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کشف مواد مخدر
اهواز – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی خوزستان از اجرای طرح 

مبارزه با سوداگران مرگ و کشف مواد مخدر خبر داد.
 ســرتیپ حیدر عباس زاده اظهارکــرد: ماموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر شهرســتان های بهبهان، هندیجــان و آبادان با اقدامات 
اطالعاتی باند تهیه و توزیع  مواد مخدر را شناسایی و در پنج عملیات 
غافلگیرانه 12 قاچاقچی را دســتگیر و مقدار 139 کیلو و 970 گرم 

مواد مخدر کشف کردند.
وی اضافه کرد: همچنین تعداد شش دستگاه خودرو نیز توقیف 

شد.
احتکار روغن خوراکی

ساری – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر ، گفت: 
ماموران پلیس آگاهی این شهرستان با انجام اقدامات اطالعاتی موفق 

به شناسایی یک محتکر مواد غذایی در این شهرستان شدند.
سرهنگ ابراهیم شجاعی افزود: ماموران با هماهنگی  های قضائی و 
همکاری ماموران اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بهشهر در 
بازرســی از محل نگهداری کاال 1۸0 کارتن روغن خوراکی به ارزش 

۴۵ میلیون ریال کشف کردند.
وی اضافــه کــرد: در این رابطه یک متهم دســتگیر و به مرجع 

قضائی معرفی شد.
سوخت قاچاق

همدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی اســتان همدان گفت: 
پلیس آگاهی موفق به کشف 30 هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان 

بهار شدند. 
سرتیپ بخشــعلی کامرانی صالح افزود: نیروهای پلیس آگاهی 
در حین گشت زنی در سه راهی »حسن قشالق« بهار به راننده یک 
دســتگاه کامیون مشــکوک که پس از توقیف آن مشخص شد که 
راننده این خودرو بدون داشــتن هیچگونه مدارک و مستندات اقدام 

به جابجایی محموله سوخت نفت سفید کرده است.
کالهبرداری اینترنتی 

اصفهان – خبرنگار کیهان: رئیــس پلیس فضای تولید و تبادل 
اطالعات اســتان اصفهان از دســتگیری فردی که از طریق یکی از 

شبکه های اجتماعی اقدام به کالهبرداری کرده بود، خبرداد. 
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی گفت: در تحقیقات اولیه مشخص 
شد حدود پنج ماه پیش، شاکیه با فردي که خود را خواستگار معرفي 
کرده آشنا شده که بعد از مدتي وي در یکي از شبکه های اجتماعي با 
عناوین مختلف، احساسات شاکي را جریحه دار کرده و با این روش از 
او پول دریافت مي کند و زماني که شاکي پول خود را طلب مي کند 

از بازپرداختن امتناع می ورزد.
وي افزود: کارشناسان این پلیس نسبت به پیگیري موضوع اقدام و 
با بکار گیري شگردهاي پلیسي، متهم را شناسایي و پس از هماهنگی 

با مرجع قضائی دستگیر کردند.
قاچاق سازمان یافته 

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف 
126 دســتگاه کانتینر سوخت قاچاق ســازمان یافته به ارزش 70 

میلیارد ریال خبر داد.
سرتیپ عزیزاهلل ملکی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، تیم ویژه ای 
متشــکل از کارآگاهان مجرب این پلیس با انجام اقدامات گسترده 
اطالعاتی و بررســی میدانی، ۵2 کانتینر که در یکی از اســکله های 
رسمی تحت عنوان محموله منواتیلن گلیکول و سنگ بارگیری شده 

بود، شناسایی کردند.
وی گفت: پس از فک پلمب و بررســی اســناد، مشــخص شد 
قاچاقچیــان با جعل اســناد گمرکی و اظهــارات خالف واقع تحت 
عنوان محموله ســنگ و منواتیلن گلیکول اقــدام به صادرات مواد 
نفتی کرده اند که پس از هماهنگی قضائی، صاحب کاال دستگیر شد.

واژگونی خودرو
سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شهرستان گچساران گفت: 
براثر واژگونی خودروی پژو پارس در محور گچساران به باشت دو نفر 

کشته و یک نفر مجروح شد. 
سرهنگ ســید محمد موســوی افزود: در این سانحه رانندگی 
دو سرنشــین خودرو بر اثر شدت جراحات وارده در مسیر انتقال به 

بیمارستان جان باختند و راننده مجروح و تحت مداوا قرار گرفت.
وی عنوان کرد: کارشناس راهور علت این تصادف را سرعت زیاد 

و ناتوانی خودرو  در کنترل وسیله نقلیه اعالم کرد.
ریزش معدن

کرمان – باشگاه خبرنگاران جوان: دراثر ریزش معدن ذغال سنگ 
در جاده کوه باداموییه درکرمان یک نفرکشته و هفت نفر مصدوم شد. 
بنا بر این گزارش نیروهای امدادی بالفاصله بعد از دریافت گزارش 
حادثه بوسیله مرکز ارتباطات اورژانس پیش بیمارستانی، سه دستگاه 
آمبوالنس به محل حادثه اعزام گردید، اما متاسفانه یک نفر از کارگران 

