
کشف سوخت قاچاق
تایباد- خبرنگار کیهان: فرمانده مرزبانی اســتان خراســان رضوی گفت: 
مرزبانان این فرماندهی در ایســت و بازرسی هنگ مرزی تایباد 22 هزار و448 
لیتر ســوخت قاچاق به ارزش یک میلیارد و 429 میلیــون و 190 هزار ریال 
را کشــف کردند. ســردار جان نثار افزود: همچنین مرزبانان این فرماندهی در 
درگیری با قاچاقچیان و ســوداگران مرگ موفق به کشف بیش از 18 کیلوگرم 
هروئین شدند قاچاقچیان نیز با استفاده از تاریکی شب و نزدیکی به مرز به آن 

سوی مرز متواری شدند.
دستگیری ضارب پرستار

گرگان- مهر: دادستان عمومی و انقالب مرکز استان گلستان از دستگیری 
ضارب پرستار بیمارستان پنج آذر گرگان خبر داد.

حجت االسالم سید رضا سیدحسینی افزود: متهم حدود دو هفته پیش به 
عنوان همراه بیمار در بیمارســتان پنجم آذر گرگان حضور داشت که با پرستار 

بیمارستان درگیر و او را مورد ضرب و شتم قرار داد.
وی اضافه کرد: این فرد پس از ضرب و شــتم پرســتار، از بیمارستان فرار 

کرد و بازداشت شد.
به گفته سیدحسینی، این فرد سوابق متعددی دارد و حکم جلب او پیشتر 
از این هم صادر شــده بود، قاضی پرونده تا زمان صدور رای نهایی با قرار وثیقه 

یک میلیارد و 500 میلیون تومانی او را راهی زندان کرد.
وی اضافــه کرد: ایــن فرد به جرم حمل و توزیع چهــار هزار و 500 لیتر 
مشروبات الکلی هم تحت تعقیب بود که با حکم معاونت پیشگیری از وقوع جرم 

دادسرای مرکز استان و تالش پلیس دستگیر شد.
برخورد مرگبار دو خودرو

زاهــدان- خبرنگار کیهان: برخورد پژو 405 حامل گازوئیل قاچاق با پراید 
در محور »زاهدان- خاش« 2 کشته برجای گذاشت. سرهنگ »علی عارف نژاد« 
گفت: این تصادف در حوالی روستای »جو ن آباد« محور زاهدان- خاش روی داد.
در این حادثه متاسفانه راننده هر 2 خودرو به علت شدت جراحات وارده در 
محل حادثه فوت و اجساد با کمک نیروهای امدادی به سردخانه منتقل شدند.

علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.
رهایی گروگان

* جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان از رهایی گروگان 25 
ساله در ایرانشهر در کمتر از 48 ساعت خبر داد. 

ســرتیپ احمد طاهری افــزود: این آدم ربایی در بامداد هشــتم آذرماه 
جاری در یکی از خیابان های ایرانشهر روی داد و در بررسی اظهارات خانواده 
فرد گروگان گرفته شده، مشــخص شد متهمان با فرد گروگان گرفته شده 
اختالفات مالی داشــته اند و برای رهایــی او 60 میلیون ریال بدهی خود را 

مطالبه کرده اند.
وی گفت: کارآگاهان پلیس با استفاده از شیوه های نوین پلیسی تحقیقات 
گســترده ای را آغاز و در کمتر از 48 ســاعت مخفیگاه آدم ربایان را در یکی از 
روســتاهای بخش بمپور از توابع شهرســتان ایرانشهر شناسایی و در عملیاتی 
غافلگیرانه ضمن دســتگیری گروگانگیر 20 ســاله، گروگان 25 ساله را نجات 

دادند.
انفجار مین

ایالم- ایرنا: رئیس شبکه بهداشت و درمان دهلران گفت: براثر انفجار مین 
به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی در منطقه چم هندی بخش موســیان یک 

نفر مجروح شد.
اسداهلل مهاجر افزود: در این حادثه یک پیرمرد 60 ساله دچار قطع عضو از 

ناحیه پا و همچنین خونریزی شدید شده است. 
وی گفت: این مصدوم توسط نیروهای هنگ مرزی به درمانگاه شبانه روزی 
دهستان دشت عباس منتقل شد و پس از انجام خدمات اولیه پیش بیمارستانی 
و جلوگیری از خونریزی توســط آمبوالنس فوریت های پزشــکی درمانگاه به 

