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شناسایی سایت قمار
اصفهان- خبرنــگار کیهان: رئیس پلیس فضــای تولید و تبادل 
اطالعات اســتان اصفهان از شناسایی 28 سایت قمار و شرط بندی 
فوتبال و برخورد قانونی با گردانندگان اصلی آنها در عملیات کارشناسان 

این پلیس خبر داد. 
 ســرهنگ ســید مصطفی مرتضوی گفت: با توجه به برگزاری 
مســابقات جام جهانی فوتبال در کشور روسیه عده ای با سوءاستفاده 
از این موضوع اقدام به راه اندازی سایت هایی تحت عنوان شرط بندی 
فوتبال کرده و از این طریق کاربران فضای مجازی را فریب داده و از 

آنها کالهبرداری می کردند.
وی اضافه کرد: اخیراً مدیران کانال ها و ســایت های قمار و شرط 
بندی برای اینکه از کلمه شرط بندی در تبلیغات خود استفاده نکنند 
موضوع پیش بینی را مطرح کرده و از کاربران می خواهند پنل کاربری 
خود را شارژ و مسابقات مختلف را پیش بینی کنند، این درحالی است 
که ســایت های مذکور به نحوی طراحی شده اند که طعمه را جذب و 

در نهایت خودشان پیروز پیش بینی ها باشند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: مدیران این گونه ســایت ها برای 
جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران افرادی را به عنوان برنده 
اعالم و حتی اقدام به پرداخت جایزه های کوچک با مبالغ کم می کردند 
تا از این طریق کاربران به ســرمایه گذاری بیشتر ترغیب شوند که در 
این رابطه شهروندان باید مراقب باشند و به طمع دریافت جایزه وارد 

این سایت ها نشوند.
 قاچاق کاج مطبقی

ساری- خبرنگار کیهان: جانشــین فرمانده انتظامی مازندران از 
کشــف کاج های مطبقی قاچاق به ارزش یک میلیارد و 2۵۰ میلیون 
ریال از یک واحد پرورش گل های زینتی در شهرستان رامسر خبر داد. 
سرهنگ حسن مفخمی گفت: ماموران پلیس آگاهی با همکاری 
عوامل انتظامی پس از شناسایی این واحد با هماهنگی قضایی آن را 
مورد بازرســی قرار دادند و در بازرســی از این واحد پرورش گیاهان 

زینتی بیش از 2۵ هزار شاخه جوانه های کاج مطبقی کشف کردند.
سرهنگ مفخمی از شناسایی چند متهم در این ارتباط خبر داد و 
افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

دستگیری سران اراذل
درچه- خبرنگار کیهان: فرمانده نیروی انتظامی اســتان اصفهان 
گفت: نیروهای انتظامی خمینی شهر 4۰ نفر از سران اراذل و اوباش 

رادر یک عملیات از مخفیگاهشان بیرون کشیده و دستگیر کردند.
سرتیپ معصوم بیگی افزود: این افراد از جاهای مختلف در خمینی 
شهر جمع شده بودند و با سالح های سرد و گرم اقدام به آزار و اذیت 

مردم می کردند.
وی اضافه کرد: از مخفیگاه این افراد انواع ســالح های سرد، کلت 

کمری و مقادیری مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.
برخورد مرگبار

بابل- خبرنگار کیهان: روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری بابل اعالم کرد: برخورد یک دســتگاه کامیون با 
خودروی سواری در بابل دو نفر را به کام مرگ کشاند و پنج نفر دیگر 

را روانه بیمارستان کرد.
در این حادثه دو مرد به دلیل شــدت جراحات وارده و خونریزی 
شدید جان سپردند و دو پسر بچه 11 ماهه و هفت ساله و نیز سه زن 
17، 29 و 37 ساله نیز دچار آسیب دیدگی شدند که پس از اقدامات 

پزشکی به بیمارستان شهید بهشتی بابل انتقال یافتند.
رمال اینترنتی

اصفهان- خبرنگار کیهان: رئیس  پلیس فتای اصفهان گفت: فردی 
که با ترفند رمالی و فالگیری در یکی از شبکه های اجتماعی اینترنتی 

از شهروندان کالهبرداری می کرد، دستگیر شد. 
سرهنگ »سید مصطفي مرتضوي« افزود: در پي شکایت خانمي 
جوان مبني بر کالهبرداری یک رمال و فالگیر در یکی از شبکه های 
اجتماعی اینترنت موضوع در دســتور کار کارشناسان این پلیس قرار 

گرفت.
وی افزود: در بررســی های صورت گرفته مشخص شد شاکی در 
یکی از شبکه های اجتماعی با تبلیغ رمالی مواجه شده و به نیت بخت 
گشــایی مبلغ پنج میلیون ریال به حساب فرد مذکور واریز کرده  اما 

