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فرار قاچاقچیان مسلح مواد مخدر
فارس- کرمان: دادســتان عمومی و انقــاب رودبار جنوب گفت: طی 
درگیری مسلحانه شامگاه یکشنبه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این 
شهرســتان با اشرار مسلح که از منطقه آب سردوئیه از توابع رودبار جنوب 
آغاز شد طی یک تعقیب و گریز خودروی حامل مواد مخدر در شهر رودبار 
جنوب متوقف شــد، اما قاچاقچیان با توجه به تاریکی شب از محل حادثه 

متواری شدند.
سهراب ساالری با اعام اینکه در این عملیات مقدار 507 کیلوگرم مواد 
مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شده است، افزود: تاش برای شناسایی 

و دستگیری قاچاقچیان ادامه دارد.
وی بیان داشت: در این عملیات دو قبضه اسلحه کاشینکف، 10 عدد 
خشــاب و 249 فشــنگ جنگی به همراه یک دستگاه خودروی پژو پارس 

کشف و ضبط شده است.
سوداگران مرگ قصد انتقال این محموله موادمخدر از شهرستان دلگان 

استان سیستان و بلوچستان به استان های مرکزی کشور را داشتند.
پایان آدم ربایی

زاهدان- فارس: رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان گفت: در پی 
وصول خبری مبنی بر ربایش مردی 41 ساله در مورخه 96/3/1 دستگیری 

آدم ربا در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
ابراهیم ماشــاهی افزود: فردی ناشناس با تماس با خانواده فرد ربوده 
شــده تقاضای دریافت 700 میلیون ریال وجه نقد جهت آزادی وی کرده 
بود که کارآگاهان هویت یک نفر از آدم ربایان را شناسایی و پس از چندین 
ســاعت تعقیب و مراقبت در یک عملیات موفق آدم ربا را در مخفیگاهش 

دستگیر و فرد ربوده شده را پس از 20 روز اسارت در زاهدان آزاد کردند.
رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: متهم علت 
و انگیزه ارتکاب جرم خود را اختافات مالی بیان داشت که تحویل مراجع 

قضایی شد.
کالهبرداری میلیاردی در پوشش قرض الحسنه

اصفهان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان شاهین شهر از 
دســتگیری فردی که با تاسیس یک قرض الحسنه محلی مبلغ سه میلیارد 

ریال از شهروندان کاهبرداری کرده بود خبر داد.
سرهنگ »رجبعلی مختاری« گفت: در پی شکایت چندین نفر مبنی بر 
اینکه در یک قرض الحسنه محلی اقدام به افتتاح حساب به منظور دریافت 
تسهیات کرده اند که مدیر آنجا حساب آنها را برداشت و متواری شده بررسی 

موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شاهین شهر موفق شدند محل اختفای 

فرد کاهبردار را کشف و او را دستگیر کنند.
این مقام انتظامی بیان داشــت: در بررسی به عمل آمده مشخص شد 
این فرد از 25 نفر از ساکنان آن محل مبلغ سه میلیارد ریال کاهبرداری 

کرده است.
سرهنگ مختاری اظهار داشت: در این خصوص پرونده تشکیل و متهم 

جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.
دستگیری 3 قاچاقچی مسلح

مشهد- فارس: فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی، گفت: مرزداران این 
فرماندهی موفق به کشــف مقادیری مواد مخدر و دستگیری 3 قاچاقچی 

مسلح طی عملیات های جداگانه ای شدند.
ماشــاءاهلل جان نثار گفت: مأموران این فرماندهی در پاکســازی محل 
درگیری موفق شــدند مقادیر زیادی مواد مخدر از نوع هروئین فشرده یک 
قبضه ساح کاشینکف به همراه مهمات مربوطه و تجهیزات فنی قاچاقچیان 

را کشف کنند.
فروشگاه فرهنگیان طعمه آتش شد

بندرعباس- ایرنا: فروشــگاه تعاونی مصرف شماره 2 فرهنگیان واقع در 
چهارراه پگاه بندرعباس در آتش سوخت.

در این آتش ســوزی که از حدود ســاعت یک بامداد دوشنبه آغاز شد، 
فروشگاه و انبار به طور کامل و صددرصد سوخت.

مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس 
گفت: شدت آتش سوزی و خطر فروریختن سازه فلزی این فروشگاه، عملیات 

اطفا را با مشکل و پیچیدگی مواجه کرده است.
آتش پاد فرجام دانش افزود: عملیات اطفا حدود پنج ســاعت به طول 

انجامید و لکه گیری و ایمن سازی محل همچنان ادامه دارد. 
وی تصریح کرد: در این آتش ســوزی مانند چندین آتش سوزی بزرگ 
بندرعباس از جمله هتل هرمز و ســتاره جنوب، سیســتم اعام حریق و 
هشــدار دهنده وجود نداشت که موجب دیر مطلع شدن از وقوع حادثه و 