بیمارستان گنجوان اعزام شد.
گفتنی اســت هویت این فرد که آیا ایرانی است یا عراقی در دست بررسی 
است اما براساس شنیده ها این پیرمرد عراقی بوده و در حین چوپانی با مین و 

مواد منفجره برخورد و این حادثه به وجود آمده است.
واژگونی خودرو

سرویس شهرســتان ها: رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس استان اصفهان از 
واژگون شدن یک دستگاه سواری پژو 206 در جاده »قلعه شور« و فوت راننده 

و مجروح شدن 2 فرد دیگر خبر داد.
سرهنگ »جواد درستکار« اظهار داشت: متاسفانه در اثر این حادثه، راننده 
خودرو در دم فوت و 2 سرنشــین آن نیز به شــدت مجروح و به بیمارســتان 

منتقل شدند.
وی بیان داشت: علت وقوع این حادثه رانندگی توسط کارشناسان پلیس راه 

»اصفهان- شیراز« در دست بررسی است و اعالم خواهد شد.
برخورد 9 خودرو با یکدیگر

تبریز- خبرنــگار کیهان: به دنبال واژگونی 7 خــودرو در آزادراه تبریز- 
تهران و برخورد دو دستگاه از خودروها با خودروهای آتش نشانی 8 نفر مجروح 

شدند.
به گزارش آتش نشانی تبریز، در حین ارایه امدادرسانی توسط آتش نشانان 
اعزامی برای خودروی ال90 که در مسیر آزادراه پیامبر اعظم واژگون شده بود 
6 خودرو تویوتا، پژو 206 و 405، سمند و 2 دستگاه پراید نیز از مسیر منحرف 
و واژگون شــدند. در این حوادث تویوتا با خودروی امدادی آتش نشانی تبریز 
برخورد کرد و ســواری سمند نیز پس از تصادف با چرثقیل آتش نشانی، دچار 

آتش سوزی شد که حریق توسط آتش نشانان خاموش شد.
تعداد مصدومین با توجه به آســیب دیدگی 3 نفر از آتش نشانان به 11 نفر 

رسید و 8 مجروح سرنشین خودروها تحویل اورژانس شدند.
دستگیری سارق 21 کانتینر

بندرعباس- ایســنا: فرمانده انتظامی هرمزگان از دســتگیری کالهبردار 
میلیاردی و کشف 21 دستگاه کانتینر مسروقه خبر داد.

سرتیپ عزیز اله ملکی، گفت: 21 دستگاه کانتینر مسروقه به ارزش هشت 
میلیارد و 400 میلیون ریال کشف شد.

وی افزود: این کانتینرها در مالکیت شــرکت کشــتیرانی و یا تحت اجاره 
آن بوده از خطوط نقل و انتقال ســرقت شــده بود. وی خاطرنشــان کرد: در 
بررسی های اولیه مشخص شد تعدادی از کانتینرها در کارگاه های تولید کانکس 

در یکی از استان های مرکزی کشور کشف و توقیف شده است.
ملکی افزود: با بررسی تکمیلی صورت گرفته شخصی به هویت »ع.ج« که 
مالک یک شرکت تعمیر کانتینر بوده و نسبت به خروج کانتینر از اسکله آشنایی 

کامل داشته اقدام به خروج و فروش کانتینرها کرده است.
وی اظهــار کرد: بنا به مســتندات و اظهارات مالــکان کارگاه های خریدار 
کانتینرها، متهم با مخدوش نموده شماره سریال های کانتینرها و زدن برچسب 

شماره سریال اقدام به فروش آن ها کرده است.
وی بیان کرد: با هماهنگی قضائی و طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه 

متهم در مخفیگاهش دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
کشف سیگار خارجی قاچاق

سرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامی شهرســتان فریدن از کشف یک 
میلیون و 250 هزار نخ ســیگار خارجی قاچاق توســط ماموران پلیس امنیت 

عمومی این فرماندهی خبر داد.
ســرهنگ »رضا محمدی« اظهار داشت: در بازرســی از واحدهای صنفی 
شهرســتان »فریدن« یک میلیون و 250 هزار نخ سیگار خارجی از یک واحد 

صنفی کشف شد که مالک مدارک مربوطه را ارائه نداد.
وی با اشــاره به دســتگیری یک نفــر در این رابطه بیان داشــت: ارزش 
سیگارهای کشف شــده توسط کارشناسان یک میلیارد ریال اعالم شده است. 

