح شکاری و مقداری اشیا 

عتیقه از قبیل جام، کوزه و مقداری سکه کشف شد.
وی ارزش ریالی این اشیا را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرد.

واژگونی اتوبوس
اصفهان- ایرنا: مدیرحوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان 
از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در مسیر شاهین شهر به مورچه 

خورت ابتدای جاده اصفهان به سمت تهران خبر داد.
غفور راســتین گفت: در این حادثه که در ســاعت ۴ و 5۸ 
دقیقه بامداد روز یکشــنبه به وقوع پیوســت ۱۳ مرد و یک زن 

مصدوم شدند.
وی با اشــاره به اینکه این حادثه تلفات جانی نداشت افزود:  

مصدومین به بیمارستان گلدیس شاهین شهر منتقل شدند.
سوخت قاچاق

زاهدان - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان هامون 
از کشف ۲5 هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ »عباس کشتگر« گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی 
حین گشــت زنی به یک دستگاه تانکر مشکوک و جهت بررسی 
بیشتر آن را متوقف کردند که در بازرسی از این خودرو ۲5 هزار 
لیتر ســوخت قاچاق از نوع نفت کوره کشف و در این رابطه یک 

قاچاقچی نیز دستگیر شد.

از اعضای شورای اسالمی  رئیس و تعدادی 
شــهر تهران با حضور در ستاد مرکزی پلیس 
راهور تهــران از بخش های مختلف این پلیس 

بازدید کردند.
به گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس راهور تهران 
بزرگ، در جریان این بازدید رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی تهران بزرگ گفت: یک پنجم کل خودروهای 
کشور، معادل چهار میلیون دستگاه خودرو در تهران 
شماره گذاری شده و این را باید در کنار خودروهایی در 
نظر گرفت که به صورت شناور در تهران تردد می کنند.

ســردار محمدرضا مهماندار در رابطه با مســئله 
ترافیک شهر تهران اظهار داشت: وضعیت تهران به این 
صورت است که بیش از ۹ میلیون جمعیت ساکن، سه 
میلیون جمعیت شناور و ۲۰ میلیون سفر روزانه دارد. 
این شهر 5۷۰۰ تقاطع دارد که تنها ۶۶۰ تقاطع آن به  
صورت هوشمند مدیریت و کنترل می شود. همچنین 

نسبت خودروها به معابر آن نیز ۸ برابر است.
مهماندار افزود: استفاده زیاد از خودروهای شخصی 

به گونه ای که به ازای هر دو نفر یک خودرو وجود دارد، 
کمبود زیرساخت های حمل ونقل، عدم تناسب ظرفیت 
معابر با نقاط ایجاد مراکــز تجاری و تفریحی، وجود 
گلوگاه های ترافیکی و اشکاالت هندسی معابر، ورود 
حجم زیادی از ســفرهای روزانه از اطراف به تهران، 
کمبود تجهیزات ITS، عدم بازدارندگی مقررات و عدم 
تناســب تجهیزات و نیروی انسانی پلیس با نیازهای 

واقعی، برخی از چالش های مهم شهر تهران است.
وی اولویــت پیشــنهادی خــود را ســاماندهی 
موتورسیکلت ها اعالم کرد و ادامه داد: در تهران بیش 
از سه میلیون موتورسیکلت شماره گذاری شده و عمده 
بی نظمی هایی که با آن مواجهیم از این محل نشئت 
می گیرد. رویکرد عمومی جامعه نسبت به ساماندهی 
موتورسیکلت سواران معموالً یکی از این دو مورد است 
که یا می گویند برخورد با موتورسیکلت سواران ظلم به 
قشر ضعیف جامعه است یا برخورد با آن ها را وظیفه 

