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دستگیری اعضای شرکت هرمی
رشت- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی لنگرود گفت: 9 عضو یک شرکت 

هرمی در این شهرستان دستگیر شدند.
ســرهنگ حســین نیک فرد ادامه داد: ماموران با انجام تحقیقات الزم از 
فعالیت این افراد در قالب شــرکت هرمی اطمینان یافته و بعد از هماهنگی 
با مقام قضایی، در یک عملیات غافلگیرکننده 9 عضو این شــرکت هرمی را 

دستگیر کردند.
وی با اشــاره به معرفی 9 متهم اهل و ســاکن کرج به مقام قضایی برای 
ســیر مراحل قانونی خاطرنشــان کرد: در بازرســی از ویالی متهمان، یک 
دســتگاه لپ تاپ، تعدادی جزوه و دست نوشــته آموزشی شرکت های هرمی 

کشف و ضبط شد.
کشف 400 کیلو نقره

مشــهد- ایرنا: دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز خراسان رضوی گفت: با انهدام باند قاچاق مصنوعات نقره 

در مشهد بیش از 400 کیلوگرم نقره کشف شد.
محمدابراهیم افشاری افزود: در جریان اقدامات اطالعاتی پلیس مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز استان، باند واردات قاچاق مصنوعات نقره و انبار این مصنوعات 

در یکی از آپارتمان های اطراف بازار رضا)ع( مشهد شناسایی شد.
وی اظهار کرد: با همکاری پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز، طی عملیاتی 

بیش از 400 کیلوگرم نقره از این محل کشف و ضبط شد.
وی گفت در این ارتباط سه نفر نیز دستگیر شدند و پرونده آنان در اختیار 

تعزیرات حکومتی قرار گرفت.
مهار آتش سوزی

دزفول- ایرنا: فرماندار شهرستان اندیمشک گفت: آتش سوزی جنگل های 
بخش الوار گرمسیری این شهرستان پس از ساعت ها تالش مهار شد.

پیمان جهانگیری افزود: وزش باد و صعب العبور بودن منطقه موجب شد 
تا آتش به مناطق جوروند، ریت کوه و انارکی سرایت کند.

وی اضافه کرد: با توجه به گســترش حریق با تالش گروه های مردمی، 
سمن ها، منابع طبیعی، امدادی و ستاد بحران و اعزام دو فروند بالگرد، آتش 

مهار شد.
وی در ادامه گفت: وســعت منطقه که دچار آتش سوزی شده بود هنوز 

مشخص نشده است.
کشف ظروف عتیقه

بجنورد- ایرنا: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
شــمالی از کشــف 16 قلم ظرف عتیقه با قدمت 2 هزار و 500 تا سه هزار 
سال قبل از میالد در بجنورد و دستگیری یک متهم در این زمینه خبر داد.

محمد ســویدانلویی اظهار کرد: با تالش ماموران نیروی انتظامی و انجام 
تحقیقات فردی که قصد فروش تعدادی ظروف ســفالی تاریخی را داشــت 

دستگیر و اموال تاریخی مزبور ضبط شد.
وی افزود: بعد از دســتگیری فرد متهم، اشیای مکشوفه توسط این اداره 

کل بررسی و کارشناسی و صحت تاریخی بودن آن تایید شد.
وی گفت: اشــیای بدست آمده شامل 14 قلم ظرف سفالی از نوع سفال 
خاکســتری، ســیاه داغدار، یک ظرف ســنگی پایه دار و یک ظرف سفالی 

خاکستری شکسته است.
توقیف محموله مواد افیونی

اصفهان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف 80 
کیلو و 600 گرم تریاک و 47 کیلوگرم حشــیش در بازرسی از یک دستگاه 

کامیون بنز باری خبر داد.
ســرهنگ »حمید امیرخانی« گفــت: ماموران انتظامــی حین کنترل 
خودروهای عبوری به یک کامیون بنز باری مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرســی از این خودرو مقدار 80 کیلو و 600 گرم تریاک 
و 47 کیلوگرم حشیش که در اتاق بار خودرو جاساز شده بود کشف شد.

این مقام انتظامی بیان داشــت:  در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف 
و یک سوداگر مرگ دستگیر شد.

سقوط مرگبار از آبشار
ســاری- خبرنگار کیهان: یک جوان بهشهری که به اتفاق چند نفر دیگر 
جهت تفریح به آبشار سنگ نو واقع در 3 کیلومتری جنوب بهشهر در دامنه 
رشــته کوه البرز رفته بود از باالی آبشــار ســقوط کرد و قبل از رسیدن به 

بیمارستان در بین راه جان سپرد.
فرد مصدوم از دامنه کوه، پس از پیچیدن در پتو توسط اهالی منطقه به 
جاده دسترسی انتقال یافت اما به علت شدت خونریزی داخلی قبل از رسیدن 

به بیمارستان در آمبوالنس جان داد.
مرگ در استخر پارک

رشت- خبرنگار کیهان: کودک 7 ساله کرجی به علت سقوط در استخر 
پارک »فجر« شهرستان لنگرود جان خود را از دست داد.

