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 کشف مواد افیونی
اهواز- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف 

انواع مواد افیونی  در این استان خبر داد.
ســرتیپ حیدر عباس زاده افزود: ماموران انتظامی اهواز با کنترل 
محورهای ورودی به این شــهر، به یک دستگاه تریلر مشکوک شده و 

جهت بررسی بیشتر آنرا متوقف کردند.
وی اضافه کرد: در بازرسی از خودروی توقیف شده مقدار 80 کیلو 
و 535 گــرم مواد مخدر از نوع حشــیش و 57 کیلو و 100 گرم مواد 
 مخدر تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: در این رابطه چهار ســوداگر مرگ دســتگیر و تحویل 
مراجع قضائی شدند.

پزشک قالبی
 جاسک- ایسنا: مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک گفت: فردی 
که بدون داشــتن مدرک و مجوز قانونی پزشکی در شهرستان جاسک 

طبابت می کرد، دستگیر شد.
عباس ابراهیمی افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر توزیع دارو و 
طبابت توسط یک پزشک قالبی در شهر لیردف تحقیقات محلی شبکه 

بهداشت و درمان جاسک در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در تحقیقات اولیه مشخص شد متهم بدون تحصیالت 

پزشکی خود را پزشک عمومی معرفی کرده است.
قاچاق سوخت

بوشــهر- خبرنگار کیهان: فرمانده دریابانی استان بوشهر از کشف 
گازوییل قاچاق در آب های گناوه در شمال و کنگان در جنوب استان 

بوشهر کشف شد.
سرهنگ ولی اهلل رضایی نژاد افزود: با تالش ماموران پایگاه دریابانی 
گناوه و کنگان، 57 هزار و 500 لیتر گازوییل که سودجویان قصد قاچاق 

آن را به خارج از آب های کشور داشتند، کشف شد.
وی ارزش این محموله را یک میلیارد و 717 میلیون ریال عنوان کرد 
و افزود: در این زمینه دو فروند شناور توقیف شد و 10 نفر دستگیر شدند.

خروج قطار از ریل
یزد- باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس ایستگاه قطار بافق گفت: یکی 
از واگن های قطار مســافربری مشــهد- یزد از ریل در ایستگاه مبارکه 

بافق خارج شد. 
عابدی افزود: قطار مســافربری مشهد- یزد به علت خروج یکی از 
واگن های خود پس از نیم ســاعت توقف مسیر خود را به طرف مقصد 
یــزد ادامه داد.وی اضافه کرد: این حادثه مصدومی در پی نداشــت و 
مسئوالن فنی مربوطه، این واگن حادثه دیده را از قطار جدا کرده و به 

تعمیر آن پرداختند.
 کالهبرداری اینترنتی

اصفهان - خبرنگار کیهان: رئیس پلیس فتای اصفهان گفت: فردی 
که با درج آگهی فروش مبل در یکی از سایت های تبلیغاتی از شهروندان 
کالهبرداری می کرد، در عملیات کارشناسان پلیس فتا استان اصفهان 

دستگیر شد. 
سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی، ادامه داد: در تحقیقات صورت 
گرفته مشخص شد این شهروند پس از مشاهده آگهی فروش مبلمان 
در یکــی از ســایت هــای تبلیغاتی با فروشــنده تمــاس گرفته که 
فروشنده تقاضای مبلغی بابت بیعانه می کند اما پس از دریافت مبلغ 
 مربوطه تلفن همراه خود را خاموش و پاســخگوی وی نبوده اســت.

وی بیان کرد: با انجام تحقیقات تخصصی در فضای مجازی و اقدامات 
کارشناسی، ظرف چند روز متهم دریکی از استان های هم جوار شناسایی 

و طی عملیاتی با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد.
دستگیری قاتل

الیگــودرز- خبرنگار کیهان: دادســتان الیگودرز گفت: در پی بروز 
درگیری یک نفر در الیگودرز به ضرب گلوله اسلحه شکاری کشته شد.
حســین صالحی افزود: پس از وقوع این حادثه دســتگاه قضایی و 
ضابطین قضایی وارد عمل شده و در کمترین زمان قاتل دستگیر شد 

و پرونده در حال رسیدگی است.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی با دارندگان سالح بدون مجوز برابر 
قانون برخورد می نماید و در رابطه با سالح های مجوزدار نیز در صورت 

استفاده نا بجا به ابطال مجوز و برخورد قانونی ختم می شود.
واژگونی مینی بوس

رشت- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس استان گیالن گفت: واژگونی 
یک دســتگاه مینی بوس در شهرســتان املش یک نفر کشته  و 13 

مصدوم  بر جا گذاشت. 
سرهنگ حسین محمدپور افزود:  در این حادثه مینی بوس حین 
تردد در محور فرعی سیاه خولک به ملکوت شهرستان املش واژگون که 
بر اثر آن یکی از سرنشینان مینی بوس به علت جراحات وارده فوت کرد.