نیروی انتظامی می دانند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با 

اشاره به دیگر مشکالت شهر تهران در زمینه ترافیکی، 
از عدم توســعه حمل ونقل عمومی متناســب با رشد 
جمعیت در این رابطه یاد کرد و افزود: سواری ها سهم 
۶۶درصدی در اشغال سطح معابر و سهم ۴۰درصدی 
در حمل ونقل دارند. همچنین کمبود سرویس ادارات 
و ارگان های دولتی، عدم توسعه مناسب سیستم های 
کنترل ترافیک الکترونیکی، خودروهای فرســوده و 
تردد آن ها در سطح شهر خصوصاً در بخش حمل ونقل 
عمومی، عدم تناســب تجهیــزات پلیس راهنمایی و 
رانندگی با مأموریت هــای محوله و وجود پایانه های 
مسافربری در شهر تهران نیز از جمله این مشکالت اند، 
به صورتی که چهار پایانه جنوب، غرب، شرق و بیهقی 
در سال ۱۳۹5 جمعاً بیش از دو میلیون و 5۰۰ هزار 
سرویس داشــته اند و ۴۱میلیون نفر مسافر از طریق 
آن ها جابه جا شده است.مهماندار با بیان اینکه مشکل 
اصلی تهران تراکم ترافیک و آلودگی هواست، بیان کرد: 
راه نجات از این معضالت گسترش مترو و استفاده از 
LRT اســت. به نظر می رسد نمی توان خیلی به توسعه 

ناوگان اتوبوس فکر کرد زیرا این وســیله بیشتر برای 
توزیع مسافر در مناطق محلی است و در شریان های 
اصلی نمی تواند آن طور که باید راهگشا باشد. همچنین 
توسعه دوچرخه سواری و ایجاد محدودیت های جدید و 

طبقه بندی معابر باید در دستور کار قرار گیرد.
وجود ۳۷ گره ترافیکی در تهران

رئیس شورای شهر تهران نیز در این جلسه با بیان 
اینکه ۳۷ گره ترافیکــی در تهران وجود دارد، گفت: 
برای حل مســئله برخی از این ۳۷ گره ترافیکی نیاز 
به هزینه های زیادی است که ۸۰درصد اینها می تواند 

حل شود.
 به گزارش تسنیم، محسن هاشمی افزود: بودجه 
شــهرداری تهران نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان 
اســت که ۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش 
ترافیــک، حمل ونقل و عمرانی اســت و نیمی از این 
مبلغ در اختیار بخش حمل ونقل است، البته نزدیک 
به ۸۰درصد بودجه بخش عمرانی نیز صرف خیابان ها، 

بزرگراه ها، پل ها و... می شود.

رئیس ســازمان ثبت احوال کشور از راه 
اندازی 800 ایستگاه سیار در تمام استان ها برای 

صدور کارت هوشمند ملی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمید درخشان 
نیا در حاشــیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با 
رئیس ســازمان تعزیرات حکومتی با تاکید براینکه 
آخرین مهلــت ثبت نام از مردم برای تولید و صدور 
کارت هوشــمند ملی پایان اســفند امسال است از 
راه اندازی ۸۰۰ ایســتگاه ســیار در سراسر کشور تا 
یک ماه آینده خبر داد و گفت: افرادی که در مناطق 
محروم زندگی می کنند و یا توانایی حضور در دفاتر 
پیشخوان دولت و یا ادارات پست را ندارند می توانند 
با مراجعه به این ایستگاه ها برای ثبت نام اقدام کنند .

درخشان نیا با بیان اینکه صدور کارت هوشمند 
ملی برای ایرانیان خارج از کشــور در دســتور کار 
سازمان ثبت احوال کشور قرار دارد، از اجرایی شدن 

این برنامه به صورت آزمایشی در یکی از کشورهای 
همسایه خبر داد و افزود: برهمین اساس این سازمان 
قرار است از طریق سامانه برای همه ایرانیان خارج از 
کشور مستقر در ۱۳۷ کشور جهان کارت هوشمند 

ملی صادر کند .
وی با بیان اینکه بســیاری از مردم تا سال ۸۹ 
کارت ملی دریافت کرده اند، اعتبار پیش بینی شده 
برای این کارت ها را اسفند امسال دانست و از همه 
آنان خواست هرچه سریعتر برای تعویض کارت های 

خود اقدام کنند .
رئیس ســازمان ثبت احوال کشور تعداد افرادی 
را که پس از ســال ۸۹ کارت ملی کاغذی دریافت 
کرده اند نزدیک به ۸ میلیون نفر برشــمرد و گفت : 
اعتبار پیش بینی شــده برای دارندگان این کارت ها 

پایان سال ۹۷ است .
درخشان نیا با بیان اینکه تاکنون برای ۲۹ میلیون 

نفر از جمعیت کشور کارت هوشمند ملی صادر شده 
اســت از تحویل این کارت ها به ۲۷ میلیون و 5۰۰ 
هزار نفر خبر داد و از افرادی که تاکنون برای دریافت 
کارت صادر شده خود اقدام نکرده اند خواست هرچه 