گسترش آتش شد.
توقیف لوازم یدکی خارجی خودرو

اصفهان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان گفت: مأموران 
ایستگاه ایســت و بازرسی شهید امامی شهرســتان شهرضا حین کنترل 
خودروهای عبوری به یک دســتگاه کامیون کشنده هوو مشکوک و آن را 

متوقف کردند.
ســرهنگ حمید امیرخانی ادامه داد: در بازرسی دقیق از این کامیون 
تعداد 560 کارتن قطعــات و لوازم یدکی خارجی خودرو که فاقد هرگونه 

مدارک مثبته گمرکی بود کشف شد.
وی با اشــاره به اینکه ارزش محموله کشــف شده توسط کارشناسان 
مربوطه دو میلیارد ریال اعام شده است، ادامه داد: در این خصوص راننده 

کامیون دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.
بازداشت 9 متهم درگیری

قم - ایلنا: دادســتان قم گفت: تاکنون تعداد 9 نفر از متهمان مربوط 
به پرونده نزاع دسته جمعی خانوادگی در قلعه کامکار قم بازداشت شدند.

مهدی کاهه اظهار داشت: در جریان پرونده درگیری خیابان 16 متری 
شهید غفاری که در ساعت 11 و 30 دقیقه مورخه 21 خردادماه میان دو 
همسایه با ساح سرد صورت گرفت، یک نفر فوت و 5 نفر مصدوم شدند که 

یکی از مصدومین به دلیل شدت جراحات به تهران منتقل شد.
وی اضافه کرد: تحقیقات برای مشــخص شدن ابعاد کلی و نهایی این 

پرونده ادامه دارد و اکنون آرامش به منطقه بازگشته است.
گرما جان 2 نفر را گرفت

زاهدان - ایرنا: مدیر مرکز فوریت های پزشــکی دانشکده علوم پزشکی 
ایرانشهر گفت: گرمای زیاد و تشنگی جان 2 نوجوان 13 ساله اهل مسکوتان 

از توابع شهرستان فنوج در جنوب سیستان و بلوچستان را گرفت.
محمود رضا ناصح افزود: پنج نوجوان اهل مســکوتان که روز شنبه به 
منطقه جلگه روستای چاه جنگی خان رفته بودند پس از برگشت به مسکوتان 

خودرو آنان در مسیر راه دچار نقص فنی شد.
وی اضافه کرد: سه نوجوان 13 ساله از این جمع تصمیم می گیرند 
پیاده به طرف مســکوتان حرکت کنند که در راه برگشــت به دلیل 
گرمای شدید هوا و تشنگی زیاد متاسفانه 2 نفر آنان فوت کردند و یک 
نفر دیگر که صبح یک شــنبه با کمک اهالی پیدا شد به مرکز درمانی 

مسکوتان انتقال یافت.
وی گفت: خوشبختانه حال عمومی این نوجوان رضایت بخش است.

سوءاستفاده از عکس های پروفایل
یزد - ایســنا: رئیس پلیس فتا اســتان یزد از شناســایی فردی که با 
سوءاســتفاده از عکس هــای پروفایل دیگران اقدام به ســاخت کانال های 

همجنس بازی کرده بود، خبر داد.
ســرگرد »مرتضی ابوطالبی« اظهار کرد: شماره سیم کارت متهم که به 
صورت ناشناس در فضای مجازی فعالیت می کرد، مورد بررسی قرار گرفت 
و مشخص شد وی فردی 42 ساله به هویت فرزاد و متاهل و دارای 4 فرزند 

است که اقدام به هتک حیثیت و آبروریزی جوان 18 ساله کرده است.
وی خاطرنشــان کــرد: متهم در محــل کار خود دســتگیر و پس از 
بازجویی های الزم و مستندات گوشی وی مشخص شد او چندین سال است 
که با افراد زیادی که همجنس خودش هســتند ارتباط نامتعارف داشته و 
از طریق سوء اســتفاده از تصاویر دیگران اقدام به ارتباط با هم جنس خود 

کرده است.

پایتخت  در شمال شــرقی  جنگل ها 
پرتغال همچنان می سوزند و تا کنون ۶2 نفر 
در این حوادث جان خود را از دست داده اند.

به گفته مقامات رســمی پرتغال، حریقی با 
چنین شــدت و ســرعت از 50 سال پیش در 

یک دختر نوجوان مســلمان پس از ترک 
مسجدی در ایالت ویرجینیای آمریکا از سوی 
مردی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و ربوده شد.
بــه گزارش خبرگزاری رویترز، این دختر نوجوان 
17 ساله مسلمان آمریکایی پس از ترک یک مسجد در 

ویرجینیا از سوی مردی مورد ضرب و 
شتم قرار گرفت و ربوده شد.

