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حوادث ـ اخبارکشور

گوشت قاچاق
همدان -  خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از توقیف یک 
دســتگاه خاور حامل گوشــت قاچاق و فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ شا احمد ساکی، گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان حین گشت 
زنی در یکی از محورهای مواصالتی به یک دستگاه خاور یخچال دار مشکوک و 
آن را برای بررسی متوقف کردند.وی افزود: طی بازرسی از این خودرو، دو هزار 
و ۳۰۰ کیلوگرم گوشــت گاو قاچاق و فاقد مجوز به ارزش یک میلیارد و ۹۰۰ 

میلیون ریال کشف و یک متهم در این خصوص به مرجع قضائی معرفی شد.
توقیف سواری حامل مواد مخدر

اصفهان – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه 
از توقیف یکدســتگاه ریو ســواری حامل مواد مخدر خبر داد.سرهنگ حسین 
بساطی، گفت: در بازرســی ماموران انتظامی این شهرستان از یک سواری ریو 
255 کیلو و 52۰ گرم تریاک و 2۰ کیلو و 48۰ گرم حشــیش کشف و ضبط 
شد. وی با بیان اینکه در این عملیات ابتدا سواری سمند که راه پاک کن خودرو 
حامل مواد بود، شناســایی و متوقف شد، افزود: در این رابطه سه سوداگر مرگ 

دستگیر و پرونده آنان برای بررسی بیش تر به مراجع قضایی ارسال شد. 
حادثه رانندگی مرگبار

 اراک - خبرنگار کیهان:  بر اثر برخورد دو دســتگاه خودرو در محور ساوه 
- همدان دو نفر در دم جان باختند و پنج نفر دیگر مصدوم شــدند. این حادثه 
رانندگی در کیلومتر 4۹ جاده قدیم ساوه - همدان بین یک دستگاه خودروی 
پژو و ســواری ساینا رخ داد. در این حادثه رانندگی دو نفر از سرنشینان هر دو 
خودرو جان باختند و پنج نفر دیگر نیز مصدوم شدند. کارشناس پلیس راه علت 

حادثه رانندگی را انحراف به چپ خودروی ساینا اعالم کرد.
برخورد پراید با شتر

بندر عباس – ایلنا: برخورد یک دســتگاه ســواری پراید با یک نفر شتر در 
محور جاسک به چابهار حد فاصل روستای جگین بخش مرکزی این شهرستان 
موجب مرگ راننده خودرو شد. نیروهای اورژانس پس از دریافت خبر به محل 
حادثه شتافتند که پس از رسیدن بر بالین مصدوم و بررسی وضعیت وی، فوت 
راننده ۳8 ساله را به علت شدت جراحات وارده تایید کردند. شترهای سرگردان 
و بدون ســاربان در تاریکی هوا در دو محور »جاســک – میناب و جاســک – 
چابهار« یکی از معضالت این شهرستان است و هر ماه تعداد زیادی از شهروندان 
بومی و مسافران در حال عبور در محورهای فوق جان خود را از دست می دهند.

دستگیری جاعل اسناد
سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: جاعل حرفه ای 
اسناد مالکیتی تعدادی از شهروندان در شهرستان مانه و سملقان دستگیر شد. 
سرتیپ علیرضا مظاهری افزود: در بررسی اظهارات شاکیان پرونده مشخص شد، 
این فرد قطعاتي از زمین هاي تفکیک شده حاشیه بلوار اصلي شهر »آشخانه« را 
که متعلق به اشخاص دیگری بوده با جعل سند به افراد دیگری فروخته است.
وی اضافه کرد: در بازرســی از مخفیگاه وی مبایعه نامه هاي زیادي که داراي 
خط خوردگي بود و در پشــت اوراق، فسخ قرارداد به صورت یک طرفه صورت 
گرفته بود، کشف شد.وی ادامه داد: با تالش کارآگاهان، متهم در یک عملیات 

غافلگیرانه دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به مقر انتظامی انتقال داده شد.
انهدام باند تبهکار

کرمان – باشــگاه خبرنگاران جــوان: فرمانده انتظامی اســتان کرمان از 
انهدام باند حمل موادمخدر با کشــف بیش از نیم تن تریاک در عملیات پلیس 
شهرســتان جیرفت خبر داد. ســرتیپ عبدالرضا ناظری، گفت: ماموران پلیس 
مبارزه با موادمخدر جیرفت با انجام یک ســری اقدامــات اطالعاتی دریافتند 
قاچاقچیــان قصد دارند یــک محموله موادمخدر را در یک نقطه شهرســتان 
جیرفت دپو و سپس در چند مرحله به استان فارس و دیگر نقاط منتقل کنند.
او افزود: در این رابطه ماموران با تالش شبانه روزی محل دپوی مواد را شناسائی 
و ضمن هماهنگی قضائی در بازرسی از آن 5۰8 کیلوگرم تریاک کشف کردند 
که در این عملیات سه قاچاقچی دستگیر و سه دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

