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ارتش روسیه قرار است از اول ژانویه قانون 
منع سلفی گرفتن برای سربازان این کشور را 

اجرا کند.
به گزارش ایندیپندنت، ارتش روســیه قرار است 
به زودی با اعمال یک قانون جدید ســلفی گرفتن را 

ریخت و پاش ملک سلمان در سفر به مسکو
اولین ســفر پادشاه عربســتان به روسیه 
همچــون ســفرهای قبلی وی بــا انبوهی از 
چمدان هــای حاوی اثاث منــزل و حتی مواد 
غذایی و همراهانی کــه تعداد آنها را ۱۵۰۰ تن 

یک دختر ۲۱ ساله چینی پس از بازی بدون 
وقفه با گوشی هوشمند بینایی یکی از چشمانش 

را از دست داد.
به گزارش اســپوتنیک، این دختر جوان یک روز 
تمام بدون وقفه با گوشی هوشمند بازی می کرد و در 

نتیجه چشم راستش بر اثر انسداد شریان شبکیه کور شد.
این دختر گفته است که هر روز پس از کار و همچنین روزهای تعطیل 
تقریبا بدون وقفه با گوشــی خود بازی می کرده است.پزشکی که این دختر 
چینی به وی مراجعه کرده گفته اســت که انســداد شریان شبکیه به ندرت 
در بین جوانان مشاهده می شود و به احتمال زیاد در این دختر جوان بر اثر 

تشنج شدید چشم بروز کرده است.

برای سربازان این کشور ممنوع اعالم کند. این اقدام ارتش روسیه به منظور 
جلوگیری از آشکار شــدن مکان دقیق سربازان اعزامی در کشورهای دیگر 
صورت گرفته اســت.گزارش ها حاکی از آن اســت که پیشتر انتشار تصاویر 
سربازان ارتش روسیه در شبکه های اجتماعی باعث شده است که مکان دقیق 
آنها در اوکراین و ســوریه مشخص شود.بر اساس این قانون، ارسال هر گونه 
عکس و فیلم در اینترنت که بتواند اطالعاتی مفید در اختیار دشمن قرار بدهد 
و ارتش روسیه را به خطر بیاندازد، ممنوع است. برخی شبکه های اجتماعی 
می تواننــد خودکار موقعیت مکانی افــراد را ردیابی و در نتیجه مکان دقیق 
استقرار سربازان را مشخص کنند. در برخی مواقع موقعیت هایی که مشخص 

می شوند به حدی دقیق است که فقط چند متر با مکان اصلی فاصله دارد.
وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که آژانس های اطالعاتی خارجی و همین 
طور ســازمان های تروریستی از عکس های ارســالی سربازان روس استفاده 
می کنند تا وضع اجتماعی و سیاسی داخلی مناطق مختلف جهان را بی ثبات 
کنند.قرار است قانون ممنوعیت گرفتن عکس سلفی برای سربازان روس از 

ژانویه 2018 اجرا شود.

کالهبرداری با کارت بانکی
یزد- خبرنگار کیهان:جانشین پلیس آگاهی استان یزد گفت: فردی 
که با پرسه زنی در مقابل عابر بانکها اقدام به کالهبرداری از کارت بانکی 

شهروندان می کرد، دستگیر شد.
سرهنگ محمدرضا حناســاب افزود: با توجه به شکایت تعدادی از 
شهروندان و تحقیقات پلیس متهم از افراد سالمند و آنهایی که مهارت 

کمتری در انجام کارهای بانکی داشتند، کالهبرداری می کرده است.
وی اضافه کرد: متهم که 4 ســابقه کیفری نیز داشــته شناسایی و 
دستگیر شد که در اعترافات خود به کالهبرداری از 15 شهروند اعتراف 

کرد.
کشف اموال مسروقه

بابل- خبرنگار کیهان:فرمانده انتظامی شهرســتان بابل از کشــف 
200 میلیون ریال اموال مســروقه داخل خودرو در این شهرستان خبر 
داد. ســرهنگ سید محســن جعفری گفت: در پی شکایت تعدادی از 
شهروندان و تحقیقات پلیس، یکی از سارقان داخل خودرو دستگیر که 
در بازجویی های اولیه به ســرقت 200 میلیون ریال اموال داخل خودرو 
شامل ضبط و پخش خودرو، وجه نقد، طالجات و زیورآالت اعتراف کرد.