بنــا به این گــزارش، این حمله 
بامداد روز یکشنبه و پس از آن روی 
داد که قربانــی به همراه چندین تن 
از دوستانش در حال ترک مسجدی 
در منطقه مسلمان  نشین استرلینگ 
بود که با راننده یک خودرو درگیری 

لفظی پیدا کرد.
راننده از خودرو پیاده و به دختر حمله ور می شــود و وی را مورد ضرب 
و شــتم قرار می دهد. دوســتان این دختر نوجوان در پی این حمله از محل 
متواری شدند و جســت وجوی یک ساعته پلیس و ماموران برای یافتن وی 
به نتیجه ای نرسید تا این که پلیس اعام کرد حدود ساعت 3 بامداد بقایای 
جسد یک زن که تصور می رود متعلق به این دختر مسلمان باشد، در تاالبی 

در منطقه استرلینگ پیدا شده است.
پلیس از بازداشت راننده این خودرو به نام »داروین مارتینز« 22 ساله به 

اتهام قتل دختر نوجوان خبر داده است.
به گفته سخنگوی پلیس، این حمله پس از درگیری لفظی میان راننده 
و دختر نوجوان روی داد و مقامات احتمال وجود انگیزه های نفرت پراکنانه را 

در این حمله منتفی نمی دانند.
شاهدان می گویند راننده خودرو با چوب بیس بال به سمت دختران حمله ور 
شد. این دختر نوجوان پس از ضرب و شتم مفقود شد و تصور می رود راننده 

وی را از روبروی مسجد ربوده باشد.
این قتل موجی از خشم و ناراحتی در منطقه مسلمان نشین در ویرجینیا 

واقع در 30 مایلی حومه واشنگتن ایجاد کرده است. 
پلیس اعام کرد تحقیقات پزشکی برای کالبدشناسی و شناسایی هویت 

قربانی و تشخیص علت مرگ ادامه دارد.
بنا بر اعام شورای روابط مسلمانان آمریکا، تعداد حمات ضد مسلمانان 
در آمریکا در سال 2016 حدود 57 درصد افزایش یافته و از 1409 مورد در 

سال 2015، به 2213 مورد در سال گذشته رسیده است.

یک شــرکت چینی میوه ها را بر اســاس 
سفارش در اشکال مختلف تولید می کند.

به گزارش تسنیم، این شرکت چینی، برای تولید 
انواع میوه و ســبزی در شکل های مختلف از سراسر 

جهان سفارش می گیرد.

شرکت چینی »میوه قالبی« میوه و سبزیجات را با کیفیت باال به شکل 
مورد نظر فرد سفارش دهنده تبدیل می کند.

در بازار مکاره این شرکت چینی، از خیار به  شکل قلب و گابی به  شکل 
مجسمه بودا تا هندوانه و سیب مکعبی یافت می شود.

درگیری میان هواداران دو تیم کوریتیبا و 
کورینتیانس برزیل باعث مرگ یک نفر شد.

به گــزارش آس، دیــدار تیم هــای کوریتیبا و 
کورینتیانس از هفته هشــتم لیگ برزیل یک کشته 

برجا گذاشت.

پیش از آغاز این بازی هواداران دو تیم با یکدیگر درگیر شــدند که این 
اتفاق به مرگ یک نفر و مجروح شدن 6 نفر دیگر منجر شد.

این حادثه یک  شنبه در شــهر کوریتیبا در یکی از خیابان های منتهی 
به ورزشگاه رخ داد. بر اساس گزارش پلیس، دو اتوبوسی که حامل هواداران 
کورینتیانس بودند وارد خیابان اشــتباهی شــدند و در نهایت با گروهی از 

هواداران کوریتیبا مواجه شدند.
برخی طرفداران کورینتیانس که از اتوبوس پیاده شــده بودند با حمله 
هواداران تیم حریف روبرو شدند. در این میان یک طرفدار که به زمین افتاده 
بود توســط افراد زیادی لگدمال شــد و جان خود را از دســت داد. ماموران 
پلیس خیلی سریع خود را به محل درگیری رساندند و هواداران را از هم جدا 
کردند تا اتفاق بدتری رخ ندهد. سپس 6 فرد آسیب دیده نیز به بیمارستان 

انتقال یافتند.

پرتغال بی ســابقه بوده است. آتش سوزی در جنگل های شمال شرقی 
لیســبون تا کنون 62 قربانی گرفته و ممکن است همچنان بر تعداد 

قربانیان افزوده شود.
به گفته »آنتونیو کوستا« نخست وزیر پرتغال، آتش سوزی به ویژه 
در منطقه »پدروگاو گرانده«، حدود 200 کیلومتری شــمال لیسبون 

بسیار مهیب است و ابعاد تراژیک گرفته است.
در منطقه یادشــده که از مناطق کم جمعیت شــناخته می شود، 
برخی روستاها به کلی در محاصره آتش قرار گرفته اند. گفته می شود 
که بســیاری از مردم در خودروهای خود طعمه آتش شده و به کلی 

سوخته اند.
در برخی روستاها قربانیان از دود و خفگی جان باخته اند. بسیاری 
از مردم از خانه های خود فرار کرده اند و مأموران به دنبال افراد ناپدید 

شده هستند. 
به گزارش خبرگزاری فرانســه دولت پرتغال روز یکشنبه با صدور 
بیانیه ای به دلیل کشــته شدن ده ها نفر در آتش سوزی جنگل ها سه 