دو برادر 2 و 7 ســاله اهل کرج هنگام بازی در پارک »فجر« شهرستان 
لنگرود، به داخل استخر این پارک سقوط کردند که بر اثر این حادثه کودک 

7 ساله به علت خفگی در آب جان خود را از دست داد.
گفتنی اســت برادر 2 ســاله نیز بعد از انجام اقدامات اولیه پزشــکی به 
بیمارستان 17 شهریور رشت منتقل شد که این کودک در کما بوده و ضریب 

هوشی پایینی دارد.
قاتل مسلح در دام پلیس

جیرفت- تسنیم: دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت از دستگیری 
یک قاتل فراری به همراه یک قبضه ســالح کلت کمری خبر داد و افزود: در 

این رابطه سه متهم بازداشت شدند.
مجید رســتمی اظهار داشت: طی یکســری اقدامات اطالعاتی از سوی 
ماموران پلیس آگاهی شهرستان جیرفت، قاتل فراری)م.س( در محور مواصالتی 

فاریاب جیرفت دستگیر شد.
وی گفت: در هنگام دســتگیری یک قبضه سالح کلت کمری به همراه 
مقادیری فشــنگ همچنین یک قبضه سالح ســرد از نوع سرنیزه از داخل 

خودروی متهم کشف و ضبط گردیده است.
آتش سوزی در بیمارستان

اهواز- ایرنا: انبار طبقه همکف بیمارستان خصوصی مهر اهواز که به دلیل 
نامعلومی طعمه حریق شد پیش از سرایت آتش به بخش های دیگر با حضور 

به موقع نیروهای آتش نشانی مهار شد.
مقصود حق شناس مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
اهواز افزود: در همان ابتدای کار برای جلوگیری از آســیب های احتمالی به 
بیماران، تمامی بیماران بستری شده در بخش ها از بیمارستان تخلیه شدند.

وی گفت: حریق در این انبار باعث شــد دود غلیظی درون بیمارستان را 
فرا بگیرد که ماموران آتش نشــانی با فن های فشار قوی دود را از بیمارستان 

خارج کردند.
وی بیان کرد: این حادثه خوشبختانه هیچ تلفات جانی و یا مصدومی به 

دنبال نداشت و آتش با واکنش سریع نیروهای آتش نشانی مهار شد.
انفجار مغازه

گرگان- ایسنا: مدیرعامل ســازمان آتش نشانی شهرداری گرگان گفت: 
آتش ســوزی و انفجار یک باب مغازه در بلوار مدرس گرگان جان یک نفر را 
گرفت.مهدی قره قاشی افزود: صاحب مغازه از نشت گاز به درون مغازه اطالعی 

نداشته و با ورود به مغازه و روشن کردن المپ ناگهان انفجاری رخ داد.
وی بیان کرد: بعد از وقوع انفجار و آتش ســوزی در مغازه، صاحب مغازه 
که فردی حدود 57 ساله بود به دلیل خفگی و سوختگی ناشی از آتش سوزی 

جان خود را از دست داد.

کودکانی که از سوی والدین داعشی خود در 
موصل رها شده بودند، با کمک نیروهای ارتش 

عراق از مرگ حتمی نجات یافتند.
به گزارش دیلی میل، نیروهای ارتش عراق پس از 
آزادسازی موصل به کار جست وجوی خانه به خانه در 

شهر مشغول هستند تا افرادی که نیازمند دریافت کمک هستند را یاری کنند.
تیم جست وجوی ارتش عراق در خرابه های باقیمانده در موصل دو کودک 
را پیدا کردند که یکی از آن ها دختربچه ای بســیار ضعیف و در آستانه مرگ 
بود. تحقیقات بیشــتر نشان داد والدین این دختربچه، که امینه نام دارد، هر 

دو از اعضای داعش بودند که با کمربند انتحاری خود را کشتند.
والدین کودک دیگر نیز داعشــی بودند که از سرنوشت آن ها نیز خبری 

در دست نیست.
هر دو کودک بالفاصله تحت معالجات پزشکی قرار گرفته و در حالی که 
مشــخص نیســت چند روز در خرابه های موصل گرفتار شده بودند و به غذا 

دسترسی نداشتند، از خطر مرگ نجات یافتند.