حفاران غیرمجاز در دام پلیس
قزوین- خبرنگار کیهان:فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان 
قزوین از دســتگیری سوداگران میراث تاریخی در روستای نصرت آباد از 

توابع شهرستان آوج خبر داد.
ســرهنگ اکبر بهنامی پور گفت: پیرو دریافت گزارش مردمی مبنی 
بــر انجام حفاری غیرمجاز در روســتای نصرت آباد از توابع بخش آبگرم 
شهرســتان آوج، مأموران نیروی انتظامی موفق به دستگیری سه تن از 
متعرضان به مواریث ارزشــمند تاریخی- فرهنگی، از ساکنان روستای 

نصرت آباد و استان البرز شدند.
وی افزود: حفاری مذکور در مزارع و زمین های کشــاورزی صورت 
گرفته و عوامل این گروه با سودای کشف و دستیابی به آثار و دفینه های 
تاریخی اقدام به حفر یک حلقه چاه کرده بودندکه با اقدام به موقع نیروهای 
یگان حفاظت و نیروی انتظامی از انجام نیت سوء آنها جلوگیری و ادوات 
حفاری آنها برای تکمیل پرونده و ســیر مراحل قانونی توسط نیروهای 

یگان حفاظت این سازمان ضبط شد.
کشف ۱4 کیلو هروئین

سرویس شهرستانها:فرمانده انتظامی نرماشیر از کشف 19 کیلوگرم 
انواع مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

ســرهنگ حسین یوســف آبادی گفت: مأمورین پلیس در ایستگاه 
بازرسی موقت محور نرماشیر - بم به یک خودرو پژو که به مرکز کشور 
در حال حرکت بود مشکوک و جهت بازرسی به پارکینگ منتقل کردند.

وی بیان داشــت: در بازرســی فنی و تخصصی از خودرو 14 کیلو و 
300 گرم هروئین و پنج کیلو و 25 گرم شیشه که به طرز ماهرانه ای در 

خودرو جاساز شده بود کشف شد.
یوســف آبادی بیان داشت: در این عملیات دو قاچاقچی نیز دستگیر 

شدند.
توقیف سوخت قاچاق

تایباد- خبرنگار کیهان:فرمانده هنگ مرزی تایباد از توقیف 224 هزار 
لیتر سوخت قاچاق در منطقه مرزی شرق کشور خبر داد. سرهنگ مجید 
پویان گفت: مرزبانان مســتقر در مرز دوغارون و پاسگاه 17 شهریور در 
عملیاتی مشترک و هماهنگ این میزان سوخت قاچاق را از قاچاقچیان 

ایرانی و افغانستانی بدست آوردند.
کبوترباز قاتل شد

کرمانشاه- تسنیم:مسئول روابط عمومی دادسرای کرمانشاه گفت: 
جوانی 31 ساله براثر مشاجره لفظی با همسایه کبوترباز خود در یکی 

از محالت شهر کرمانشاه به قتل رسید.
مهدی قنادی افزود: شخص مقتول به علت اعتراض به حضور مکرر 
متهم 14 ساله در پشت بام منزل و نگهداری از کبوتر با وی به مشاجره 
لفظی پرداخت که پس از باال گرفتن درگیری لفظی، نوجوان 14 ساله با 

استفاده از سالح سرد )چاقو( یک ضربه به سینه متهم وارد کرد.
وی عنوان کرد: جوان 31 ساله مصدوم پس از آسیب دیدگی سریع 
به بیمارستان امام خمینی)ره( انتقال یافت اما به علت شدت جراحات دو 

ساعت بعد جان خود را از دست داد.
قنادی گفت: قاتل شناسایی و دستگیر شد. 

مرگ مشکوک دختر دانشجو
شهرکرد - خبرنگار کیهان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی استان چهارمحال و بختیاری اعالم کرد: زهره قاسمی دانشجوی 
ترم نهم رشته پزشکی، شامگاه جمعه هفته گذشته بین ساعات 20 تا 22 
در حمام خوابگاه به علت ایست قلبی درگذشت و این در حالی است که 

گفته می شود این دانشجو بر اثر گازگرفتگی فوت کرده است.
ســیدعلی درخشان، سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری می گوید: علت 
مرگ این دانشــجو از سوی پلیس آگاهی، پزشکی قانونی و شرکت گاز 
در دســت بررسی است.محمدرضا فرهانی معاون فرهنگی و دانشجویی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از مسئوالن دانشگاه خواسته 
که هرچه سریعتر علت مرگ این دانشجو را بررسی و نتیجه را اعالم کنند.

۱۱۵ راس دام قاچاق
سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شهرستان تفت گفت: با توقیف 

یک دستگاه تریلی »هوو« تعداد 115 راس دام قاچاق کشف شد.
ســرهنگ »فرهاد بیگلــری« گفت: ماموران پلیــس حین کنترل 
محورهای مواصالتی، یک دستگاه تریلی »هوو« را که حامل احشام بود 
شناســایی و متوقف کردند.وی افزود: ماموران در بازرسی از این تریلی 
تعداد 115 راس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز دامپزشکی را کشف و یک 

نفر متهم را نیز دستگیر کردند.
این مقام انتظامی، ارزش این محموله را برابر نظر کارشناســان یک 
میلیارد و 20 میلیون ریال بیان کرد و افزود: متهم محموله را از استان های 
جنوبی بارگیری و قصد انتقال به شهرهای شمالی کشور را داشت که به 

