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مزاحمت در فضای مجازی
زاهدان- خبرنگار کیهان: سرپرســت انتظامی شهرستان »ایرانشهر« از 
شناسایی و دستگیری فردی که در شبکه های اجتماعی اقدام به ایجاد مزاحمت 

برای یکی از شهروندان می کرد، خبر داد.
سرهنگ »محمود سعادتی« گفت: در پی شکایت مردی 35 ساله مبنی 
بر مزاحمت فردی ناشــناس از طریق اینستاگرام مشخص شد که زنی جوان 
که در کانال اینســتاگرام شــاکی نیز عضو اســت اقدام به فحاشی، تهدید و 

مزاحمت برای وی می کند.
سرهنگ سعادتی تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با یک سری تحقیقات 
فنی متهم را که خانمی 29 ساله است و در شهرستان ایرانشهر سکونت دارد، 
شناســایی و به پلیس فتا احضار کردند که متهمه در بازجویی های اولیه به 

بزه انتسابی اعتراف کرد.
سقوط از کوه

اصفهان- باشگاه خبرنگاران جوان: مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان 
آتش نشانی اصفهان از سقوط بانوی حدود 30 ساله از کوه صفه خبر داد. 

محمد شــریعتی گفت: سقوط یک بانوی 30 ساله از ارتفاع حدود 100 
متری در مسیر 5 رمضان رخ داد که در لحظات اولیه باعث مرگ وی شد.

وی اضافه کرد: علت حادثه توســط پزشکی قانونی و کارشناسان نیروی 
انتظامی تحت بررسی است.

کشف انواع کاالی قاچاق
ســرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان از کشف انواع 
کاالی قاچاق خبر داد. سرتیپ »عزیزاله ملکی« گفت: ماموران پلیس آگاهی 
استان با همکاری ماموران انتظامی و اجرای طرح های پاک سازی نقاط آلوده 
و اشرافیت کامل بر محورهای مواصالتی فرعی و اصلی استان موفق شدند، 65 
دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل کاالی قاچاق را شناسایی و توقیف کنند.
وی افزود: این کاالها شــامل انواع ســیگار، پارچه، چای، لوازم صوتی و 
تصویری، لوازم خانگی، ســوخت، لوازم آرایشــی و بهداشتی، برنج، البسه و 

دام بوده است.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به اینکه در این عملیات 105 
فقره پرونده کشــف کاالی قاچاق تشکیل شده اســت، تصریح کرد: در این 

عملیات دو فروند شناور حامل کاالی قاچاق نیز توقیف شد.
این مقام انتظامی استان، ارزش ریالی کاالهای کشف شده را بنا به نظر 
کارشناسان 64 میلیارد و هشت میلیون ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه 

100 متهم دستگیر که جهت انجام مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.
واژگونی مینی بوس

گنبدکاووس- ایرنا: نایب رئیس هیئت کوهنوردی گنبدکاووس گفت: بر 
اثر برخورد مینی بوس حامل عده ای از کوهنوردان این شهرســتان در منطقه 
چراغ تپه مینودشــت با تیر برق و واژگونی خودرو، 20 نفر از سرنشینان آن 

مصدوم شدند.
طاهره قاســم  خیلی اظهار داشــت: در این حادثه راننده از ناحیه کتف 
مصدوم و دیگر سرنشینان نیز دچار جراحت های سطحی شدند که توسط مرکز 
فوریت های پزشکی به بیمارستان فاطمه الزهرا مینودشت انتقال یافتند اما پس 

از معاینات پزشکی و اطمینان از سالمت آنان، از بیمارستان مرخص شدند.
وی تصریح کرد: راننده خودرو به دلیل مصدومیت از ناحیه کتف به مرکز 
ترومای شرق گلستان در بیمارستان شهید مطهری گنبدکاووس منتقل شد 

که اکنون در این مرکز درمانی بستری و حال او نیز رضایت بخش است.
قاچاق روغن حیوانی

ســرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامی شــهریار از کشــف محموله 
روغن حیوانی قاچاق در شهرستان مالرد خبر داد.

سرتیپ »محسن خانچرلی« گفت: با اجرای طرح سراسری مبارزه با کاالی 
قاچاق مأموران پلیس آگاهی شهرستان مالرد، اخبار و اطالعاتی از وجود یک 
انبار بزرگ و احتمال دپوی کاالی قاچاق به دست آورده و با هماهنگی مقام 

قضائی، بازرسی از آن را در دستور کار خود قرار دادند.
وی ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان مالرد پس از بازرسی دقیق 
انبار، در قســمت انتهایی آن، مقدار 20 تن روغن حیوانی قاچاق به ارزش 2 
میلیارد ریال را کشف کردند که در این راستا یک نفر دستگیر و پس از تشکیل 

پرونده به  مرجع قضائی معرفی شد.
دستگیری زمین خواران

بوشــهر- خبرگزاری صدا و سیما: فرمانده انتظامی دشتستان گفت: یک 
فقره زمین خواری به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ریال در شهر برازجان 