روز عزای عمومی در این کشور اعام کرد. 
به گفته مقامات 59 نفر با سوختگی شدید به بیمارستان ها منتقل 

شده اند که 6 نفر از آنها مأموران آتش نشانی هستند.
به گفته مســئوالن، حریق در چهار جبهه فعال است. آتش نشانی 
پرتغال با حدود 750 مأمور، حدود 200 خودرو و دو هواپیما مشغول 
نبرد با حریق است. آتش نشانی کشور همسایه اسپانیا نیز دو هواپیما 

برای کمک به منطقه فرستاده است.
گفته می شود باد شدید و دمای باالی 35 درجه عملیات مهار آتش 

را دشوار کرده است.
به گــزارش دویچه وله، رئیس پلیس قضایی ملی پرتغال علت این 

آتش سوزی مهیب را رعد و برق اعام کرد. 
آخرین بار در سال 1966 جنگل سوزی بزرگی در پرتغال روی داد 

که طی آن 25 تن از نیروهای ارتش این کشور طعمه آتش شدند.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: هیئت دولت 
با افزایش پنج درصدی تعرفه های پزشکی در بخش 

دولتی و بخش خصوصی موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، محمد آقاجانی در 
نشســت خبری گفت: پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و 
سازمان نظام پزشکی به شورای عالی بیمه آذر پارسال داده 
شد که رشد 15 درصدی مد نظر بود، اما در بهار امسال بانک 
مرکزی متوسط رشد خدمات و کاال ها برای 12 ماه امسال را  
9/8 درصــد اعام کرد و با توجه به منابع بیمه ها در نهایت 
رشد پنج درصدی برای تعرفه های پزشکی در بخش دولتی 

و خصوصی اعام شد.
افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی سرانه پزشک خانواده

آقاجانی با بیان اینکه در جلسه یکشنبه هیئت وزیران 
همچنین  بازنگری کتاب ارزش نسبی خدمات سامت نیز 
تصویب شد، افزود: وظیفه شورای عالی بیمه این بوده است 
که این کتاب را هر ساله مورد بازنگری قرار دهد که تا سال 
93 هیچ بازنگری در آن نشده بود، اما از سال 93 در دولت 

یازدهم این بازنگری اتفاق افتاد و تأکید دولت این بود که بار 
مالی جدیدی برای شورای عالی بیمه ایجاد نشود.

 وی ادامــه داد: مصوبه دیگر جلســه هیئت وزیران در 
خصوص طرح پزشــک خانواده و سرانه پزشک خانواده بود 
که بین 5 تا 10 درصد رشد سرانه پزشک خانواده در سال 
96 تصویب شد و این مهم با هدف تقویت پزشک خانواده و 

نظام ارجاع صورت گرفت.
نرخ گذاری خدمات پرستاری
 در منزل برای نخستین بار

معاون درمان وزارت بهداشــت گفت: در این جلســه، 
هیئت دولت نرخ گذاری خدمات پرستاری در منزل را برای 
نخستین بار تعیین کرد که براساس آن تکلیف خدمات ارائه 
شده توســط گروه های پرستاری روشن می شود و تعادل و 

تنظیم بازار اتفاق می افتد.
وی ادامه داد: پس از پیگیری های ســه ســاله وزارت 
بهداشــت برای نخستین بار خدمات پرستاری نرخ گذاری و 

30 نوع خدمت پرستاری تعرفه گذاری شده است.

آقاجانی با اعام اینکه یکی دیگر از مصوبات این جلسه 
هیئت دولت تعیین ســهم بیمه گذار خدمات بســتری در 
بیمارستان های دولتی و غیردولتی بود، افزود: براین اساس 
ســهم بیمه گذار خدمات بستری در بیمارستان های دولتی 
برای بیماران شهرنشین 10 درصد و برای بیماران عشایر و 
روســتایی پنج درصد در نظر گرفته شده است که با هدف 
ایجــاد وحدت رویه بین ســازمان های بیمه گر پایه صورت 

گرفته است.
وی ادامــه داد: همچنیــن تعرفه خدمــات درمانی و 
تشــخیصی در ســال 96 چه در بخش خصوصی و چه در 
بخش دولتی رشــد 5 درصدی خواهد داشت و تمام مراکز 

دولتی و خصوصی مجری قانون خواهند بود.
معاون درمان وزارت بهداشــت اظهار داشــت: حال که 
رشد تعرفه ها فقط پنج درصد اعام شده است این انتظار از 
سازمان های بیمه گر می رود که فاصله ارائه خدمات و پرداخت 
را کاهش دهند تا دیگر شــاهد مشکات ناشی از معوقات 

سازمان های بیمه گر به مراکز درمانی نباشیم.