وی اضافه کرد: علت این سانحه در دست بررسی است.
واژگونی خودرو

زاهــدان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه شــمال سیســتان و 
بلوچستان گفت: واژگونی یک دستگاه پژو ۴05 در روستای »مبین آباد« 

شهرستان زاهدان سرنشین خودرو را به کام مرگ کشاند. 
سرهنگ کشواد بهروزی افزود: در برررسی های به عمل آمده مشخص 
شد یک دستگاه پژو ۴05 با دو نفر سرنشین به علت نامعلومی از جاده 

منحرف و واژگون شده است.
وی تصریح کرد: در این حادثه سرنشین خودرو که زنی جوان بود 
مجروح که متاسفانه هنگام انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات 
وارده فوت کرد.وی اضافه کرد: علت دقیق حادثه در دست بررسی است.

تصادف مرگبار
ساری- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران 
گفت: برخورد یک دستگاه خودرو با موتورسیکلت در شهرستان بهشهر 

یک نفر کشته و یک نفرمصدوم شدند. 
سرهنگ علیرضا قدمی افزود: ماموران با حضور در محل حادثه در 
بررسی های اولیه دریافتند، تصادف فی مابین یک دستگاه سواری پراید 
با یک دســتگاه موتور سیکلت به راکبی فردی به نام سید جمال- ل. 
و ترک نشینی همسرش بوده که در این حادثه راکب و ترک نشین به 
شدت مصدوم شدند.وی اضافه کرد: مصدومان حادثه با حضور عوامل 
اورژانس سریعاً به مرکز درمانی منتقل شدند که راکب موتورسیکلت بر 

اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان جان باخت.
سوخت قاچاق

سرویس شهرستانها : فرمانده دریاباني استان بوشهر از کشف سوخت 
قاچاق در آب هاي گناوه و کنگان خبر داد. 

ســرهنگ »ولي اله رضایي نژاد« گفت: مأموران پایگاه هاي دریاباني 
گناوه و کنگان با توقیف دو فروند شــناور حامل سوخت قاچاق، موفق 
شــدند 57 هزار و 500  لیتر ســوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف 
کنند.وی با  اشاره به دستگیری 10 قاچاقچی، تصریح کرد: برابر با اعالم 
کارشناسان، ارزش ریالی محموله کشف شده، یک میلیارد و 800 میلیون 

ریال برآورد شده است.
قاچاق ظروف آشپزخانه

خرم آباد- ایســنا: فرمانده انتظامی لرستان از توقیف یک دستگاه 
کامیون کشــنده و کشف تعدادی ظروف آشــپزخانه خارجی قاچاق 
در آزادراه خــرم زال خبر داد.ســرتیپ حاجی محمد مهدیان نســب 
گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی لرســتان 
با تشــدید اقدامات کنترلی در محــور آزادراه خرم زال )اندیمشــک 
 - خرم آبــاد( یک دســتگاه خودرو کامیون کشــنده کانتینر را توقیف 
کردنــد کــه در بازرســی از آن 21 هــزار و 800 عدد انــواع ظروف 
آشــپزخانه خارجی قاچاق که از استان های جنوبی به مقصد پایتخت 
بارگیری شــده بود را کشــف و یک نفر دستگیر کردند.وی بیان کرد: 
 کارشناســان ارزش محموله قاچاق مکشوفه را پنج میلیارد ریال اعالم

 کردند.

پلیس هند از ریزش یک ساختمان 6 طبقه در 
نزدیکی دهلی نو خبر داد.

بنــا بر اعالم پلیــس هند در حادثــه ریزش این 
ساختمان دســت کم دو تن کشته شدند و امدادگران 
در جست وجوی افرادی هستند که احتمال می رود در 

دیلی میل در مطلبی به مقایسه هواپیماهای 
خصوصی روســای جمهور آمریکا و روســیه 

پرداخت.
والدیمیــر پوتین، رئیس جمهور روســیه چهار 
هواپیمــای اختصاصــی دارد که شــامل یک جت 

ایلیوشین ایل-۹۶-300پیو به قیمت 3۹0 میلیون پوند )500 میلیون دالر( 
اســت. این هواپیما با پوشــش ویژه ای که دارد کمتر در تیررس رادارها قرار 

می گیرد و یک سیستم ارتباطی پیشرفته دارد.
هواپیمای 500 میلیون دالری رئیس جمهور روســیه دوشــنبه پیش از 
نشســت او با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا وارد پایتخت فنالند شد. 
ترامپ هم با جت ایر فورس واِن مخصوص روسای جمهور آمریکا آمد که یک 
میلیارد دالر قیمت دارد. محوطه کابین این هواپیما حدود ۴000 متر مربع 

است و داخل آن تختخواب، حمام، باشگاه و دفاتری وجود دارد.
هواپیمای پهن پیکر پوتین به راحتی از سایر مدل هواپیماهای مسافربری 
قابل شناسایی است. گرچه طراحی داخلی این هواپیما بسیار به مدل اصلی 
شــبیه است، اما کابین آن با وسایل بسیار لوکس دیزاین شده است. مبلمان 
و طراحی داخلی به ســبک نئوکالسیک اســت و یک دفتر جادار و یک میز 

کنفرانس بزرگ طالکاری با صندلی های چرم کرم رنگ در آن وجود دارد. 
توالت طالیی، تختخواب ســایز کینگ و حتی یک باشگاه، جزو تصاویر 
خیره  کننده ای اســت که از داخل جت اختصاصــی لوکس والدیمیر پوتین 