کشف شد.
سرهنگ سیدجواد رضوی افزود: دو سودجو با استفاده از مدارک جعلی، 
600 متر مربع از اراضی مرغوب دولتی را به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون 

ریال در حومه شهر برازجان تصرف کرده بودند.
وی افزود: با هماهنگی مراجع قضایی دو متهم این پرونده دستگیر شدند 
و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

تحویل داده شدند.
برخورد اتوبوس با تریلر

کرمان- فارس: معاون فنی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
شهرستان بم گفت: در برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک دستگاه تریلر در 

محور ترانزیتی فهرج زاهدان 10 نفر کشته و مصدوم شدند.
فریدون علیپور اظهار داشــت: یک دستگاه اتوبوس با یک دستگاه تریلر 
که به سمت استان سیستان وبلوچستان در حرکت بود به شدت برخورد کرد 
و در این حادثه 9 نفر از سرنشــینان اتوبوس مجروح و به بیمارستان پاستور 

بم انتقال داده شدند.
وی با بیان اینکه این حادثه در حوالی منطقه شــورگز شهرستان فهرج 
رخ داده است، افزود: در این حادثه راننده اتوبوس در صحنه تصادف به دلیل 

شدت جراحات جان باخت اما حال مصدومان رضایت بخش است.
سقوط سوله

رشت- خبرنگار کیهان: سقوط سوله روبه روی کارخانه صنایع ریسندگی 
و بافندگی »پوشش« رشت 7 مصدوم برجای گذاشت. بنابراین گزارش: تیم 
فوریت های پزشکی اورژانس گیالن بالفاصله از 5 پایگاه نزدیک به محل حادثه، 
اعزام و با انجام اقدامات پیش بیمارستانی الزم، مصدومین را به بیمارستان های 

آریا و پورسینای این شهرستان منتقل کردند.
علت این حادثه در دست بررسی است.

جاسازی هروئین در شکم
سرویس شهرستانها: رئیس پلیس راه آهن هرمزگان گفت: مأموران پلیس 
راه آهن هرمزگان موفق شدند حدود چهار کیلوگرم هروئین در بازرسی از یک 

مسافر و بازرسی منزل فروشنده اصلی کشف کنند.
سرگرد محمدرضا طالبی افزود: پلیس در گیت ورودی ایستگاه راه آهن، 

هنگام بازرسی بدنی به فردی مشکوک شد.
وی ادامه داد: در بازرســی از این فرد، حدود دو کیلوگرم هروئین که به 

طرز ماهرانه ای به ساق پاها و شکم خود بسته بود، کشف شد.
این مسئول انتظامی اضافه کرد: با اعتراف متهم دستگیر شده، مأموران 
با گرفتن نیابت قضایی و بازرسی منزل فروشنده اصلی، یک کیلو و 900 گرم 
هروئین کشف و دو نفر دیگر از فروشندگان موادمخدر را دستگیر کردند که 
مجموع هروئین کشف شده در این پرونده به سه کیلو و 900 گرم افزایش یافت.

به گفته سرگرد طالبی، مسافر دستگیر شده قصد داشت هروئین کشف 
شده را به استان های مرکزی منتقل کند که به همراه دو متهم دیگر، تحویل 

پلیس مبارزه با موادمخدر شدند.
سیلی به دانش آموز حادثه ساز شد

شوش- ایرنا: سیلی ناظم، پرده گوش راست دانش آموز را پاره کرد.
این پســر 12 ســاله، 2 روز پیش هنگامی که در صف صبحگاه مدرسه 
از همکالســی خود خواســته بود جایش را با وی عوض کند از سوی ناظم با 

نواختن سیلی تنبیه شد.
پــدر این دانش آموز به دلیل آســیب وارده به فرزندش شــکایتی برای 
دادگســتری و بازرســی آموزش و پرورش شوش خوزستان تنظیم کرده که 
درحال پیگیری است. مدیر آموزش وپرورش شوش از عزل و توبیخ ناظم خاطی 
خبر داد. عبداالمیر خنیفر گفت: معاون خاطی به دورترین نقطه شهر شوش 
برای تدریس انتقال یافت و پرونده وی به هیئت تخلفات اداری ارسال می شود.