مراجع قانونی معرفی شد.
دستگیری سارق مسلح

زاهدان - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان ایرانشهر از 
دستگیری سارق مسلح و کشف در کمتر از یک ساعت توسط پلیس این 
شهرستان خبر داد.سرهنگ محمود سعادتی افزود: در بررسی های اولیه 
توسط ماموران انتظامی مشخص شد یک دستگاه موتورسیکلت که راکب 
آن سالح کالش داشته ضمن تهدید شاکی، اقدام به سرقت گوشی تلفن 
همراه و مدارک شناسایی وی می کند.این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران 
بالفاصله ضمن اجرای طرح مهار، اقدام به گشت زنی هوشمند در سطح 
حوزه کرده و در کمتر از یک ساعت موفق به شناسایی موتورسیکلت و 
دســتگیری راکب کرده و در بازرســی از وی یک قبضه سالح کالش به 
همراه مهمات کشف کردند.سرهنگ سعادتی ضمن اشاره به داللت سارق 
به کالنتری و اعتراف به جرم ارتکابی، تصریح کرد: اموال کشف شده از 

سارق پس از رسیدگی، به مالک پس داده شد.
تصادف با 3 کشته

ســرویس شهرستانها: بر اثر برخورد یک خودرو سواری پراید با یک 
کامیون در پلدختر 3 نفر کشته و 2 نفر مجروح شدند.

ماموران انتظامی پاســگاه معموالن شهرستان پلدختر در پی اعالم 
مرکز 110 از وقوع یک فقره تصادف فوتی واقع در محور شــمال دمرود 

معموالن مطلع و بالفاصله به محل اعزام شدند.
برپایه این خبر، با حضور ماموران در محل مشخص شد، یک خودرو 
پراید به رانندگی و سرنشینی پنج نفر با یک کامیون برخورد که سه نفر از 
سرنشینان پراید به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و دو نفر دیگر 

نیز مصدوم که توسط عوامل 115 به بیمارستان اعزام شدند.
کارشناس پلیس راه از صحنه بازدید و علت تصادف را تجاوز به چپ 

از جانب راننده خودرو پراید تشخیص داد.

رئیس پلیس راهورگفت: براســاس اجرای قانون 
عصای سفید، از این پس کسانی که از ویلچر استفاده 
می کنند به عنوان عابر پیاده شــناخته می شوند و 
عصای سفید روشــندالن به عنوان تابلوی ایست 

محسوب می شود.
به گزارش سایت راهور، ســردار تقی مهری دیروز در 
همایش بهار دانش و اجرایی شــدن قانون عصای ســفید 
اظهار داشــت: تا زمانی که افرادی همچون روشــندالن و 
یا اســتفاده کنندگان از ویلچر حرکت نکنند، راننده اجازه 

حرکت ندارد.
مهری تاکید کرد: پیگیر تصویب جرائم شــدیدتر برای 
آن دسته از رانندگانی هســتیم که قانون عصای سفید را 
اجرا نکنند.مهری گفت: رانندگان موظف هستند در صورت 
نزدیک شدن افراد استفاده کننده از صندلی چرخدار )ویلچر( 
یا عصای سفید از سرعت خود بکاهند و با سرعت مطمئن 
حرکــت کنند که این متن بــه عنوان تبصره به ماده 129 

الحاق می شود 
رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد: رانندگان موظفند 
در صورت نزدیک شــدن به فرد اســتفاده کننده از عصای 
سفید که عصای خود را به عالمت ایست به صورت افقی به 
رانندگان نشان می دهد، توقف کنند و پس از عبور آن فرد 
به حرکت خود ادامه دهند که این متن نیز به عنوان تبصره 

به ماده 140 الحاق می شود.
به گفته وی اگر راننــده ای در محل توقف اختصاصی 
معلوالن و جانبازان توقف کند جریمه می شود که این متن 

رئیس پلیس راهور خبر داد

اجرای قانون »عصای سفید« 
با هدف حمایت از نابینایان و ویلچرنشینان در معابر

به عنوان بند ش به ماده 163 الحاق می شود.
پیشــنهاد جریمه 100 هزار تومانی برای عدم رعایت 

قانون عصای سفید
ســردار مهری همچنین در حاشــیه این همایش در 
جمع خبرنگاران گفت: از سال های گذشته برای معلوالنی 
که از ویلچر اســتفاده می کردند، یک خــأ قانونی وجود 
داشت به گونه ای که این افراد به عنوان عابر پیاده محسوب 
نمی شدند و در تصادفات حقوق آنها ضایع می شد. از سوی 
دیگر نابینایان نیز کمتر مــورد توجه بودند که با پیگیری 

پلیس افراد ناتوان و کم توان به عنوان عابرپیاده محســوب 
و عصای سفید به عنوان تابلوی ایست در نظر گرفته شد.