منتشر شده است.
هواپیمای پوتین طراحی شــرکت هواپیمایی وورونژ با پوشش بدنه ویژه 
است. سیستم ارتباطی پیشــرفته این ایلیوشین اجازه می دهد تا در صورت 
وقوع یک درگیری غیرقابل انتظــار هواپیما به مرکز مدیریت بحران تبدیل 
شــود. چهار هواپیمای اختصاصی پوتین به محض صدور دستور آماده پرواز 
هستند و سه فروند آنها به عنوان طعمه عمل می کنند. هواپیمایی که پوتین 
سوار آن می شود تا لحظه آخر مشخص نمی شود. پس از تعیین هواپیما، یک 
یا ســه هواپیمای باقیمانده به عنوان پشــتیبان پرواز می کنند. او همچنین 
می تواند برای خنثی کردن حمالت احتمالی از نیروهای هوافضای ویژه روسیه 

درخواست ۶8 جنگنده کند! 
تصاویــر داخل هواپیمای پوتین چند ســال پیش به اینترنت درز کرد و 
خشــم شهروندان روســی را برانگیخت. وبالگ نویسی موسوم به کونگوروف 
که این عکس ها را از رابطی در وزارت دفاع روســیه گرفته بود، گفت: »سزار 
خودخوانده« ما تصمیم گرفته است تا در پانزدهمین سالروز به تخت نشستنش 
هدیه ای به خودش بدهد و دو هواپیمای لوکس ایل-۹۶ برای خودش بخرد.

دونالد ترامپ هم هواپیمای ریاســت جمهوری ایر فورس وان را دارد که 
هر زمان قابل پرواز اســت. رئیس جمهوری آمریکا عمدتا روی دو هواپیمای 
اختصاصی یکسان متمرکز است که از مدل های بوئینگ 7۴7-200بی هستند.
کابین هواپیمای اختصاصی روسای جمهور آمریکا هم حدود ۴000 متر 
مربع است و شامل اتاق خواب، باشگاه و دفاتر و غیره است. مهم ترین بخش 

جت روسای جمهوری آمریکا، اتاق وضعیت آن است.

دولت آمریکا حدود 65 هزار دالر برای اقامت 
کارکنان کاخ سفید در مجموعه تورنبری گلف 

ریزورت دونالد ترامپ، پرداخت کرده است.
به گزارش پایگاه خبری هیل، براساس هزینه های 
ثبت شده دولت، وزارت خارجه آمریکا نزدیک به 52 

هزار پوند برابر با ۶5 هزار دالر برای این منظور پرداخت کرده است.
هنوز کاخ سفید در این باره اظهارنظر نکرده است.

اریک ترامپ یکی از روسای این مجموعه در پیامی در توئیتر اعالم کرد: 
اگر آنها جای دیگری مانده بودند هزینه بیشتری باید پرداخت می کردند.

رئیس جمهور آمریکا در سفر به اروپا آخر هفته خود را در یکی از امالکش 
در اسکاتلند گذراند، جایی که او خود زمین گلف دارد. این اقامت در آستانه 

سفر ترامپ به فنالند برای دیدار با پوتین بود.
همچنین براســاس گزارش منتشر شــده در ماه مه، دولت آمریکا اوایل 
امســال به اقامتگاه تورنبــری نیز برای اقامت مقامــات دولتی هزینه هایی 

پرداخت کرده است.
انتظار می رود این پرداخت ها مورد انتقاد منتقدان قرار بگیرد.

میان آوار گرفتار باشند.
این ساختمان که شب چهارشنبه فرو ریخته است، چند سال پیش ساخته 

شده و به نظر نمی آید تعداد زیادی در آن ساکن بوده باشند.
بنا بر اعالم مقامات محلی تاکنون اجساد دو تن از میان آوار بیرون کشیده 
شده و اظهارنظر در مورد تعداد دقیق افرادی که زیر آوار گرفتارند، دشوار است. 
پیش تر رســانه های محلی در گزارشی اعالم کرده بودند 50 نفر زیر آوار 

این ساختمان گرفتار شده اند.
به گزارش رویترز، حوادث مربوط به ریزش ساختمان در فصل باران های 
موسمی در هند بیشتر اتفاق می افتد و احتمال وقوع آنها به دلیل استفاده از 

مصالح ساختمانی بی کیفیت تشدید می شود.

صبح دیروز یکی از شعب بانک ملی در محدوده 
نعمت آباد مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت.