کردند:  اعالم  کامبوج  امنیتی  مســئوالن 
ده ها تبعه چینی متهم بــه اخاذی اینترنتی و 
کالهبرداری را از این کشــور اخراج کرده و به 

پکن بازمی گردانند.
بــه گزارش منابع خبری کامبوج، 29 نفر از اتباع 

چین در این کشــور به اتهام اخاذی مخابراتی و کالهبرداری تلفنی از دیگر 
اتباع چینی دستگیر شده و هفته آینده از کامبوج اخراج می شوند.

رئیس پلیس کامبوج با ارائه گزارشــی در این زمینه به رویترز گفت که 
اداره مهاجرت کامبوج 500 نفر از اتباع چین و تایوان را در سال های اخیر به 
دلیل سرقت های اینترنتی و کالهبرداری های مخابراتی که به طور هماهنگ 

صورت می گرفته، از این کشور اخراج کرده است.
پلیس کامبوج همچنین اعالم کرد: هفته آینده اتباع اخراج شده چینی 

از کامبوج با یک فروند هواپیما به پکن خواهند رفت.
کامبــوج 74 چینــی را 6 ژوئن به اتهام اخاذی مالی از هموطنانشــان 
به کشورشــان بازگرداند. طبق قوانین، این افــراد در »پنوم پن« نمی توانند 
از وکیل اســتفاده کنند زیرا پرونده هــای آن ها پس از اخراج در چین مورد 

بررسی قرار می گیرد.
کامبوج یکی از نزدیکترین متحدان چین در منطقه جنوب شرق آسیاست.
این کشور جنوب شرق آسیا همچنین سال گذشته 13 نفر از اتباع تایوان 

را به رغم مخالفت تایپه به دلیل مشابه به چین مسترد کرد.
تایپه، چین را متهم به ربودن اتباعش از کشورهایی مانند کامبوج که این 

مرز و بوم را به رسمیت نشناخته کرده است.
چین، تایوان را چین تایپه و جزیی از ســرزمین اصلی خود می داند و از 
همه کشورهای جهان خواسته تا سیاست چین واحد را به رسمیت بشناسند.

به  اتوبوس  در پی سقوط یک دستگاه 
داخل دره ای در منطقه »کشــمیر تحت 
کنترل هند« دست کم 16 تن جان باختند.

بر اساس گزارش ایندیاتایمز، پلیس محلی 
اعــالم کرد: در این حادثه که روز یکشــنبه رخ 

داد، اتوبوس حامل تعدادی زائر هندو پس از خارج شدن از جاده به 
داخل دره عمیقی ســقوط کرد و این سانحه 16 کشته و 27 زخمی 

بر جای گذاشت.
طبق این گزارش، بالفاصله بعد از رخ دادن این حادثه پلیس و مردم 
محلی برای نجات زخمی ها و خارج کردن اجساد در محل حاضر شدند.

خبرگزاری شین هوا در این رابطه نوشت: زخمی ها و مصدومان به 
بیمارستان منتقل شدند و جراحات 19 نفر از آنان شدید بوده است.

مقامات در حال بررسی علت این حادثه هستند.

66 نفــر از اعضای یک باند مجرم در 
اروپا به دلیــل مجموعه ای از اتهامات از 
جمله فروش گوشت اسب بازداشت شدند.

خبرگزاری آلمان با اعالم این خبر افزود که 
این اقدام در 8 کشور اروپایی انجام شده است. 

یوروپل این گزارش را تائید و اعالم کرد که شبکه ای متشکل از افراد 
مجرم این گوشت ها را به جای گوشت گاو با قیمتی ارزانتر می فروختند.
گفته می شــود که گوشت فروشــی هلندی سرشاخه این گروه از 
باند مجرمان بوده که در بلژیک به اتهام  اقدام علیه سالمت عمومی 

بازداشت شده است.
در همین ارتباط 65 نفر دیگر در اسپانیا دستگیر شدند. جعل اسناد، 
آزار و اذیت حیوانات، فریب دادن دستگاه قضایی و پولشویی بخشی 

دیگر از موارد اتهامی افرادی است که دستگیر شدند.
حساب های بانکی متهمان در راستای رسیدگی به موارد اتهامی 

مسدود و اموال آنان ضبط شد.