کارشناسان سالمت در آمریکا هشدار دادند 
کالیفرنیا  در  اخیر  آتش سوزی های جنگلی  که 
منجر به بحران آلودگی هوا در این ایالت شده 

است.
به گزارش ایســنا، این کارشناسان می گویند که 

در حــال حاضر کیفیت هوا در این منطقه وخیم تر و نامطلوب تر از هر زمان 
دیگری است.در این حادثه طبیعی که از یکشنبه شب هفته گذشته آغاز شد، 
منطقه وسیعی از نواحی شمالی این ایالت در آتش سوخت، دست کم 3500 
ساختمان تخریب شد و حدود 20 هزار نفر از ساکنان منطقه ناچار به تخلیه 

خانه های خود شدند.
گزارش های محلی حاکی است که این آتش سوزی ها دست کم 40 کشته 

بر جای گذاشته و عده ای نیز همچنان ناپدید هستند.
به رغم تالش های بی وقفه بیش از ۸000 آتش نشان برای اطفای حریق تا 
عصر چهارشنبه هفته گذشته تنها 10 درصد یا کمتر از آتش سوزی های اصلی 
مهار شدند.با توجه به آتش سوزی های شدید و وسیع و دود غلیظ ناشی از آن، 
کیفیت هوا در این منطقه نامطلوب تر از هر زمان دیگری است و آلودگی هوا 

تا سطح بی سابقه ای افزایش یافته است.
در برخی مناطق که آتش ســوزی ها گســترده تر بوده سطح ذرات معلق 

به طور معمول از عدد 200 گذشته که نشان دهنده شرایط هشدار است.
بنا بر گزارش پایگاه اینترنتی مادر نیچر نت وورک، در این سطح از آلودگی 
نه تنها افراد بیمار، ضعیف و کم سن در معرض خطر جدی قرار دارند، بلکه 

تنفس در فضای باز می تواند به هر فرد سالمی آسیب برساند.
متخصصان دانشــگاه کالیفرنیا نیز هشدار داده اند: حجم آلودگی هوایی 
که بر اثر آتش سوزی های جنگلی در این ناحیه طی دو روز این منطقه را فرا 
گرفته برابر با حجم آلودگی هوای ناشی از تمام وسایل نقلیه ای است که در 

یک سال در این ایالت تولید می شود.
در مناطقی از سانفرانسیسکو شدت آلودگی هوا پس از این آتش سوزی ها 
به تعطیلی مدارس و تأخیر در پروازها منجر شــده است. برخی کارشناسان 
هشدار می دهند که این حجم از آلودگی برابر با آلودگی هوای پکن - یکی از 

آلوده ترین شهرهای جهان - یا حتی بیشتر از آن است.

بر اســاس نتایج یک نظرسنجی، دهلی و 
ســائوپائولو به عنوان ناامن ترین کالنشهرهای 

جهان برای زنان شناخته شده اند.
به گــزارش دویچه وله، نتیجه این نظرســنجی 
در مورد تعرض و آزار جنســی در کالنشهرها نشان 

می دهد که دهلی  و سائوپائولو بدترین کالنشهرهای جهان از این حیث برای 
زنان هستند.

بنیاد »تامسون رویترز« در مورد تعرض در 19 کالنشهر جهان نظرسنجی 
کرده است. نتیجه این نظرسنجی نشان می دهد که دهلی و سائوپائولو بدترین 
شهرهای جهان از این نظر برای زنان هستند. در دهلی با جمعیتی بیش از 26 
میلیون نفر، در سال 2013 میالدی یک مورد تجاوز در هر 20 دقیقه ثبت شد.
نتیجه نظرسنجی بنیاد تامسون رویترز چند ماه پیش از پنجمین سالگرد 
تجاوز گروهی به »نیربهایا« منتشر شده است. نیربهایا، دختر دانشجوی 23 ساله 
هندی سال 2012 میالدی در یک اتوبوس در دهلی مورد تجاوز گروهی چند 
مرد قرار گرفت و پس از آن بر اثر جراحات ناشی از این حادثه و پرتاب شدن از 
اتوبوس به بیرون جان باخت. این حادثه بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت 
و جامعه هند را متأثر کرد.با این حال پنج ســال پس از این حادثه، تعرض، 
آزار و اذیت جنســی زنان در دهلی همچنان بسیار گسترده است. این شهر 
در کنار سائو پائولو، در میان 19 شهری که بر اساس معیارهای سازمان ملل 
متحد کالنشــهر به شمار می روند، در فاصله ژوئن تا ژوئیه 2017 میالدی از 

نظر تعرض علیه زنان بدترین شهر بوده است. 
نظرسنجی بنیاد تامسون رویترز از طریق اینترنت و تماس تلفنی با 20 
کارشناس در هر کدام از این شهرها و با در نظر گرفتن آمار گرد آمده توسط 
ســازمان های مدافع حقوق زنان صورت گرفته اســت. این پژوهش با یاری 
نهادهای آکادمیک، ســازمان های غیردولتی فعال در امور زنان، سازمان های 
ارائه کننده  خدمات بهداشــتی و پزشــکی به زنان و کارشناسان آسیب های 

اجتماعی صورت گرفته است. 
نتیجه این نظرســنجی نشان می دهد که دهلی، دومین شهر پرجمعیت 
جهــان، چهارمیــن شــهر خطرناک جهان برای زنان اســت. در فهرســت 
خطرناک ترین شــهرهای جهان برای زنان داکا، پایتخت بنگالدش در رتبه 
هفتم و الگوس در نیجریه در رتبه هشــتم قرار گرفته اند. در این فهرســت 
قاهره خطرناک ترین شهر جهان برای زنان است. پس از آن کراچی و بعد از 