فرمانده انتظامی فریدن از تحویل متهم به مراجع قضایی خبر داد.
واژگونی اتوبوس

مهریز- ایرنا: مســئول روابط عمومی بیمارســتان فاطمه  الزهرا)س( مهریز 
گفت: در اثر واژگونی خودرو اتوبوس در کیلومتر 40 جاده اصلی این شــهر به 

سمت انار استان کرمان 10 نفر زخمی شدند.
سیدعلی محمدحسینی افزود: زخمی ها با آمبوالنس به بیمارستان منتقل 

شدند.
وی ادامه داد: علت واژگونی خودرو از سوی کارشناسان پلیس راه در دست 

بررسی است.
مرگ 2 کارگر

سرویس شهرستانها: رئیس پلیس راهور استان قزوین از وقوع یک سانحه 
رانندگی و کشــته شــدن 2 تن از کارگران فضای ســبز در بلوار خلیج فارس 

شهرستان البرز خبر داد.
سرهنگ »مهرداد حسن پور« اظهار داشت: با حضور ماموران مشخص شد 
یک دســتگاه زانتیا با 2 کارگر فضای ســبز برخورد و یکی از کارگران به علت 
شــدت برخورد در دم فوت و کارگر دیگر مصدوم که بالفاصله توســط عوامل 

امدادی به مراکز درمانی اعزام شد.
وی با اشاره به اینکه علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راهور در حال 
بررســی اســت اضافه کرد: کارگر مصدوم پس از انتقال به بیمارستان به علت 

شدت مصدومیت فوت کرد.

حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

از کشته شدن  اندونزی  مقامات محلی 
۳1 کارگر به دســت چند فرد مسلح خبر 

دادند.
بنا بر اعالم مقامات محلی، چندین فرد مسلح 
به تعدادی کارگر که در یکی از بزرگراه های اصلی 
اســتان پاپوآ مشغول به کار بودند، حمله کرده و 

آنان را به قتل رساندند.
پلیس اندونزی با بیان اینکه اطالعات موجود در رابطه با این حمله مرگبار 
در حال بررسی است، اعالم کرد: اطالعات موجود حاکی از آن است که 24 نفر 
در کمپ کارگران کشــته شدند. همچنین هشت نفر دیگر موفق به فرار شدند، 
اما اکنون گزارش ها حاکی از کشته شدن هفت نفر از آنان است و تنها یک نفر 

موفق به فرار شده  است.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، پلیس اعالم کرده  است: یکی از کارگران 
در حال تماشــا و عکس گرفتن از تظاهرات استقالل طلبانه بوده و این گروه از 
افراد مسلح نیز با جنبش پاپوآی آزاد مرتبط بوده اند. این کار موجب عصبانیت 

افراد مسلح شده  و بنابراین به کارگران حاضر در کمپ حمله کرده اند.

حمله مرگبار افراد 
مسلح به کارگران 

اندونزیایی

دختری کویتی با ســر کردن شالی از 
جنس طــا و پخش ویدئــو آن در فضای 

مجازی جنجال به پا کرده است.
بنــا بر اعالم اســپوتنیک، در این شــال 2 
کیلوگرم طالی 22 عیار به کار رفته است. در این 
ویدئو دختر کویتی در حالی که با شال 75 هزار 

دالری  اش فخرفروشــی می کند، نظر دیگران را درباره خودش می پرســد! این 
اقدام با واکنش های منفی مواجه شده است. زیرا کاربران معتقدند که این دختر 
با شال طالیش به جای حفظ حجاب سعی در خودنمایی و  اشرافی گری دارد.

گفتنی اســت، چندی پیش مردی 32 ســاله هندی با تعدادی گردنبند، 
ساعت و مچ بند طالیی لباسی قیمتی برای خود تهیه کرد که 6 قطعه الماس نیز 
روی آن تعبیه شده بود. وی در مصاحبه با یکی از رسانه ها گفته بود: با وجودی 
که من زیباترین مرد دنیا نیستم، هیچ زنی قادر به گذشتن از من نیست و همه 

مرا مرد طالیی خطاب می کنند!

فخرفروشی 
دختر کویتی با 

شال طال!