پس از  آن  فرد رمال دیگر پاسخگوی تماس های وی نبوده است.
وی اضافه کرد: پلیس با اقدامات تخصصي در فضاي مجازي عامل 
ایجادکننده صفحه رمالی را شناســایي و طی عملیاتی غافلگیرانه در 

یکي از استان هاي غربي کشور شناسایي و دستگیرکرد.
مرگ در دریا

ســاری- خبرنگار کیهان: رئیس  هیئت نجــات غریق و غواصی 
مازندران گفت: سه مسافر اهل شیروان طعمه امواج سهمگین دریای 

خزر شدند و جان باختند. 
کریمیان با بیان اینکه این ســه مــرد در خارج از محدوده طرح 
دریا برای شنا به دریا رفته بودند، افزود: محمدرضا لیالیی 44 ساله، 
براتعلی سیس تار ۵2 ساله و محمد سیس تار 43 ساله جان باختگان 

این حادثه هستند.
وی اضافــه کرد: پیکر هر ســه غریق از آب بیرون کشــیده و به 

سردخانه بابلسر منتقل شد.
قاچاق سیگار

یزد- خبرنگار کیهان: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
از کشف انواع سیگار خارجی قاچاق در بازرسی از اتوبوس خبرداد.

ســرهنگ »محمدرضامزیدی« گفت: ماموران پلیس این استان 
هنگام کنترل محورهای مواصالتی یک دســتگاه اتوبوس »ولوو« را 

برای بازرسی متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بازرســی انجام شــده 2۰ هــزار نخ انواع 

سیگارهای خارجی قاچاق در مارک های مختلف را کشف کردند.
سرعت منجر به مرگ

کرمان - تســنیم: فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان گفت: 
سرعت باالی خودرو سمند جان سه سرباز را در محور کرمان- چترود 

گرفت. 
سرهنگ یوسف نجفی افزود: یک سواری سمند بر اثر سرعت بسیار 

باال با دیواره کوه برخورد کرده و واژگون  شد.
وی با  اشــاره به اینکه سرنشینان این خودرو پنج سرباز بودند که 
از شهر زرند به کرمان می آمدند گفت: سه سرنشین آن در لحظه اول 

فوت کردند و دو نفر از سربازان به بیمارستان منتقل شدند.
سرگز لرزید

تهــران- ایرنا: زمین لرزه ای به قدرت 4/3 درجه در مقیاس درونی 
زمین )ریشتر( ساعت ۵ و 27 دقیقه و 43 ثانیه روز چهارشنبه منطقه 

سرگز استان هرمزگان را لرزاند. 
به گزارش مرکز لرزه  نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک 
دانشــگاه تهــران، این زمین لرزه در عمــق 24 کیلومتری زمین در 
فاصلــه 27 کیلومتری ســرگز، 32 کیلومتری فاریــاب کرمان و 4۵ 

کیلومتری زیارتعلی، هرمزگان رخ داده است.
آتش در کارخانه

کرمان- ایرنا: مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری کرمان گفت: آتش سوزی در کارخانه الستیک بارز این شهر 

با حضور به موقع ماموران آتش نشانی مهار شد. 
علی عسکری افزود: هفت خودرو و 2۵ آتش نشان از چهار ایستگاه 
آتش نشانی شهر کرمان به محل آتش سوزی اعزام شدند که با اقدام 

بموقع، آتش مهار و خاموش شد.
وی تاکید کرد: این حریق تلفات جانی در پی نداشت، اما خسارات 
مالی برجا گذاشــت.وی ادامه داد: علت این آتش ســوزی در دســت 

بررسی است 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: 
مبنای قیمت موبایل فاکتور خرید فروشنده است و 
اگر فروشنده فاکتور خرید خود را ارائه نکند، تخلف 
کرده و مشتری می تواند در این مورد شکایت خود 

را به تعزیرات ارائه دهد.
محمدعلی اســفنانی در گفت وگو با فارس، در پاسخ 
به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به نبود قیمت مشخص 
گوشــی های تلفن همراه چگونه به بحث گرانفروشی در 
مورد این کاال رسیدگی می شود، گفت: به لطف پراکندگی 
برخی تصمیم گیری ها ما 3۵ مرجع قیمت گذاری در کشور 
داریم که این خودش یک معضل بزرگ محسوب می شود.