رئیس پلیس راهــور ناجا تاکید کرد: با پیگیری پلیس 
این قانون در کمیسیون اجتماعی دولت و در هیئت وزیران 
تصویب و ابالغ شده و اکنون اجرایی می شود، البته به دنبال 
تشدید جرایم در این حوزه هستیم و اکنون پیشنهاد ما در 
خصوص عدم رعایت قانون عصای ســفید 100هزار تومان 
جریمه است، به کسانی که از ویلچر استفاده می کنند نیز در 

صورتی که دچار تصادف شوند دیه تعلق می گیرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از توقف 
شماره گذاری ۸ خودروی تولید داخل خبر داد.

ســردار مهری به سایت راهور گفت: شماره گذاری 
 ،S5 جک ،X33  خودروهــای تیگو 5، آریزو 5، ام وی ام
 BYD S6 و S7 لیفان 820، سوزوکی گراند ویتارا، هایما
به دلیل عدم رعایت مصوبه دولت برای اسقاط خودرو 

فرسوده متوقف شد.
مهری افزود: برابر مصوبه امسال هیئت وزیران، از 
20 شهریور96 شماره گذاری کلیه خودروهای سواری 
داخلــی که میزان مصرف ســوخت آنها 8/5 لیتر و یا 
باالتر در 100 کیلومتر پیمایش است نیازمند اسقاط 

یک خودروی فرسوده است.

وی با  اشاره به اینکه این مصوبه برای خودروهای 
وارداتی خروج تعداد بیشــتری خودرو فرسوده است، 
ادامه داد: هم اکنون شماره گذاری 8 مدل خودرو داخلی 
مربوط به چهار شرکت به دلیل عدم اجرای این مصوبه 
ازسوی پلیس متوقف شده است و خودروسازان مکلفند 

این قانون را اجرا کنند.

شماره گذاری ۸ خودروی داخلی متوقف شد

 دادستان های عمومی و انقالب استان های البرز 
و قم اســتفاده از دخانیات و قلیان در قهوه خانه و 
هتل ها  کافی شاپ ها،  و  رســتوران ها  سفره خانه ها، 
و مسافرخانه ها، بوســتان ها و پارک ها و همه اماکن 

عمومی دیگر در این استانها را ممنوع اعالم کردند.
به گزارش خبرنگار کیهان از قم، مهدی کاهه دادستان 
عمومی و انقالب قم گفت: به اســتناد قانون جامع کنترل و 
مبارزه ملی با دخانیات هر نوع تبلیغ، تشــویق مستقیم یا 
غیرمســتقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا 

ممنوع است.

وی با  اشاره به ضررهای بی شمار مصرف دخانیات به ویژه 
قلیان، اضافه کرد: برای هشــدار و اطالع هرچه بیشتر مردم 
در چند روز آینده در تمامی پارک ها، بوستان ها و فضاهای 
عمومی مختلف سطح شهر تابلوهای هشداردهنده ای مبنی 
بر ممنوعیت اســتعمال قلیان در معرض دید عموم نصب 

خواهد شد.
وی تاکید کرد: در صورت مشاهده عرضه و مصرف قلیان 
در اماکن صنفی ضمن جمع آوری آن ها، با واحد و  اشخاص 

متخلف برخورد قانونی و آن محل پلمب می شود.
همچنین دادستان عمومی و انقالب استان البرز گفت: 

با فروشــندگان و عرضه کننــدگان قلیان در اماکن عمومی 
برخورد جدی می شود.

حاجی رضا شــاکرمی افزود: عرضه و فروش قلیان در 
اماکن عمومی به ویژه رســتوران ها، چایخانه و قهوه خانه ها 

ممنوع است.
وی اضافــه کرد: اداره بهداشــت در هر مکانی که این 

تخلفات را مشاهده کرد، آن واحد را پلمب می کند.
شــاکرمی افزود: فروش سیگار به افراد زیر 18سال نیز 
ممنوع است و نیروی انتظامی در صورت مشاهده فروشنده 

را دستگیر خواهد کرد.

ممنوعیت فروش و عرضه قلیان در قم و کرج

سرویس شهرستان ها:
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: افرادی که 
با عنوان سرمایه گذاری در یک شرکت خارجی مبلغ 
۵۸ میلیارد ریال از شهروندان کالهبرداری کرده بودند 
توســط کارآگاهان پلیس آگاهی استان شناسایی و 

دستگیر شدند.
 ســرتیپ مهدی معصوم بیگی اظهار داشــت: در پی 
دریافت شــکایات متعدد از 2 ســال قبل به پلیس آگاهی، 

مبنی بر اینکه بنا به پیشنهاد 2 نفر در یک شرکت خارجی 
وجوهی را ســرمایه گذاری کرده اند و در یک مرحله ســود 
مناسبی دریافت اما بعد از مدتی متوجه شدند در اثر اقدام 
این 2 نفر کل وجوه سرمایه گذاری شده در شرکت بلوکه و 

سرقت شده است.
وی تصریح کــرد: کارآگاهان پلیــس آگاهی اصفهان 
موفق شدند 2 متهم اصلی این پرونده را شناسایی و پس از 

هماهنگی قضایی دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با اشاره به اینکه این 
2 متهم به کالهبــرداری مبلغ 58 میلیارد ریال از 58 نفر 

اعتراف کردند. 
وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده 49 و بند » ز« قانون 
اوراق بهادار، شــرکت در این بازار جرم محسوب می شود و 
کارگزاری آن هم با مجازات همراه اســت، اظهار داشت: از 
ســرمایه گذاری در این گونه شرکت ها به شدت خودداری 
شود و هرگونه فعالیت در این زمینه را به پلیس اعالم کنید.