نروژی  عکاس  یک 
گوزن  یک  از  تصاویری 
پوستی  که  شمالی  نادر 
دارد،  ســفید  کامــا 

منتشر کرده است.
به گزارش بی بی سی، »مادز نوردسوین«، 24 ساله اهل اوسلو می گوید که 
در هوای برفی در حال پیاده روی با دوســتانش در شــمال نروژ بوده که با این 

بچه گوزن برخورد می کند.
او پس از انتشار تصاویر این گوزن کمیاب در اینستاگرام خود نوشت: گوزن 

تقریبا در میان برف نامرئی بود!
بنا به این گزارش، گوزن های سفید بسیار نادرند. در سال 2016 هم یکی از 

آنها در کنار جاده ای در ماال واقع در شمال سوئد رویت شده بود.
ظاهر غیرعادی آنها ناشــی از یک تفاوت ژنتیکی است که رنگدانه ها را از 
پوســت زایل می کند. براساس بعضی از ســنن اسکاندیناوی، رویت یک گوزن 

سفید خوش شانسی می آورد.
نوردســوین به خبرگزاری »کیترز« گفت که موقع پیاده روی در کوه این 

موجود کوچک حیرت انگیز را دیده است.
او گفت: گوزن خیلی به من نزدیک شــد و به چشــمان هم خیره شدیم. 
متوجه شد که من قصد بدی ندارم برای همین خیلی آرام بود. رفتارش طوری 
بود که انگار برای دوربین من ژست گرفته او خیلی کنجکاو و شیرین بود، مثل 

یک کاشف کوچک.
حیوان دقایقی بعد از او و دوســتانش دور شــد و به طرف مادرش که لبه 

جنگل ایستاده بود، رفت.
نوردســوین این برخورد را »خیلی جادویــی« و همانند »لحظه ای از یک 

داستان افسانه ای« توصیف کرد.

مشاهده یک 
گوزن سفید 
نادر در نروژ

برخورد یک  از  آمریکایی  رســانه های 
مرکز  با ساختمان  کوچک  هواپیمای  فروند 
درمان کودکان مبتا به اوتیســم در ایالت 

فلوریدا خبر دادند.
به گزارش ایسنا، به دنبال برخورد یک فروند 
هواپیمای کوچک با مرکز درمان کودکان مبتال به 

اوتیســم، کودکان و مربیان توانستند از داخل ساختمان فرار کرده و جان خود 
را نجات دهند.

در این حادثه تنها خلبان و دیگر مســافر هواپیما کشــته شدند و تلفات 
دیگری نداشته است. 

تصاویر اولیه منتشر شــده از زمان وقوع حادثه نشان می دهد که هواپیما 
روی زمین و به سمت ساختمان لیز خورده است.

به گزارش اسکای نیوز، گفته شده خلبان هواپیما مدت کوتاهی پس از بلند 
شدن از روی زمین در تماس با برج مراقبت وضعیت اضطراری اعالم کرده  بود، 

چرا که یکی از موتورهای هواپیما از کار افتاده بود.

برخورد 
هواپیما با یک 
مرکز درمانی 

پلیس به دنبال دستگیری عوامل آتش زدن 
مردم در پارک ها

خبرگزاری صدا وسیما- رئیس پلیس پایتخت گفت: 
تصاویری در فضای مجــازی مبنی بر آتش زدن افراد در 
پارک ها منتشر شده است که بالفاصله پلیس پایتخت وارد 
عمل شــده است و به مردم قول می دهیم که در کمترین 

زمان ممکن آنان را دستگیر کنیم. 
مهلت بخشودگی دو برابری جرائم رانندگی تا پایان آذر

ایســنا- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: 
شــهروندان تنها تا پایان آذر ماه فرصت دارند تا نســبت 
به پرداخت جریمه های ثبت شــده تا پایان ســال 96 در 
سامانه پلیس که مشــمول بخشیدگی جریمه دو برابری 
شــده جریمه اقدام کنند، در غیراین صورت و پس از آن، 
جریمه دو برابری به مبلغ اصل جریمه اضافه خواهد شد.