پوشش بیمه ای 4 داروی جدید 
برای بیماران رماتیسمی

آقاجانی گفت: همچنین براساس مصوبه هیئت وزیران 
چهارداروی جدید بیولوژیکــی و گران قیمت ویژه بیماران 

رماتیسمی تحت پوشش بیمه ای قرار گرفت.
وی افزود: همچنین تکلیف 53 قلم دارو از نظر پوشش 
بیمه ای مشخص شد که از این پس همه بیمه های پایه این 

53 قلم دارو را پوشش می دهند.
معاون درمان وزارت بهداشــت اظهار داشــت: از دیگر 
مصوبات هیئت وزیران تکلیفی است که دولت بر عهده بیمه 
سامت گذاشــته تا افرادی که تحت پوشش کمیته امداد 
یا بهزیســتی نیستند با معرفی این دو نهاد از پوشش بیمه 

سامت رایگان برخوردار شوند.
آقاجانــی گفت: اجــرای 50 راهنمای بالینی در جهت 
استاندارد سازی خدمات پزشکی و جلوگیری از ارائه خدمات 
غیرضــروری از دیگر مصوباتی بود که برای بیمه ســامت 

تصویب شد.

برای بخش دولتی و خصوصی مقرر شد

افزایش ۵ درصدی تعرفه های پزشکی در سال ۹۶

طی روزهای پنجشنبه و جمعه دما در نوار شمالی 
کشور و از روز چهارشنبه در استان های ساحلی خزر 

کاهش نسبی می یابد.
مدیر پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی با اشاره به 
رگبار پراکنده در نیمه شمالی خراسان رضوی، برخی نقاط 
خراسان شمالی و گیان، ارتفاعات سمنان و ارتفاعات جنوبی 
گلستان طی امروز، گفت: امروز در ساعات بعد از ظهر رشد 
ابر و بارش پراکنده در جنوب سیستان و بلوچستان دور از 
انتظار نیســت و طی این مدت روند افزایش دما در غالب 

مناطق کشور رخ خواهد داد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان هواشناسی کشور، 
احد وظیفه از کاهش نسبی دما در استان های ساحلی خزر 
از روز چهارشنبه و کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور 
طی روزهای پنجشنبه و جمعه خبر داد.وی افزود: روزهای 
سه شنبه و چهارشنبه به سبب وزش باد شدید، پدیده باد و 
گردوخاک در استان خوزستان و بوشهر پیش بینی می شود 

و امروز و فردا خلیج فارس نیز مواج خواهد بود.

مدیرعامل ســتاد دیه کشور گفت: از آغاز 
ماه مبارک رمضان امسال تا دیروز بیش از 
۶۰ میلیارد تومان در جشن های گلریزان سراسر 
کشور به همت نیکوکاران جمع آوری شده است.

سید اســداله جوالیی به خبرگزاری صداوسیما 
گفت: تا بیست و چهارمین روز ماه مبارک رمضان، 60 
میلیارد تومان در جشن های گلریزان کشور جمع آوری 
شده است که قطعاً تا پایان ماه مبارک رمضان میزان 
کمک هــا افزایش خواهد یافت و پس از پایان این ماه 

گزارش کامل و جامعی ارائه می کنیم.
 مددجویان ستاد دیه بدهی ُخرد ندارند

جوالیی افزود:  همه زندانیانی که به واسطه جرایم 
غیرعمد و غیرکاهبرداری در زندان هســتند بدهی 
بیش از 20 میلیون تومانی دارند و هم اکنون محکوِم 
غیرعمد واجد شرایطی با بدهی ُخرد در زندان وجود 
ندارد. وی در پاسخ به اینکه هم اکنون چه تعداد زندانی 
مرتکب جرایم غیرکاهبرداری و غیرعمد در زندان ها 
به ســر می برند؟، گفت: طبق آنچه که رئیس سازمان 
زندان ها چنــدی پیش اعام کرد ما 15 هزار زندانی 
غیرکاهبرداری داریم که 8 هزار نفر از این تعداد فقط 

جرمشان غیرعمد و غیرکاهبرداری است و بقیه در 
کنار یک جرم غیرعمد، جرم عمد هم دارند. 

مدیرعامل ستاد دیه کشــور افزود: ستاد دیه بر 
اساس اساســنامه اش فقط به جرایم غیرعمد کمک 
می کند و اگر هم با افرادی مواجه شــویم که غیر از 
جرایم غیرعمد جرایم عمد هم داشــته باشند حتماً 
برای کمک به آنها باید در کمیته ای ویژه تصمیم گیری 
کنیــم.وی ادامه داد: ما در طــرح بهار انقاب تا بهار 
طبیعت که سال گذشته برگزار شد اعام کردیم که 
همه بدهکاران غیرکاهبرداری و غیرعمد که بدهی 
زیر 22 میلیون تومان دارند آزاد می شــوند و همین 
طور هم شــد و 1500 نفــر با پرداخت مبلغ بیش از 
26 میلیارد تومان آزاد شــدند و ما مجدد قبل از ماه 
مبارک رمضان امسال هم از همه نمایندگی های ستاد 
دیه در سراســر کشور خواستیم که افرادی را که زیر 
20 میلیون تومان بدهی دارند و به دلیل جرایم غیرعمد 
به زندان افتاده اند به ما معرفی کنند تا برای آزادی آنها 
پیگیری های الزم انجام شود، بنابراین ما هم اکنون 
تحت هیچ شرایطی زندانی غیرکاهبردار با بدهی 

زیر 20 میلیون تومان نداریم.

فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری از کشف و ضبط اشیای 
تاریخی متعلق به دوران ساسانی و پیش از میالد در 
استان های اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار امیر رحمت اللهی 
از کشف و ضبط  اشیای تاریخی متعلق به دوران ساسانی 
در استان اصفهان خبر داد و گفت: این اقدام در پی دریافت 
اخباری از دوستداران میراث فرهنگی درباره فعالیت یکی از 
ســاکنان محلی در خرید و فروش اشیای تاریخی فرهنگی 
توسط یگان حفاظت سازمان در استان اصفهان انجام شد.

رحمت اللهی افزود: با توجه به حساسیت های موجود، به 
محض اطمینان از درستی خبر دریافتی، یک تیم حرفه ای 
از کارکنان یگان با به همراه داشتن دستور قضایی به همراه 
عوامل نیروی انتظامی به محل سکونت شخص مذکور وارد 
شده و 57 قلم از اشیای تاریخی شامل گردنبند، سنجاق سر، 
انگشتر و ... را کشف و ضبط کردند.وی همچنین  از کشف 
و ضبط چند قلم از اشــیاء تاریخی بسیار قدیمی خبر داد 
و گفت: این اقام در اســتان کهگیلویه و بویراحمد کشف 
و ضبط شــده و متعلق به دوره های هزاره نخست پیش از 
میاد و همچنین دوره اسامی است.فرمانده یگان حفاظت 
ســازمان میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: این اشیاء که به 
وسیله یکی از افراد بومی در منطقه خرید و فروش می شد 
شامل 34 قلم از قبیل دستبند طا، خنجر، انگشتر، قاشق  

مجسمه مفرغی، گوشواره طا و ... است.

زندانی غیرکالهبردار با بدهی زیر 2۰ میلیون تومان وجود ندارد 

کمک 60 میلیارد تومانی خیران
 در جشن های گلریزان ماه رمضان

بلوچستان  و  دادگستری سیستان  رئیس کل 
گفت: تحرکات تروریستی اخیر در جنوب استان 
هیچ ارتباطی با داعش ندارد و انتشــار مطالب با 
موضوع ارتباط ایــن حوادث با داعش را تکذیب 

می کنم.
حجت االســام ابراهیــم حمیدی اظهار داشــت: 
گروهک هایی که در سیســتان و بلوچســتان کار ضد 
امنیتی انجام می دهند شناســنامه دار، مشخص و تحت 

رصد نیروهای اطاعاتی، امنیتی و انتظامی قرار دارند.
وی افزود: تحرکات تروریستی اخیر در مناطق جنوبی 
استان )چابهار و قصرقند( هیچ ارتباطی به داعش ندارد 
و ادعای مطرح شــده در برخی رسانه ها از جمله فضای 
مجازی مبنی بر ارتباط این حوادث با گروهک تروریستی 

داعش رد و تکذیب می شود.
وی ادامــه داد: تقریبــا هیچ فعالیتــی از گروهک 
تروریستی داعش در سیستان و بلوچستان وجود ندارد 

اما گروهک های دیگری در اســتان اقدامات تروریستی 
اخیر را انجام داده اند.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: 
پنج نفر از متهمان در 2 حادثه تروریســتی که اخیرا در 
حوزه شهرســتان چابهار اتفاق افتاده دستگیر و تحویل 
دستگاه قضایی شدند.حمیدی اظهار داشت: پرونده این 
متهمان به مرکز استان منتقل شده و خود متهمان نیز در 
اختیار اداره کل اطاعات سیستان و بلوچستان قرار دارند.

وی تاکید کرد: تاش بر این است این پرونده هرچه 
سریع تر رسیدگی شــود و حکم را برای متهمان صادر 
کنیم تا افرادی که دست به چنین اقداماتی می زنند به 
ســزای اعمالشان برسند.سربازان گمنام امام زمان)عج( 
روز چهارشنبه گذشته در اقدامی مقتدرانه محل اختفای 
اعضای گروهک تروریستی انصارالفرقان را در شهر چابهار 
شناسایی و در درگیری با آنان 2 نفر را به هاکت رسانده 

و پنج نفر را دستگیر کردند.

تحرکات تروریستی اخیر در سیستان و بلوچستان 
ارتباطی با داعش ندارد

دادســتانی کل کشــور اعالم کرد:  ادعای 
درگیری و مقابله مسلحانه با عناصر تکفیری در 
مرزهای استان کرمانشاه صحت ندارد و امنیت 
کامل و احاطه و اشــراف اطالعاتی مناسب در 

منطقه مرزی کرمانشاه برقرار است.
به گزارش روابط عمومی دادســتانی کل کشور، 
در پی انتشــار برخی خبرها درباره ادعای درگیری و 
مقابله مسلحانه با عناصر تکفیری در مرزهای استان 
کرمانشاه، به اطاع می رساند در مرزهای این استان 
با حضور مقتدرانه نیروهای نظامی و انتظامی امنیت 
کامل و اشراف اطاعاتی مناسب برقرار است و ادعای 
درگیری مســلحانه با عناصر تکفیری در این منطقه 

صحت ندارد.
دادستانی کل کشور همچنین اعام کرد توصیه 
اکید می شــود عموم هموطنان اخبــار را از مبادی 
رســمی پیگیری کنند و افرادی که با بازنشــر اخبار 
کذب و فایل های تصویری خارجی در فضای مجازی 
زمینه تشویش اذهان عمومی را فراهم می کنند از این 

اقدامات اجتناب کنند.