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

کالهبرداری ۵۸ میلیاردی به بهانه سرمایه گذاری در شرکت خارجی

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری پسر 
۲۲ ساله ای خبر داد که با ایجاد صفحه ای جعلی، 3۶۵ 

حساب بانکی را هک کرده بود.
سرهنگ محمدمهدی کاکوان به تسنیم گفت: شگرد فرد 
دستگیر شــده به این شکل بود که با راه اندازی یک سایت 
خرید اینترنتی، شرایط فروش کاال به مراجعه کنندگان این 
ســایت را منوط به ثبت نام در سایت خود کرده بود و شرط 
عضویت در این ســایت نیز پرداخــت اینترنتی مبلغ هزار 

تومان بوده است.
کاکــوان افزود: زمانی که مراجعان قصد ثبت نام در این 
ســایت را داشــتند در هنگام پرداخت مبلغ اینترنتی حق 

عضویت، به صفحه ای جعلی )fake page( هدایت می شــدند 
که به محض وارد کردن شــماره حساب و رمز عبور بانکی 
خود در این صفحه، این شــماره و رمز عبور در اختیار این 

جوان 22 ساله قرار می گرفت.
وی ادامــه داد: بــه دنبال انجام شــکایت های صورت 
گرفتــه، همکاران من در پلیس فتا پایتخت موفق شــدند 
این فرد را درحالی شناسایی و دستگیر کنند که سابقه این 
جوان دستگیر شده نشــان می داد وی علیرغم اینکه فاقد 
هرگونه ســابقه کیفری و تحصیالت دانشگاهی بود، ولی به 
صورت حرفه ای به روش های کالهبرداری سایبری همچون 

»فیشینگ« آشنا بوده است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت: پس از دستگیری 
این جوان مشــخص شــد که وی ظرف مدت یک هفته ای 
که این ســایت کالهبرداری را راه اندازی کرده بود، موفق به 
سرقت 365 شماره حساب بانکی و رمز عبور آنها شده ولی 
تحقیقات ما نشــان داد تا این لحظه موفق به سرقت از 21 

حساب بانکی شده است.
به گفته کاکوان، این جوان در مدت یک هفته فعالیت 
کالهبردارانــه خود بیش از 90 میلیون تومان از حســاب 
قربانیان خود برداشــت کرده ولی با توجه به ادامه دار بودن 
تحقیقات این پرونده ممکن است قربانیان دیگری نیز که با 
این شیوه و شگرد از آنها کالهبرداری شده شناسایی شوند.

به بهانه خرید اینترنتی انجام شد

هک ۳۶۵ حساب بانکی توسط پسر ۲۲ ساله

کارشناس سازمان هواشناسی کشور گفت: 
افزایش دما تا روز سه شنبه در کشور به وقوع 
می پیوندد و رفته رفته از اواخر هفته شاهد ورود 
موج بارشی جدید و کاهش دما در غالب نقاط 

کشور خواهیم بود.
امین حسین نقشینه به تسنیم گفت: با عبور موج 
بارشی از کشور، جوی نسبتاً آرام غالب نقاط کشور را 
در برمی گیرد که به همین سبب شاهد افزایش دما و 
کاهش بارش باران در اکثر نقاط کشور خواهیم بود.

نقشینه ادامه داد: این افزایش دما و کاهش بارش ها 
به ویژه در نیمه شمالی کشور به صورت موقتی تا روز 
سه شــنبه ادامه یافته و دمای غالب نقاط کشور دو تا 

هفت درجه افزایش می یابد.
به گفته وی، امــروز بارش های پراکنده باران در 
ارتفاعــات برخی نقاط اســتان های واقع در زاگرس 
مرکــزی، ارتفاعات البرز مرکــزی و ارتفاعات برخی 
نقاط مرکز کشور به وقوع می پیوندد و تغییر محسوسی 
هم در دمای هوا یا بارش های شدید ایجاد نمی شود.

این کارشناس ســازمان هواشناسی افزود: امروز 
وزش باد شدید در جنوب غرب و غرب کشور به وقوع 
می پیوندد.نقشینه با بیان اینکه از روز سه شنبه موج 
بارشی جدیدی نیمه شمالی کشور را در برمی گیرد، 
گفت: این موج بارشی که باران وکاهش دما را ایجاد 
خواهد کرد، در روزهای آخر هفته استان های شمالی 
و البرز مرکزی را در برمی گیرد و باز هم شاهد بارش 
باران و کاهش دما در نقاط مختلف کشور خواهیم بود.