به علت شدت جراحات وارد شده در دم جان باخت.
  همچنین دو نفر از مصدومین در محل حادثه بوسیله اکیپ های 
امدادی اورژانس پیش بیمارســتانی درمان ســرپایی شده و سه نفر 
دیگر جهت تکمیل مراحل درمانی به بیمارستان شهید باهنر کرمان 

منتقل شدند.
آتش در جنگل

گرگان – مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان از 
وقوع آتش ســوزی در ارتفاعات جنگلی درازنو در جنوب شهرستان 

کردکوی خبر داد.
ابوطالب قزلسفلو با بیان اینکه ۵0 نفر از نیروهای منابع طبیعی و 
اهالی محلی جهت مهار آتش سوزی اعزام شدند، گفت: هنوز اطالعات 

دقیقی از علت و وسعت آتش سوزی در دست نیست.
وی خاطرنشان کرد: فرماندار شهرستان و نیروهای منابع طبیعی 
و اهالــی محلی در منطقــه حضور یافته و تالش برای مهار و اطفای 

کامل حریق انجام شد.
کشف هرویین

مشهد - خبرگزاری صدا و سیما: فرمانده انتظامی تربت جام گفت: 
ماموران مبارزه با مواد مخدر این شهرســتان موفق به کشف و ضبط 
2۸ کیلو و 3۸0 گرم مواد مخدر از نوع هرویین فشرده از یک خودرو 

در محور تربت جام – مشهد شدند.
سرهنگ هوشنگ کیانی افزود: ماموران پلیس با دریافت اطالعاتی 
مبنی بر قصد قاچاقچیان برای انتقال مواد مخدر به مشــهد،  همه  
محورها را از سمت تربت جام تحت نظارت خود قرار دادند و در این 
رصد اطالعاتی یک دستگاه خودروی ۴0۵ و یک دستگاه موتورسیکلت 

را شناسایی  و متوقف کردند.
وی گفت: در بازرسی از این خودروعالوه بر کشف هرویین فشرده، 
۸00 گرم تریاک و 20 عدد فشنگ جنگی نیز کشف و در این رابطه 

دو متهم نیز دستگیر شدند.
انهدام باند سرقت

مشهد – تسنیم: فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری و متالشی 
شدن باند سرقت دوربین های مدار بسته در مشهد خبر داد. 

 سرهنگ آقابیگی گفت: سرقت های سریالی دوربین های مدار بسته 
در تعدادی مجتمع مسکونی در مشهد منجر به این شد که شناسایی 

عامل و یا عامالن ربایش این دوربین ها در دستور کار قرار گیرد.
وی بیان کرد: ســرنخ های به دســت آمده در این حوزه منجر به 
شناســایی چهره سارقان شد و ســه متهم در این زمینه در اقدامی 

غافلگیرانه دستگیر شدند.
آقابیگی افزود: این متهمان هر ســه دارای سابقه کیفری بودند و 

متعاقب دستگیری آنها مالخر دوربین ها نیز به دام پلیس افتاد.

تلویزیون عربســتان به نقــل از وزارت 
بهداشت این کشور از مشاهده سه مورد ابتال به 
بیماری وبا در جنوب عربستان منطقه مرزی با 
یمن خبر داد این در حالی است که وبا تاکنون 

جان دو هزار تن را در یمن گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری عربی 21، افراد مبتال به وبا سعودی نیستند و 
در حال حاضر در بیمارستان جازان واقع در 1000 کیلومتری جنوب غربی 

ریاض پایتخت عربستان تحت مراقبت های بهداشتی قرار دارند.
مقام های وزارت بهداشت عربستان درباره اینکه آیا موارد ثبت شده مربوط 

به یمن است یا مناسک حج ماه گذشته، توضیحی نداده اند.
وبا یک بیماری  ویروســی است که به  وسیله آب و غذای آلوده به بدن 
انسان منتقل و باعث اسهال شدید می شود و ممکن است در چند ساعت 

باعث مرگ فرد مبتال شود.
سازمان ملل ضمن ســرزنش کردن طرف های درگیر در جنگ یمن، 
عربستان وهم پیمانان بین المللی آنها را عامل گسترش بیماری وبا طی سه 

سال گذشته در یمن دانست.
سازمان جهانی بهداشت هشدار داده بود شیوع وبا در یمن که تاکنون 
بیش از 320 هزار نفر را مبتال کرده است، می تواند به شرکت کنندگان در 

مراسم حج امسال سرایت کند.
تجاوز گســترده عربستان ســعودی به یمن با حمایت آمریکا و رژیم 
صهیونیستی که از فروردین ماه سال گذشته آغاز شد، عالوه بر وارد کردن 
میلیاردها دالر خسارت به تاسیسات عمومی و زیربنایی آن کشور موجب 

به شهادت رسیدن هزاران تن از مردم یمن شد.
این تجاوز در زمینه بهداشــت و درمان مشکالت زیادی را برای مردم 

یمن و بخصوص کودکان و زنان ایجاد کرده است.