قاچاق کود شیمیایی
کرمانشــاه – مهر: فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف محموله کود 
شیمیایی قاچاق در این استان خبر داد.سرتیپ علی اکبر جاویدان گفت: پلیس 
پــس از دریافت گزارشــات مردمی و حضور در محل، انبــار مورد نظر را مورد 
بازرســی قرار داد که در این بازرسی، 46۰ کیسه 5۰ کیلوگرمی کود شیمیایی 
قاچاق به وزن 2۳ تن که طبق نظر کارشناســان ارزش آن به ۳ میلیارد و 5۰۰ 
میلیون ریال می رسید، کشف شد.وی همچنین با اشاره به پلمب انبار مورد نظر 
از دســتگیری یک نفر در این رابطه و معرفی وی به دســتگاه قضائی و صدور 

حکم الزم خبر داد.
سقوط از ساختمان

اراک - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه گفت: کارگری 
5۰ ســاله بر اثر ســقوط از طبقه ســوم یک ســاختمان در حال ساخت، در 
شهرستان زرندیه جان سپرد.سرهنگ محمدرضا روشندل، اظهار کرد: با حضور 
تیم انتظامی در محل و بنا به گفته شــاهدان حاضر در صحنه، مردی5۰ ساله 
بر اثر ســقوط از طبقه سوم یک ساختمان در حال ساخت در خیابان اعتمادی 
شهرســتان زرندیه، از ناحیه ســر و کمر دچار جراحت شدید شده و به مرکز 
درمانی انتقال داده شد.این مقام انتظامی افزود: تالش تیم پزشکی موثر نبود و 

مصدوم حادثه به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
توقیف کاالی قاچاق

ســنندج – خبرگزاری صدا و ســیما : فرمانده انتظامی استان کردستان از 
کشــف بیش از سه میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال انواع کاالی قاچاق در بازرسی 
از یک دستگاه کامیون خبرداد.سرتیپ »علی آزادی« گفت: با اشراف اطالعاتی 
مأموران انتظامی شهرستان »بیجار« کامیون حامل انواع کاالی قاچاق در محور 
بیجار به دیواندره شناسایی شد. سردار آزادی افزود: با هماهنگی مراجع قضائی 
کامیون مورد نظر متوقف و به پلیس آگاهی منتقل و در بازرسی ازآن ۳5 طاقه 
پارچه، چهارهزارو 2۹6 ثوب البســه خارجی و پنج هزارو 625 قطعه ابزار یراق 

قاچاق کشف شد.

    حوادث کوتاه از کشور

یک مرد آمریکایــی برای اینکه بتواند 
یک بازی موبایلی را ادامه دهد، خودرو خود 

را در وسط بزرگراه متوقف کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از آسین 
ایــج، یک مــرد آمریکایی خودروی خــود را در 
وسط یک بزرگراه متوقف کرد تا بتواند یک بازی 

واقعیت مجازی موبایلی موسوم به پوکمون را به پیش ببرد. بررسی های پلیس 
نشــان می دهد مرد یادشده دارای هشت گوشی تلفن همراه بوده و با همه آنها 
بازی پوکمون را اجرا می کرده است.بازی پوکمون دارای شخصیت های کارتونی 
اســت که کاربر با اســتفاده از فناوری واقعیت مجازی آنها را در محیط واقعی 
زندگی مشاهده کرده و باید آنها را شکار کند تا امتیاز کسب کند. تالش برخی 
افراد برای اجرای این بازی و یافتن شــخصیت های آن تا به حال موجب وقوع 
رخدادهای خطرناکی شده است.پس از تحقیقات پلیس مشخص شده این مرد 
کــه دیوانه وار به این بازی موبایلی عالقه مند اســت، پــس از توقف خودرو ،از 
خودرو خارج شده و برای شــکار این موجودات تخیلی در گوشه ای از بزرگراه 

کمین کرده است.

عالقه 

دیوانه وار 

به بازی موبایل

زاغه ای  در  گسترده  آتش سوزی  وقوع 
در »داکا«، پایتخــت بنــگالدش منجر به 

بی خانمانی ۵۰ هزار نفر شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از بی بی سی، به دنبال 
این آتش ســوزی حدود ۱5 هــزار خانه در این 
مناطق تخریب شد.بسیاری از خانه ها سقف های 

پالستیکی داشتند که به گسترش بیشتر شعله ها منجر شده است. تاکنون هیچ 
گزارشی از کشته شــدن فردی در این آتش سوزی ها دریافت نشده اما تاکنون 
چندین نفر در این حادثه زخمی  شده اند.اکثر ساکناِن این زاغه ها را کارگران کم 

درآمد تشکیل می داده اند.
علت وقوع این آتش سوزی هنوز مشــخص نشده و تحقیقات الزم در این 
زمینه در حال انجام است.آتش نشــانان بیش از شش ســاعت در تالش برای 

اطفای این حریق گسترده بوده اند.
دولت بنــگالدش اعالم کرده برای هزاران نفری که اکنون بدون ســرپناه 

مانده اند، خدمات و امدادرسانی های الزم را تدارک خواهد دید.
در ماه میالدی فوریه نیز وقوع یک مورد آتش سوزی در منطقه تاریخی داکا 
حدود 8۰ نفر را کشــته و در آتش سوزی دیگری در یک زاغه در شهر ساحلی 

»چیتاگونگ« ۹ نفر دیگر کشته شدند.