اواخر هفته موج بارشی جدید وارد می شود

افزایش موقت دمای هوا 
در نیمه شمالی کشور

چند کودک ربا که قصد داشتند یک کودک 
افغانی را از کشور خارج و تحویل داعش دهند 

دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، اعضای یک باند آدم ربایی 
که از اتباع کشــور افغانســتان بودند اواسط شهریور 
امســال کودکی افغانی را دزدیــده و خانواده وی را 
تهدید کردند در صورت عدم واریز 200 میلیون وجه 
نقد به حسابشــان کودک را از ایران خارج و تحویل 

داعش خواهند داد.
بــه دنبال این موضوع پرونده ای در شــعبه 409 
مجتمع قضایی شــهید بهشــتی مشــهد تشکیل و 
پیگیری های قضایی آغاز شد و پس از انجام اقدامات 
اطالعاتی آدم ربایان شناسایی و عملیات دستگیری آنان 
آغاز شد.این کودک داخل منزلی در منطقه خواجه ربیع 
نگهداری می شد که در یک اقدام عملیاتی آدم ربایان 

دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
آدم ربایان در اعتراف های خود شرایط بد مالی را 
علت این اقدام اعالم کردند و پرونده در حال بررسی 

در دادگستری است.

 فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف سه 
تن مواد مخدر از نوع » گل« با انهدام یک باند 

در استان خبر داد.
سرتیپ »مهدی محمودی« اظهار داشت: ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر به دنبال اطالع از فعالیت 
یــک باند توزیع مواد مخدر »گل« در حجم باال در 
یکی از شهرستان های استان ، موضوع را در دستور 

کار خود قرار دادند.
ایــن مقام ارشــد انتظامی افــزود: در اقدامات 
اطالعاتی مشــترک پلیس فتا و مــواد مخدر ناجا 
و پلیس اســتان قزوین محل دقیق نگهداری مواد 
مخدر در یک باغ در یکی از شهرســتان های استان 
مورد شناسایی قرار گرفت.فرمانده انتظامی استان 
ادامه داد: ماموران با هماهنگی قضایی و در اقدامی 
غافلگیرانــه محل فعالیت باند و انبار نگهداری مواد 
مخدر را مورد بازرسی قرار داده و مقدار سه تن مواد 
مخدر از نوع گل را کشف کردند.وی بیان کرد: اعضای 
باند توزیع مواد مخدر با مشاهده پلیس سعی در فرار 
داشتند که سه نفر با تعقیب و گریز و شلیک چند تیر 
دستگیر و متهم اصلی با اخذ نیابت قضایی در یکی 
از استان های همجوار دستگیر شد. محمودی افزود: 
با حضور رئیس دادگاه و دادرس بخش مربوطه همه 

این مواد امحاء شد.

اعضای باند کودک ربایی 
در مشهد به دام پلیس 

افتادند

کشف ۳ تن ماده مخدر گل 
در قزوین

انتظامی تهران بــزرگ حادثه حمله و  فرمانده 
شلیک به چند بانک در تهران را تایید کرد.

سردار حسین رحیمی به خبرگزاری صداوسیما گفت: 
دو نفر از حمله کننــدگان به بانک های تهران که با تفنگ 
ساچمه ای دست به چنین اقدامی زدند، شناسایی و دستگیر 

شدند و پلیس در تعقیب همدستان آنها است. 
رحیمی ادامه داد: از صبح دیروز افرادی با اســتفاده از 
تفنگ ســاچمه ای اقدام به حمله به تعــدادی از بانک ها و 
شکســتن شیشه آنها کردند که بالفاصله با اعالم این خبر، 

ماموران پلیس ماجرا را به صورت ویژه در دســتور کار قرار 
دادند که اطالعات تکمیلی آن متعاقبا اعالم می شود.

وی درباره حادثه جمعه شــب در محدوده شمال شهر 
تهران و شکسته شدن شیشه های 6 بانک و یک صرافی نیز 
گفت: از بعدازظهر جمعه در برخی از نقاط شمال شهر تهران 
از جمله محدوده میدان ونک، عده ای شیشه های چند بانک 
و یک صرافی را شکســتند.رئیس پلیس تهران با بیان اینکه 
به دنبال این حادثه ماموران پلیس پایتخت در محل حاضر 
شدند، افزود: پس از انجام تحقیقات مقدماتی، دو نفر از سوی 

ماموران پلیس شناسایی و دستگیر و بقیه نفرات نیز در ادامه 
شناسایی شدند.سردار رحیمی گفت: بر اساس اقرار متهمان، 
انگیزه دستگیرشدگان نداشتن شغل اعالم شده و پلیس در 

بازجویی ها به هدف خاصی نرسیده است.
وی با تاکید بر اینکه این افراد به صورت باندی مبادرت 
به این اقدام نکرده اند و این حادثه امنیتی نبوده، اظهار داشت: 
هرکدام از ایــن افراد به تنهایی این اقدام را انجام داده اند؛ 
اما، چون به دنبال هم اتفاق افتاد به نظر رسیده که این یک 

اقدام باندی بوده است.