سریعتر در این خصوص اقدام کنند.
وی افــزود: زمان اعتبار پیش بینی شــده برای 
کارت های صادره قبل از ســال ۹5 آذر ماه امســال 
است و درصورتی که صاحبان این کارت ها مراجعه 

نکنند کارت آنان امحا خواهد شد .
گفتنی است، براساس امضای تفاهم نامه همکاری، 
از این پس ســازمان تعزیرات حکومتی می تواند با 
مراجعه به پایگاه اطالعات جمعیت کشور از خدمات 
احراز هویت ملی ثبت احوال بصورت برخط استفاده 
کند و مقرر شد ثبت احوال همه داده های مورد نیاز 
برای صحت سنجی را در اختیار تعزیرات حکومتی 

قرار دهد.

راه اندازی 800 ایستگاه سیار در کشور برای صدور کارت هوشمند ملی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود این 
سازمان برای جلوگیری از صدور کارت بازرگانی 

یک بار مصرف خبر داد.
ناصر سراج به خبرگزاری صداوسیما گفت : افرادی 
فاقد صالحیت،  با زد و بند کارت های بازرگانی دریافت 
می کردند و با ایــن کارت ها صادرات و واردات انجام 
می دادنــد و از پرداخت مالیات و حق و حقوق دولت 
هم خودداری می کردند که بر همین اساس سازمان 
بازرســی کل کشــور به این موضــوع ورود کرد و با 
همــکاری وزارت امور اقتصــادی و دارایی این افراد 

شناسایی شدند و مالیات ها باز می گردد.
سراج افزود: این هفته در جمع فعاالن اقتصادی 
درباره جزئیات این تصمیم سازمان بازرسی کل کشور 

سخن خواهم گفت.
گفتنــی اســت، رئیــس ســازمان مالیاتی طی 
مصاحبــه ای میزان مالیات وصول نشــده مربوط به 
کارت بازرگانی یک بارمصرف را تا ۲۹ مهرماه بیش از 

۱۲ هزار میلیارد تومان اعالم کرده بود. محدودیــت ترافیکی ایــام اربعین در 
استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، 

ایالم و لرستان اعالم شد.
بر اســاس اعالم ســایت راهور، در استان های 
خوزستان، چهارمحال و بختیاری تردد کلیه کامیون 
و تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد 
شدنی از ســاعت ۷ روز دوشنبه ۱5 آبان ماه الی 
ساعت ۷ روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه در محورهای 
اهواز – سوسنگرد، بستان – چذابه، اهواز – خرمشهر 
و شــلمچه ممنوع می باشد. )براي شلمچه مسیر 
جایگزین وجود نــدارد ولي خودروهایي که قصد 
رفتن به خرمشــهر را دارند مي توانند از مســیر 
اهواز – آبادان – خرمشهر و بالعکس تردد نمایند.(
همچنیــن تردد کلیه اتوبوس ها از ســاعت ۷ 
روز دوشــنبه ۱5 آبان الی ساعت ۷ روز سه شنبه 
۲۳ آبــان در محــور هفتگل – باغملــک – ایذه- 

دهدز – شــهرکرد و بالعکس ممنوع بوده و مسیر 
اهواز – اندیمشک – خرم آباد – الیگودرز – اصفهان 
– شــهرکرد و بالعکس به عنوان مســیر جایگزین 

تعیین شده است.
در استان ایالم نیز تردد کلیه تریلرها، کامیون 
و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و 
فاسد شدنی از ساعت ۷ روز دوشنبه ۱5 آبان الی 
ساعت ۷ روز سه شنبه مورخ ۲۳ آبان از محورهای 
دهلــران – مهران، حمیل – ایالم، قالجه – ایالم و 

ایالم – مهران ممنوع می باشد.
همچنین در اســتان لرســتان تــردد کلیه 
تریلرها،کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی 
و فاسد شــدنی از ساعت ۷ روز دوشنبه ۱5 آبان 
الی ساعت ۷ روز سه شنبه ۲۳ آبان در محورهای 
پلدختر – اســالم آباد و پلدختر – اندیمشــک و 

بالعکس ممنوع می باشد.