طوفان ســهمگین منگهوت که از دوشنبه 
وارد بخش هایی از جنوب چین شده، خسارات 
گسترده ای در این منطقه بر جای گذاشته است.
به گــزارش خبرگزاری اســترالیا، ایــن طوفان 
ســهمگین پس ورود به هنگ کنگ، موجب سقوط 

تعداد زیادی از کانتینرهای حمل کاال در بنادر این شــهر شد. همچنین در 
نتیجه این طوفان، شیشه  تکه تکه شده آسمان خراش های تجاری هنگ کنگ 

همانند ورق های کاغذ در آسمان پراکنده بودند.
منگهوت حین ورود به هنگ کنگ موجب لغو بیش از 900 پرواز شد، ولی 
با گذشت چند ساعت، طوفان قدرت خود را از دست داد و این روند موجب از 
سرگیری پرواز هواپیماها شد. با این حال، سیل در بخش هایی از هنگ کنگ 

و ماکائو جاری شده است و 3۸ رودخانه در نواحی اطراف طغیان کرده اند.
طوفان منگهوت در هنگ کنگ تلفات جانی نداشــته است، ولی بیش از 

200 تن زخمی شدند.
اداره هواشناســی هنگ کنگ این طوفان را »پادشاه طوفان ها« نامید و 
اعالم کرد: بیش از ۴۸ هزار قایق ماهیگیری در سواحل پهلو گرفتند و اجازه 
صید به آنها داده نشد. همچنین 29 هزار پروژه ساخت و ساز و 6۴0 سایت 

گردشگری در هنگ کنگ و ماکائو تعطیل شد.
طوفان منگهوت یکشنبه با سرعت 162 کیلومتر در ساعت پس از خروج 
از فیلیپین، نواحی جنوبی چین از جمله استان گوآنگ دونگ، بزرگترین استان 
چین، را درنوردید. تلویزیون مرکزی چین گزارش داد این طوفان بیش از 200 
میلیون یوآن ]29 میلیون و 100 هزار دالر[ خسارت بر جای گذاشته است.
درجه طوفان منگهوت که هنگام ورود به جنوب چین ۵ بود، پس از ورود به 
استان گوآنگزی در شمال چین به درجه 3 کاهش یافت و از قدرت آن کم شد.
خبرگزاری شینهوآ گزارش داد: بیش از 100 میلیون نفر در استان گوانگزی 
ساکن هستند که پیش از ورود طوفان منگهوت، حدود 2 میلیون و ۵00 هزار 

نفر از ساکنان آن، محل زندگی خود را ترک کردند.
طوفان منگهوت از اواسط هفته گذشته وارد فیلیپین شد و عالوه بر جاری 

شدن سیل و رانش زمین، 6۴ قربانی و ده ها نفر را زخمی کرد.

دوســتداران محیط زیست و دامپزشکان 
ایالت ویسکانسین، پنج سنجاب را که با دم هایی 
گره خورده از حرکــت باز مانده بودند از مرگ 

نجات دادند.
به گزارش از FOX9، دوســتداران محیط زیست 

در میلواکی ایالت ویسکانســین، پس از مشــاهده پنج سنجاب نابالغ که به 
دلیل گره خوردن دم هایشــان امکان حرکت را از دست داده بودند آنها را نزد 

دامپزشکان بردند.
دم این پنج سنجاب خاکستری، توسط الیاف پالستیکی و ساقه گیاهانی 
که مادرشان برای ســاخت النه مورد استفاده قرار داده بود با گره هایی کور 
به هم متصل شــده بود. این سنجاب ها که امکان حرکت نداشتند در نهایت 
با تالش بســیار برای جدا شدن از یکدیگر، دم هایشــان را یکی از ابزارهای 
اصلی برای حرکت و گرم شدنشان است، از دست می دادند یا در صورتی که 

نمی توانستند از هم جدا شوند در کنار هم تلف می شدند.
دامپزشکان پس از بیهوش کردن این پنج سنجاب، طی 20 دقیقه  موفق 
شدند دم ها را با کمترین آسیب ممکن از هم جدا کنند. سنجاب ها پس از به 
هوش آمدن مدتی تحت نظارت و درمان قرار گرفتند و حاال آماده بازگشت 

به طبیعت هستند.

مدیرکل پیشگیری های مردمی قوه قضائیه، گفت: 
اگر مردم بابت دادن وام ها و سودهای کالن گالیه مند 
هســتند یا بدهکاران کالن بانکی را می شناسند و 

مدرک و سندی هم دارند به ما حتما گزارش دهند.
به گزارش ایسنا، علی اصغر رفاهی دیروز در نشستی با 
اصحاب رسانه با بیان اینکه قرار بر این است که گزارش های 
برنامه سجام )سامانه جامع اطالعات مردمی( به صورت هر 
هفته بیان شــود، گفت: با نظر معاون اجتماعی قوه قضائیه 
چند ماهی است سامانه جامع اطالعات مردمی یا سجام در 
تمام استان های کشــور آغاز به کار کرده و مردم می توانند 
به عنوان ناظران پیشگیری ورود عملیاتی داشته باشند و ما 
هــم تعهد می کنیم با کمک مردم نظارت را عملیاتی کنیم. 
در شــرایط کنونی که جرایم اقتصادی در جریان اســت و 
افراد سودجو با سوءاستفاده به مردم ستم می کنند، می توان 
با سامانه سجام بسیاری از جرایم و تخلفات گمنام و مخفی 