وی بــا بیان اینکه آقایانی کــه اقدام به قیمتگذاری 
می کنند هر کدام حیطه کار مجزا دارند، گفت: در بحث 

کاالهای اساســی و ضروری دولت اقدام به قیمت گذاری 
می کنــد و مبنای قیمت هم اعــالم دولت در کاالهایی 

همچون نان، شیر، پنیر و ماست است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان تهران گفت: در 
سایر کاالها برخی مشــمول عرضه و تقاضاست و اعالم 
می کنند که در این گروه قیمت آزاد است و رقم خاصی را 
در نظر نمی گیرند، اما ما معتقدیم که باید برای این دسته 
از کاالها سقفی در نظر گرفته شود.اسفنانی تصریح کرد: 
در بقیه موارد مبنای قیمت فاکتور خرید است و متأسفانه 
یکی از تخلفات عمده ای که در تعزیرات به آن رسیدگی 
می شود، عدم ارائه فاکتور است.وی در پاسخ به این سؤال 
که آیا کسی که برای خرید موبایل به بازار مراجعه می کند 
می تواند از فروشنده درخواست فاکتور کند، گفت: قطعاً 

باید همین طور باشد و اگر فروشنده فاکتور خرید خود را 
ارائه نکند تخلف کرده و مشــتری می تواند در این مورد 

شکایت خود را به تعزیرات ارائه دهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان تهران گفت: در 
کاالهای فاســد شدنی همچون تره بار 3۵ درصد سود به 
فروشنده تعلق می گیرد، اما در سایر کاالها که موبایل هم 
جزو آن کاالها محسوب می شود فروشنده حق ندارد بیش 

از 1۰ درصد سود دریافت کند.
اسفنانی گفت: در واقع شیوه محاسبه قیمت موبایل 
درخصوص افرادی که ارز 42۰۰ تومانی دریافت کرده اند 
برمبنای فاکتور به اضافه هزینه واردات، ترخیص و حمل 
است که سازمان حمایت ارقام را با هم جمع زده و قیمت 

نهایی را اعالم می کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران 

مبنای قیمت موبایل فاکتور خرید فروشنده است

مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری 
سیستان و بلوچســتان گفت: 75 نفر از مردم 
منطقه سیســتان در شمال این استان به دلیل 
مشکالت تنفسی ناشی از توفان و گرد و خاک 
از شب گذشته تاکنون روانه بیمارستان و مراکز 

درمانی شدند. 
رضا اربابی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: این 
افراد به دلیل عوارض تنفسی، چشمی و قلبی ناشی از 

توفان و گرد و خاک که از روز دوشنبه منطقه سیستان 
را فرا گرفته به بیمارستان ها، مراکز درمانی و پایگاه های 
اورژانس مراجعه کردند.وی افزود: 33 نفر از این افراد 

بستری و بقیه به طور سرپایی درمان شدند.
سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک در سیستان 
به 1۰4 کیلومتر بر ســاعت رسید که ضمن کاهش 
کیفیت هوا دید افقی در شهرســتان زهک را به 8۰۰ 

متر کاهش داد.

توفان 75 سیستانی را روانه بیمارستان کرد

هواشناسی خوزستان  کل  اداره  سرپرست 
گفت: دمای اهواز و هفت شهر دیگر استان در 

شبانه روز دیروز به 51 درجه سانتیگراد رسید.
محمد ســبزه زاری دیروز در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنــا درخصــوص آخریــن وضعیــت آب و هوایی 
استان اظهار داشــت: طی 24 ساعت گذشته دهدز 
با 28 و امیدیه، بســتان و رادار اهواز با ۵1 درجه به 
 ترتیب خنک ترین و گرمترین مناطق استان گزارش

 شدند.
وی افــزود: همچنیــن شهرســتان های آبادان، 
آغاجاری، شــادگان و دزفول دمــای ۵۰ درجه و در 
امیدیه، بســتان، اهواز، ایستگاه کشــاورزی اهواز و 
رامهرمز، شوش و شوشتر و گتوند و هندیجان دمای 

۵1 درجه سانتیگراد را گزارش دادند.
وی تصریح کرد: همچنین از اوایل هفته آینده تا 
اواخر آن روند افزایش دما و انتظار وقوع دماهای باالی 
49 درجه در بیشتر شهرهای استان و دماهای باالی 

۵۰ درجه در مناطقی از استان پیش بینی می شود.
اهواز تیرماه ســال گذشــته دمــای ۵4 درجه 
 را تجربــه کرد که در نیم قرن گذشــته بی ســابقه

 بود.

رئیس پلیس فتا سیســتان و بلوچستان 
گفت: عامالن انتشار اخبار کذب و خالف واقع 
آدم ربایی )کودک ربایی( در استان شناسایی و با 
هماهنگی و دستورات قضایی دادستان زاهدان 

دستگیر شدند. 
سرهنگ علی سرحدی در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشت: از حدود چند هفته قبل افراد بدون آگاهی در 
فضای مجازی اقدام به انتشار اخبار و عکس هایی از 
آدم ربایی در سیستان و بلوچستان کرده بودند که با 
توجه به اهمیت موضوع پیگیری آن در دستور کار 

پلیس فتای استان قرار گرفت.
وی افــزود: بعــد از مدتها اقدامــات اطالعاتی 
این افراد شناســایی و در اقدامی غافلگیرانه دیروز 

دستگیر شدند.
رئیس پلیس فتا سیستان و بلوچستان به کسانی 
که اقدام به انتشــار مطالب خالف واقع در سایت ها 
و شبکه های مجازی می کنند، هشدار داد که طبق 
ماده 18 قانون جرائم رایانه ای، هرکســی به وسیله 
سامانه های رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر 
کند، به حبس از 91 روز تا دوســال و جزای نقدی 

محکوم می شود.