به گزارش ایســنا، سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری 
پایتخت در تشریح جزئیات این سرقت مسلحانه گفت: در 
ســاعت 7:۴5 صبح دیروز مردی در حالی که چهره خود 
را با عینک و ماسک پوشانده بود وارد بانک شد و اقدام به 
شلیک تیر هوایی کرد. سپس با زدن یک قفل در بانک را 
از داخل قفل کرده و با تهدید رئیس  شعبه و کارکنان اقدام 
به باز کردن در گاوصندوق و خالی کردن وجوه داخل آن 
به یک ساک کرد.سرهنگ منصور حمیدوند با بیان اینکه 
این فرد پس از سرقت قصد خروج از شعبه بانک را داشت 
که با در بســته مواجه شد، افزود: این فرد هنگام خروج 
نتوانست قفلی را که خودش بر در بانک زده بود باز کند 
و به همین دلیل پشت درگیر افتاد. در همین شرایط نیز 
اقدام به شــلیک تیر کرده که همین امر سبب سوختگی 
شلوار یکی از کارمندان بانک شد.حمیدوند با بیان اینکه 
سارق در باز کردن در بانک ناکام ماند، خاطرنشان کرد: در 
عرض حدود سه دقیقه عوامل پلیس در محل حاضر شده 
و تیم های پشتیبانی نیز در محل حضور یافته و اقدام به 
دستگیری این فرد کردند.وی با  اشاره به انتقال متهم به 
کالنتری 153 شهرک ولیعصر گفت: در بررسی پول های 

سرقت نافرجام از بانک به علت بدهکاری

همراه متهم مشخص شد که وی حدود 70 میلیون تومان 
تراول چک را از بانک سرقت کرده است.

سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ با بیان 
اینکه بر اســاس نتایج تحقیقات اولیــه این فرد تا کنون 
همدستی نداشته و به وسیله یک دستگاه موتورسیکلت 
فاقد پالک قصد ســرقت از بانک را داشته، درباره اسلحه 
متهم نیز گفت:  متهم ادعا دارد که اسلحه اش مربوط به 20 
سال پیش است اما اسلحه جدید بوده و تولید آن مربوط 

به سه چهار سال گذشته است.حمیدوند درباره اینکه آیا 
بانک نگهبان داشــته یا خیر؟ نیز اظهار داشت: متاسفانه 
بانک نگهبان نداشــته و البته تمهیدات و بررســی های 
انتظامی درباره این بانک انجام شــده اما درخواست ما از 
تمامی روسای بانک این است که حتما نسبت به استقرار 
مامور در شــعب خود اقدام کرده و این درخواســت را از 

پلیس مطرح کنند.
وی دربــاره انگیزه متهم از ســرقت نیز گفت: متهم 

انگیزه اش مالی بوده است. 
سرکالنتر پنجم پلیس پیشــگیری پایتخت با بیان 
اینکه متهم 51 سال داشته و فاقد هر گونه سابقه کیفری 
است افزود: اقدام این فرد در تیراندازی که با فشنگ های 
جنگی انجام شده خوشبختانه منجر به آسیب دیدگی به 
هیچ یک از کارمندان و شهروندان داخل بانک نشده است.
متهم نیــز درباره هدفش از ســرقت گفــت: خانه 
ســاخته بودم و حدود ۶0 میلیون تومان بدهی داشــتم. 
موعــد چک هایم رســیده بــود و اگر چک هــا را پاس 
نمی کردم دســتگیر می شدم به همین دلیل فکر سرقت 
از بانک به ســرم زد و روز قبل از ســرقت به این شــعبه 
 از بانــک آمده بودم و آنجا را بررســی کــردم و تصمیم

 به سرقت گرفتم.

رئیس دادگاه انقالب اســالمی کرمان از تایید 
حکم دو نفر از اعضای گروه تروریســتی داعش در 
دادگاه تجدیدنظر این اســتان خبر داد و گفت: این 
افراد از طریق کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 

با سرویس های اطالعاتی همکاری داشتند. 
به گزارش ایرنا ، احمد قربانی اظهار داشت: محکومان 
)ع.ب( و )ر.ب( که از اعضای گروهک تروریســتی داعش 
هستند در سال 13۹۶ قبل از هرگونه اقدامی با رصد اطالعاتی 
 توسط سربازان گمنام در کرمان شناسایی و دستگیر شدند. 
این مقــام قضایی گفــت: از نامبــردگان مقادیری مواد 
شــیمیایی ، تعــدادی چاشــنی و دیگــر لــوازم که در 
 جهت ســاخت بمب اســتفاده می شــود ، کشــف شد. 
وی تصریــح کــرد: اعضــای دســتگیر شــده گــروه 
تروریســتی داعش در ســاخت انــواع بمب هــا مهارت 
کامل داشــته و ضمن تهیه اقالم  مذکــور قصد تخریب 

تاسیســات عمومی و قتــل عام مردم بی گنــاه کرمان را 
 داشــتند که  قبل از هر اقدام ایذایی دســتگیر شــدند. 
رئیــس دادگاه انقالب کرمان افــزود: همچنین این افراد 
باتوجه به شــناختی کــه از جغرافیای استان ،کشــور و 
فرهنگ و آداب و رســوم مردم داشــتند بــرای قتل عام 
گســترده مردم و ترور برخی شــخصیت هــا، طرح های 
زیادی را به طور مکتوب بــه گروهک داعش ارایه و خود 
 نیز جهت اجرای آن طرح هــا اعالم آمادگی کرده بودند. 
این مقام قضایی با اعالم اینکه متهم ردیف دوم دارای سابقه 
تحصیل در کشور امارات و همچنین یکی از دانشگاه های مروج 
تفکرات و اندیشه های وهابیت در کشور عربستان سعودی 
است ، خاطرنشان ساخت: افراد مذکور با عناصر اطالعاتی 
بیگانه ارتباط برقرار کرده و اطالعات مربوط به زیرساخت ها 
 و تاسیســات برق و غیره را به بیگانــگان ارائه می کردند. 
قربانــی افزود: با صدور کیفر خواســت، پرونده به دادگاه 