جلوگیری از صدور
 کارت بازرگانی یک بار مصرف 
با ورود سازمان بازرسی کل کشور

محدودیت های ترافیکی ایام اربعین 
در 4 استان اعالم شد

یک مقام آگاه در استان کرمان گفت : براثر 
درگیري اشرار مســلح با ماموران انتظامي در 
شهرستان بم ۲مامور انتظامي شهید و یک مامور 

دیگر نیز زخمي شد.
ایــن مقام آگاه که خواســت نامش برده نشــود 
شــامگاه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در ارتباط با 

این درگیري ۳نفر نیز دستگیر شده است.
وي گفت : تالش براي دســتگیری  اشرار متواري 

ادامه دارد.
در درگیری پلیس با اشرار مسلح در جاده دولت آباد 
بخش بروات شهرستان بم، بیش از ۲۰۹ کیلوگرم مواد 
مخدر شامل ۲۰۷ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک و یک کیلو 

و ۶۰۰ گرم هروئین کشف شد.
در این درگیری همچنین مقادیری مهمات جنگی 

کشف و دو خودرو نیز توقیف شد.
در درگیری با ســوداگران مرگ ستوان دوم جابر 
اسکندری نســب و گروهبان یکم علیرضا شهمرادی 
به شهادت رسیدند و سرباز وظیفه مهرداد اهلل توکلی 
مجروح شــد که حال عمومی وی مســاعد گزارش 

شده است.

بارش نخستین باران پاییزی موجب قطع برق 
55 روستای شهرستان شوش شد.

بخشدار فتح المبین شوش به خبرنگار ایرنا گفت: 
برق شــهر فتح المبین و ۴۱ روستای این بخش براثر 

بارش باران قطع شد.
ســیدجمیل موسوی افزود: وجود گرد و خاک بر 
روی شــبکه برق و بارش باران علت قطع برق بخش 

فتح المبین اعالم شده است.
وی افزود: بــا تالش ماموران اداره برق شــوش 
مشکل برق شهر فتح المبین و روستاهای این بخش 

برطرف شد.
بخش فتح المبین شــوش حــدود ۲5 هزار نفر 
جمعیت دارد.بخشدار مرکزی شوش نیز گفت: در پی 
بارندگی و وزش باد در عصر روز شنبه برق ۱۴روستای 

این بخش با حدود ۱5 هزار نفر جمعیت قطع شد.
علی سرپرســت افزود: با تالش اداره برق شوش 

تاکنون مشکل قطع برق این روستاها، برطرف شد.
بارش نخستین باران پاییزی در شمال خوزستان 

موجب آبگرفتگی معابر در شهر شوش شد.

بازگشت  از  گلســتان  دادگستری  رئیس   
پول اختالس شده یکی از بانک های استان به 
بیت المال خبــر داد و گفت: متهم پول ها را در 

منزل پنهان کرده بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشمیان اظهار 
کرد: یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی که از ســوی 
کارمندان یکی از بانک های استان، اختالس شده بود 

به بیت المال بازگشت.
وی افزود: متهم پول ها را داخل منزل پنهان کرده 
بود که در بازجویی ها توســط بازپرس پرونده، محل 

اختفای پول ها شناسایی شد.
هاشــمیان اظهار کرد: این پول ها ضبط  شده و به 

بیت المال بازگشت داده شد.
وی ادامه داد: در این پرونده چهار نفر بازداشت شده 

بودند که ۲ نفرشان کارمند بانک هستند.
به گفتــه این مقام ارشــد قضایی اســتان، این 
افــراد بیش از یک میلیــارد و ۳۰۰ میلیون تومان از 
حساب های راکد مشتریان برداشت و به حساب  متهمان 
غیر کارمند انتقال می دادند که هفته گذشــته در پی 
شکایت مدیر شــعب یکی از بانک های دولتی استان 
مبنی بر اختالس و تحصیل مال نامشروع، شناسایی 

و دستگیر شدند.
این پرونده، در شعبه ویژه جرائم اقتصادی دادسرای 

گرگان در حال رسیدگی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
خراسان شمالی گفت: مامور نیروی انتظامی که 
روز جمعه در درگیری مسلحانه با قاچاقچی مواد 

مخدر مجروح شده بود، به شهادت رسید.
مهرداد ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
کرد: استوار حمید رحیم فر بر اثر شدت جراحات وارده 

و در مسیر اعزام به مشهد به شهادت رسید.
وی افزود: شهید رحیم فر مورد اصابت سه گلوله 
قرار گرفته بود و در بیمارستان شیروان تحت درمان 
بود که برای ادامه درمان به مشهد اعزام شد اما به علت 

شدت جراحات در مسیر به خیل شهیدان پیوست.
حمیــد رحیم فر مامور نیروی انتظامی شــیروان 
روز جمعه در درگیری با قاچاقچی و شرور مسلح در 

شیروان مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود.
در درگیری پلیس بــا قاچاقچی مواد مخدر روز 
جمعه گذشــته قاچاقچی مواد مخدر کشته و استوار 

حمید رحیم فر هم مجروح شد.