یزد-خبرنگارکیهان: 
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان یزد 
از کشف یک تن و180 کیلو تریاک و دستگیری 

پنج سوداگر مرگ خبر داد.
ســرهنگ »محمدحسین ستوده نیا« گفت: در 
راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و برخورد 
با واردکنندگان مواد مخدر، پلیس یزد با انجام کار 
اطالعاتی از ورود یک محموله سنگین مواد افیونی 

به استان مطلع شد.
این مقام انتظامی با اشــاره به تشکیل تیم های 
عملیاتی از مامــوران زبده و با تجربه پلیس، ادامه 
داد: ماموران ضمن کنترل محورهای ورودی استان 
یزد، سه دستگاه خودرو سواری حامل مواد افیونی 

را متوقف کردند.
به گفته ســرهنگ ستوده نیا، قاچاقچیان قصد 
انتقال این محموله موادافیونی از جنوب کشور به 
اســتان یزد و دیگر شهرها را داشتند که به مراجع 

قانونی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: یکی 
از سارقانی که اقدام به ربودن یک کودک شش 
ساله برای دریافت یکصد سکه طال از خانواده 
وی کرده بود توسط پلیس آگاهی دستگیر شد. 
ســرتیپ بخشــعلی کامرانی صالح روز سه شنبه 
در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: دو ســارق پس از 
شناسایی اعضای یک خانواده در منطقه متخصصین 
شــهر همدان، با خودروی ام.وی.ام شاسی بلند اقدام 

به ربودن یک کودک شش ساله کردند. 
وی اضافه کرد: ســارقان در تماس با خانواده این 
کودک تقاضای وجه و سکه کردند که این موضوع به 

پلیس 11۰ اطالع رسانی شد.
فرمانده انتظامی استان همدان ادامه داد: کارآگاهان 
پلیس آگاهی در اقدامی هماهنگ شده در محل قرار 
حاضر شده و یکی از کودک ربایان که با موتورسیکلت 
برای گرفتن وجه و سکه مراجعه کرده بود را دستگیر 

کردند.
ســردار کامرانی صالح افزود: پس از دســتگیری 
متهم، کودک شــش ساله در صحت و سالمت کامل 

به خانواده اش بازگردانده شد. 
وی بیان کرد: با توجه به شناسایی سارق دومی که 
در این کودک ربایی دست داشت، تالش پلیس برای 

دستگیری وی ادامه دارد. 
فرمانده انتظامی اســتان همدان اظهار داشــت: 
سارقان با دیدن وضعیت مالی خانواده کودک وسوسه 
شده و سعی داشتند با کودک ربایی آنها را مجبور به 
پرداخت وجه نقد و سکه طال در قبال آزادی کودک 

بکنند. 
سردار کامرانی صالح گفت: عوامل انتظامی همدان 
در کمتر از 24 ساعت توانستند این کودک را به آغوش 
خانواده برگردانند و زمینه خشنودی پدر و مادر آنها 

را فراهم کنند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی فارس گفت: یک فروند هواپیمای ملخی 
آموزشی – تفریحی، در منطقه کوه بمو در استان 

فارس سقوط کرد. 
محمدجواد مرادیان، دیــروز در گفت و گو با ایرنا 
افزود: این حادثه حوالی ساعت هشت و نیم صبح دیروز 
روی داده و دوسرنشین این هواپیما دچار مصدومیت 

جزئی شدند. 
وی ادامه داد: یک دستگاه آمبوالنس اورژانس برای 

انتقال مصدومان به بیمارستان زرقان به محل اعزام شد. 
بنا به اعالم فرودگاه شــیراز، یک فروند هواپیمای 
آموزشی فوق سبک به شــماره EP1142 در ساعت 
هشــت و ده دقیقه پس از تیــک آف از باند فرودگاه 
زرقان اعالم فرود اضطراری کرد و مجبور به فرود در 

زمین های کشاورزی اطراف فرودگاه شد. 
بنابراین گزارش ، این هواپیما پس از طی مسافتی 
به مانع برخورد کرد و واژگون شد که هر دو سرنشین 

این هواپیما )استاد و دانشجو( سالم هستند. 