بررسی پرونده آزار دانش آموزان 
اصفهانی در پزشکی قانونی

فارس- احمد شــجاعی رئیس پزشکی قانونی کشور در 
ارتباط با پرونده آزار تعدادی از دانش آموزان دبســتانی در 
استان اصفهان گفت: پرونده این افراد و خاطیان به پزشکی 
قانونی ارجاع شده و جزئیات آن در حال بررسی است. نتیجه 

این پرونده به زودی مشخص و اعالم خواهد شد.
پاسخ گویی به بیمه شدگان سازمان بیمه 

سامت از طریق سامانه 1۶۶۶ 
میزان- مدیرکل بیمه سالمت استان تهران گفت: سامانه 
1666 برای ارتباط مستقیم بیمه شدگان با اداره های کل استانی 
بیمه ســالمت راه اندازی  شــده و بیمه شدگان هر نوع سؤال و 

مشکلی داشته باشند از طریق این سامانه پاسخ داده می شود.  
نرده های چهارراه ولی عصر برداشته نمی شود

ایســنا- رئیس پلیس پایتخت گفــت: محدوده چهارراه 
ولیعصر برای تردد عابران از سطح تقاطع بازگشایی نمی شود 
چرا که فلسفه ســاخت زیرگذر چهارراه ولیعصر این بود که 
عبور و مرور جمعیت به زیر ســطح برود و میلیاردها تومان 
نیز برای ســاخت آن هزینه شد تا ترافیک در آن منطقه از 

بین برود و حتی سوانح و حوادث رانندگی نیز کاهش یابد.
جمع آوری و درمان معتادان

 اولویت  ستاد مبارزه با مواد مخدر
ایســنا- دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 

اولویت اول ما در ســال جاری، جمــع آوری، نگهداری و 
درمان معتادان خیابانی اســت و با تفاهم نامه های امضاء 
شــده بین بســیج، چهار هزار ظرفیت نگهداری، درمان 

و اشتغال در 10 استان ایجاد شده است.
راه اندازی سامانه رسیدگی به مشکات 

معلوالن در حوزه مناسب سازی
تسنیم- رئیس دبیرخانه ســتاد هماهنگی و پیگیری 
مناسب سازی کشور با بیان اینکه تمام شهروندان تهرانی 
می توانند با ارسال مشکالت و موانع در حوزه مناسب سازی 
به شــماره 3012322 آنها را اطالع رســانی کنند، گفت: 
ســامانه »معبر« در اختیار دبیرخانه ســتاد هماهنگی و 

پیگیری مناسب سازی بهزیستی است.
80 درصد سبد کاالیی کشور از 

محصوالت تراریخته است
فــارس- رئیس کارگــروه ایمنی زیســتی ســازمان 
حفاظت محیط زیســت گفــت: 55 درصد ســبد کاالیی 
مــا از طریــق واردات تامین می شــود کــه 80 درصد آن 
تراریخته هســتند. توالیــی از موافقت ســازمان حفاظت 
 محیط زیست با کشت و رهاسازی پنبه تراریخته در کشور 

خبر داد.

اخبار کوتاه

فرمانده نیروی انتظامی خبر داد

کشف 80 درصد جرایم فضای مجازی
 با وجود رشد 71 درصدی پرونده ها 

صفحه 10
پنج شنبه 1۵ آذر 1۳۹۷

۲۸ ربیع االول 1۴۴0 - شماره ۲۲0۶۷

فرمانده نیــروی انتظامی گفــت: پلیس فتای 
جمهوری اسامی ایران در کشف جرایم سایبری از 

بسیاری کشورهای جهان پیشگام تر است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حسین اشتری 
در همایش مدیران ســتادی و روسای پلیس فتای استان 
های سراسر کشور، در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش 
بهره برداری از فضای مجازی و سایبری، گفت: تمام مردم به 
شکلی با فضای مجازی و سایبری سروکار دارند و الزم است 
که عالوه بر فرصت های این فضا، با آســیب ها و تهدیدات 

فضای سایبری و مجازی آشنا باشند.
اشــتری افزود: از ابتدای سال تاکنون، میزان جرایم در 
فضای مجازی نســبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 
71 درصد رشــد داشته در حالی که پلیس فتا بیش از 80 

درصد از جرایم این حوزه را کشف کرده است.
وی با بیان اینکه این اعداد و ارقام بیانگر میزان استفاده 
از فضای مجازی و رشــد جرایــم در این حوزه بوده، اظهار 
داشت: کشف 80 درصدی پرونده های جرایم سایبری نیز 
بیانگــر ظرفیت و توانمندی ما بــوده که باید بگویم پلیس 
فتای جمهوری اســالمی ایران در کشف جرایم سایبری از 
بسیاری کشورهای جهان پیشگام تر است و در عرصه ملی 
و بین المللی این پلیس جایگاه خوبی دارد و صاحب نظر و 