* مسجد جامع غدیرخم )ضرابخانه( خیابان پاسداران 
- مراسم عزاداری شــهادت امام صادق)ع( با سخنرانی حجت االسالم

 قرنی گلپایگانی )به مدت سه  شب( 
- چهارشنبه 96/4/28 بعد از نماز مغرب و عشا

- همچنین روز  پنج شنبه حرکت دسته عزاداری از ساعت 9/30 صبح 
و نیز مراســم عزاداری بعد از نماز عصر با ســخنرانی حجت االسالم کاظم  

صدیقی و مداحی آقایان: اسدی و نظامی راد

بحران سیســتان  مدیرکل دفتر مدیریت 
وبلوچســتان گفت: 6 هزار و 200 عدد ماسک 
تنفسی از روز یکشنبه تاکنون با توجه به تشدید 
توفان گرد و خاک میان مردم شهرســتانهای 

شمال استان )سیستان( توزیع شده است.
غالمرضــا اربابی روز دوشــنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همچنین از روز یک شنبه 
تاکنون 96 نفر به دلیل مشــکالت تنفسی، بیماری 
های قلبی، ریوی و چشمی ناشی از توفان گرد و خاک 
به مراکز درمانی و بیمارســتان های منطقه سیستان 

مراجعه کرده اند.
وی افــزود: 77 نفر از مراجعه کنندگان به مراکز 
درمانی و بیمارستان ها در این مدت سرپایی درمان 

و 19 نفر نیز بستری شدند.
وی گفت: غلظت ذرات معلق در هوای سیستان 
دیروز به هزار و 187 میکروگرم بر مترمکعب رســید 

که معادل هشت برابر شرایط عادی است.
رسیدن سطح ذرات معلق در هوا به بیشتر از 150 
میکروگرم بر متر مکعب نشان از ناسالم بودن هواست.

اربابی تاکید کرد: با وجود کاهش شعاع دید افقی 
در منطقه سیســتان به رانندگان وسایل نقلیه سبک 
و ســنگین توصیه می شود با رعایت مسائل ایمنی و 
سرعت مناسب در مسیرهای شمال استان تردد کنند.

وی افزود: همچنین با توجه به  وزش توفان شدید 

توفان گرد و خاک 96 سیستانی را روانه بیمارستان کرد

با سرعت بین 80 تا 90 کیلومتر بر ساعت و باال بودن 
سطح آلودگی هوا برای امروز در منطقه سیستان آن 
دسته از کارکنان ادارات که دارای بیماری های تنفسی، 
ریوی، قلبی و چشمی هستند می توانند با هماهنگی 

مدیر دستگاه مربوطه در منزل استراحت کنند.
هر ســاله وزش بادهای 120 روزه در سیستان از 
نیمه دوم خرداد ماه آغاز می شود و با نوسان تا اوایل 

مهر ادامه دارد.
منطقه سیســتان با پنج شهرستان زابل، زهک، 

هامــون، هیرمند و نیمروز در شــمال سیســتان و 
بلوچستان واقع شد.

همچنیــن بــه گفته مســئول روابــط عمومی 
فرودگاههای سیستان و بلوچستان پرواز شماره 1085 
شرکت ماهان دیروز در مسیر تهران - زابل - تهران که 
به دلیل توفان و کاهش دید افقی در منطقه سیستان 
به سمت زاهدان تغییر مسیر داده بود به دلیل تداوم 

شرایط جوی لغو شد.
حمیدرضا پارسا اظهار داشت: توفان شدید و کاهش 

دید، مسیر پرواز تهران - زابل را تغییر داد و این هواپیما 
در فرودگاه بین المللی زاهدان به زمین نشست.

وی افزود: این پرواز ساعت 6 صبح دیروز فرودگاه 
مهرآباد را به ســمت زابل در شــمال سیســتان و 
بلوچســتان ترک کرد و قرار بود ســاعت هفت و 30 
دقیقه وارد فرودگاه زابل شــود که با توجه به توفان 

شدید و کاهش دید افقی موفق به فرود نشد.
وی ادامــه داد: با توجه به تداوم توفان در منطقه 
سیســتان این هواپیما تغییر مسیر داد و ساعت 8 و 
هفت دقیقه صبح دیروز در فرودگاه بین المللی زاهدان 

به زمین نشست.
مســئول روابط عمومی فرودگاههای سیستان و 
بلوچستان گفت: پرواز مجدد این هواپیما از فرودگاه 
بین المللی زاهدان به ســمت زابل و همچنین پرواز 
شــماره 1084 ماهان زابل - تهران با توجه به تداوم 

توفان لغو شد.
وی افزود: این پرواز 40 مسافر داشت که 38 نفر 
از آنان به درخواســت خودشــان در فرودگاه زاهدان 
پیاده شــدند و 2 مسافر نیز همراه هواپیما به سمت 

تهران بازگشتند.
 ســرعت وزش باد همراه با گرد و خاک دیروز در 
منطقه سیستان شامل زابل، زهک، هیرمند، هامون 
و نیمروز واقع در شــمال اســتان به 90 کیلومتر بر 

ساعت رسید.