سقوط یک هواپیمای سبک در اطراف شیراز

دمای هشت شهر خوزستان 
به 51 درجه رسید

عامالن انتشار اخبار کذب 
در زاهدان دستگیر شدند

کشف یک تن و 180 کیلو 
مواد مخدر در یزد

کودک ربایی 
برای 100 سکه طال ناکام ماند

سلطان ســکه ایران که در مدت 10 ماه 2 تن 
ســکه جمع کرده است، با تالش مأموران آگاهی 

در عملیات پلیس تهران دستگیر شد.
سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در 
نشست خبری با اصحاب رسانه درباره آخرین وضعیت 
نظارت پلیس در بازار ارز و سکه گفت: »سلطان سکه« 
فردی است که در بازار قیمت سکه را باال و پایین می برد 
که بعد از چهار مــاه کار اطالعاتی با تالش کارآگاهان 

پلیس دستگیر شد.
وی تصریح کرد: این فرد طی 1۰ ماه فعالیت خود، 
براساس ۵۰۰ سند و مدرکی که درخصوص وی به دست 
آمده در بحث داللی ســکه نقش اصلی داشته و در این 

مدت حدود 2 تن سکه جمع کرده است.
وی گفت: نفرات این فرد برایشان قیمت سکه مهم 
نبود؛ هر وقت سلطان سکه اراده می کرد افرادش برایش 
سکه های موجود بازار را می خریدند و او قیمت سکه را 

تغییر می داد.
سردار رحیمی ادامه داد: سلطان سکه فردی ۵8 ساله 
و سابقه دار است که پسرش نیز چندی پیش دستگیر و 

هم اکنون با سند آزاد است.
وی در ادامه به دستگیری دو اخاللگر دیگر که بالغ 
بر 17۰ میلیارد تومان سکه خریداری کرده بودند اشاره 
کرد و گفت: ایــن افراد بعد از کالهبرداری از ده ها نفر 
متواری شده بودند که دو هفته پیش در مخفیگاه شان 
در یکی از شهرهای شمالی شناسایی و دستگیر شدند. 
فرمانده انتظامی پایتخت ادامه داد: از این افراد بیش 

از 2۰ کیلو سکه و طال کشف و ضبط شد. 
همه واردکنندگان موبایل متخلف هستند

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به بررسی شرکت های 
واردکننــده موبایل با ارز دولتی توســط 12 تیم ویژه 
پلیس، گفت: همه 3۵ شرکت لیست ارزبگیران دولتی 

برای موبایل تخلف داشته اند.
ســردار رحیمی با بیان اینکه از میان 3۵ شــرکت 
واردکننده موبایل با ارز دولتی، هر 3۵ شرکت مرتکب 
تخلف شــده بودند، گفت: به دنبال انتشــار لیست این 
شــرکت ها 12 تیم از پلیس آگاهــی با همراهی بانک 
مرکزی، تعزیرات، وزارت صنعت و ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان به این موضوع وارد شــدند و مشخص 
شد این 3۵ شرکت 86 میلیون یورو، 41 میلیون یوآن 
چین و 18 میلیون درهم امارات برای واردات موبایل و 
تجهیزات الکترونیکی، ارز دولتی دریافت کرده اند و در 
نهایت طی 2 ماه 4۰۰ هزار گوشی موبایل از چهار برند 

معروف به کشور وارد کرده اند.

 با تالش نیروی انتظامی صورت گرفت

دستگیری یکی از اخاللگران بزرگ بازار با 2 تن سکه!

وی اضافه کرد: در بررسی های به عمل آمده مشخص 
شــد همه این 3۵ شــرکت یا ارز دولتی دریافت کرده 
را بطــور کامل در بازار آزاد به فروش رســانده یا برای 
سندسازی بخشی از این ارز را در واردات موبایل هزینه 
کــرده و مابقی را در بــازار آزاد فروخته اند یا تجهیزات 
وارد شــده بــا این ارز دولتی را با قیمــت آزاد در بازار 
فروخته یا آنکه کاالهای وارد شــده را در انبارهای خود 

احتکار کرده اند.
رحیمــی تاکید کــرد: در بررســی های تکمیلی 
که همگــی با حضور نمایندگان دســتگاه های مذکور 
صورتجلسه شده مشخص شد 3۰۰ هزار دستگاه گوشی 
تلفن از بین 4۰۰ هزار گوشی وارد شده با ارز دولتی با 
قیمت ارز آزاد در بازار به فروش رســیده و یکصد هزار 
گوشی تلفن همراه نیز در انبارها احتکار شده بود که با 

هماهنگی مقام قضایی این تجهیزات توقیف شد.
به گفته رحیمی عالوه بر گوشی موبایل، مقادیر قابل 
توجهی لپ تاپ و قطعات کامپیوتر با ارز دولتی وارد کشور 

شده که متاســفانه همه آنها به قیمت ارز آزاد در بازار 
به فروش رفته اند.