آن کینشازا پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارند.
دسترســی زنان به خدمات بهداشتی و درمانی از جمله از نظر تندرستی 
و آمار مرگ  و میر پس از زایمان شــهر دهلی در وضعیت بســیار بدی قرار 
دارد. این شهر همچنین از نظر عدم دسترسی زنان به منابع اقتصادی مانند 
تحصیل، مالکیت زمین یا مسکن یا دارایی های دیگر و همچنین عدم دسترسی 

به سرویس های مالی مانند داشتن حساب بانکی سومین شهر جهان است.
در مقابــل لندن بهترین شــهر جهان از نظر دسترســی زنان به منابع 
اقتصادی اســت. از نظر تعرض و آزار جنسی نیز توکیو امن ترین شهر جهان 

برای زنان است.

پلیس روسیه موفق شد یک تن خاویار را 
از قاچاقچیان در منطقه خاباروفسک کشف و 

ضبط کند.
به گزارش ایسنا از وستی، سه شهروند روسیه به 

اتهام تولید غیرقانونی خاویار بازداشت شدند.

این افراد خاویارهای سیاه را در بسته بندی ظروف پالستیکی نیم کیلویی 
در پارکینگی اجاره ای در منطقه خاباروفسک، تهیه می کردند و در نظر داشتند 

آن را وارد بازار سیاه کنند.
روسیه به دلیل کاهش شــدید ماهیان خاویاری در دریای آمور، صید و 

برداشت دو گونه کمیاب ماهیان خاویاری را ممنوع کرده است .
براساس قانون روسیه، برای متخلفان تا هفت سال زندان در نظر گرفته 
شده است.ارزش محموله کشف شده خاویار قاچاق بیش از 50 میلیون روبل 

اعالم شده و تحقیقات پلیس دراین باره ادامه دارد.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: کاهش حوادث 
ترافیکی تنها در صــورت رفع نواقص صنعت 
خودروسازی، بهبود وضعیت راه ها و نیز اصالح 

رفتار رانندگان امکان پذیر است.
ســرتیپ حسین اشــتری در همایــش تجلیل از 
نمونه هــای ترافیکــی )راکبان، راننــدگان و عابران( 
قانونمند در اصفهان افزود: عامل انســانی در حوادث 
ترافیکی که خود رانندگان هستند باید با قانونمداری 
و رعایــت قوانین راهنمایی و رانندگی موجب کاهش 

حوادث ترافیکی شود.

وی همچنیــن با اشــاره به تاثیــر ایمنی خودرو 
درجلوگیــری ازصدمات شــدید ناشــی از تصادفات 
رانندگی گفت: خودروســازان باید خودروهای ایمن 
از تمــام حیث به مردم تحویل دهند تا با کوچکترین 
لغزش یا برخورد با مانع موجب کشته و مجروح شدن 

سرنشینان خودرو نشود.
فرمانده ناجا تاکید کرد: در این رابطه درسال های 
گذشــته نیروی انتظامی از فروش خودروها با ایمنی 

پایین جلوگیری کرده است.
وی وضعیــت راه هــا را مهم ترین عامــل در بروز 

حوادث رانندگی برشمرد و گفت: براساس بررسی های 
پلیس راه کشور، سه هزار و 400 مکان حادثه خیز در 
سراســر جاده های اصلی کشور وجود دارد که وزارت 
راه و شهرسازی باید هر چه سریع تر نسبت به اصالح 

آن اقدام کند.
سردار اشــتری افــزود: در یک دهــه اخیر آمار 
جان باختــگان تصادفات رانندگــی از حدود 27 هزار 
نفر به 17 هزار نفر در ســال رسیده که هنوز هم عدد 
باالیی است.وی میانگین کشته های تصادفات رانندگی 
در کشور را حدود 44 درصد و میانگین جان باختگان 

ناشی از تصادف موتورسیکلت ها در کشور را 53 درصد 
و در استان اصفهان حدود ۸0 درصد اعالم کردو گفت 
این آمار بسیار باالیی است.وی تصریح کرد: تنها هدف 
پلیس از اعمال ســخت گیری ها در مباحث ترافیکی 
ســالمتی مردم است و به هیچ وجه پلیس در پی آن 

نیست که با اعمال جریمه، کارکرد خود را باال ببرد.
در پایان این مراســم ازمســئوالن دغدغه مند در 
اجرای برنامه های ترافیکی و 3۸ هزار نفر از شهروندان 
قانونمــدار اصفهانــی به عنوان نمونه هــای ترافیکی 

تجلیل شد.