50 هزار بی خانمان 

حاصل 

آتش سوزی 

ملکه انگلیــس برای مالقات با نوه خود 
هری و همسرش شرط گذاشت. 

 ،The Sun به گزارش اســپوتنیک به نقــل از
الیزابــت دوم بــرای اینکه حاضر بــه مالقات با 
شاهزاده هری و همسر وی در قلعه بالمورال شود، 
گفته اســت که عروس خانم باید حتماً با لباس 
پوشــیده در این مراسم حاضر 
نزدیک  شود.به گفته یک منبع 
به خانواده ســلطنتی، قرار است 
در آینده نزدیک شاهزاده هری و 
همسرش مگان به دیدار الیزابت 
بروند کــه با این شــرط ملکه 
رو به رو شده اند.به گفته رسانه ها 
ایــن مادر بــزرگ عالقه زیادی 
به عــروس جدیــد و آمریکایی 
خانواده ندارد و از وی خواســته 
است که اگر قرار است با همان پوشش نامناسب مخصوص یانکی ها به دیدارش 
بیاید بهتر اســت در خانه خودش بماند.گفتنی اســت پیش از این نیز ،عروس 
آمریکایی خانواده سلطنتی بارها در مجالس رسمی و سلطنتی که انگلیسی ها در 
آن لباس های رســمی  می پوشند با پوشیدن لباس های نامناسب باعث تمسخر 

خانواده سلطنتی و ناراحتی ملکه شده بود.
به گزارش کیهان الزم به ذکر است در حالی که غربی ها برای جوامع دیگر 
نسخه های بی بندو باری و پوشش های نامناسب را برای پیشرفت جوامع توصیه 
می کنند و پادوهــای آنها نیز به تبعیت از آنهــا در حال ترویج تفکراتی مانند 
پوشــش آزادانه و رفتارهای بدون قید وشرط برای زنان هستند، ملکه انگلیس 
حتی پوشــش نامناسب و برهنه را برای همسر نوه اش برنمی تابد و به شدت با 

آن برخورد می کند.

 منع عروس
 از پوشش نامناسب 

توسط ملکه!

یک مرد هندی که سیل را شوخی گرفته 
بود غرق شد.

مرد میانســال هندوســتانی کــه در عملی 
خطرناک پس از وقوع سیل قصد عبور از رودخانه 
خروشان را داشــت بر اثر شدت جریان آب غرق 

شد.

 به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،این قربانی پس از جاری شدن سیل 
قصد داشت با عبور از عرض رودخانه ای واقع در مادهیا پرادش هندوستان  خود 
را به سمت دیگر برساند که جانش را از دست داد. بر اساس تصاویر ضبط شده 
از این اتفاق ناگوار، قربانی در حالی که عده زیادی نظاره گر او هستند در تالش 
برای عبور از عرض رودخانه دیده می شــود. لحظاتی بعد بر اثر شــدت جریان 
آب تعادل خود را در وســط رودخانه از دست می دهد. بنا بر گزارش رسانه های 
محلی هندوستان، شاهدان عینی نتوانستند جان قربانی را نجات دهند و او بر 
اثر غرق شدن در رودخانه جانش را از دست داد. افراد محلی پس از جست وجو 
در رودخانه توانستند جسد قربانی را پیدا کنند.این در حالی بود که پیش از این 
حادثه یک تن دیگر نیز دچار حادثه ای مشــابه شده بود که توسط افراد محلی 
از آب بیرون کشــیده شد. بارش شدید باران موجب جاری شدن سیل در چند 

منطقه در هندوستان طی هفته های اخیر شده بود.

بازی با مرگ 

مرد هندی!

مقامات ونزوئال از دســتگیری یک باند 
قاچاق طــال خبر داده اند که این فلز قیمتی 
را به صورت غیرقانونی و پنهانی به جمهوری 

دومینیکن قاچاق می کردند.
به گزارش ایســنا بــه نقــل از  خبرگزاری 
شینهوا، دادســتان کل ونزوئال با بیــان این که 
افرادی که طال را قاچاق می کنند، دشــمن عمومی اقتصاد این کشور به شمار 
می روند، اظهار داشت: قاچاق طال آسیب بسیاری به اقتصاد ملی وارد می کند.  
طال، ماده معدنی استراتژیکی است که به عنوان ذخیره مالی مورد استفاده قرار 
گرفته و در معامالت بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. حکم بازداشت برای 

روبرتو اسپجو کاماچو، سرکرده  این سازمان جنایی صادر شده است.
این باند قاچاق، طال را عالوه بر جمهوری دومینیکن به سایر جزایر کارائیب 

نیز قاچاق می کرده است.
به دنبال تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته، هفت حکم جست وجو 

صادر شده و هم چنین توقیف چهار هواپیمای خصوصی صورت گرفته است.