  زاهــدان - ایرنا: فرماندار خاش سیســتان و 
بلوچستان گفت: با پیگیری های علما و ریش سفیدان 
و همکاری مسئوالن و رضایت طرفین، درگیری میان 
۲ طایفه قلندرزهی و کبدانی این شهرستان که منجر 
به قتل ۲ نفر شده بود در کمتر از ۲4 ساعت به صلح 

و سازش ختم شد.
محمداکبر چاکرزهی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشــت: نشســت صلح این 2 طایفه دیروز با حضور ریش 
سفیدان و بزرگان و علما در مسجد مکی زاهدان برگزار شد.
وی افزود: در درگیری طایفه های قلندرزهی و کبدانی 
ساکن منطقه گوهرکوه نوک آباد خاش در روز جمعه 2 نفر 

کشته شدند.
وی در تشــریح این درگیری گفت: به دنبال وقوع یک 
اختــالف جزئی و نزاع کوچک در روزهای گذشــته، عصر 
روز جمعه فردی از طایفه قلندرزهی کشــته شد و با ادامه 

درگیــری این 23 طایفه فــردی از طایفه کبدانی نیز جان 
خود را از دست داد.

فرماندار خاش بیان کرد: با توجه به اینکه طرفین درگیر 
در منطقه گوهرکوه ساکن و با هم وصلت و ارتباط فامیلی 
دارند با وساطت بزرگان و ریش سفیدان و علما و مسئوالن 

این اختالف در نهایت به صلح منجر شد.
چاکرزهی افزود: به دنبال وقوع این اتفاق ناگوار شــب 
شــنبه با همکاری علما و بزرگان منطقه در نشست شورای 
تامین مصوب شد تا زمان برقراری صلح، جنازه 2 نفر کشته 

شده از طرفین تحویل داده نشود.
وی ادامــه داد: در نتیجه پس از گفت و گو و رایزنی های 
انجام شــده و مداخله علما و رضایت 2 طرف درگیر، صلح 

برقرار شد.
وی اظهار داشــت: متاســفانه بر اثر وقوع یک اختالف 
بسیار جزئی 2 نفر از 2 طایفه جان خود را از دست دادند.

رشت- خبرنگار کیهان:
بنادر و  اداره کل  مدیر روابــط عمومــی 
دریانوردی اســتان گیالن از پیدا شدن جسد 
دومین خدمه هندی تبار شناور خدماتی- صیادی 
»کپسول« در محدوده آب های ساحلی دریای 
خزر در ســاحل »امین آباد« شهرستان رشت 

خبر داد.
امیر ایزدی اظهار داشت: تیم جست وجو و نجات 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن در هفتمین 
روز از عملیات جست وجو برای یافتن 4 خدمه شناور 
خدماتی- صیادی »کپسول« موفق شدند جسد دومین 
خدمه هندی تبار این شــناور را در محدوده ســاحل 
دریای خزر در »امین آباد« شهرستان رشت پیدا کنند.

وی در ادامه با اشــاره به اینکه جسد دیگر خدمه 
هندی تبار این شناور نیز روز سه شنبه هفته گذشته 
در ســاحل »زیباکنار« شهرســتان رشت پیدا شد، 
افزود: گشــت های هوایی بسیاری توسط بالگردهای 
هالل احمر و ناوگان شــمال نیروی دریایی ارتش در 
راســتای پیدا کردن 4 خدمه این شناور انجام شده و 
این عملیات جســت وجو تا پیدا شدن 2 خدمه بومی 

دیگر آن نیز همچنان ادامه دارد.
شــایان ذکر اســت شــناور خدماتی- صیادی 
»کپسول« فعال در حوزه پرورش ماهی در قفس که 
متعلق به یک شرکت خصوصی است، هفته گذشته 
بــه علت طوفانی بودن دریا دچار حادثه شــده و به 
همــراه 4 خدمه اش در محدوده آب های دریای خزر 
در »حاجی بکنده« بخش »خشــکبیجار« شهرستان 

رشت غرق شد.