ایده است.
فرمانده ناجا ادامه داد: امروز در 146 نقطه از سراســر 
کشــور پلیس فتا استقرار دارد و با قوت و توان ایفای نقش 
می کند، البته درصدد هســتیم تعداد این مراکز در سطح 
کشــور افزایش یابد؛ در نظر داریم در شهرهایی که بیش از 

150 هزار نفر جمعیت دارند حتما این پلیس فعال شود.
ســردار اشــتری در پاسخ به این ســوال که میانگین 
رسیدگی به پرونده های جرایم سایبری چقدر است؟، گفت: 
اشــراف اطالعاتی در سرعت عمل پلیس بسیار نقش آفرین 
است و به طور میانگین پرونده های این حوزه، ظرف مدت 

15 روز به نتیجه می رسد.
وقوع 41 هزار جرم در فضای مجازی

 از ابتدای سال تاکنون
رئیس پلیس فتای ناجا هم در حاشیه نشست سراسری 
روسای پلیس فتا کشور در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: 
مشــکل عمده ما افزایش 71 درصد جرایم سایبری طی 8 
ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته است؛ هرچند توان 
خوبی در کشــور برای کشف جرایم فضای مجازی داریم و 
عملکرد ما در این زمینه بســیار فوق العاده اســت، اما این 

نگرانی وجود دارد که رشــد جرایم در این حوزه ما را دچار 
مشکل کند.

ســردار کمال هادیانفر با اعالم اینکه از ابتدای ســال 
تاکنون 41 هزار جرم در فضای مجازی گزارش شده است، 
گفت: پیش بینی ما این است تا پایان سال این تعداد به 58 

تا 59 هزار فقره برسد.
هادیانفــر از برداشــت غیرمجاز به عنوان بیشــترین 
جرایم در فضای مجــازی نام برد و افزود: در همین رابطه،  
هماهنگی هایی با دادستانی و بانک مرکزی صورت گرفته تا 
بانک ها رمزهای یک بار مصــرف را در اختیار کاربران قرار 

دهند.
وی با بیان اینکه 400 میلیون کارت بانکی در کشــور 
وجــود دارد و هر ایرانی بالغ بر 5 الــی 6 کارت در اختیار 
داشته و از تسهیالت آنها استفاده می کند، خاطرنشان کرد: 
امنیــت کارت های بانکی یکی از مباحث جدی اســت که 

بایستی در ساختار کارت و رمز آن، در نظر گرفته شود.
رئیس پلیس فتا ناجــا با اعالم اینکه با هماهنگی های 
صــورت گرفته 32 بانــک باید رمز یک بــار مصرف برای 
شــهروندان تهیه و در اختیار آنان قرار دهد، گفت: بانک ها 
در این زمینه اطالع رسانی های الزم را انجام داده اند و مردم 
برای اینکه بتوانند رمز یک بار مصرف را دریافت کنند باید 

به بانک مراجعه و سیستم الزم را فعال کنند.

ســردار هادیانفر ادامه داد: گوشــی های تلفن همراه با 
سیستم اینترنت بانک و کارت بانکی در این سیستم قرینه 
شــده و کاربران هر بار که بخواهند از طریق اینترنت بانک، 
اقدامات بانکی را انجام دهند می توانند با استفاده از سیستم 

یک بار مصرف فعالیت خود را انجام دهند.
وی تصریح کرد: در صورتی که بانک این تســهیالت را 
در اختیار مشــتریان قرار ندهد اگر خسارتی برای کاربران 
حادث شود، بانک باید پاسخگو باشد چرا که براساس توافق 
صورت گرفته با بانک مرکزی همه بانک ها باید رمز یک بار 

مصرف را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
رئیس پلیس فتا با بیان اینکه پس از استفاده از رمزهای 
یک بار مصرف در حوزه بانکداری الکترونیک در مرحله بعد 
به سراغ  ای تی ام ها خواهیم رفت، افزود: درصدد هستیم از 
رمزهــای یک بار مصرف برای پوزهای خرید نیز اســتفاده 

شود.
هادیانفر درباره وقوع جرایم در فضای مجازی از جمله 
اینســتاگرام و تلگرام، گفت: 41 درصد از جرایم در حوزه 
تلگرام و 24 درصد در اینســتاگرام اســت، خوشبختانه به 
دلیل فیلترینگ تلگرام درصد وقوع جرایم در این بخش از 

فضای مجازی کاهش پیدا کرده است.
به گفتــه وی، 35 میلیون نفر از هاتگــرام و طالگرام 
استفاده می کنند که موضوعات مجرمانه در آنجا قرار دارد.