را با کمک مردم، آشکار کرد.
 رفاهی با اشــاره به اینکه نظارت متمرکز توسط قوای 
سه  گانه انجام می شود، اظهار داشت: این نوع نظارت کافی 
نیســت و باید نظارت غیرمتمرکز را با کمک سامانه سجام 
تحقق بخشــید. سامانه سجام در کوتاه ترین زمان اطالعات 
را به عالی ترین مقامات قضایی و اجرایی شهر، شهرستان و 

استان می رساند.
وی با تاکید بر اینکه یکی از موضوعاتی که انتظار داریم 
مردم اطالعات آن را با کمک این سامانه ثبت کنند موضوع 

احتکار است، عنوان کرد: چند شب گذشته معاون اول قوه 
قضائیه تقاضای معرفی متخلفان اقتصادی را داشــتند، در 
این راســتا سامانه ســجام آمادگی دارد در هر نهاد و جایی 
که احســاس می شود پارتی  بازی و تخلف وجود دارد، ثبت 
و رســیدگی شود. برابر قانون اساسی احیای حقوق عامه از 
وظایف کالن قوه قضائیه است و هرجایی شهروندان موضوعی 
در حیطه تضییع حقوق احســاس کردند با ســامانه سجام 
اطالع رســانی کنند تا خیلی زود به دست مسئوالن قضایی 

و اجرایی برسد.
مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه 
داد: موضوع دیگر که می توان در این سامانه ثبت کرد مربوط 
به حوزه بانکداری است، اگر مردم بابت دادن وام ها و سودهای 
کالن گالیه مند هستند یا بدهکاران کالن بانکی را می شناسند 
و مدرک و ســندی هم دارند به ما حتما گزارش دهند. این 
گزارش  ها باید مســتند باشد. در موضوع قاچاق کاال و ارز و 
مسائل مربوط به کارگری و کارفرمایی هرجا مردم احساس 
کردند قاچاق در حال انجام اســت یا کارخانه آنها در حال 
تعطیلی است یا تعطیل شده است به قید فوریت آن را اطالع 
دهند و ما تعهد می کنیم سریع به این موارد رسیدگی کنیم.
رفاهی، خاطرنشــان کرد: در صورتی که نواقص فنی و 
بهداشــتی محیط های کارگری کــه در حال انجام فعالیت 
هستند نیز اطالع رسانی و ثبت شوند می توان از بروز حوادث 
کاری جلوگیری کرد و اگر این اتفاق نهادینه شــود حوادث 

کارگری کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه موضوع دیگری که در اولویت ســامانه 
سجام اســت اقدامات علیه محیط زیســت است، گفت: با 
توجه به اهمیت محیط زیســت اقدامات مجرمانه یا لطمه 
زدن به محیط زیست موضوعات ثبت شده در سامانه سجام 
سریعا رسیدگی می شــود. بحث زمین خواری، کوه خواری 
و ســاحل خواری یــا تصرف اراضی ملــی و دولتی از دیگر 
موضوعاتی اســت که در اولویت  رســیدگی ما پس از ثبت 
در سامانه سجام اســت. اگر گزارشی علیه فرد یا افرادی با 
مدارک به دســت ما برسد قطعا هشدارهای خصوصی را به 
افراد می دهیم و رســیدگی های الزم را انجام می دهیم و بنا 
داریم افرادی را به عنوان ناظر و دیدبان در سازمان ها مستقر 
کنیم. در این سامانه با مسائل شخصی مردم کاری نداریم، 
نمی خواهیم پرونده  های قوه قضائیه را بیشــتر کنیم بلکه 

رویکرد ما پیشگیری از وقوع جرم است.
مدیرکل پیشگیری های مردمی قوه قضائیه درخصوص 
ســنجش صحت مدارک ارائه شده در سامانه سجام، گفت: 
تاکنون بیش از 90 درصد مدارکی ارســالی، تایید شده اند. 
گزارش های واصله ابتدا به هســته  هایی می روند که بیش از 
۵0 نفر عضو دارند. در هر استان و شهرستانی مسئول سامانه 
ســجام وجود دارد و بعد از تایید سلسله مراتبی اینجانب با 
تایید گزارش، آن را برای مسئوالن ارسال می کنم و ممکن 
است در موضوعاتی مثل احتکار سریعا و در حد چند دقیقه 

گزارش  ها به دست مسئوالن برسد.