دادستان کل کشور خطاب به واعظی اعالم 
کرد: فیلتر سایت ها و کانال ها از 2 طریق دستور 
قضایی و یا تصویب و دســتور کارگروه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه انجام می شــود و 
افراد نمی توانند با نظر شخصی خود اقدام به 

چنین کاری کنند.
به گزارش روابط عمومی دادســتانی کل کشور، 
حجت االسالم  والمســلمین منتظری گفت: آنچه از 
ناحیــه معاون قضایی دادســتان کل در امور فضای 
مجازی در خصوص بســتن و فیلتر کردن سایت ها، 
شبکه ها یا کانال های فضای مجازی اعالم می شود یا 
با دســتور قضایی است که از سوی ایشان به وزارت 
ارتباطات اعالم می شود یا با دستور و تصویب کارگروه 

است که هر دو باید انجام شود.
دادستان کل کشور افزود: جلسات کارگروه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه هر دو یا سه هفته یکبار به 
صورت حضوری و یا حسب مورد و برنامه ریزی صورت 
گرفته به صورت آن الین برگزار و تصمیمات مربوطه 

و نظرات همه اعضا در این جلسات اخذ می شود.
منتظری تاکید کرد: وزیر محترم ارتباطات اعالم 
کرده است معاون دادستان کل کشور در امور فضای 
مجازی نظرات شخصی خود را اعالم می کند که قطعا 
چنین نیســت و حتی یک مورد هم نمی توانند ارائه 

دهند که دستور شخصی آقای خرم آبادی بوده است.
وی افــزود: وزارت ارتباطات وظیفه دارد فضای 
مجازی را رصد کنــد و خطراتی را که از این ناحیه 
متوجه جامعه، جوانان و خانواده هاست و دغدغه مقام 
معظم رهبری هم هست، تبیین و اعالم کند. همچنین 
در زمینه دستوراتی را که از ناحیه دادستانی کل اعالم 

می شود عمل کنند.
دادســتان کل کشــور گفت: گله مــا از وزارت 
ارتباطات این است که برخی از کانال ها و سایت هایی 
را که بر اســاس دســتور قضایی یا اعالم و تصویب 
کارگروه باید بسته و فیلتر شوند، نمی بندد و مسدود 

نمی کند.
وی تصریح کرد: مســئوالن این وزارتخانه اعالم 
کرده اند که دستورات و منویات مقام معظم رهبری 
را اجــرا می کنند، مقام معظم رهبری چند ســالی 
است که نسبت به ایجاد شبکه ملی در کشور تاکید 
کرده اند، البته اقداماتی شده است اما انتظار این است 
که تالش ها در این زمینه بیشــتر شود چون جامعه 
را نباید در اختیار کانال ها و ســایت هایی قرار دهیم 
که از سوی دشمنان تغذیه می شود و دارای محتوای 

ضد اخالقی، ضد دینی و ضد شرافت انسانی است.
دادســتان کل کشور در پایان گفت: سخن ما با 

وزارت ارتباطات این است که تسلیم قانون باشد.

پاسخ دادستان کل کشور به اظهارت وزیر ارتباطات:

فیلترینگ با دستور شخصی انجام نمی شود

سخنگوی آتش نشانی تهران از وقوع حریق 
گسترده دو ساختمان در میدان بهارستان خبر 
داد و گفت: در جریان اطفای حریق دو آتش نشان 

دچار دودگرفتگی شدند.
سید جالل ملکی با اعالم خبر آتش سوزی گسترده 
در یک انبار لوازم تزیینی خودرو در میدان بهارستان 
درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت 12 دیروز 
آتش سوزی گسترده در یک انبار لوازم تزئینی خودرو 
در میدان بهارستان، کوچه نظامیه به سامانه 125 اعالم 
شد که به سرعت آتش نشانان چهار ایستگاه آتش نشانی 
همراه با تانکر آب و خودروی حامل دستگاه تنفسی به 

محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
تهران ادامه داد: محل حادثه دو ساختمان قدیمی سه 
و چهار طبقه و در مجاورت یکدیگر بود، تمام واحدهای 

این دو ســاختمان به محلی بــرای نگهداری و تولید 
لوازم تزئینی خودرو مانند روکش صندلی تبدیل شده 
و حتی زیرزمین های این دو ساختمان پر از لوازم بود 
همچنین در حیاط یکی از ساختمان ها انبار کاذبی به 
وسعت 150 متر ایجاد شده و محل نگهداری لوازم بود.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که آتش نشانان به محل 
حادثه رسیدند هر دو ساختمان کامالً شعله ور بود و دود 
و آتش از آنها خارج می شد که به سرعت آتش نشانان 
عملیات را آغاز کرده و مشــغول اطفای حریق شدند، 
هم اکنون آتش خاموش شــده و آتش نشانان مشغول 

تخلیه دود و ایمن سازی محل حادثه هستند.
ملکی تصریح کرد: در این حادثه به شــهروندان 
و کسبه انبار آسیبی نرســید اما دو آتش نشان دچار 
آسیب دیدگی و دودگرفتگی شده و به عوامل اورژانس 

تحویل داده شدند.