ســخنگوی آتش نشــانی تهران از آتش سوزی 
گسترده در یک ساختمان 2۵ طبقه در حال ساخت 

واقع در غرب تهران خبر داد.
جالل ملکی درباره جزئیات این حادثه به تسنیم گفت: 
ظهر دیروز آتش ســوزی در ســاختمان بلندمرتبه در حال 
ســاخت در انتهای بزرگراه شهید خرازی، بعد از بیمارستان 
تریتــا به ســامانه 125 اعالم شــد که با توجــه به کثرت 
تماس های شهروندان، آتش نشــانان پنج ایستگاه به همراه 

نردبان های هیدرولیکی به محل حادثه اعزام شدند.
ملکــی با بیان اینکــه محل حادثه ســاختمان تجاری 
25 طبقه در حال ســاخت بود که هنوز بهره برداری نشــده 
و کارگران در آن مشــغول بــه کار بودند، افزود: قســمت 
موتورژنراتور و موتورخانه در قســمت همکف این ساختمان 
دچار حریق شــده و آتش به علت شدت شعله ها و حرارت، 
به ســقف های کاذب، بخشی از نمای ساختمان و سایر مواد 

 mdf ســاختمانی انبار شده در طبقه همکف، مانند ورق های
سرایت کرده و به سرعت در حال گسترش به سایر بخش ها 

بود.
وی با بیان اینکه دود بســیار غلیظی تمام ساختمان را 
فــرا گرفته بود، ادامه داد: ده ها نفر از کارگران در تمام نقاط 
مختلف ســاختمان حضور داشتند که با حضور آتش نشانان 
تعدادی از آنها به پشــت بام انتقال یافته و از وضعیت نا ایمن 

خارج شدند.
سخنگوی آتش نشانی تهران گفت: آتش نشانان همزمان 
با خاموش کردن آتش خود را به پشت بام رسانده و مشغول 

پایین آوردن افراد از طریق نردبان هیدرولیکی شدند.
پیمــان صابریان، رئیس  مرکز اورژانس تهران هم درباره 
مصدومان این حادثه گفت: 20 مصدوم ناشی از دودگرفتگی 
در این حادثه به صورت ســرپایی درمان شــدند و سه نفر 

توسط تکنسین های اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافتند.

آتش سوزی گسترده
 در ساختمان 2۵ طبقه مهار شد

اسامی  در مجلس شورای  بوشهر  مردم  نماینده 
گفت: تا 10 روز آینده صیادان ربوده شــده آزاد شده 

و به کشور باز می گردند. 
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، خدری، درخصوص 
آخرین وضعیت صیادان ربوده شده در آب های خلیج فارس 
گفت: تا 10 روز آینده صیادان ربوده شــده آزاد شــده و به 

کشور باز می گردند.
وی ادامه داد: چند صیاد اماراتی نیز در ایران بازداشــت 
شــدند و قرار بر این است که تبادلی در این زمینه با کشور 

امارات صورت گیرد.
10 شهریورماه لنج صیادی با 9 سرنشین خود از اسکله 
جاللی بوشهر به دریا رفته و یک نفر از آنها فوت شد و مابقی 

تا 10 روز آینده به کشور برمی گردند.

نماینده مردم بوشهر در مجلس خبر داد
آزادی صیادان ربوده شده 

در آب های خلیج فارس 
تا 10 روز آینده

جلسه دادگاه تجدیدنظر »اسفندیار رحیم مشایی« 
رئیس دفتر رئیس جمهور ســابق دیروز در شعبه ۳۶ 
تجدیدنظر اســتان تهران به ریاســت قاضی زرگر و 

مستشاران شعبه برگزار شد.
به گزارش میزان، با وجود اعالم قبلی و ابالغ وقت دادگاه، 
مشایی از حضور در جلســه محکمه خودداری کرده بود، اما 
وکالی متهم پرونده در این جلســه حضور یافتند و به دفاع از 