رفاهی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر اینکه مردم هرجا 
مشــاهداتی مانند بهره برداری از چاه های غیرمجاز و یا انبار 
سالح های غیرمجاز را داشتند در این سامانه برای ما گزارش 
دهند. در زمینه احتکار دارو یا هر زمینه دیگری که تخلف 
محســوب می شود در صورتی که به صورت مستند برای ما 
گزارش شــود پیگیری خواهیم کرد. تا این لحظه گزارشی 
برای احتکار دارو نداشتیم. در زمینه فرار مالیاتی هم هرجا 
شهروندان احساس کردند تخلفی در حال وقوع است آن را 

به ما گزارش دهند.
وظیفه شناسایی بدهکاران کالن بانکی

 بر عهده کیست؟!
این مســئول محترم، در حالی می گوید که »اگر مردم 
بابت دادن وام ها و ســودهای کالن گالیه مند هســتند یا 
بدهکاران کالن بانکی را می شناسند و مدرک و سندی هم 
دارند به ما حتمــا گزارش دهند«، که در این زمینه نکاتی 
را باید خاطر نشــان کرد؛ نخســت آنکه بدهکاران کالن با 
سیستم بانکی کشور روبرو بوده و مردم اصوال این افراد را نه 
می شناسند و نه این بدهکاران با مردم در تماس هستند که 

مردم آنها را بشناسند.
نکته دوم اینکه بدهکاران کالن بانکی به سیستم بانکی 
بدهکار بوده و اسامی آنان ثبت و ضبط شده است، این اسامی 
و مشخصات بدهکاران پیش نهادهای مسئول است نه مردم 
و حــال پیگیری اینکه مردم آنها را معرفی کنند عقالنی به 

نظر نمی رسد.

یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ حین 
حرکت در آزاد راه تهران-کرج، به شدت با سه 

دستگاه خودرو برخورد کرد.
ساعت 19 و ۵2 دقیقه شب دوشنبه تصادف شدید 
چند خودرو در آزاد راه تهران به سمت کرج به سامانه 
12۵ اعالم شد که به سرعت آتش نشانان ایستگاه  20 

به محل حادثه اعزام شدند.
 فرمانده آتش نشانان ایستگاه 20 آتش نشانی درباره 
جزئیات این حادثه اظهار کرد: یک دستگاه خودروی 
سواری پژو ۴0۵ حین حرکت در آزادراه تهران به سمت 
کرج، ورودی پیکان شــهر با یک خودروی سواری پژو 
206  برخورد و پس از انحرف از مســیر اصلی با یک 

دستگاه اتوبوس و مینی بوس تصادف کرد.
غالمرضا گودرزی افزود: در پی این حادثه راننده 
و دو سرنشــین خودروی 206 و راننده خودرو ۴0۵ 
دچار مصدومیت شدید شده و خودروی پژو ۴0۵ نیز 

از ناحیه موتور دچار آتش سوزی شد.
وی خاطرنشــان کرد: مصدومان قبل از رسیدن 
آتش نشانان از خودرو ها خارج و آتش سوزی خودروی 
پژو ۴0۵ با خاموش کننده دســتی توسط رانندگان 

خودروهای عبوری خاموش شد.
 آتش نشانان با اجرای عملیات ایمن سازی، از بروز 
خطرات احتمالی و نشت بنزین خودرو 206 جلوگیری 

کردند و مصدومان را تحویل عوامل اورژانس دادند.

رئیس  کل دادگاه های عمومی و انقالب تهران 
رتبه بندی جرائم نوجوانان طی 6 ماه امسال را 

اعالم کرد.   
عباس پوریانی در حاشیه بازدید از مجتمع قضایی 
شهید فهمیده به خبرگزاری میزان گفت: طبق قانون 
کلیه اعمال مجرمانه افراد زیر 1۸ ســال در مجتمع 
قضایــی ویژه رســیدگی به اعمال معــارض با قانون 
اطفال و نوجوانان رســیدگی می شــود که در تهران، 
مجتمع قضایی شــهید فهمیده برای این منظور در 

نظر گرفته شده است.
پوریانی افزود: در 6 ماه نخســت امسال رانندگی 

بدون پروانه با 3۵3 پرونده، بیشــترین آمار و در صدر 
جرائم نوجوانان است؛ همچنین ضرب و جرح عمدی 
با 33۵ مورد، سرقت مستوجب تعزیر 2۸9 مورد و ایراد 
صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر 
رانندگی 9۴ مورد و توهین به اشخاص 76 مورد بوده 
است.وی ادامه داد: ورودی پرونده در مجتمع قضایی 
شهید فهمیده درشش ماهه نخست امسال نسبت به 
سال گذشــته تقریبا ۵0 درصد کاهش داشته است؛ 
به عنوان نمونه در شــش ماهه سال گذشته رانندگی 
بدون پروانه 792 مورد بوده که امسال به 3۵3 مورد 

رسیده است.

رئیس  پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری 
باند هکر های حساب بانکی خبرداد.