دادستانی کل کشور:

ادعای درگیری مسلحانه
 با عناصر تکفیری  در کرمانشاه 

صحت ندارد
سرویس شهرستانها:

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: ۶ 
عضو هیئت مدیره تعاونی مســکن زاهدان به دلیل 
کالهبرداری 2۰ میلیارد ریالی به بهانه فروش مسکن 

دستگیر شدند.
سرتیپ حسین رحیمی افزود: در پی دریافت گزارشی 
مبنی بر اینکه اعضای هیئت مدیره تعاونی مسکن متعلق به 
یکی از ادارات دولتی زاهدان با عنوان فروش و سرمایه گذاری 
در پروژه عمرانی مسکن در یکی از مناطق تهران از شماری 
از اعضا کاهبرداری کردند، بررسی موضوع توسط کارآگاهان 

پلیس آگاهی استان آغاز شد.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از بررسی های 
میدانی و مشخص شدن کاهبرداری، 6 عضو هیئت مدیره 
ایــن تعاونی را شناســایی و با هماهنگــی مراجع قضایی 

دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچســتان با اشاره به 
اینکــه متهمان در ابتدا منکر انجــام هرگونه کاهبرداری 
بودنــد تصریــح کرد: این افــراد در تحقیقــات تخصصی 
پلیس به کاهبــرداری 20 میلیارد ریالی با عنوان فروش 

و سرمایه گذاری در پروژه عمرانی مسکن اعتراف کردند.
رحیمی گفت: تاکنون 30 شاکی در این پروژه شناسایی 
و متهمان پس از تکمیل تحقیقات به مراجع قضایی معرفی 

شدند.

6 عضو هیئت مدیره تعاونی 
مسکن زاهدان دستگیر شدند

فرمانــده انتظامی تهران بزرگ با اشــاره به 
دســتگیری اعضای 3۰ باند سرقت طی روزهای 
گذشــته،گفت: فعالیت ۶۰ درصد از این باندها به 

زورگیری و کیف قاپی معطوف بود. 
به گــزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار حســین 
ســاجدی نیا در جمع خبرنگاران گفت: در ادامه اجرای 
طرح »امنیت محله محور« در شهر تهران همکارانم طی 
روزهای گذشته اعضای 30 باند سرقت را دستگیر کردند 

که مجموعا 145 نفر هستند.
ســاجدی نیا با بیان اینکه60 درصــد از این باندها، 
باندهای زورگیر و کیف قاپ و 59 درصد سارق سابقه دار 
هستند، افزود: بیشتر این افراد در حوزه کیف قاپی، سرقت 

منزل، سرقت خودرو و ... فعالیت داشتند.
وی با بیان اینکه در این میان دو باند سارق مسلح نیز 
دیده می شود که به همت همکارانم شناسایی و دستگیر 
شــدند، ادامه داد: فعالیت این دو باند بیشتر معطوف به 

سرقت منزل و اماکن بوده است. 
فرمانــده انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد: طرح های 
امنیــت محله محور ادامه دارد و قطعا چون گذشــته با 
قاطعیت با ســارقان و هنجارشــکنان برخورد می شود، 
همچنیــن در ادامــه اجرای طرح ها برخــورد با اراذل و 
اوباش نیز در دستور کار قرار دارد.سردار ساجدی نیا اظهار 

داشت: 40 درصد از سارقان دستگیر شده عمدتا مربوط به 
استان های اطراف تهران و 60 درصد نیز مربوط به حوزه 

تهران می باشند.
وی درباره ارزش ریالی اموال مکشوفه از سارقان عنوان 
کرد: هنوز ارزش ریالی دقیق برآورد نشده اما مطابق اعام 
اولیه، ارزش ریالی اموال کشف شده از سارقان معادل 24 

میلیارد تومان است. 
به گفته رئیس پلیس پایتخت، طرح های امنیت محور 
پلیــس ادامه دارد و طرح بعدی پلیس درخصوص ارتقاء 
وضعیت امنیتی پارک ها و بوستان ها است، چرا که با ورود 
به فصل تابستان حضور مردم در پارک ها و بوستان ها بیشتر 
خواهد بود و به دنبال این هستیم که آرامش در این اماکن 

برای مردم وجود داشته باشد.
در ارتقاء وضعیت ایمنی خودروهای داخلی اتفاق 

مثبتی را شاهد نبوده ایم
ساجدی نیا در پاسخ به سؤالی مبنی بر وضعیت ایمنی 
خودروهــای تولید داخل خاطر نشــان کرد: درخصوص 
ارتقاء وضعیت ایمنی خودروهای تولید داخل مذاکراتی با 
خودروســازان صورت گرفته است، اما هنوز اتفاق مثبتی 
که باید در این خصوص شاهد باشیم را مشاهده نکرده ایم.