سرتیپ اشتری:

اصالح صنعت خودرو حوادث رانندگی را کاهش می دهد

مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: 
در 6 ماهه دوم ســال به ویژه در ماه های آبان 
و بهمن، محدودیت های ویژه ای در راســتای 
کاهش میزان آلودگی هوای شهر تهران اعمال 

خواهد شد.
به گــزارش ایرنا، کیومرث کالنتــری دیروز در 
جمع خبرنگاران افزود: این محدودیت ها براســاس 
قانون هوای پاک، شــامل فعالیت واحدهای آالینده 
و همچنین افزایش حجم ترافیک برای پیشگیری از 

تشدید آلودگی هوای پایتخت می شود.
کالنتری با بیان اینکه برنامه جامع کنترل کیفی 
هوای تهران حداکثر تا دو ماه آینده اجرایی می شود، 
گفت: قانون هوای پاک مردادماه امسال در مجلس 
شورای اسالمی تصویب و با امضای رئیس جمهوری 

ابالغ شده است.

وی با اشاره به اینکه براساس این قانون ابالغی 26 
دستگاه حاکمیتی و دولتی در این زمینه مسئولیت 
دارند، اظهار داشت: سازمان محیط زیست به عنوان 
ناظر، تکالیف تمام دستگاه های مسئول دراین قانون 
را احصا و ابالغ کرده و همه دستگاه ها نیز موظف به 
ارائه گزارش در خصوص عملکرد خود به این سازمان 
هســتند.مدیرکل محیط زیست استان تهران ادامه 
داد: در همین ارتباط و براســاس مصوبات کارگروه 
کنترل آلودگی هــوای تهران، پلیس راهور ملزم به 
برخورد با خودروهــای دودزا و آالینده در پایتخت 
شده اســت، همچنین وزارت نفت نیز موظف شده 
کیفیت سوخت عرضه شده در تهران را به دبیرخانه 

این کارگروه)سازمان محیط زیست( گزارش کند.
کالنتری گفت: براســاس این قانون جامع، اگر 
دســتگاه های متولی به وظایف خود عمل نکنند، به 

واسطه مسئولیتی که در زمینه سالمت مردم برعهده 
دارند، باید پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکــه ترافیک، آلودگی هوا، کمبود 
منابع آب و مسائل مدیریت پسماند و پساب مهمترین 
معضالت زیســت محیطی اســتان تهران محسوب 
می شــوند، در خصوص آلودگی واحدهای صنعتی 
تهــران گفت: هیچ واحد صنعتی نباید خروجیش با 
اســتانداردهای محیط زیست مغایرت داشته باشد، 
ضمن اینکه تا به حال 424 واحد صنعتی در شمول 
واحدهای آالینده قرار گرفته اند که باید یک درصد از 
میزان فروش و سودشان را به شهرداری ها، دهیاری ها 
و دیگر دســتگاه های مربوطه برای کنترل وضعیت 

محیط زیست منطقه پرداخت کنند.
علت واگذاری پارک پردیسان به شهرداری تهران

مدیرکل محیط زیست استان تهران در خصوص 

واگذاری پارک پردیسان به شهرداری تهران نیز گفت: 
این پارک در داخل محدوده شهر تهران قرار دارد که 
اداره آن نیز باید در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد.
وی افزود: از آنجایی که زیرساخت ها و تاسیسات 
رفاهیات این مجموعه به شکلی نبود که مردم بتوانند 
استفاده مناسبی از آن داشته باشند، پارک پردیسان 
برای مدت 15 ســال با هدف بهره برداری و احیا به 
شهرداری واگذار شــد اما کل عرصه و اعیان پارک 

همچنان متعلق به سازمان محیط زیست است.
محمد رســتگاری معاون پایش و نظارت محیط 
زیســت استان تهران نیز در این نشست گفت: در 6 
ماهه نخســت امسال 6 هزار و 700 واحد صنعتی و 
تولیدی پایش شدند که 133 واحد به دلیل مشکل 
آالیندگی تعطیل و 424 واحد نیز در لیست صنایع 

آالینده قرار گرفتند.

مدیرکل محیط زیست استان تهران خبر داد

اعمال محدودیت های ویژه برای کاهش آلودگی هوای پایتخت در 6 ماه دوم سال

زاهدان- خبرنگار کیهان:
 فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از انهدام 
یک بانــد بزرگ موادمخدر و کشــف یک تن و 50 
کیلوگرم تریاک در درگیری مســلحانه با سوداگران 
مرگ و دستگیری دو قاچاقچی در این زمینه خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی پلیس، سرتیپ محمد 
قنبری اظهار کرد: در راســتای تشدید اقدامات انتظامی و 
برخورد جدی با سوداگران مرگ، در پی کسب خبری مبنی 
بر اینکه قاچاقچیان قصد جا به جایی و توزیع موادمخدر را 
از محورهای فرعی ایرانشــهر دارند، شناسایی و دستگیری 
قاچاقچیان به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام تحقیقات گســترده، بامداد 
دوشنبه موفق به شناسایی خودروهای قاچاقچیان در یکی 
از محورهای ورودی شهرســتان شده و دستور ایست صادر 
کردند، اما قاچاقچیان با بی توجهی اقدام به فرار و تیراندازی 
به ســمت ماموران کردند که پس از طی مسافتی تعقیب و 
گریز ماموران موفق به متوقف کردن دو خودرو و دستگیری 