به گزارش میزان، چندی پیش گزارشی از فعالیت های 
مشکوک دو پسرجوان در پای یکی از عابربانک های خیابان 
مالصدرای تهران به ســامانه 110 مرکز فوریت های پلیس 

گزارش شد.
با دریافت این خبر بالفاصله گشت کالنتری 1۴۵ ونک 
در محل حاضر و دو پسرجوان را در حالی که دوربین دستگاه 
عابربانک را پوشانده و مشغول نقد کردن چندین کارت هدیه 

بودند دستگیر کردند.
پس از دستگیری دو پسرجوان مأموران پلیس متوجه 
مرد جوانی شدند که 100 متر آن طرفتر سوار خودروی پژو 
پرشیای سفید رنگی مشغول زاغ زنی آنها بود. از آنجایی که 
ماجرا مشکوک به نظر می رسید راننده جوان خودروی پرشیا 

نیز با سرعت عمل مأموران پلیس محاصره و دستگیر شد.
 در بازرسی از دو پســرجوان و راننده خودروی پرشیا 

تعداد 3۵ کارت هدیه، ۸ کارت عابربانک، یک دستگاه پول 
شمار و یک دستگاه لپ تاپ کشف وضبط شد.

با انتقال ســه پسرجوان به کالنتری وقتی مأموران آنها 
را تحت بازجویی قرار دادند پرده از راز سرقت های یک باند 
تبهکاری برداشته شد. در اعترافات سه پسرجوان مشخص 
شد سردسته باند به نام امیر، 27 ساله از هکر های حرفه ای 
است که با شناسایی افرادی که وضعیت مالی مناسبی دارند، 
با شگرد و شیوه ای خاص و حرفه ای ابتدا اقدام به هک گوشی 
تلفن همراه آنها کرده و سپس با دسترسی به برنامه های بانکی 
نصب شــده و اطالعات شخصی این افراد در داخل گوشی 
حساب بانکی آنها را خالی و به کارت های دیگر منتقل کرده 
است.درادامه تحقیقات پلیس مشخص شد سردسته باند برای 
اینکه نقشــه های خود را عملی کند چندی پیش با دو پسر 
جوان در یکی از پارک های حاشیه ای تهران آشنا شده و از 
آنها درخواست کرده با شناسایی افراد معتاد اقدام به خرید 
کارت هــای بانکی آنها به قیمت ۵00 هزار تومان کنند و یا 

اینکه افراد معتاد را به بانک برده و پس از افتتاح حســاب 
کارت هایشان را با همان قیمت ۵00 هزار تومان از آنها بگیرند.

 رئیس پلیــس پیشــگیری تهران بزرگ بــا اعالم این 
خبرگفت: اعضای این باند عالوه بر استفاده از کارت های بانکی 
افراد معتاد، با خرید کارت های هدیه بانکی ۵00 هزار تومانی 
و همچنین کارت های سرقتی نیز اقدام به جابه جایی پول 
از حساب مالباخته می کردند که درحال حاضر این افراد به 
300 میلیون تومان کالهبرداری از این طریق اعتراف کرده اند.
سرهنگ کیوان ظهیری با اشاره به اینکه این پرونده برای 
بررسی های بیشتر به پلیس آگاهی تهران ارسال شده است، 
افزود: به شــهروندان توصیه می کنیم در صورت گم کردن 
کارت های بانکی خود بالفاصله اقدام به سوزاندن و یا تغییر 

رمز اول و دوم آن کنند.
وی ادامه داد: به هیچ عنوان شــماره رمز اول و یا دوم 
کارت خود را پشت عابربانک درج نکرده و ننویسند تا توسط 

سارقان و کالهبرداران مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 
منابع اســتاندار آذربایجان  غربی گفت: صدور 
کاالهای اساسی از مرزهای استان ممنوع است 

و با افراد خاطی برخورد می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس رضا حسینی اظهار 
کرد: عالوه بــر آن برای مبارزه با موضوع احتکار نیز 
باید مبارزه و برخورد جدی با عامالن داشــته و مردم 
باید در صورت مشاهده تخلف در موضوع احتکار، آن 

را با مراجع مربوطه در میان گذارند.
وی تصریح کرد: متاسفانه برخی به دلیل نوسانات 
ارزی، اقدام به قاچاق گوشت به خارج از مرزها کرده 

که با آن مقابله جدی می شود.
وی گفــت: فروشــندگان باید براســاس قیمت 
تمام شــده و ســود عادالنه محصوالت خود، به ویژه 
تولیدات داخلی را به فروش رسانند.حسینی با تاکید 
بر اینکه عرضه کنندگان گوشــت باید آن را به دست 
مصرف کننــده برســانند افزود: در این راســتا نباید 
ضعف نظارت و ضعف توزیع وجود داشــته باشــد و 
عرضه کنندگان گوشت نیز باید بتوانند گزارش توزیع 

را به بازرسان ارائه دهند.

صدور کاال از مرزهای 
آذربایجان  غربی ممنوع شد

دادستان عمومی و انقالب ایالم گفت: دریافت اخذ 
جرائم دیرکرد وام بانکی ممنوع است.