 دستگیری 
باند قاچاق طال 

در ونزوئال 

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد انجام عملیات بازدید مسیر 
گاز داغ و تعمیــرات توربیــن گازی  GEF6 در جزیــره کیش را از طریق 

مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.
فیش شرکت در مناقصه:

 فیــش بانکــی دائر بر واریــز مبلغ 1000/000 ریال به حســاب شــماره
 3-9207771-759-4110 بانک انصار شــعبه مستقل کیش کد 4110 به 

نام شرکت آب و برق کیش.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه:

شــرکت های داوطلب حضور در مناقصه از روز دوشنبه مورخ 1398/5/28 
لغایت ســاعت 16 سه شنبه مورخ 1398/6/5 با ارائه اصل کارت شناسایی و 
معرفی نامه معتبر و فیش بانکی مربوطه به یکی از دو نشــانی ذیل مراجعه 

نمایند.
مهلت تحویل پاکت پیشنهادات مناقصه:

پاکت دربســته محتوی پیشــنهادات و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در 
مناقصه می بایســتی تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1398/6/12 به محل 

دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد.
زمان و محل گشایش پاکت های پیشنهادات:

روز شنبه مورخ 1398/6/16 پاکت های پیشنهادات مناقصه در دفتر مرکزی 
شرکت گشوده خواهد شد.

محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پاکت پیشنهادات مربوطه:
 1- جزیــره کیــش- شــرکت آب و بــرق کیــش، امــور بازرگانــی 

تلفن: 188 و 44422186 )076(، فاکس 44423818 )076(
2- تهران- شهرک غرب، میدان صنعت، بلوار شهید فرحزادی، بلوار شهید 

نورانی پالک 17، طبقه 3، واحد 6، تلفکس: 021-22076157

آگهی مناقصه 
۹۸/۹

امور بازرگانی

سرویس اجتماعی- 
پلیــس راهور تهران بزرگ در پاســخ به 
پیگیری های کیهان اعالم کرد، نصب کیوسک 
ابتدای خیابان  متعلق به شهرداری تهران در 
کوشــک مصری غیرقانونی بوده و باید هرچه 

سریع تر جمع آوری شود.
خیابان کوشــک مصری که از سال ۱۳۹4 و با 
توافق سه جانبه وزارت امور خارجه، شهرداری تهران 
و سازمان میراث فرهنگی به عنوان پیاده راه تاریخی 
سنگفرش شده بود، از حدود یک سال قبل و با اعمال 
محدودیت هایی از سوی شهرداری تهران به خیابان 
و پارکینگ اختصاصی برخی نهادها از جمله وزارت 

امورخارجه تبدیل شده بود.
از دیگر نکات قابل توجه در این زمینه که مورد 
پیگیــری کیهان قرار گرفت، نصب بنری در ورودی 
این محدوده مبنی بر »ورود ممنوع« برای خودروهای 
فاقد مجوز بود و در ذیل این بنر با ذکر این عبارت که 
»ورود غیرمجاز = اعمال قانون توسط پلیس راهور«، 
مردم و رانندگان را از نزدیک شــدن به این محدوده 

برحذر می داشت.
ازطرفی خبرنگار کیهان در تماس با مســئوالن 
ناحیه یک منطقه ۱2 از صحت جمله مندرج در بنر 

مبنی بر دخالت پلیس راهور در این امر ســؤال کرد 
که با تایید یکی از مســئوالن این ناحیه مواجه شده 
در صورتی که بر اساس استعالم کیهان، پلیس راهور 

هیچ دخالتی در این امر ندارد.
از سوی دیگر با ورود به این پیاده راه تعداد زیادی 
خودروی شخصی مشاهده می شود که بیانگر تبدیل 
شدن میدان مشــق تهران به عنوان مکانی تاریخی 
بــه محلی امن برای پــارک خودروهای افراد خاص 

شده بود.
در نهایت نیــز معاونت محترم اجتماعی پلیس 
راهور پس از استعالم های گوناگون از مراکز مختلف 
درخصــوص نحوه نصب این کیوســک نگهبانی در 
معبــری عمومی اعالم کرد، نه تنها پلیس راهور در 
این خصوص بی اطالع بوده و کسی را جریمه نمی کند 
بلکه این اقدام شــهرداری نیز غیرقانونی است و این 

کیوسک  باید هرچه سریع تر جمع آوری شود.
همچنین الزم به ذکر اســت طی چند روز اخیر 
و پــس از جدی شــدن پیگیری های کیهان در این 
خصوص برخی افراد با پوشاندن ناشیانه جمله ذیل 
این بنر- مبنی بر دخالت پلیس راهور در این امر- با 
اسپری سعی داشتند تا خود را از این عمل غیرقانونی 

،تبرئه نمایند.