آتش سوزی ۲ ساختمان در میدان بهارستان

سخنگوی ناجا، از شــماره گذاری خودروهای 
وارداتی ثبت  سفارش شده از سوی پلیس راهنمایی 

و رانندگی خبر داد.
ســردار ســعید منتظرالمهدی درباره شماره گذاری 
خودروهــای آمریکایی و گران قیمت خارجی اظهار کرد: 
خودروهایی که ثبت ســفارش شده باشند توسط پلیس 

راهور شماره گذاری خواهد شد.
وی با بیان اینکه هرگونه قوانین در این حوزه توسط 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت انجام می شــود، گفت: 
پلیس راهور ناجا به طور قطع شماره گذاری خودروهایی 
کــه از طریــق وزارت صنعت، معدن و تجــارت، ثبت 
ســفارش شده باشند را انجام خواهد داد و چنانچه ورود 
خودروها از مبادی رســمی بوده و مغایر با قوانین نباشد 
هیچ مشــکلی در این زمینه وجود ندارد.سخنگوی ناجا 
افزود:  البته باید در خصوص ادعایی مبنی بر اینکه پلیس 
از شماره گذاری خودروهای ساخت آمریکا در حالی سر 
باز زده که ســایت ثبت سفارش باز بوده است، گفت که 
پلیس بر اســاس قوانیــن و آیین نامه ها عمل می کند و 
شــماره گذاری هر نوع خودرویی را که به صورت قانونی 
انجام شده و ثبت سفارش شده باشد را انجام خواهد داد.
به گفته منتظرالمهدی، در حال حاضر بر اســاس قانون 
مصوب مجلس شورای اسالمی، واردات خودروها، دارای 
ضوابط و آیین نامه های مشخص است و پلیس در موضوع 
شماره گذاری خودروها هیچ تفسیری نداشته و بر اساس 

آیین نامه های شفاف عمل می کند.
بــه گزارش مهر، وی با تاکیــد بر اینکه پلیس هیچ 
اصراری برای انجام اقدامات فراتر از قانون ندارد، تصریح 
کرد:  هرآنچه که قانون بر عهده نیروی انتظامی قرار داده 

را عمل خواهیم کرد.

عضو شــورای شهر تهران در آیین نامگذاری 
خیابانی به نام شهید مدافع حرم مرتضی کریمی 
گفت: تاکنون 22معبر در تهران به نام شهدای حرم 
نامگذاری شده و به زودی 10خیابان دیگر نیز به نام 

آن ها مزین می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، صبح دیروز آیین نامگذاری 
و پالک کوبی فرعی چهارم خیابان کاشــان به نام شهید 
مدافع حرم »مرتضی کریمی شــالی« با حضورخانواده 
شــهید، مجتبی شاکری رئیس کمیســیون نامگذاری 
معابر شورای اسالمی شهر تهران، نصراهلل آبادیان شهردار 
منطقه، مدیران شهری و جمعی از شهروندان برگزار شد.
مجتبی شاکری با بیان اینکه هویت این معابر و شهر 
و کشورمان وابسته به رشادت و شجاعت این رزمندگان 
است  که برای استقرار نظام اسالمی و اقتدار جهان اسالم، 
از جان خود گذشته اند، از مزین شدن 22 معبر در شهر 
تهران به نام شهدای مدافع حرم خبر داد و افزود: تاکنون 
یک بوستان در منطقه 4، دو پل در مناطق 1،18 و 20 
خیابان در سطح شهر و یک میدان در منطقه 17 به نام 
شــهیدان مدافع حرم انجام شده و مقدمات بیش از 10 

نامگذاری در آینده نزدیک نیز انجام شده است.

حسین فریدون که دیروز به دادسرای تهران 
برده شــده بود پس از ساعتی با یک دستگاه 

آمبوالنس اورژانس از آنجا خارج شد.
حسین فریدون دیروز برای ادامه تحقیق درخصوص 

پرونده اش به دادسرای تهران آورده شد.
وی تنهــا ســاعتی پس از این حضــور به دلیل 
مشکالت جسمانی به وسیله یک دستگاه آمبوالنس 

اورژانس از دادسرای تهران خارج شد.
یکشــنبه هفته جاری بود که محسنی اژه ای در 
نشســت خبری خود در پاسخ به سؤالی به تحقیق از 
حسین فریدون اذعان کرده و عنوان کرد این فرد روز 
قبل به دلیل عدم تأمین قرار صادره به زندان معرفی 