به گزارش تسنیم، افشار خســروی زاد با ابالغ دستور 
کتبی به بانک ها و موسســات مالی اســتان ایالم ، آنها را از 

اخذ دیرکرد تسهیالت برحذر داشته است.
وی در ادامه یادآورشده است: این اقدام در اجرای وظایف 

قانونی دادستان که صیانت از حقوق شهروندان است انجام 
می شود.خسروی زاد صدور دستور خود را مستند به تکلیف 
و »دســتور قضایی« به بانکها مبنی بر محاسبه اصل و سود 
تسهیالت دانست و خاطر نشان کرد: »مطابق قرارداد اولیه 
بدون اخذ جرایم« بانک ها و موسسات مالی حق اخذ دیرکرد 

تسهیالت را ندارند.

فرمانده ســپاه ناحیه رودسر از کشف یک انبار 
احتکار پوشک بچه در این شهرستان خبرداد و گفت: 

در این انبار ۳ هزار بسته پوشک بچه کشف شد.
به گزارش مهر، سرهنگ ناصر پورکریمی طی گفت وگویی 
با اشــاره به اطالع از دپوی مقداری کاال در یک انبار درشهر 
رودســر، اظهار کرد: در بازرسی از این انبار سه هزار بسته 

پوشک بچه و مقادیری لوازم بهداشتی کشف و ضبط شد.

وی به ارزش ریالی پوشک های کشف شده نیز اشاره کرد 
و افزود: براســاس برآوردهای صورت گرفته ارزش کاالهای 

کشف شده بیش از 2 میلیارد ریال است.
فرمانده سپاه ناحیه رودسر خاطرنشان کرد: این میزان 
کاالی کشــف شده به اداره تعزیرات حکومتی منتقل و فرد 
محتکر نیز با تشــکیل پرونده به مقامات قضایی شهرستان 

رودسر معرفی شد.

اخذ جرائم دیرکرد وام بانکی در ایالم ممنوع شد

کشف انبار احتکار پوشک در گیالن

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان 
از انهدام دو باند بین المللی قاچاق مواد مخدر و 
کشف بیش از یک تن و ۳۰۰ کیلوگرم انواع مواد 
مخدر در کرمان خبر داد و گفت: در این رابطه 
یک تبعه افغان از ســرباندهای اصلی قاچاق 

مواد مخدر بازداشت شده است. 
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمان، 
دادخدا ساالری افزود: سربازان گمنام امام زمان )عج( 
در اداره کل اطالعات اســتان پس از انجام یکسری 
اقدامات منســجم اطالعاتی و رصدهای شبانه روزی 
موفق شــدند دو باند فعال قاچــاق مواد مخدر که از 
مرزهای شرقی کشور وارد کشور شده بودند را مورد 
ضربه قــرار داده و مانع عبور مواد مخدر و توزیع آن 

در کشور شوند.
وی اعالم کرد: طی دو عملیات مجزا طی چند روز 
گذشته در مجموع بیش از یک هزار کیلوگرم تریاک، 
12۸کیلوگــرم هروئین، 293 کیلوگرم مواد مخدر از 
نوع حشیش به همراه مقادیری سالح و مهمات و چند 
دستگاه خودرو از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.
دادستان عمومی و انقالب مرکز کرمان با اشاره به 
اینکه این اســتان در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر 
قرار دارد افزود: طی رصد اطالعاتی مشــخص شــد، 
قاچاقچیان قصد انتقال این محموله سنگین مواد مخدر 
را از پهنای جغرافیایی این استان به سایر استان های 
عمقی کشور از جمله اصفهان، تهران و خارج از کشور 
را داشتند که با هوشیاری ماموران اداره کل اطالعات 
استان کرمان عملیات انتقال مواد مخدر آنان ناکام ماند.

دادستان مرکز استان گلستان از دستگیری فردی 
که گوشت االغ را به جای گوشت برزیلی می فروخت 

خبر داد.
به گزارش ایلنا، سیدرضا سید حسینی گفت: متهم این 
پرونده فراری است و دستور دستگیری او صادر شده است.
وی افزود: در منزل متهم تعدادی برچســب گوشــت 
برزیلی هم پیدا شده است که ما حدس می زنیم احتماال این 
فرد، گوشت االغ را به جای گوشت برزیلی می فروخته است.

دادستان مرکز استان با بیان اینکه بررسی ها همچنان 
ادامــه دارد به مــردم اطمینــان داد در پرونده هایی که با 
ســالمت و امنیت مردم سروکار دارد با جدیدت و قاطعیت 

ورود می کنیم .
 در پــی گزارش مردمی، یک االغ ذبح شــده در منزل 
فردی در گرگان یافت شــد که متهم پیش از دســتگیری 

گریخت.

مدیرکل انتقال خون استان تهران از فعالیت 
پنج مرکز جامع اهدای خون وصال، ســتاری، 
تهرانپارس، شهرری و صدر در روزهای تاسوعا و 

عاشورای حسینی خبر داد.
به گزارش انتقال خون استان تهران، سید مرتضی 
طباطبایی گفت: در مرکز جامع اهدای خون وصال طبق 
روال سال های گذشته سه شنبه 27 شهریور مصادف با 
شب تاسوعا تا ساعت 22، روز تاسوعا از ۸ صبح تا 12 
شب و روز عاشورا از 7 صبح تا 10 شب داوطلبان اهدای 

خون پذیرش می شوند.
طباطبایی با اشــاره به راه اندازی دو مرکز جامع در 
شــرق و غرب تهران در ماه های گذشته، افزود: مراکز 
جامع اهدای خون ستاری و تهرانپارس روز تاسوعا از ۸ 
صبح تا 12 شب و روز عاشورا از 7 صبح تا ۸ شب فعال 
هستند.وی با بیان اینکه دو مرکز جامع در شهرری و پل 
صدر در منطقه یک تهران به تازگی آماده بهره برداری 
شده اند، ادامه داد: این دو مرکز در تاسوعا از ساعت 1۵ 
تا 12 شب و در عاشورا از 7 صبح تا ۸ شب دایر هستند.