انقــالب اســالمی کرمان ارســال شــد و متهمان تحت 
عناوین مجرمانه  جاسوســی، اقدام علیــه امنیت داخلی 
کشــور از طریق عضویت در گروهک تروریســتی داعش 
و تبلیغ علیه نظام در شــعبه اول ایــن دادگاه محاکمه و 
بــه مجازات حبس طویل المدت محکوم شــدند که حکم 
صادره در دادگاه تجدیدنظر اســتان کرمــان مورد تایید 
 قرار گرفت و برای اجرا به دادگاه ارســال شــده اســت. 
وی علت و انگیزه اصلی این افراد را عناد و دشمنی با نظام 
جمهوری اســالمی ایران اعالم کرد. رئیس دادگاه انقالب 
کرمان هشدار داد: مخالن امنیت هرگز اجازه نخواهند یافت 
که امنیت پایدار منطقه به عنوان یک دست آورد بی بدیل را 
بازیچه خود قرار دهند و تمام حرکات و فعالیت های افرادی 
که قصد خدشه به امنیت کشور را داشته باشند مورد رصد 
اطالعاتی ســربازان گمنام امــام زمان )عج( بوده و قبل از 
هراقدام ایذایی در چارچوب قانون با آنان برخورد خواهد شد.

دادگاه حکم حبس 2 عضو داعش را تایید کرد

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: از آنجایی که 
گروهک های تروریستی مشکالت امنیتی و اختالفات 
قومی و مذهبی برای مردم دو کشور دوست و همسایه 
»ایران و پاکستان« ایجاد می کنند ضروری است دولت 

پاکستان با آنان برخورد جدی تری داشته باشد. 
سید دانیال محبی در دیدار کنسول پاکستان در زاهدان 
با وی در دفتر استاندار افزود: جمهوری اسالمی ایران تمام 
تــالش خود را برای برقراری امنیت در منطقه بکار گرفته 
اســت اما در آن طرف مرز کاستی هایی وجود دارد که باید 

دولت پاکستان آن را جدی تر مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: از آنجایی که مردم سیستان و بلوچستان و 
پاکستان به دلیل قرابت های فرهنگی، زبانی، قومی و مذهبی 
همواره با یکدیگر در تعامل نزدیک هستند ضروریست امنیت 
در منطقه فراهم شود تا روابط مردم 2 کشور سهولت پیدا 
کند.استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه برای توسعه 
فرهنگی و اقتصادی؛ زیر ساخت ها و امکانات امنیتی الزم 
اســت گفت: ایجاد پایگاه برای مخالن امنیت در پاکستان 
گالیه مندی زیادی را در این منطقه به همراه داشته است.وی 
تصریح کرد: مسئوالن امنیتی پاکستان باید با تروریست هایی 
که با انجام جرم و جنایت، گروگانگیری و زیرپاگذاشــتن 
قوانین به مردم دو کشور خسارت می زنند قاطعانه برخورد 

کنند.محبــی ایجاد و فعالیت معابــر و بازارچه های مرزی 
را فرصت خوبی بــرای افزایش مبادالت اقتصادی میان 2 
کشــور ایران و پاکستان عنوان کرد و افزود: از آنجایی که 
هر چه تبادالت و مراودات مرزی افزایش یابد سود آن برای 
مردم منطقه مضاعف خواهد بود انتظار اســت مســئوالن 
پاکستانی نســبت به رفع مشکالت بازارچه های مرزی در 
مرزهای خود اهتمام جدی داشــته باشــند.وی گفت: در 
طول سال های گذشــته مصوبات زیادی میان سیستان و 
بلوچستان و پاکستان به تصویب رسیده که اجرایی نشده 
است.استاندار سیستان و بلوچستان بر فراهم شدن امکانات 
بهتر ســفر گردشگران و زائران پاکســتانی به ایران و رفع 
مشکالت از سوی مسئوالن کنسولگری پاکستان در زاهدان 

در بخش های مختلف تاکید کرد.
کنسول پاکستان در زاهدان نیز در این نشست با بیان 
اینکه مشکل امنیت و مخالن آن به مرور زمان حل شدنی 
اســت گفت: با توجه به وسعت زیاد مرز میان سیستان و 
بلوچستان و پاکستان اقدامات مختلفی برای برقراری امنیت 
در منطقه نظیر برقراری خط ارتباطی بین اسالم آباد - تهران، 
مســدود کردن معابر مرزی و استقرار نیروهای مرزبانی در 
برخی مناطق مورد نیاز مورد توجه دولت پاکســتان قرار 

گرفته است.