پس از پیگیری های کیهان انجام می شود 

* محفل منتظران حضرت مهدی)عج(، خیابان شهید مدنی، جمع آوری کیوسک غیرقانونی شهرداری در ورودی کوشک مصری 
باالتر از مترو گلبرگ، کوچه شهید گنجی، حسینیه نصر

- مراسم جشن عید غدیر خم با سخنرانی: حجت االسالم زواره و 
مداحی: آقای سیدوحید موسوی

-  سه شنبه بعد از نماز مغرب و عشا

برنامـه محافـل و مسـاجد

شــهردار تهران با اعالم اینکه پروژه چهارباغ 
شــمال به جنوب اراضی عباس آباد را به هم وصل 
می کند اظهار داشت: این کار بدون حمایت رهبری 

ممکن نبود.
به گــزارش خبرگزاری تســنیم، پیــروز حناچی در 
مراســم کلنگ زنی چهارباغ تهران بــا بیان اینکه ویژگی 
مهم این باغ این اســت که باعث پیوســتگی شــمال و 
جنــوب اراضی عباس آباد به یکدیگر می شــود، گفت: از 
مجموع 52۰ هکتــار اراضی عباس آباد ۳5۰ هکتار به ما 
 تحویل داده شــده و این کار بدون حمایت رهبری محقق 

نمی شد.
حناچــی با بیان اینکه این اقدام هدیه خوبی از طرف 
رهبــر معظم انقالب به مــردم تهران اســت، گفت: این 
پــروژه در حداقل زمان ممکن آماده خواهد شــد و یکی 
از دســتاوردهای آن اتصال به مصلی اســت که از طریق 
یــک زیرگذر اتفاق خواهد افتاد و عالوه براین مذاکراتی با 
مسئوالن مصلی صورت گرفته و یک ایستگاه مترو در این 

محل ساخته خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این مکان جاذبه هایی ایجاد خواهد 
شــد تا این نقطه تبدیل به یک مقصد گردشــگری شود، 
اظهار داشــت: آقای مختاری مدیرعامل سازمان پارکها و 

فضای سبز شهرداری تهران قول داده که فاز نخست این 
مجموعه طی یک سال ساخته و بهره برداری شود.

به گفتــه حناچی طبق مصوبه شــورای عالی نهایت 
میزان ســاخت و ساز در این مجموعه 5 درصد کل سطح 

محوطه است.

همچنین الزم به ذکر است شــهردار تهران در ادامه 
این مراســم با حضور در بخش دیگری از اراضی مجموعه 
فرهنگــی عباس آباد، دریاچه هنر بــا 25 هزار مترمکعب 
مساحت و باغ هنر با مساحت 5 هزار مترمربع را در غرب 

باغ کتاب تهران افتتاح کرد.

اتصال شمال به جنوب اراضی عباس آباد با پروژه چهارباغ

تعدادی از اراذل و اوباش که با شمشــیر و سالح 
سرد در مهرآباد تهران اقدام به ضرب و شتم و رعب 
و وحشت کرده بودند توسط مأموران پلیس امنیت 

دستگیر شدند.
به گزارش پلیس پایتخت، در پی درگیری دسته جمعی 
تعدادی از افراد شــرور و اراذل و اوباش و سطح یک محله 
بریانک که با شمشــیر و قمه اقــدام به درگیری و ضرب و 
شتم و رعب و وحشت در محل کرده بودند، ماموران پلیس 
امنیت تهران در عملیاتی ســه تن از این افراد را دســتگیر 

کرد. 
رئیــس پلیس اطالعات و امنیــت عمومی پایتخت در 
حاشــیه طرح بازســازی صحنه جرم در جمع خبرنگاران 
اظهار داشــت: اوایل ماه جاری تعــدادی از اراذل و اوباش 
در خیابان شمشــیری اقدام به درگیــری و  ایجاد ضرب و 
شــتم کردند که در این درگیری به تعدادی از شهروندان 
و همچنین اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد شد که 

پرونده بالفاصله به پلیس امنیت تهران ارجاع شد. 
ســردار علی ذوالقدری افزود: با اقدامات پلیسی و رصد  
اطالعاتــی محل اختفای تعدادی از این افراد شناســایی و 
درنهایت ســه نفر از این اراذل و اوباش دستگیر شدند. نفر 

اصلی این باند از اراذل سطح یک است که هنگام دستگیری 
مقاومــت کرد و پلیس برای متوقف کــردن وی مجبور به 

تیراندازی شد و این فرد را از ناحیه پا مجروح کرد. 
به گفته وی، نفر اصلی این باند ۱2 فقره سابقه کیفری 
از جمله شــرارت، اخالل در نظم عمومی، شــرب خمر و 

قدرت نمایی دارد. 

 رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی پایتخت ادامه 
داد: دو نفر دیگر از این دستگیرشدگان نیز دارای سه فقره 

نزاع، درگیری و شرب خمر هستند. 
ذوالقدری گفــت: اراذل و اوبــاش در درگیری بوجود 
آمده ســه نفر از شهروندان را مجروح کرده و چهار خودرو 

را تخریب کردند.