شده است.
اما یکی از نکات مهم این است که مشخص شود 
برای حســین فریدون برادر رئیس جمهور چه میزان 
وثیقه در نظر گرفته شده است که این فرد نتوانسته 

آن را تودیع کند.
به گزارش فارس؛ با بررســی های صورت گرفته 
در خصوص میزان وثیقه مشــخص شد برخی منابع 
مطلع مدعی اند که اتهامات وارده به حسین فریدون 
که البته هنوز اثبات نشــده است در مجموع بیش از 

50 میلیارد تومان است.
از این رو عنوان می شود که با توجه به حجم اتهام 
قرار صادر شده از سوی شعبه رسیدگی کننده چیزی 

در حدود 50 تا 60 میلیارد تومان خواهد بود.

انتظامی اســتان اصفهان گفت:  فرمانده 
سارقان یکی از بانک های اصفهان که هشتم 
تیرماه به سرقت شش میلیون تومان پول از 
بانک اقدام کرده بودند همراه با ۵0 مجرم دیگر 

دستگیر شدند.
به گــزارش خبرنگار مهر، ســرتیپ عبدالرضا 
آقاخانی در جمع خبرنگاران از انهدام 5 باند سرقت 
منزل، جعل اسناد، طالجات زنان کهنسال، سارقان 
مامورنما، و سرقت مسلحانه از بانک خبر داد و افزود: 
از متهمان دستگیر شده انواع سالح سرد، یک عدد 
سالح قالبی، اموال مسروقه و مدارک جعلی کشف 
شد و تحقیقات در خصوص ابعاد جرائم این باندها 

ادامه دارد.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
تعداد زیادی از متهمان دارای سابقه کیفری هستند 
از اعتیــاد برخی از آنها به مواد روانگردان خبر داد و 
گفت: اعضای باندهای دستگیر شده جزو مجرمان 

حرفه ای هستند.
وی به سرقت مسلحانه از یکی از بانک ها در تاریخ 
هشتم تیرماه اشاره کرد و اظهار داشت: در این سرقت 
فردی با کاله کاســکت وارد بانک شده و با تهدید 
همراه با سالح، به سرقت مبلغ شش میلیون تومان 
وجه نقد اقدام کرد و به وسیله همدست موتورسوار 
خود که در بیرون بانک ایستاده بود متواری شدند 
اما که با اقدامات گســترده پلیس آگاهی هر دو نفر 
شناسایی و صبح یک شنبه در یک عملیات دستگیر 
شدند و کل وجوه مسروقه به همراه یک سالح قالبی 

استفاده شده در سرقت نیز کشف شد.
ســردار آقاخانی تصریح کــرد: در مجموع این 
عملیات تعداد 50 نفر دستگیر شدند که 24 نفر آنها 
از محکومان غایب و فراری بودند که تمامی آنها به 
دلیل نوع جرمشان به حبس های طوالنی محکوم و 

تحویل مراجع قضائی شدند.

سارقان فراری میدان المپیک با زور و تهدید 
چاقو وارد خانه مرد جوان شــده و پس از ضرب و 
جرح وی اعــالم کرده بودند برای دریافت مدارک 
باید ۷00 هزارتومان پول بدهد که در نهایت یکی 
از آنها در جریان تعقیب و گریز مأموران جان باخت.
به گزارش تسنیم؛ ســاعت پنج صبح امروز مأموران 
کالنتری 141 شهرک گلستان در تماس با بازپرس کشیک 
قتل پایتخت اعالم کردند که طی تعقیب و  گریز مأموران 
با یک خودرو متعلق به سارقان یکی از سرنشینان خودرو 
بر اثر تیراندازی فوت کرده که قاضی مرادی؛ بازپرس ویژه 
قتل پایتخت به همراه اکیپ تشــخیص هویت آگاهی در 

محل حادثه حاضر شدند.
تحقیقات در رابطه با این پرونده نشــان داد ســاعت 
یک بامداد امروز، مردی به نام ســهراب بعد از برداشــت 

پول از عابر بانک متوجه می شود که از سوی سرنشینان 
یک خودرو پژو 405 )دو پســر و یک دختر جوان( تحت 
تعقیب قرار گرفته است، سهراب بالفاصله پس از این ماجرا 
سوار بر خودرو شخصی شده و خودش را به منزل رسانده 
بود اما دو پسر جوان در حالیکه دختر جوان داخل خودرو 
منتظر مانده بود، با چاقو وارد منزل ســهراب شده و پس 
از ضرب و جرح وی، پول و مدارکش را ســرقت کرده و 

متواری شدند.
سارقان در ادامه به مالباخته اعالم کردند در صورتیکه 
مدارکش را می خواهد باید 700 هزار تومان پول نقد به آنها 
بدهد، پس از این ماجرا سهراب پلیس را در جریان موضوع 
قرار گذاشته و با هماهنگی پلیس برای گرفتن مدارکش 