مدیرکل انتقال خون استان تهران با یادآوری اینکه 
پالســما ماده اولیه تهیه بســیاری از داروهای حیاتی 
است، خاطر نشان کرد: در سه مرکز وصال، تهرانپارس 
و ســتاری عالوه  بر اهدای خون، امکان اهدای پالسما 
نیز وجــود دارد و اهدا کنندگان می توانند بدون نوبت 
پالســما اهدا کنند.طباطبایی گفت: یک مرکز ســیار 
اهدای خون در پیشــوای ورامیــن نیز در خیابان امام 
خمینی)ره(، ابتدای بلوار شهید مهتدی، جنب هیئت 
کاشــی ها، روز تاسوعا از ســاعت 1۵ تا پایان مراسم و 
عاشورا از ساعت 7 تا 1۵ پذیرای عزاداران حسینی در 

این منطقه خواهد بود.
اهمیت نذر پالسما و پالکت

مدیرکل انتقال خون اســتان تهــران با تأکید بر 
اهمیت نذر پالســما و پالکــت در جهت تأمین اقالم 
دارویی حیات بخش در کشور گفت:  عزاداران حسینی 
می توانند جهت نذر خون خود در تاســوعا و عاشورای 
حســینی به مراکز فعال انتقال خون در تهران مراجعه 
کنند. طباطبایی به فارس گفت: امســال نذر خون را 
به صورت نذر پالســما و پالکــت درنظر گرفته ایم و با 
توجه به اهمیت داروهای مشــتق از پالســما و تأثیر 
آن در جهت نجات جان بیماران، عزاداران حســینی را 
تشویق به نذر پالسما و پالکت می کنیم. به گفته وی، 
داروهایــی همچون فاکتور ۸، فاکتور 9، آلبومین و... از 
جمله داروهای مشتق از پالسما هستند که مصرف آن 

برای بسیاری از بیماران ضروری است.

قول پیگیری قوه قضائیه در سریع ترین زمان: 

احتکار، زمین خواری وتخلفات بانکی و اقتصادی را
 در سامانه »سجام« گزارش دهید

تصادف زنجیره ای در آزاد راه تهرانـ  کرج

رانندگی بدون گواهینامه در صدر جرائم نوجوانان

اهمیت نذر پالسما و پالکت

5 مرکز اهدای خون تهران
 در تاسوعا و عاشورا فعال است

دستگیری باند تخلیه حساب های بانکی از طریق هک تلفن همراه 

انهدام 2 باند بین  المللی 
قاچاق در کرمان

مردی در گرگان گوشت االغ را به 
 جای گوشت برزیلی می فروخت

مدیرعامل ســازمان آتش نشانی سمنان از 
وقوع و مهار آتش ســوزی در انبار تولید زغال 
شــهرک صنعتی این شــهر خبر داد و گفت: 

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت. 
سعید اسماعیل پور در گفت وگو با مهر ابراز داشت: 
ساعت وقوع این آتش سوزی 1:11 بامداد دوشنبه بود 
که بالفاصله بعد از تماس نیروهای آتش نشانی به محل 

اعزام و آتش دقایقی بعد مهار شد.
وی افزود: برای مهار این آتش سوزی پنج آتش نشان 
و دو خودرو از دو ایســتگاه آتش نشانی به محل اعزام 

شدند که این عملیات حدود دو ساعت طول کشید.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی سمنان بابیان اینکه 
نیروهای این ســازمان بعد از رسیدن به آتش از چند 
جهت مختلف اقدام به مهار آن کردند، ابراز داشــت: 
با تالش آتش نشــان ها و مدیریت تیم آتش مهار و از 

سرایت آن پیشگیری شد.
اســماعیل پور اضافه کرد: خوشبختانه این حادثه 
تلفات جانی نداشــت اما خســاراتی به این انبار وارد 
شــد که بعد از کار کارشناسی می تواند برآورد ریالی 

آن را تخمین زد.
وی افزود: علت دقیق این حادثه در دست بررسی 
اســت اما باید گفت در انبارهایــی که احتمال وقوع 
آتش سوزی وجود دارد باید موارد ایمنی به دقت رعایت 
شود و کارکنان از قبل با نحوه مهار آتش آشنایی اولیه 
را داشته باشند این اقدامات می تواند تا رسیدن نیروهای 
آتش نشانی از شعله ور شدن بیشتر آتش پیشگیری کند.

آتش در انبار
 تولید زغال سمنان