دستگیری3 نفر از  اوباش سطح یک  پایتخت

معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه 
قضائیه از تمدید مهلت ثبت نام پزشــکان در سامانه 

امور مالیاتی تا ۱۵ شهریور ماه خبر داد.
به گزارش مرکز اطالع رســانی قــوه قضاییه، محمدباقر 
الفت روز گذشــته در نشستی مشــترک با قائم مقام وزیر 
بهداشت ، رئیس سازمان امور مالیاتی کشورو تعدادی دیگر 
از مســئولین  ضمن اعالم این خبر به تشریح جوانب قانونی 
نصب سامانه فروش و ثبت آن در سامانه سازمان امور مالیاتی 

کشور توسط جامعه پزشکی پرداخت.
الفت ادامه داد: نصب این سامانه یعنی رعایت قانون، که 
این امر منجر به شــفافیت در پرداخت مالیاتی و همچنین 
ارتقا جایگاه اجتماعی این قشــر فرهیخته بین مردم کشور 

می شود.
وی با تایید نگرانی های جامعه پزشــکی مبنی بر وجود 
مشکالت فنی در ثبت ســامانه، اظهارداشت: مهلت ثبت نام 
پزشکان در سامانه سازمان امور مالیاتی با توجه به مشکالت 

فنی موجود تا پانزدهم شهریور تمدید می شود.
همچنیــن در این نشســت، ایرج حریرچی مشــکالت 
موجود را موضوعی ما بین جامعه پزشــکی و ســازمان امور 
مالیاتی کشــور ارزیابی کرد و گفت: جامعه پزشکی تکالیف 

قانونی خود را انجام خواهد داد.

مهلت دوباره به پزشکان 
برای ثبت نام در سامانه 

امور مالیاتی

طراحی فضای سبز 
برای میادین میوه و تره بار

 کیهــان- مدیرعامــل ســازمان میادیــن میــوه و
تره بار شهرداری تهران از طراحی فضای سبز در ۱۰ میدان 
میوه وتره بار با همکاری ســازمان بوستان ها وفضای سبز 

خبر داد.
گزارش مشکالت بیمارستان ها 

به سامانه »۱9۰« 
فــارس- معاون کل وزارت بهداشــت گفــت: مردم 
برای رســیدگی به مشــکالت خــود هنــگام مراجعه به 
بیمارســتان ها اعم از نحــوه برخورد، تامیــن اقالم مورد 
 نیــاز و هزینه هــای دریافتــی بــا ســامانه ۱۹۰ تماس 

بگیرند.

توزیع ۱۰ هزار لوازم خانگی بین سیل زدگان 
ســازمان  جوان-رئیــس  خبرنــگاران  باشــگاه 
توزیــع گفــت:  احمــر  هــالل  جمعیــت   داوطلبــان 
۱۰ هزار لوازم خانگی بین سیل زدگان به طور کامل انجام 

شده است.
آموزش اقدامات اورژانسی به تاکسیرانان

ایســنا- رئیس مرکز اورژانــس تهران  با اشــاره به 
لزوم گســترش آموزش کمک های اولیــه  برای کمک به 
مصدومان، از ارائه برخی از آموزش های پیش بیمارســتانی 

به رانندگان تاکسی های تهران در آینده نزدیک خبر داد.
واگذاری موزه ها به بخش خصوصی

فــارس- ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری از 
واگــذاری برخی موزه ها به بخــش خصوصی خبر داد و 
گفت: عالقمندان در این زمینه می توانند به این  ســازمان 

مراجعه کنند.

اصفهان - خبرنگار کیهان:
از دستگیری  انتظامی اســتان اصفهان  فرمانده 
اعضای باند خانوادگی رمالی که تنها از یک نفر بالغ بر 
4۰ میلیارد ریال کالهبرداری کرده بودند، در عملیات 
ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان شاهین شهر 

خبر داد.
ســرتیپ مهدی معصوم بیگی اظهار داشت: فرد شاکی 
تهرانی عنوان کرد، حدود یک ســال گذشته به وسیله یکی 
از دوســتانش با خانواده ای در شاهین شــهر که ادعای حل 
مشکالت افراد از طریق دعانویسی، فالگیری، رمالی و ارتباط 
با اجنه داشتند آشنا شده و در این مدت بالغ بر ۳2 میلیارد 

ریال وجه نقد به حساب آنان واریز کرده است.
وی افزود: مال باخته عالوه بــر این مقادیری طالجات 
و زیورآالت بــه ارزش 8 میلیارد ریال را نیز به متهمان ارائه 
کرده بود، اما نه تنها مشکل وی حل نشده بلکه روز به روز بر 

مشکالتش افزوده می شد.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان تصریــح کرد: نهایتا 
اعضای این باند که شــامل مادر بــه همراه 2 فرزند دختر و 
پسرش بود، پس از اقدامات علمی و پلیسی ویژه در مخفیگاه 
خود دستگیر و در مجموع به کالهبرداری 4۰ میلیارد ریالی 

از فرد شاکی اعتراف کردند.
ســردار معصوم بیگی با اشاره به کشــف آالت و ادوات 
رمالی و فالگیری از منزل متهمــان، گفت: اعضای این باند 
در اعترافات خود عنوان کردند که ادعای ارتباط آنان با اجنه 
از اســاس دروغ بوده و فقط ســعی می کردند به وسیله فال 
گرفتن، دعانویســی و مواردی کــه در کتاب های مربوط به 
رمالی بود، فرد شــاکی را فریــب داده و هر بار به بهانه های 

مختلف پول و طالجات وی را دریافت می کردند.
این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: سرانجام متهمان پس 
از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی 

شده و با حکم صادره روانه زندان شدند.