در میدان دهکده المپیک با سارقان قرار گذاشته بود.
با حضور سهراب در محل قرار و رد و بدل کردن پول 

و مدارک، پلیس برای دستگیری سارقان وارد عمل شده 
اما سارقان بدون توجه به اخطار ایست پلیس با خودروی 

پژو 405 اقدام به فرار کرده بودند.
در جریان تعقیب و گریز، مأموران پس از شلیک چند 
تیر هوایی به سمت خودروی سارقان تیراندازی کرده بودند 
و نهایت خودرو ســارقان پس از تصادف با یک اتوبوس و 
یک خودرو پژو 206 در خیابان طبیعت متوقف شده بود 
که مشخص شد سرنشین عقب خودرو )دختر جوان( بر اثر 
تیراندازی فوت کرده و سرنشین جلویی نیز مصدوم شده 
است همچنین مشخص شد دیگر سرنشین خودرو )راننده( 

فرار کرده که مأموران توانستند وی را بازداشت کنند.
در نهایت جسد متوفی با دستور قاضی مرادی؛ بازپرس 
امور جنایی تهران به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات 

درباره این پرونده ادامه دارد.

فرماندار شهرستان ایذه از سرقت در یکی 
از شعب بانک ملت در این شهرستان خبر داد.

به گــزارش خبرگزاری فارس از ایذه، محســن 
بیرانوند اظهار کرد: این ســرقت در ساعت 13 و 30 
دقیقه روز یک شنبه با ورود یک سارق مسلح به بانک 

صورت گرفت.
وی با بیان اینکه ســارق پس از برداشتن مبلغی 
از بانک متواری شــد افزود: از همان لحظه با حضور 
ماموران عملیات تجســس برای دســتگیری سارق 

آغاز شد.
فرماندار ایذه با بیان اینکه برآورد مبلغ ســرقتی 
20 میلیون تومان بوده اســت تصریح کرد: بررسی 
دوربین های بانک نشــان می دهد که تنها یک نفر با 

در دست داشتن سالح اقدام به سرقت کرده است.
بیرانوند افزود: تحقیقات الزم برای بررسی تمام 
ابعاد حادثه توسط ماموران انتظامی آغاز شده است.

از سوی سخنگوی ناجا؛

نحوه شماره گذاری 
خودروهای لوکس تشریح شد

عضو شورای اسالمی شهر تهران خبر داد

نامگذاری ۳۳ معبر
 در شهر تهران به نام 
شهدای مدافع حرم

حسین فریدون در دادسرا حاضر 
و با آمبوالنس خارج شد

فرمانده انتظامی اصفهان خبر داد

دستگیری سارقان 
یک بانک در اصفهان

جزئیات تیراندازی در میدان المپیک تهران

سرقت ۲0 میلیون تومان 
از بانک ملت ایذه 

رسول دیناروند در گفت وگو با فارس درخصوص 
آمار ضد و نقیض و متفاوت از ورود پالم به کشــور 
گفت: کنترل واردات پالم براســاس ســال شمسی 

محاسبه می شود.
وی افــزود: این در حالی اســت که آمار مطرح شــده 
مربوط به سال میالدی است. یعنی 3 ماه آن به سال 95 و 
ســه ماه دیگر به سال 96 مربوط است.رئیس سازمان غذا و 

دارو گفت: ولی آمار واردات روغن پالم در ســال 94 حدوداً 
420 هزارتن و در سال 95 حدودا 390 هزار تن بوده است.

دیناروند خاطرنشان کرد: در 4 ماهه اول امسال نیز حدودا 
130 هزار تن انواع روغن پالم وارد کشــور شــده است که 
مطابق روند حدودا 400 هزار تن در سال است.وی تصریح 
کرد: واردات ممکن است در یک مقطع نسبت به مدت مشابه 
سال قبل کم یا زیاد شود مهم میزان سالیانه است که تاکنون 

در سقف 30 درصد نیاز کنترل شده است.الزم به ذکر است 
که واردات بی رویه روغن پالم به کشــور در حالی کماکان 
صــورت می گیرد که پیش از این و در اوایل دولت یازدهم، 
حواشــی زیادی درخصوص کیفیت و زیانبار بودن مصرف 
این نوع روغن ها در کشــور، ایجاد شده بود و جمع کثیری 
از پزشــکان و کارشناسان حوزه تغذیه و سالمت نسبت به 
حجم افسار گسیخته واردات پالم به ایران هشدار داده بودند!

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد

واردات 1۳0هزارتن »روغن پالم« در 4 ماهه نخست امسال!