دو قاچاقچی شدند.
سردار قنبری با اشاره به تالش ماموران برای دستگیری 
همدستان این سوداگران، تصریح کرد: در بازرسی خودروها 
یک تن و 50 کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک، به همراه 

یک قبضه سالح کالش به همراه مهمات آن کشف شد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد

ناکامی قاچاقچیان در انتقال یک تن مواد مخدر

رئیس پلیس پایتخت از دســتگیری 227 
سارق و مالخر در پاتک پلیس به 155 مخفیگاه 

سارقان، مالخران و خرده فروشان خبر داد.
به گزارش ایســنا، ســردار حســین رحیمی در 
حاشیه اجرای طرح رعد 3، گفت: خوشبختانه امروز 
بــا یاری خداوند و تــالش همکارانم طرح بزرگی را 
در کالنتری های سراســر تهران بــه مرحله اجرا در 
آورده ایم و در عملیاتــی هماهنگ با مخالن نظم و 

امنیت برخورد کردیم.
رحیمــی افزود: طی اجرای 24 ســاعت از طرح 
رعد 3،تا به این لحظــه و برابر آمارها همکاران من 
در کالنتری هــا 155 مخفیگاه ســارقان، مالخران 
و خرده فروشــان مواد مخدر را شناســایی و منهدم 
کردنــد که در این عملیات ها 227 ســارق و مالخر 

دستگیر شدند.
وی با بیــان اینکه 12 باند ســرقت نیز در این 
عملیات ها منهدم شد، گفت: عمده این باندها در زمینه 

سرقت منزل و خودرو فعالیت می کردند.
رئیس پلیس تهران با اشــاره به پرونده های مهم 
کشف شــده، افزود: یک باند چهار نفره و خانوادگی 

رئیس  کمیته امداد امام خمینی)ره( با 
بیان اینکه وســعت فقر زیاد شده است، 
گفت: زیاد شدن وسعت فقر به دلیل این 

است که اقتصاد ما بیمار است.
به گزارش فارس، پرویز فتاح دیروز در سی و 
یکمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران اظهار داشــت: وقتی در کشــور قاچاق 
هست، یعنی فقر هم هست؛ وقتی واردات بیش 
از صادرات باشــد یعنی فقر؛ این بدان معناست 
کــه ایرانی بیکار می ماند و چینی ها و کره ای ها 

و... برای ما کار می کنند. 
فتاح بیان داشت: دولت هم فقیر است، همین 
ماه حقوق بعضی از پرســنل را نمی توانســتیم 
بگیریم، برخی از ســازمان ها هــم همین طور 
بودند. صادرات ضعیف اســت، قاچاق به کشور 
وارد می شــود، وضعیت صادرات و واردات هم 

بدین گونه است.
وی افزود:  اگر بخواهیم اینها را درست کنیم 

باید راه اقتصاد مقاومتی را پیش بگیریم.
رئیــس  کمیته امداد گفت: به آقای روحانی 

گفتــم از چه می ترســید کــه یارانه ها را قطع 
نمی کنید، االن که رأی گرفته اید و دوران بعدی 
ریاست جمهوری هم که نیستید، من مسئولیت 
قطع یارانه ها را می پذیرم، بگذارید فحش آن را 
به من بدهند، البته مردم فهیم هســتند و این 

موضوع را می پذیرند.
فتاح ادامــه داد: کارهای بزرگ انجام دادن 
فحش خوری هم دارد، من به ایشان گفتم شما 
بگویید هرکس نیازمند است برود کمیته امداد 

و ما وضعیت آن را بررسی می کنیم.
وی اظهار داشت: 40 هزار میلیارد تومان پول 
زبان بسته را به عنوان یارانه پرداخت می کنند که 
اگر نصف آن را هم حذف کنند 20 هزار میلیارد 
تومان می شــود که می توان مشکالت زیادی از 

محرومان جامعه را حل کرد.
رئیس  کمیته امداد با  اشــاره به واردات 20 
هزار میلیارد دالری قاچاق به کشور اظهار داشت: 
اگر 50 درصد آن کنترل شــود، قاچاق به 10 

میلیارد تومان می رسد. 
وی با طرح این ســؤال کــه چرا نمی توانید 

قاچاقچیان را بگیرید، گفت: وقتی می خواهیم 
قدرتمان را به گوش دنیا برسانیم و توی دهنشان 
بزنیم می گوییم دو داعشــی را شبانه در فالن 
روستایی در کرمانشاه گرفتیم و جزغاله کردیم.
فتاح افزود: وقتی این توانمندی را داری، چرا 
در روز روشــن کانتینرهای قاچاق را نمی توانی 

بگیری؟ آخر کسی از تو می پذیرد؟ 
رئیس  کمیته امداد اظهار داشــت: منافع ما 
بــه یکدیگر گره خورده و وقتی جلوی قاچاق را 
بگیریم، در کشور تولید ایجاد می شود و به دنبال 