 دادســتان عمومی و انقالب قــم گفت: یکی از 
کارمنــدان اداره میراث فرهنگی،  صنایع دســتی و 

گردشگری قم به اتهام اخذ رشوه دستگیر شد. 
به گزارش ایرنا، مهدی کاهه افزود: حسب گزارش اداره 
کل ســازمان بازرسی استان قم، دســتورات قضایی جهت 
تکمیل تحقیقات در این خصــوص صادر و در نهایت متهم 
شناسایی و دستگیر و با قرار قانونی بازداشت موقت به زندان 

معرفی شد.
وی افــزود: پرونــده وی با صدور کیفرخواســت جهت 

محاکمه به دادگاه کیفری 2 استان قم ارسال شد.
دادستان عمومی و انقالب قم  ادامه داد: مجموعه دستگاه 
قضایی قم از جمله دادســتانی، سازمان بازرسی و... بیش از 
پیــش با جدیــت و قاطعیت بر روند فعالیت هــای ادارات و 
نهادهــای مختلف نظارت نموده و با متخلفین برخورد قاطع 

قانونی خواهد کرد.
هفته گذشــته نیز دادســتان عمومی و انقــالب قم از 
دستگیری مدیر اسبق غله این استان به اتهام تضییع وجوه 
و امــوال دولتی و بیت المال و همچنیــن کارمند اداره راه و 

شهرسازی این استان به اتهام رشوه خبر داده بود.
همچنین برخی رســانه ها هفته گذشــته نیــز به نقل 
از مهــدی کاهه دادســتان عمومی و انقالب قــم از صدور 
کیفرخواســت یکی از مدیران پیشــین ســازمان فرهنگی 
ورزشی شــهرداری قم به اتهام تخلفات متعددی در زمینه 
انعقــاد قراردادهــا از جمله واگذاری بالعــوض چند زمین 
چمن به افراد مختلف بدون رعایت مقررات قانونی، پرداخت 
حق الزحمه تعدادی از افراد با ارائه اســناد و مدارک صوری، 
انجام یک ســری معامالت عمده با  ترک تشــریفات قانونی، 
 ترک مناقصه و عدم تشــکیل کمیسیون ماده ۱4 آئین نامه 

معامالت مالی شهرداری خبر داده بودند.

اولیای دم سه محکوم به اعدام و قصاص نفس در 
شهرهای دامغان و ارومیه را بخشیدند.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان دامغان گفت: قاتل 
محکوم بــه اعدام پس از اعالم و قطعی شــدن حکمش، با 

رضایت خانواده مقتول، مورد بخشش قرار گرفت. 
محمدتقی گلی در گفت وگو با ایرنا افزود: جوان 24 ساله 
با هویــت  »ح- الف« که در آبان ســال ۹4 در درگیری با 
فردی، او را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود، پس از اعالم 

حکم اعدام، مورد بخشش خانواده مقتول قرار گرفت. 
وی ادامه داد: با تکمیل پرونده در شعبه 2 دادگاه کیفری 
یک ســمنان، مستقر در شــاهرود، حکم قصاص نفس قاتل 
صادر و طی دادنامه شــعبه محترم ۱5 دیوان عالی کشــور 

نیز ابرام شد.
گلی اظهار داشــت: با توجه به ندامت قاتل، پدر و مادر 
مقتــول به عنوان اولیــای دم، با مراجعه بــه اجرای احکام 
دادســرا، انصراف و رضایت بی  قیدوشــرط خود را از قصاص 

نفس و دیه اعالم کردند.
وی خاطر نشــان کرد: طبق قانون، فرد قاتل از قصاص 
رهایی یافته اما با توجه به جنبه عمومی جرم پس از تشکیل 
جلســه دادگاه و بررســی مجدد پرونده، به سه تا ۱۰ سال 

حبس محکوم خواهد شد. 
گلی تصریح کرد: این درگیری منجر به قتل در ۱۱ آبان 
ماه سال ۹4 در منطقه معروف به باالمحله دامغان رخ داد که 
در این درگیری جوان 24 ساله معتاد با شلیک گلوله از یک 

قبضه سالح شکاری، فرد ۳۱ ساله را به قتل رساند. 
مدیــرکل امــور زندان هــا و اقدامات تامینــی تربیتی 
آذربایجان غربــی هم گفت: دو نفــر از محکومان به قصاص 
نفس در زندان مرکزی ارومیه با کسب رضایت از اولیای دم 

از اعدام رهایی یافتند. 
حمزه بروجنی، افزود: این زندانی ها با نام های »حمید- 
پ« و »محمــد- ت« به جرم قتل عمد به ترتیب شــش و 
۱۱ سال در زندان مرکزی ارومیه منتظر اجرای حکم اعدام 

بودند.
وی اضافــه کرد: با پیگیری مــددکاران زندان و حضور 
مستمر در منزل اولیای دم، سرانجام خانواده مقتول با تاسی 

به آموزه های اسالمی از شکایت خود صرف نظر کردند.