امنیت در تهران حاکم است
وی درباره وضعیت امنیتــی تهران گفت: امنیت در 

شــهر بزرگ تهران حاکم اســت و در شب های قدر نیز 
شــاهد امنیت و حضور مثال زدنی مردم در مســاجد و 
اماکن مذهبی بودیم، پلیس با آمادگی و هوشــیارانه در 
راستای تأمین امنیت فعالیت می کند.رئیس  پلیس تهران 
با اعام اینکه ایستگاه های ایست و بازرسی پایتخت برای 
تأمین امنیت ادامه دارد، افزود: در چند روز گذشته پلیس 
تهران دستگیری در حوزه امنیتی نداشته اما ممکن است 
دیگر نهادهای امنیتی داشته باشند که در صورت وجود 
چنین مطلبی قطعا اطاع رســانی از مبــادی ذی ربط 

صورت می گیرد.
ساجدی نیا  در خصوص جمع آوری معتادان متجاهر و 
خرده فروش در تهران، گفت: از ابتدای سال تاکنون فقط 
700 نفر ظرفیت نگهداری در کمپ ها ایجاد شده که در 
واقع هنوز مشکل تأمین کمپ و مراکز نگهداری به قوت 
خود باقی اســت، اما پلیس اقدامات خود را در این حوزه 

دنبال می کند.
هر گونه تجمع مقابل موسسات مالی

 غیرقانونی است
ســاجدی نیا در خصوص برخــی تجمعات در مقابل 
موسســات مالی و اعتباری اظهار داشــت: طی چند روز 
گذشته شاهد برخی تجمعات در بعضی از موسسات مالی 
و اعتبــاری بودیم، به طوری که روز یکشــنبه، 24 مورد 

تجمع گزارش شده است و سپرده گذاران در این تجمعات 
پول خود را از موسسات مالی مطالبه دارند.به گفته وی، 
روز یکشنبه در مقابل یکی از موسسات مالی در پایتخت 
تعدادی از شــهروندان تجمع کــرده بودند که برخی از 
نیروهای پلیس به صورت خودسرانه با آنها درگیر شدند، 
اما بافاصله فرمانده میدان وارد عمل شده و با اعتراض به 
این اقدام، از ادامه درگیری پلیس با مردم جلوگیری کرد.
رئیس پلیس پایتخت خاطر نشان کرد: پس از بررسی 
ابعــاد مختلف ایــن حادثه، عوامل حاضــر در درگیری 
شناســایی و با خاطیان برخورد شــد. وی با اشــاره به 
اینکه هرگونه تجمع مقابل موسسات مالی غیرقانونی است، 
افزود: امید است مسئوالن مربوطه به ویژه مسئوالن مالی 
در این حوزه هرچه زودتر فکری کرده و تکلیف این افراد 

را مشخص کنند.
کاهش ۱۱ درصدی سرقت

ساجدی نیا در خصوص میزان کاهش یا افزایش سرقت 
در تهــران گفت: پلیس به طور قاطع با ســارقان برخورد 
می کند. به طوری که با اقدامات انتظامی پلیس از ابتدای 
ســال تاکنون شاهد کاهش 11 درصدی سرقت در شهر 
تهران بودیم و امید اســت تا پایان ســال نیز این میزان 
کاهش، ارتقاء یابد که در این مورد الزم می دانم از همکاری 

و تعامل خوب مجموعه قضایی با پلیس تشکر کنم. 

با کشف 24 میلیارد تومان اموال مسروقه

اعضای 30 باند سرقت در پایتخت دستگیر شدند

 فرمانده انتظامی شهرستان مالرد از دستگیری 
جاعل حرفه ای اسکناس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ســرهنگ برزو همتی در 
جمع خبرنگاران با بیان این خبر گفت: ماموران پلیس 
آگاهی، در پی شکایت صورت گرفته در خصوص خرید 

کاال با استفاده از اسکناس تقلبی، موضوع را مورد بررسی 
قرار دادند. 

وی افــزود: ماموران پلیس بــا پیگیری های الزم و 
اقدامات اطاعاتی موفق به شناسایی فرد مورد نظر که 
یک جاعل حرفه ای اســکناس بود شده و طی عملیاتی 

غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند.
همتــی  ادامه داد: پس از دســتگیری فرد مذکور و 
بازرسی کامل از محل وی، ماموران موفق به کشف 100 
میلیون و 500 هزار ریال اسکناس جعلی شده و پس از 
تشکیل پرونده متهم را به مرجع قضائی معرفی کردند.

آخر هفته هوا در نوار شمالی 
کشور خنک می شود

جاعل حرفه ای اسکناس در مالرد دستگیر شد
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