وی در پایــان با  اشــاره به پیگیــری پلیس درباره 
شــرکت هایی که ارز دولتی برای واردات اقالم ضروری 
دریافت کرده اند و تخلفاتی در این بخش مرتکب شده اند، 
گفت: پلیس به صورت ویژه رسیدگی به پرونده تخلف 
شــرکت هایی کــه ارز 42۰۰ تومانــی گرفته اند را در 
دســتور کار خود دارند و گرچه برخی از این شرکت ها 
به محض اطالع ورود پلیس به این پرونده سندســازی 
برای وارداتشــان را آغاز کردند و حتی دو شــرکت نیز 
اقدام به جابجایی دفاتر خود کردند ولی ما با هماهنگی 
قضایی بررسی این پرونده را تکمیل خواهیم کرد و پس 
از آن موضوع اخذ ارز دولتی توســط دیگر شرکت های 
واردکننده در حوزه لوازم آرایشی و همچنین خودرو را 

در دستور کار داریم.
عالی ترین مقام انتظامــی پایتخت اعالم کرد: 3۵ 
شــرکت در زمینه واردات گوشی تلفن همراه، تبلت و 

قطعــات کامپیوتر، ارز دولتــی را دریافت کردند، 22۰ 
میلیون دالر برای این 3۵ شــرکت اختصاص داده شد، 
اما متأسفانه بعد از بررسی ها معلوم شد که تمام این 3۵ 

شرکت تخلف کرده اند. 
ســردار رحیمی در تشریح تخلفات این 3۵ شرکت 
گفت: بیش از 12 تیم از مأموران پلیس آگاهی در معیت 
بانک مرکزی، سازمان تعزیرات، وزارت صنعت و معدن و 
سازمان حمایت از مصرف کننده با محوریت پلیس آگاهی 

کار بررسی از این 3۵ شرکت را آغاز کردند. 
وی افزود: براساس اطالعات، 86 میلیون یورو، 41 
میلیون یوآن چین و 18 میلیون درهم امارات به این 3۵ 
شرکت پرداخت شد و این 3۵ شرکت جمعا 4۰۰ هزار 
گوشی موبایل از چهار برند معروف وارد کشور کردند. 

وی اعالم کرد: متأسفانه براساس اسناد موجود 3۰۰ 
هزار گوشی وارد شده توسط این شرکت ها تماما به قیمت 
ارز آزاد فروخته شــد و 1۰۰ هزار گوشی نیز در انبارها 

احتکار شده بود که توسط پلیس توقیف شد. 
تخلف2میلیارد دالری صرافها با کارت ملی معتادان!

وی به دســتگیری تعدادی از صرافی ها اشاره کرد و 
گفت: با اشراف اطالعاتی و بررسی سامانه سنا مشخص 
شــد تعدادی از صرافی ها کارت ملی بالغ بر 18۰۰ نفر 
را به قیمت 3۰ تا ۵۰ هزار تومان اجاره کرده و با کارت 
آنهــا دالر دولتی دریافت کرده و در بازار به قیمت آزاد 
فروخته اند. ســردار رحیمی ادامه داد: این صرافی ها از 
نیمه دوم سال گذشته این فعالیت را شروع کرده بودند 
که بررسی های پلیس حکایت از آن دارد که 2 میلیارد 
دالر توسط این صرافی ها و به واسطه اجاره 18۰۰ کارت 

ملی از افراد معتاد و بیکار دریافت کردند.
کشف 160 هزار دالر تقلبی از باند 6 نفره

فرمانده انتظامی پایتخت در ادامه نشســت خبری 
خود با اصحاب رسانه به انهدام باند 6 نفره  ای که اقدام به 
جعل دالر می کردند پرداخت و گفت:  با اشراف اطالعاتی 
پلیس، اعضای این باند جعل دالر شناسایی و هر 6 نفر 

آنها دستگیر شدند. 
وی گفت: از این افراد بالغ بر 16۰ هزار دالر مجعول 
کشــف و ضبط شد. این افراد دو ماه فعالیت داشتند و 

بخشی از این دالرها را هم نیز توزیع کرده بودند.