ذکر کرده اند، برجسته شد.
به گزارش روزنامه دیلی میل، گزارش شــده که ملک ســلمان، پادشاه 
عربســتان که به ســبک زندگی مجلل خود حتی به هنگام سفرهای رسمی 
مشهور است، در سفر اخیر خود به روسیه هیئت همراهی متشکل از 1500 نفر 
را با خود برده است!او همچنین در این سفر لوازم و اثاثیه منزل، چندین تخته 
فرش و یک پله برقی طالیی به همراه 816 کیلو موادغذایی با خود برده است!
یک منبع نزدیک به بلومبرگ گفت: هیئت همراه پادشاه عربستان به حدی 

بزرگ بوده که برای اسکان آنها دو هتل کامل اجاره شده است.
مهمان ها در این دو هتل شهر مسکو به نام های هتل »ریتزکارلتون« و هتل 
»چهارفصل« گفته اند که رزروهای این دو هتل به خاطر اسکان هیئت همراه 
پادشــاه عربستان لغو شده و حتی ساکنان دائمی این هتل ها بیرون انداخته 
شدند تا شرایط اسکان مهمان های عربستانی که چهارشنبه وارد روسیه شده 
و قرار است تا روز یکشنبه بمانند، فراهم شود.خبرگزاری ریانووستی گزارش 
داد که هیئت همراه پادشاه عربستان همه اتاق های موجود هتل های 8 ستاره 
اطراف کرملین را  اشغال کرده اند و برآورد شده که صورت حساب این هتل ها 
برای اسکان آنها حدود سه میلیون دالر شود.روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده 
بود: هیئت همراه پادشاه عربستان در سفرهای قبلی شامل 25 شاهزاده ارشد 
بوده که به عنوان وزیران دولت خدمت می کرده اند و در این هیئت همچنین 
125 سرآشــپز به همراه دستیاران شخصی آنها و عوامل امنیتی هم حضور 
 S600 داشتند.پادشاه 81 ساله عربستان در سفرهایش همواره دو مرسدس بنز
به همراه 150 سرآشپز و 400 تن محموله با خود می برده است.همچنین در 
این سفرها شاهزاده های عربستانی خدمتکاران هتل را با خدمتکاران شخصی 
خــود جایگزیــن می کردند تا به عنوان مثال قهوه آنها آنجور که خودشــان 
دوست داشتند، سرو شود.همچنین اثاثیه ها و فرش ها نیز در هتل ها با اموال 
شخصی خاندان سلطنتی عربستان جایگزین می شدند تا پادشاه و همراهانش 
در راحت ترین شرایط ممکن به سر ببرند.در این سفرها یک هواپیما هم هر 
روز رفت و برگشــت به ریاض می رفته تا کاالهایی را از جمله حجم عظیمی 
میوه و گوشت حالل برای هیئت عربستانی حمل ونقل کند تا خورد و خوراک 
مناسب آنها تضمین شود.با وجود اینچنین هزینه هایی در مقایسه با توافق های 
تجاری و تســلیحاتی که گمان می رود بین پادشاه عربستان و رئیس جمهور 
روســیه امضاء شده کم اهمیت هستند.برآورد شده که توافق تحویل سامانه 
دفاع موشــکی S-400 روسیه به عربستان و دیگر تجهیزات سه میلیارد دالر 
به تنهایی ارزش داشته و توافق های آنها در حوزه های انرژی و پتروشیمی نیز 
دو میلیارد دالر ارزش داشــته  باشند.با این حال در سفر پادشاه عربستان به 
روســیه همه چیز طبق برنامه پیش نرفت چون زمانی که وی قصد داشت با 
پله برقی طالیی خود از هواپیمای شــخصی اش پایین بیاید در میانه راه این 

پله برقی دچار نقص فنی شده و از حرکت ایستاد.

حمله به چند بانک در تهران با تفنگ ساچمه ای

در کمتر از ۲4 ساعت

درگیری ۲ طایفه خاشی
 با ۲ کشته به صلح انجامید

جسد دومین خدمه شناور صیادی
در آب های دریای خزر پیدا شد

دادستان عمومی و انقالب زاهدان گفت: پرونده 
اختالس در منطقه آزاد چابهار به دادگاه ارسال شد.

به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان از زاهدان، 
حجت االسالم و المسلمین موحدی راد دادستان عمومی و 
انقالب زاهدان با اشــاره به آخرین وضعیت پرونده اختالس 
در منطقه آزاد چابهار اظهار کرد: برای پرونده قرار مجرمیت 
و کیفرخواست صادر شــد.وی ادامه داد: پرونده به منظور 
رســیدگی دادگاه ارسال شده است. تشــکیل این پرونده 
به نیمه دوم ســال 1394 باز می گردد؛ دادستان عمومی و 
انقالب زاهدان از دستگیری قائم مقام منطقه آزاد چابهار و 
چهار نفر از عوامل در رابطه به پرونده اختالس و زمین خواری 
خبر داد و گفت: حدود دو ماه پیش اسناد و مدارکی مبنی 
بــر بروز جرایمی از قبیل زمین خواری، اختالس و تضییع 
حقوق بیت المال در منطقه آزاد چابهار به داستانی زاهدان 
ارسال شده است. همچنین سوم خرداد ماه امسال مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد چابهار در ارتباط با این پرونده گفته بود؛ 
آخرین موضوع مورد بحث در این پرونده تبانی در معامالت 
دولتی بوده و بحث زمین خواری اثبات نشده است و پرونده 

هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

پرونده اختالس در منطقه آزاد چابهار
 به دادگاه ارسال شد