استاندار سیستان و بلوچستان:

دولت پاکستان باید با تروریست ها جدی تر برخورد کند
رئیس مرکز شــماره گذاری پلیس راهور ناجا از 
تغییر ســاعت پذیرش در مراکز تعویض پالک در 

پایتخت خبر داد.
به گزارش فارس، ســرهنگ علی محمدی با اشاره به 
تغییر ساعت کاری ادارات در پایتخت، گفت: بر این اساس 
ساعت پذیرش مراکز شماره گذاری و تعویض پالک در تهران 
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۶ تا 13 و پنجشنبه از ساعت 
۶ تا 11 خواهد بود.وی تاکید کرد: این ساعت، ساعت پذیرش 
مراکز بوده و در صورتی که شهروندان در داخل مراکز پذیرش 
شده باشند تا هر ساعتی که کار آنها ادامه داشته باشد نسبت 

به ارائه خدمات به این افراد اقدام می شود.

رئیس قوه قضائیه، دستورالعمل اجرایی »کنترل 
مجرمان حرفه ای و سابقه دار« را ابالغ کرد.

به گزارش روابط عمومــی قوه قضائیه، در این ابالغیه 
هدف از دســتورالعمل اجرایي کنترل مجرمان حرفه اي و 
سابقه دار، شناسایی، تشکیل بانک اطالعاتی روزآمد، اطالع 
از آخرین وضعیت حبس، رهایی و آزادی، اشراف اطالعاتی و 
رصد اقدامات و سلب هرگونه تحرک و اقدام سوء، پیشگیری 
از تکرار جرم و افزایش هزینه  ارتکاب جرم مجدد در راستای 
اصالح رفتارهای مجرمانه مجرمان ســابقه دار، حرفه ای و 
خطرناک و ایجاد هماهنگي بین سازمان ها و نهادهایي که 

با این مجــرمان در ارتباط هستند، اعالم شده است.

مدیر پیش بینی و هشــدار سازمان هواشناسی 
کشور گفت: آخر هفته دمای هوا در نوار شمالی کشور 

افزایش می یابد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان هواشناسی کشور، 
احد وظیفه اظهارداشت: امروز و فردا در جنوب سیستان  و 
ص بلوچستان، بخش هایی از هرمزگان و ارتفاعات زاگرس 
جنوبی در اســتان های فارس و کرمان و نیز مناطق جنوب 
فارس در ســاعات بعدازظهر و اوایل شــب رشد ابر، بارش 
پراکنــده باران گاهی رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد . 
طی این مدت برخی مناطق شمال شــرق و شرق کشور در 
ساعات بعدازظهر و اوایل شب وزش باد شدید گاهی همراه 
با گرد و خاک خواهند داشــت و شدت باد در منطقه زابل 
بیش تر خواهد شــد.وظیفه افــزود: از لحاظ دمایی امروز و 
فردا دمای هوا در نوار شمالی کشور افزایش می یابد که در  
ســواحل دریای خزر افزایش محسوس تر خواهد بود ولی از 
روز شــنبه با شمالی شدن جریانات کاهش دما و بارندگی 

در سواحل دور از انتظار نمی باشد.

گشت مشترک تعزیرات و بازدید از فروشگاه های 
لوازم خانگی دیروز با حضور نمایندگان دستگاه های 
نظارتی در محدوده ســه راه امیــن حضور تهران 

برگزار شد.
به گزارش ایرنا، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در 
حاشیه بازرسی و گشت مشترک تعزیرات از فروشگاه های 
لــوازم خانگی در محدوده ســه راه امین حضور تهران در 
جمع خبرنگاران، باهشدار به تولیدکنندگان و واردکنندگان 
لــوازم خانگی گفت: مردم گرانفروشــی و فروش اجباری 
چندمحصول )فروش سبدی( را به سازمان های تعزیرات، 
حمایت و صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند تا به عنوان 

فروش اجباری اقدام به تشکیل پرونده تخلفاتی شود.
یاســر رایگانی افزود: در راستای اجرای مصوبات ستاد 
تشدید مبارزه با اختفا و احتکار شرکت هایی که با نرخ ارز 
دولتــی و مرجع کاال وارد می کنند و تولیدکنندگانی که با 
ارز دولتــی اقدام به ورود قطعات می کنند، رصد بازار لوازم 
خانگی انجام می شــود و این بازدید و بازرســی ها از همه 

صنوف ادامه دارد.
رایگانــی با بیان اینکه از امــروز تک تک انبار های این 
شــرکت ها در معرض گشت های مشــترک تعزیرات قرار 
می گیرد، ادامه داد: هدف ما این نیست که آرامش بازار را 
برهم زنیم، بلکه عالقه مندیم در تعامل با اصناف، اتحادیه ها 
و کاسبانی که در سطح عرضه فعالیت می کنند، به آرامش 

بازار کمک کنیم.
وی اظهار داشت: می خواهیم بدانیم چه اتفاقی افتاده 
که شرکت های تولیدکننده و واردکننده که تا چند ماه قبل 
با تبلیغات گســترده در رسانه ها اقدام به شرایط اقساطی 
فروش می کردند، در حال حاضر و در وضعیت موجود حرف 
از فروش سبدی محصوالت می زنند و عمال از ارائه محصول 

به بازار خودداری می کنند.
برخورد قانونی با برهم زدن نظم اقتصادی

معاون حقوقی و رئیس  گشــت های مشترک تعزیرات 
تهران هم در بازدید از فروشــگاه های لوازم خانگی سه راه 

اضافه قیمت 4 میلیون و 600 هزار تومانی یخچال جهیزیه به خریدار پس داده شد

بازرسی گشت تعزیرات از »امین حضور« 

امین حضور گفت: این گشت تعزیرات اخطاری است برای 
افــرادی که قصد اخالل در نظام اقتصادی، گرانفروشــی و 

تضییع حقوق مصرف کنندگان را دارند.
بهمن حســن بیگی اظهار داشت:  با توجه به گزارشات 
عدیده  مبنی بر گرانفروشی و عدم عرضه لوازم خانگی در این 
مراکز، بازرسی از این واحدها در دستورکار قرار گرفته است.