فردی که در پوشش رمالی و جن گیری 
بعد از بیهوش کردن یک مادر و دختر اقدام 
به ســرقت طالهای آنها کرده بود توسط 

مأموران پلیس آگاهی دستگیر شد.
به گزارش فارس، اول آبان ماه جاری از طریق 
مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ وقوع یک فقره 
سرقت منزل در خیابان حاجی پور به کالنتری 

۱۱۸ ستارخان اعالم شد.
مالباخته در اظهاراتش اعالم کرد که همسر 
و دختــرش برای باطل کردن طلســم و جادو، 
شخصی بنام »اصغر . م« را به خانه شان دعوت 
کرده و این شــخص با دادن نوشیدنی مسموم 
اقدام به بیهوش کردن آنها و در ادامه سرقت ۲۰ 
میلیون تومان طال و جواهرات آنها کرده است.

دختر مالباخته بــه کارآگاهان گفت: اصغر 
همکالسی بنده در دانشگاه است؛ زمانی که وی 
در جریان مشــکالت خانوادگی ما قرار گرفت، 
اصرار بر این داشــت که من جن بدی دارم و به 
همین علت زندگی ما خراب شده است؛ در ابتدا 
عنوان داشتم که این داستان ها را قبول ندارم اما 
او اصرار بر این داشت که اجازه دهم تا او کارش 

) جن گیری و باطل کردن طلسم ( را انجام دهد 
و ... ؛  نهایتا بــا اصرار اصغر قبول کردیم تا او به 

منزل ما بیاید.
وی افزود: زمانــی که اصغر به خانه ما آمد، 
بــرای باطل کردن طلســم درخواســت طال و 
جواهرات داخل خانه را کرد؛ طال و جواهرات را 
داخل ظرف آبی قرار داد؛ بعد  از انجام کارهای 
رمالی، ایشــان ظرف آب طال را به من و مادرم  
داد و عنوان داشت که باید این آب را بنوشیم؛ به 
محض نوشیدن آب، من و مادرم بیهوش شدیم 
تا اینکه پس از گذشت ۴ یا 5 روز در بیمارستان 

به هوش آمدیم.
با شناسایی اصغر . م ) ۳۷ ساله ( محل سکونت 
وی در منطقه یافت آباد شناسایی و هفتم آبان 
دستگیر شــد.متهم پس از انتقال و دستگیری 
به پایگاه دوم پلیس آگاهی صراحتا به ســرقت 
طالجات اعتراف کرد و عنوان داشــت که این 
طالجات را تنها به قیمت ســه میلیون تومان 
فروخته است که در ادامه خریدار اموال مسروقه 
نیز در منطقه نازی آباد شناســایی و قسمتی از 

طالجات مسروقه کشف شد.

ریــزش معدن شــن و ماســه در باالرود 
اندیمشــک باعث مرگ یکی از کارکنان اداره 

راهداری و زخمی شدن یک نفر دیگر شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، معدن 
شن و ماسه در باالرود اندیمشک در اراضی پشمینه زار 
دچار ریزش شــد؛ این حادثــه زمانی اتفاق افتاد که 
کارکنان اداره راهداری اندیمشــک برای ایمن سازی 
مسیرتردد زائران در سه راهی دهلران در حال برداشت 
شن و ماسه بودند که بخشی از معدن شن و ماسه بر 

روی آنها ریزش کرد.
فرماندار اندیمشک در این ارتباط از کشته شدن 
یک نفر و زخمی شــدن یک شخص دیگر خبر داد و 
گفت: یکــی از کارکنان اداره راهداری در این حادثه 
کشته شد و یک نفر نیز توسط نیروهای امدادی نجات 

پیدا کرد و به بیمارستان منتقل شد.
وضعیت عمومی فرد مصدوم مساعد عنوان شده 

است.