آن  اشتغال خواهیم داشت.
پرداخت 100هزار وام  اشتغال در سال گذشته

وی در ادامه با بیان اینکه ســال گذشته در 
تخصیــص بودجه، بانک ها بــرای کمیته امداد 
یک هزار میلیارد تخصیص دادند، گفت: قرار شد 
این رقم در قالب وام قرض الحسنه  اشتغال به افراد 
تحت پوشش کمیته امداد تا سقف 15 میلیون 
تومــان قرار گیرد که به لطف خدا ما از بانک ها 
1100 میلیــارد تومان جــذب کردیم و انصافاً 
بانک هــا با ما همکاری کردند و این همکاری ها 

دستوری نبود. 
فتــاح بیان داشــت: 1100 میلیارد تومان 
از بانک ها گرفتیــم و 300 میلیارد تومان هم 
خودمان به آن اضافــه کردیم و در مجموع به 
100 هزار نفر 1400 میلیارد تومان وام  اشتغال 
پرداخــت کردیم که نتیجــه آن، کاهش 10 
درصدی آمار افراد تحت پوشــش کمیته امداد 

بود. 
وی افزود: امســال سهم ما از سوی بانک ها 
برای تخصیص وام  اشتغال 2100 میلیارد تومان 
شده است که قرار است این رقم را به عنوان وام 

 اشتغال به 150 هزار نفر پرداخت کنیم. 
رئیس  کمیته امداد گفت: 330 هزار دانش آموز 
و 72 هزار دانشــجو تحت پوشش کمیته امداد 
قرار دارند و تمام افراد تحت پوشش کمیته امداد، 
تحت پوشش بیمه های درمانی هستند و حتی 

فرانشیز آنها را پرداخت می کنیم. 
فتاح اظهار داشت: کمیته امداد، دیگر امداد 
سنتی نیســت که فقط نان و آب به محرومان 

بدهد، بلکه امداد علمی است و نگاه فنی دارد.

رئیس پلیس پایتخت خبر داد

پاتک پلیس به 155 مخفیگاه سارقان ، مالخران و خرده فروشان موادمخدر

سرقت که اعضای آن خانوادگی به سرقت می رفتند 
نیز پس از ارتکاب چندین فقره ســرقت شناسایی و 
دســتگیر شدند.به گفته ســردار رحیمی، در اجرای 
این عملیات 1۸0 دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز 

کشف و ضبط شد.
وی ادامه داد: کشــف 39۸ دستگاه انواع گوشی 
مسروقه و حدود 500 دستگاه لپ تاپ از جمله اموالی 

است که از سارقان کشف شده و به زودی با شناسایی 
مال باختگان به آنان عودت داده خواهد شد.

رحیمی ارزش ریالی اموال مکشوفه را بیش از 120 
میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: در این عملیات ها سه 
باند قاچاق کاال نیز منهدم شــد که در مجموع بیش 

از 9 هزار قلم انواع کاالی قاچاق از آنان کشف شد.
رئیس پلیس تهران از کشــف پنج تن سیم برق 

مسروقه و همچنین انهدام باند قاچاقچیان عتیقه خبر 
داد و گفت: از باند عتیقه بیش از 90 قطعه عتیقه با 
ارزش چند هزار ساله کشف و ضبط شد که کارشناسان 
میراث فرهنگی در حال بررســی و ارزشــگذاری آن 
هستند. وی افزود: طی 24 ساعت گذشته درحوزه مواد 
مخدر موفق شدیم 157 خرده فروش را دستگیر و 21 

کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف کنیم.

ساری - خبرنگار کیهان: 
به علت ریزش باران سنگین و متوالی 30 واحد 
مسکونی در روستای هوالر ساری دچار آبگرفتگی 
شد و دو دهنه پل در روستای گرد رودبار و شاه رضا 

بندپی شرقی بابل تخریب شد.
عطاءاهلل داداشپور معاون مدیریت بحران استان مازندران 
گفت: به علت بارش شدید باران برخی از مناطق روستایی و 
شهری شهرستان های نوشهر، آمل، بابل، قائم شهر، ساری، 
نکا و بهشــهر و برخی از نقاط سیل گیر از جمله روستاهای 
شــهیدآباد، درزی کال، حاجــی کال  بند پی غربی بابل دچار 
آبگرفتگی شــد و به چند واحد مسکونی و تجاری خسارت 

وارد شده است.
وی بیشترین ســرعت طوفان اخیر را 69 کیلومتر در 
نوشهر و بیشترین بارندگی را در ایستگاه باران سنجی آمل 
به میزان 94 میلی متر تا ســاعت 6 و 30 دقیقه صبح روز 

سه شنبه اعالم کرد.
وی گفت: خوشــبختانه این طوفان به کســی آسیب 
نرساند اما میزان خسارات وارده به زیرساخت ها، کشاورزی، 