حسن بیگی ادامه داد: عملکرد عرضه کنندگان خرد و 
شــرکت های نمایندگی واردکننده لوازم خانگی را بررسی 
می کنیم تا از نزدیک کمبودهایی که در ســطح بازار وجود 

دارد، پیگیری شود.
وی خاطرنشــان کرد: افرادی به صورت داللی و امتناع 
از عرضــه لوازم خانگــی از کمبود لوازم خانگــی در بازار 
سوءاستفاده می کنند و تعزیرات در پی برخورد قاطع با آنها 
است.قاضی تعزیرات یادآور شد: با افرادی که باعث برهم زدن 
نظم اقتصادی می شوند، بر اساس قانون تعزیرات و حمایت 
از مصرف کننده برخورد شــدیدی خواهیم داشت.حســن 
بیگی تصریح کرد: کاالهایی که در انبارها دپو شده باشند، 
پس از کشف باید در چارچوب قانون تعزیرات حکومتی به 

مردم عرضه شوند.
روایت فروشندگان از اوضاع بازار

در این بازدید، فروشــندگان در گفت و گو با رسانه ها و 

قاضی تعزیرات اظهار داشتند که موجودی کاال در بازار کم 
اســت و علت آن این است که برندهای اصلی خارجی کاال 
وارد نمی کنند و برخی هم کاالها را در انبارها احتکار کرده اند.

یکی از فروشــندگان برندهای خارجی گفت: تنها در 
اردیبهشت ماه امسال 10 تا 12 درصد قیمت لوازم خانگی 
افزایش یافت که این میزان به تایید سازمان صنعت، معدن 
و تجارت رسید و اکنون مسئله این است که موجودی کاال 

در بازار کم است.
وی افزود: در حال حاضر یخچال، ماشین لباسشویی و 
ماشین ظرفشویی برندهای خارجی در بازار موجود نیست.

فروشنده دیگری نیز گفت: جلوی ورود لوازم خانگی را 
گرفته اند و هرکــس هم که کاال دارد، در انبارها دپو کرده 

و عرضه نمی کند.
کاال در انبارها موجود است

در ادامه این بازرسی ها، تیم گشت به یکی از انبارهای 
بزرگ کاال در محدوده خیابان افسریه رفت تا موجودی کاال 

در انبارها را مورد بررسی قرار دهد.
در سوله های بزرگ این انبار انواع و اقسام کاالها از جمله 
لوازم خانگی موجود بود؛ برندهایی که فروشندگان در سه راه 

امین حضور اظهار می داشتند که موجود نیست.
میزان انبوهی لوازم خانگی در این انبار وجود داشــت، 

البته این کاالها به چه قیمت و با چه شرایطی به بازار عرضه 
می شود، جای بررسی دارد.

ماموران تعزیرات اضافه قیمت جهیزیه را 
برگرداندند

ماموران تعزیرات در بازدید از فروشگاه های سه راه امین 
حضور با اطالع از گرانفروشــی یکی از فروشندگان، وی را 
مجبور به برگرداندن مبلغ اضافه دریافتی به خریدار کردند 

که بیش از قیمت واقعی کاال بود.
حین برگزاری این گشت مشترک، مادر و دختری که 
یخچالی برای جهیزیه به مبلــغ 15میلیون تومان خریده 
بودند، با بررســی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت 
متوجه شدند که قیمت واقعی این کاال، 10 میلیون و ۴00 

هزار تومان است.
بازرس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت همراه این 
خریدار به فروشگاه مربوطه مراجعه کرد و فروشنده مجبور 

به بازگرداندن مابه التفاوت مبلغ به خریدار شد.
گفتنی اســت، شــهروندان می توانند شــکایات خود 
را از طریــق ســامانه پیامکــی 300000135 ســازمان 
تعزیــرات حکومتــی یا شــماره تلفــن 12۴ بازرســی 
 ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت ثبــت و پیگیری 

کنند.