تبریز – خبرنگار کیهان:
 رئیس  پلیس آگاهی آذربایجان شرقی اعالم کرد: 
اعضای باند سه نفره خانوادگی در تبریز که اقدام به 
کالهبرداری یــک میلیارد ریالی تحت عنوان اعزام 
متقاضیان به سفرهای زیارتی کرده بودند، دستگیر 

شدند.
سرهنگ صابر عباس زاده گفت: این باند از اردیبهشت ماه 
امسال با عنوان تور زیارتی مشهد مقدس و عتبات عالیات 
فعال بوده و با تبلیغ سفرهای ارزان قیمت، عده ای را اغفال 

کرده و پس از کسب مبالغی متواری شده بودند.
وی اعالم کرد: پس از طرح شــکایت و تشکیل پرونده 
موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و با انجام عملیات 
غافلگیرانه اعضای این باند در یکی از اســتان های شمالی 

کشور دستگیر شده و به تبریز منتقل شدند.
عباس زاده با  اشــاره به اینکه ایــن باند ۱5۰ تا 5۰۰ 
هزار تومان از هر نفــر به بهانه اعزام آنان به اماکن زیارتی 
کالهبرداری کرده اند، گفت: تا زمان حاضر ۸۰۰ نفر در رابطه 

با این پرونده مراجعه و طرح شکایت کردند.
رئیس  پلیس آگاهی آذربایجان شــرقی، مجموع رقم 
کالهبرداری در ایــن پرونده را در حدود ۱۰ میلیارد ریال 
اعالم کرد و از کســانی که در رابطه با این پرونده شکایت 

دارند خواست به پلیس آگاهی استان مراجعه کنند.
وی همچنین به عالقمندان ســفرهای زیارتی توصیه 
کرد از طریق آژانس های رسمی اقدام به تهیه بلیط کنند.

در جلسه مشترک شورای شهر با پلیس راهور تهران بزرگ مطرح شد

تعداد خودروهای تهران ۸ برابر ظرفیت معابر

شهادت 2 مامور انتظامي 
در درگیری با اشرار

بارندگی
 برق 55 روستای شوش را 

قطع کرد

پول های اختالس شده از بانک
 به بیت المال بازگشت

رمال و جن گیر سارق دستگیر شد

زاهدان خبرنگار کیهان: 
فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان از کشف 
۶۳ کیلوگرم موادمخدر از نوع مرفین در شهر 

زاهدان خبر داد.
ســرهنگ »علی عارف نژاد« گفت: در پی کسب 
خبری مبنی بــر نگهداری موادمخدر در یک منزل 
در سطح شهرستان بررسی موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار 

گرفت.
وی افزود: ماموران محل نگهداری موادمخدر را 
شناسایی و تحت مراقبت قرار دادند و با هماهنگی 
مقام قضائی در بازرســی از این محل ۶۳ کیلوگرم 
موادمخدر از نوع مرفین کشف و دو قاچاقچی را  نیز 

دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان زاهدان از تحویل 

متهمان به دستگاه قضائی خبرداد. 

اداره کل اطالعات سیســتان و  روابط عمومی 
بلوچســتان اعالم کرد: ۲/5 تن مواد مخدر با تالش 
سربازان گمنام امام زمان)عج( در این استان کشف 

شد.
به گزارش روز یکشــنبه اداره کل اطالعات سیستان و 
بلوچستان، نیروهای وزارت اطالعات در این استان یک شبکه 

بین المللی قاچاق مواد مخدر را منهدم کردند.
در این گزارش آمده اســت: سربازان گمنام امام زمان 
)عج( با اقدام گسترده اطالعاتی و تالش شبانه روزی موفق 
شدند این شبکه را که قصد انتقال محموله ۲ هزار و 5۰۰ 
کیلوگرمی تریاک در نزدیکی مرز ایران و پاکستان داشتند، 

شناسایی کنند.
این گزارش می افزاید: اعضای این شــبکه قاچاق که به 
ســرکردگی یکی از اتباع بیگانه فعالیت می کردند محموله 
مزبور را به شکل ماهرانه ای در زیر گالن های سوخت جاسازی 
کرده بودند، که پس از ناکام ماندن در انتقال محموله سعی 
داشتند در درگیری مســلحانه با نیروهای عملیات وزارت 

اطالعات این محموله را از مرز خارج کنند.

انهدام باند خانوادگی 
کالهبرداری سفرهای 

زیارتی در تبریز

کشف 2/5 تن تریاک 
از سوی وزارت اطالعات

کشف 63 کیلو مرفین از یک منزل مسکونی

مامور انتظامی خراسان شمالی 
به شهادت رسید

ریزش معدن ماسه  
جان یک نفر را گرفت