دامپروری و باغات در دست بررسی است.
در ادامه جعفری سخنگوی جمعیت هالل احمر مازندران 
گفت: امدادگــران هالل احمر مازندران بــه بیش از 35۸ 
نفر در 65 خانوار و یک مدرســه در نقاط مختلف اســتان 

امدادرسانی کردند. 
سخنگوی جمعیت هالل احمر مازندران گفت:  در این 
عملیات 5۸ باب منزل مســکونی از آب تخلیه و 2 دستگاه 

خودرو از سیل رهاسازی شد.
جعفــری افزود: در این عملیات هــا 145 نفر نجاتگر و 
امدادگر در قالب 27 تیم عملیاتی با به کارگیری 4 دستگاه 
آمبوالنس، یک دستگاه خودروی نجات، 21 دستگاه خودروی 

کمکدار و پشتیبانی مشارکت داشتند.

در اثر توفان دوشنبه شب 

ده ها واحد تجاری و مسکونی
 در مازندران دچار آبگرفتگی شد

سرویس شهرستان ها:
رئیس  پلیس مبارزه با مواد مخدر یزد از عملیات 
ضربتی و مسلحانه ماموران پلیس و کشف محموله 
130 کیلویی هروئین و دستگیری 2 سوداگر مرگ در 

این استان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدحسین 
ستوده نیا گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، با کار 
اطالعاتی گسترده، مطلع شدند که قاچاقچیان قصد انتقال 

محموله مواد افیونی از جنوب کشور به یزد را دارند.

وی از تشــکیل تیم های عملیاتی و کنترل محورهای 
ارتباطی برای کشــف این محموله خبر داد و تصریح کرد: 
ماموران پلیس یک دستگاه خودروی سواری زانتیا مشکوک 
را شناسایی و دستور ایست صادر کردند، اما قاچاقچیان بدون 

توجه به دستور پلیس از محل متواری شدند.
رئیــس  پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان یزد گفت: 
مامــوران در یک عملیات تعقیب و  گریز مســلحانه خودرو 
مذکور را متوقف و با دستگیری قاچاقچیان 130 کیلوگرم 

هروئین از آنان کشف کردند.

کشف 130 کیلوگرم هروئین در یزد

زوج نیکوکار کرجی در اقدامي ارزشمند ، با پرداخت 
هزینه هاي 37 زنداني زن و مرد در ندامتگاه هاي این 

استان زمینه آزادي آنان را فراهم کردند.
به گــزارش ایرنا، این زوج در اقدامي خداپســندانه با 
پرداخــت بدهي  یک زندانی که 20 ســال از عمرش را در 
پشت میله های زندان گذرانده است  و 36 زن و مرد بدهکار 

زنداني، دیگر زمینه آزادی آنان را فراهم کردند.
ایــن زوج نیکوکار پیش از ایــن 35 زنداني دیگر را با 
پرداخت هزینه هاي آنان، از زندان آزاد کرده بودند و هیچگاه 

حاضر به افشاي نام و هویت خود نشده اند. 
دادســتان عمومي و انقالب کرج در جمع خبرنگاران با 
اعالم این خبر گفت: در کرج 4 زندان وجود دارد و نیکوکاران 
بي ریایي وجود دارد که هرگاه براي نجات یک فرد به جامعه 
نیاز به یاري آنان هست از یکدیگر سبقت مي گیرند و صادقانه 
پاي در میدان عمل مي گذارند.حاجي رضا شــاکرمي افزود: 
یکي از برترین خیرین شهر »آقاي ر. ف« و همسر او »سیده 

م. ح« اســت که هر بار آنان را دعوت کردیم بدون بهانه یا 
تأخیــر بالفاصله براي آزادي زندانیان بدهکار به هر مبلغ و 
هر تعداد اعالم آمادگي کردند و هیچ گاه نیز حاضر به اعالم 
نام خود یا حضور در مجامع و مجالس نشدند و ترجیح دادند 
فقط با خداي خود معامله کنند.وي خاطرنشان کرد: در این 
روزها این زوج مقدمات آزادي 36 زن و مرد بدهکار و یک 
زنداني قدیمي را فراهم کرده و به نیت 72 تن از یاران امام 

حسین)ع( حاضر به پرداخت بدهي زندانیان شدند.
دادستان عمومي و انقالب کرج گفت: این در حالي است 
که »ر. ف« در آســتانه نوروز امسال نیز موجي از شادي در 
میــان زندانیان ناامید ایجاد کــرد و مقدمات آزادي تعداد 
زیادي زنداني را فراهم آورد.دادستان عمومي و انقالب کرج 
خاطرنشان کرد: نشانه بارز اخالقي »ر.ف« این است که داراي 
هیچ پرونده اي در دستگاه قضایي کرج نیست و هرگز براي 
ســفارش یا توصیه به پرونده اي درخواستي مطرح نکرده و 

ادعایي نداشته است.

زوج البرزي هزینه آزادي 37 زنداني را پرداختند

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(:

مبارزه با قاچاق  اراده می خواهد ، قاچاق را کنترل کنید تا شغل ایجاد شود