تغییر ساعت پذیرش مراکز 
تعویض پالک پایتخت

پیش بینی افزایش دما 
در نوار شمالی کشور

رئیــس  اداره منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
شهرستان گالیکش در شــرق استان گلستان از 
وقوع آتش سوزی در جنگل های نیلکوه در مجاورت 

کارخانه سیمان پیوند این شهرستان خبر داد. 
بهزاد نجفی در گفت و گو با ایرنا افزود: بعداز ظهر سه 
شنبه به دلیل انفجاری که برای برداشت از معدن کارخانه، 

در دل کوه روی داده است آتش سوزی بوقوع پیوست.
وی گفت: منطقه آتش گرفته سخت گذر بوده و تالش 

برای اطفای کامل حریق ادامه دارد.
بنا بر این گزارش، آتش ســوزی در جنگل های شرق 
گلستان در فصل تابستان به دلیل گرما و خشکی بیش از 
حد هوا و عمدتا به دلیل بی احتیاطی و بی مباالتی عوامل 
انسانی همچون آتش زدن بقایای برداشت محصول بویژه 
در مزارع حاشیه جنگل رخ می دهد و در دو هفته گذشته 
عالوه بر آتش سوزی در پارک ملی گلستان، چندین مورد 
آتش سوزی در مناطق جنگلی شهرستان های گالیکش، 
مینودشــت، کالله و مراوه تپه رخ داده و صدها هکتار از 

مناطق جنگل و مرتعی را تخریب کرده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری 
گفــت: در حال حاضر ۱۲ هزار نفــر به دلیل صدور 
چک بی محل در زندان به سر می برند، که در صورت 
اصالح قانون چک، دیگر شــاهد این تعداد زندانی 

چک نخواهیم بود.
به گزارش تســنیم، میرهادی قره سیدرومیانی با بیان 
اینکه بر اساس آخرین آمار اعالمی سازمان زندان ها حدود 
18 هزار زندانی بدهکار غیرعمد نظیر بدهی چک و مهریه 
در زندان های کشور به ســر می برند، افزود: بیشترین آمار 
زندانیان جرائم غیرعمد را بدهکاران مهریه و چک تشکیل 
می دهند که بدون پشتوانه مالی اقدام به صدور چک کرده اند.
قره سیدرومیانی ادامه داد: سال گذشته حدود 11 هزار 
زندانی جرائم غیرعمد که حجم بدهی آنان حدود 10 هزار 
میلیارد ریال بود، توسط ستاد دیه و حمایت های مردم آزاد 
شدند. ۴0درصد از این حجم بدهی با تالش مددکاران ستاد 
دیه به گذشــت شاکیان پرونده ها منتهی شد، ضمن اینکه 
باالترین کمک طی سال های گذشته به ستاد دیه کمک 25 

میلیارد ریالی یک خیر جوان بوده است.
وی اظهار داشت: ارزیابی مستقیم از کمک های خیرین 
به ســتاد دیه امکانپذیر نیست، چون بسیاری افراد به طور 
ناشــناس و در سکوت کمک می کنند، اما نتیجه مستقیم 
و غیرمســتقیم این کمک ها در آزادسازی زندانیان نمایان 
می شود.معاون وزارت دادگستری با  اشاره به حضور سه هزار 
بدهکار مهریه در زندان، گفت: طی سال گذشته بالغ بر 530 
میلیارد ریال با برگزاری 2۴3 جشن گلریزان در کشور توسط 
نمایندگی های ستاد دیه و خیرین جمع آوری شد. محکومان 
مالــی نظیر مهریه معقول و نفقه، ایراد صدمه بدنی و قتل 
غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی، صدمات ناشی از حوادث 
کارگاهــی و چک های بالمحل غیر کالهبرداری، زندانیانی 
هستند که از کمک های حمایتی ستاد دیه بهره مند می شوند.

وی افزود: بخشــنامه ســاماندهی زندانیان و کاهش 
جمعیت کیفری زندان ها که در شــهریور سال ۹5 توسط 
رئیس  قوه قضائیه صادر و ابالغ شد نقش موثری در کاهش 
جمعیت کیفری زندان ها داشــته است و اگر این بخشنامه 
به صورت قانون درآید تاثیر زیادی در کاهش آمار زندانیان 

به جا خواهد گذاشت.

دادســتان عمومی و انقالب شیراز از دستگیری 
مربی ورزشی متجاوز به یک نوآموز در شیراز خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ بر اساس 
اعالم روابط عمومی دادگستری فارس، دادستان عمومی و 
انقالب شیراز گفت: با انتشار خبری درخصوص تجاوز یک 
مربی ورزشــی به یک نوآموز در این شهرســتان، متهم در 

سریع ترین زمان پس از وقوع حادثه دستگیر شد.
علی صالحی  ادامه داد: فرد متهم که ۴0 ساله و بدون 
سابقه کیفری است، پس از اقدام مجرمانه بالفاصله دستگیر 

و هم اکنون با قرار بازداشت در زندان به سر می برد.
وی تصریــح کرد: برای متهم قرار جلب به دادرســی و 
کیفرخواســت صادر شــده، و پرونده هم اکنون در محاکم 
کیفری یک استان فارس مطرح و در حال رسیدگی است.

صالحــی اضافه کرد: در خصوص فرد متهم قرار نظارت 
قضایی، منع کامل وی از فعالیت ورزشی و مربی گری صادر 

و مجوز فعالیت وی لغو می شود.
وی افزود:  این پرونده تنها یک نفر شاکی دارد و تاکنون 

شخص دیگری از متهم شکایت نکرده است.

از سوی رئیس قوه قضائیه 

دستورالعمل اجرایی »کنترل مجرمان 
حرفه ای و سابقه دار« ابالغ شد

جنگل های گالیکش
 طعمه حریق شد

12 هزار نفر به خاطر چک 
بی محل در زندان هستند

مربی ورزشی متجاوز به نوآموز دستگیر شد