وزیر  پشتیبانی  و  مدیریت  توســعه  معاون 
آموزش و پرورش با بیان اینکه احکام فرهنگیان 
در حال صدور است، گفت: معوقات سه ماه گذشته 
پرداخت خواهد شــد و با اعتبار موجود حقوق 

تیرماه بر اساس احکام جدید پرداخت می شود.
به گزارش فارس، علی الهیار ترکمن معاون توسعه 
مدیریت و پشــتیبانی وزیر آموزش و پرورش با اشاره 
به مســائل اقتصادی جامعه و ســخنان رئیس جمهور 
در گردهمایــی مدیران اجرایی کشــور، افزود: بیانات 
رئیس جمهور چند محور شفافیت، صرفه جویی، تقویت 
نهادهــای نظارتی، تمرکز بر فعالیت هــای اولویت دار، 

اعتماد متقابل و اعتمادسازی عمومی را شامل می شود.
وی افزود: سامانه حقوق و دستمزد اجرایی شده و 
در این سامانه اطالعات حقوق مدیران شفاف در سایت 

قرار می گیرد.
الهیار ترکمن ادامه داد: برای اجرای بودجه سال 97، 
ابالغ اعتبار انجام  شــده و احکام در حال صدور است و 
معوقات سه ماه گذشته هم پرداخت خواهد شد؛ با اعتبار 
موجود حقوق تیرماه بر اســاس احکام جدید پرداخت 
خواهد شد.معاون توســعه مدیریت و پشتیبانی وزیر 
آموزش و پرورش از جمله فعالیت های معاونت توسعه 
و مدیریت را تشکیل کارگروه چهار استان محروم عنوان 

کرد و گفت: به دنبال عدالت، کفایت و کارایی هستیم.
وی درمورد تخصیص بودجه گفت: تخصیص 97در 
سه ماه اول سال صورت گرفته و خزانه تخصیص نهایی 
را منــوط به پرداخت حقوق با احکام جدید و معوقات 
کرده اســت و مابقی منابع بعــد از پرداخت حقوق در 
ســایر ردیف ها همچون پیش دبستانی، خرید خدمات 
و مدارس از خارج کشــور پرداخت خواهد شد.الهیار با 
اشاره به پاداش پایان خدمت فرهنگیان تصریح کرد: با 
پیگیری های وزیر آموزش  و پرورش و جلسات متعدد، 
مقرر شد تا پایان شهریور پاداش بازنشستگان فرهنگی 

تسویه شود.

حقوق فرهنگیان براساس احکام جدید پرداخت می شود

کرد  اعالم  انگلیس  خزانه داری  وزارت 
که 6/6 میلیون دالر بودجه به حفظ امنیت 
رئیس جمهور آمریکا در سفر احتمالی او به 

اسکاتلند اختصاص می دهد.
به گزارش نشریه هیل، دولت انگلیس تأیید 

کرد که قرار است 6/6 میلیون دالر صرف تأمین امنیت سفر احتمالی 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا به اسکاتلند برای بازی گلف کند.
لیز تروس، دبیرکل وزارت خزانه داری و عضو پارلمان انگلیس در 
نامه ای به وزارت دادگســتری این کشور نوشت که هزینه های حفظ 
امنیت سفر ماه جاری دونالد ترامپ بوسیله وزارت خزانه داری پرداخت 

خواهد شد.
وی در ادامه نوشت که تأمین نیروهای پلیس مورد نیاز برای این 
سفر بر عهده دولت اسکاتلند است و در صورتی که این سفر از سوی 
رئیس جمهور آمریکا تأیید شــود، وزارت خزانه داری مبلغ ۵ میلیون 
پوند )حدود 6/6 میلیون دالر( به حفظ امنیت او اختصاص خواهد داد.

بــا وجود اینکه هنوز جزئیات مشــخصی درباره ســفر ترامپ به 
اسکاتلند منتشر نشده است، این احتمال وجود دارد که رئیس جمهور 
آمریکا پس از مالقات با »ترزا می«، نخســت وزیر انگلیس، از یکی از 
اقامتگاه های گلف لوکس خود در اسکاتلند هم بازدید کند. همچنین 
شــایعاتی در اینترنت منتشر شــده درباره اینکه ترامپ قرار است با 

شاهزاده اندرو به بازی گلف بپردازد.
حدود یک هفته پیش شــبکه بی بی ســی در گزارشی نوشت که 
یک روز اقامت دونالد ترامپ در اســکاتلند بیــش از 6 میلیون دالر 
هزینه خواهد داشــت. به دنبال انتشار این گزارش، فدراسیون پلیس 
اســکاتلند درباره هزینه باالی سفر ترامپ ابراز نگرانی کرد و از دولت 
انگلیس درخواست کرد که هزینه حفظ امنیت رئیس جمهور آمریکا 

را اعالم کند.
ترامپ از زمان ورود به کاخ ســفید هنوز به انگلیس ســفر نکرده 
اســت. ســفر رئیس جمهور آمریکا به انگلیس تاکنون چندین بار به 
دالیل مختلف از جمله اعتراضات گسترده در لندن نسبت به سفر او 
به تعویق افتاده است. در پی نخستین مالقات ترزا می  و ترامپ، وی 
از رئیس جمهور آمریکا دعوت کرده بود که به انگلیس ســفر کند. اما 
تظاهرات گســترده ای در سراسر انگلیس در مخالفت با ورود ترامپ 
به این کشور برگزار شد. همچنین یک کمپین در انگلیس با موضوع 
درخواســت ممنوعیت ورود ترامپ به این کشور، چند میلیون امضاء 
جمع آوری کرده است. در نهایت حدود دو ماه پیش مقامات انگلیسی 
اعالم کردند که ترامپ اواسط ماه ژوئیه )ماه جاری میالدی( به انگلیس 

سفر خواهد کرد.