مدیرکل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
سازمان تعزیرات حکومتی از کشف ۱9هزار گوشی 

تلفن همراه قاچاق از چمدان مسافر قالبی خبرداد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، 
عبدالمجیــد اجتهــادی در گفت وگویــی رادیویــی، به 
رجیستری تلفن های همراه در دو سال گذشته  اشاره کرد 
و اظهار داشت: تا کنون این سامانه به خوبی عمل کرده و 

هیچ گونه مشکلی به وجود نیامده است.
اجتهادی افزود: اجرای این طرح باعث شــده قاچاق 
موبایل به صفر برسد و گوشی های تلفن همراه جز از مسیر 
قانونی، امکان فعال شدن در سامانه رجیستری را نداشته 

باشد.
وی در عین حال دربــاره علل ورود موبایل به صورت 
قاچاق، گفت: همچنان قاچاق مسافری تلفن گوشی همراه 

برقرار است و در این خصوص سال گذشته تعدادی پرونده 
در سازمان تعزیرات حکومتی با گزارش ستاد تشکیل شد. 
مدیرکل پیشــگیری و مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز 
سازمان تعزیرات حکومتی اظهارداشت: برخی افراد، سامانه 
ثبت گوشــی تلفن همراه را از طریق گمرک آزاد گذاشته 
بودند و تحت عنوان کاالی مسافری موبایل وارد می کردند 
به طــوری که یک نفر ۱۹ هزار تلفن همراه به این شــکل 

وارد کرده است.
وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات با وجود فشارهایی 
که وارد آمد و اصرار داشــتند این گوشی ها ثبت مسافری 
شده است، اما به این پرونده ها رسیدگی کرد، تصریح کرد: 
وقتی با دادستانی کل کشور برای ممنوع الخروج کردن این 
افراد مکاتبه کردیم، پاســخ دادند برخی از این افراد اصاًل 

گذرنامه ندارند و به خارج از کشور نرفته اند.

اجتهــادی ادامه داد: طبــق قانون سوءاســتفاده از 
مقررات، کاالی همراه مسافر و کاالهای مربوط به مبادالت 
مرزنشــینی قاچاق تلقی می شــود و در واقــع اگر فردی 
تحت عنوان کاالی مســافری، کاالیی را وارد می کند اما 
در حقیقت تجاری اســت و به گمــرک نیز تحت عنوان 
 کاالی تجاری گزارش نمی کند، این کاال قاچاق محسوب 

می شود.
وی افزود: وزارت ارتباطات با توجه به سوءاستفاده هایی 
که از طریق کاالی مســافری می شود، تعداد پنج گوشی 
موبایــل را برای هــر کارت ملی مجــاز می داند که البته 
ســازمان تعزیرات با ایــن تعداد نیز مخالف اســت و در 
جلسه ای که هفته گذشــته در کمیسیون دولت تشکیل 
شد، با این موضوع مخالفت کردیم و اعالم کردیم هر فرد 

مسافر تعداد کمتری می تواند وارد کند.

3 محکوم به قصاص در دامغان و ارومیه از دار مجازات رهایی یافتند

کشف ۱۹هزار گوشی تلفن همراه قاچاق از چمدان مسافر قالبی

رئیس  کمیســیون آموزش مجلــس از واگذاری 
اردوگاه شــهید باهنر تهران  به قیمت 4 هزار میلیارد 
تومان خبر داد و گفت: برآورد ما این اســت که این 

اردوگاه حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان قیمت دارد. 
محمدمهدی زاهدی در گفت وگو با تســنیم در کرمان، 
اظهار داشــت: ما در کمیســیون آموزش مجلس هر جا که 

واگذاری اردوگاه شهید باهنر تهران  به قیمت ۴ هزار میلیارد تومان!

اخبار کوتاه اجتماعی

احســاس کنیم فسادی در سیســتم آموزش و پرورش و یا 
آموزش عالی وجود دارد دنبــال کرده و تالش می کنیم که 
آن را بــه نتیجه برسانیم.رئیس کمیســیون آموزش مجلس 
شــورای اسالمی با  اشــاره به اینکه ســال گذشته واگذاری 
اردوگاه شهید باهنر تهران را به یک شرکت دولتی به قیمت 
4 هزار میلیارد تومان داشــتیم افزود: برآورد ما این است که 
ایــن اردوگاه حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان قیمت دارد.وی 
با بیــان اینکه در این قرارداد آمده که اگر آموزش و پرورش 
تا دو ســال بدهی خود را نپــردازد این اردوگاه به تملک آن 
شــرکت در می آید گفت: اگر آموزش و پرورش نتواند بدهی 
خود را بپردازد ســرمایه عظیمی از آموزش و پرورش خارج 
می شــود و هم یکی از مباحثی اســت که در حال حاضر در 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دنبال می شود.زاهدی 
با  اشــاره به اینکه بحث امــوال و دارایی های متعلق به بنیاد 
آرشام سابق و یا بنیاد قدس فعلی مسئله دیگری است که در 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حال بررسی است 
افزود: احساس ما در کمیسیون آموزش مجلس این است که 
از این اموال و دارایی ها به خوبی حفظ و حراست نشده است.

وی افزود: دارایی های متعلق به بنیاد قدس باید کال در 
اختیار آموزش و پرورش باشد که نیست.

کارمند میراث فرهنگی قم 
به اتهام اخذ رشوه 

دستگیر شد
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