به  یک جالد تحت تعقیب داعشی که 
سبب سوزاندن قربانیانش معروف شده بود، 

اواخر ماه گذشته به هالکت رسید.
به گزارش پایــگاه اینترنتی دیلی اســتار، 
»ابوطلحــه الترکی«، جالد معــروف داعش که 

قربانیان خود را زنده زنده می ســوزاند، اواخر ماه گذشته میالدی به 
دست نیروهای دموکراتیک سوریه به هالکت رسید.

اطالعات دقیقی از محل هالکت او در دست نیست. برخی منابع 
ســوری اعالم کردند او حین تبادل آتش میان نیروهای دموکراتیک 

سوریه و تروریست ها در نواحی مرزی کشته شده است.
در سال 2۰16، ویدئویی از او منتشر شد که در حال زنده سوزاندن 
دو ســرباز ترکیه ای بود. اقدام وحشیانه این جالد داعشی موجب شد 
دولت ترکیه مبلغ 32۰ هزار دالر برای ســِر این جالد جایزه تعیین 
کند و نام او را در »فهرست آبی« فراری های تحت تعقیب قرار دهد.

گفته می شود این دو سرباز ترک به دستور مستقیم ابوبکر بغدادی، 
سرکرده گروه تروریستی داعش و به تالفی حمله جنگنده های ترکیه 

به مواضع داعش وحشیانه اعدام شدند.
الترکی در ســال 2۰16 پس از پیوســتن به یک شــاخه مخفی 
داعش در ترکیه به سوریه آمد و پس از آشنایی با »حسن آیدین«، از 
دیگر اعضای داعشی به عنوان جالد، بخشی از وحشیگری این گروه 

تروریستی را در قالب فیلم های ویدئویی منتشر کرد.

تمساح پارک ملی اوکاال که از ورود دختر 
قلمــروش در فصل تخمگذاری،  به  نوجوان 
ناخرسند شده و در صدد تعقیب دختر برآمده 
بود، به  دنبال تماس تلفنی مادر دختر با پلیس، 

با شلیک گلوله ای در سرش از پای درآمد.
به گزارش تســنیم، یک دختر 1۵ساله فلوریدایی که هنگام شنا در 
دریاچه ای در پارک ملی اوکاال با یک تمســاح سه متری مواجه شده بود، 
خود را به  سرعت به درختی در حاشیه دریاچه رساند، از درخت باال رفت 
و تمســاح را که تا حاشــیه دریاچه تعقیبش کرده بود پایین درخت جا 
گذاشت. مادر این نوجوان، با مشاهده تمساحی که پایین درخت، انتظار 

دخترش را می کشید، طی تماسی تلفنی با پلیس، خواهان کمک شد.
اما پلیس، که حضورش در محل نتوانست به ترس تمساح و دورشدنش 
از درخت منجر شود، با شلیک گلوله ای به سر تمساح، حیوان را از پای 
درآورد. الشــه این تمســاح عظیم الجثه پس از شلیک گلوله در دریاچه 

ناپدید شد و دختر کنجکاو به مادرش تحویل داده شد.
پلیس علت تعقیب دختر نوجوان توسط تمساح را، حساسیت تمساح ها 
نسبت به قلمروشان در پایان فصل جفتگیری و آغاز زمان تخمگذاری عنوان 
کرد و توصیه نمود مردم در صورت تمایل به شنا، ابتدا حاشیه دریاچه را 
که تمساح ها تخم می گذارند بررسی کنند. اگرچه در منطقه ای مثل پارک 

ملی اوکاال، هرجا که آب باشد باید انتظار حضور تمساح را هم داشت.

پلیس تهران با انتشار تصاویری از اغتشاشگران بازار تهران از شهروندان برای شناسایی آنها 
درخواست کمک کرد.

نیروی انتظامی تهران بزرگ با تصاویری که در اختیار رســانه ها قرار داد از شــهروندان درخواست کرد 
تا اغتشــاش گران و مخالن امنیت در ماجرای آشــوب بازار تهران را شناسایی کنند.شهروندان با شناسایی 
مخالن امنیت عمومی می توانند ضمن تماس با پلیس 11۰ مشخصات و آدرس آشوبگران را در اختیار پلیس 
قرار دهند.تصاویر اغتشاشگران با دستور مرجع قضایی و برای شناسایی در سایت کیهان منتشر شده است.

درخواست پلیس از شهروندان

اغتشاشگران بازار تهران را شناسایی کنید