اتهامات وی پرداختند.
پس از سخنان وکالی متهم و ادعای آنها مبنی بر ُحسن 
ســابقه »رحیم مشــایی« در دفاع از نظام جمهوری اسالمی، 
قاضی زرگر طی سخنان کوتاهی خطاب به وکالی متهم گفت: 
همکاری امری یک طرفه نیســت و باید همه طرف ها در این 
امر معاونت داشــته باشند؛ فردی که در نظام اسالمی زندگی 
می کنــد برای همکاری با نظــام، تکلیف و وظیفه ای مضاعف 
دارد، اما وقتی در مقابل نظام می ایستد و یک حکم قانونی را 
آتش می زند، برای هرکسی که وجدان دارد آشکار می کند که 
مسئله چیز دیگری است و همکاری نیست بلکه درگیری است 

و این درگیری باعث کشمکش می شود.
قاضــی زرگر پس از اســتماع دفاعیــات وکالی متهم و 
ارائه الیحه دفاعیه اظهارداشــت: با توجه به اظهارات وکالی 
متهم و دریافت الیحه دفاعیه، ختم جلسه را اعالم می کنیم و 

امیدواریم که در وقت مقتضی حکم الزم صادر شود.
گفتنی است، دو جلســه دادگاه بدوی »اسفندیار رحیم 
مشایی« سوم و یازدهم شهریور ماه امسال به صورت علنی و با 
حضور نمایندگان رسانه ها در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی 
به ریاست قاضی موسی غضنفرآبادی برگزار شد. مشایی که در 
جلسات دادگاه همواره تالش می کرد با طفره و هیاهو دادگاه 
نیمه تمام بماند، در ســه فقره اتهامی اجتماع و تبانی جهت 
ارتکاب جرم علیه امنیت کشــور، به تحمل 5 سال حبس، در 
ارتبــاط با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام جمهوری اســالمی 
ایران به تحمل یک ســال حبس و در مــورد اتهام توهین به 
مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه، به تحمل 6 ماه حبس 
محکوم شــد که بنا بــر اعالم رئیس کل دادگســتری تهران، 
چنانچه همیــن رای مورد تایید دادگاه تجدیدنظر قرار بگیرد 
و تغییری در آن حاصل نشــود به موجب قانون، مجازات اشد 

یعنی صرفا 5 سال از حبس قابلیت اجرا خواهد داشت.

اعام ختم رسیدگی پس از دفاع وکای متهم
»مشایی« در دادگاه تجدید نظر 

حاضر نشد

فرمانده انتظامی هرمزگان خبرداد:
کالهبرداری از دو هزار کارت بانكی

 با نرم افزارهای همدم  یاب
فرمانــده انتظامــی هرمزگان، از شناســایی و 
دستگیری عامل برداشــت غیرمجاز از دوهزار کارت 
بانکی به ارزش ســه میلیارد و ۵00 میلیون ریال خبر 

داد.
ســرتیپ عزیزاهلل ملکی اظهار داشت: به دنبال مراجعه 
یکی از شهروندان بندرعباسی مبنی بر برداشت غیرمجاز از 
حســاب وی، پیگیری موضوع به  صورت ویژه در دستور کار 

کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.
وی با بیان این  که در بررســی حساب شاکی مشخص 
شد مبلغ یک میلیون و 500 هزار ریال برداشت شده است، 
افزود: شاکی پرونده از نرم افزار همدم یاب استفاده کرده بود 
که برای پرداخت حق عضویت به درگاه جعلی بانکی هدایت 

شده بود .
فرمانده انتظامی هرمزگان تصریح کرد : در بررسی اولیه 
مشخص شد متهم برای ناشناس ماندن، از هویت های افراد 
مختلفی سوءاستفاده کرده که در ادامه با انجام اقدامات فنی 
و شگردهای خاص پلیسی متهم به هویت »م.ف« در یکی از 
استان های مجاور شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه در 

مخفیگاه خود دستگیر شد.
ملکی با  اشــاره بــه این که متهم با همــکاری دو نفر از 
همدســتانش مرتکب این جرم شده اســت، افزود: متهم در 
تحقیقات اولیه ابتدا منکر بزه انتســابی شــد که با مشاهده 
دالیل و مستندات کافی به برداشت مبلغ سه میلیارد و 500 

میلیون ریال از دوهزار کارت بانکی اعتراف کرد.
وی اظهارداشت: با هوشیاری و اقدام به موقع کارشناسان 
پلیس فتا، دو متهم دیگر نیز در این رابطه دستگیر و این دو 

متهم نیز به بزه انتسابی معترف شدند.
فرمانده انتظامی هرمزگان با بیان این که ضروری اســت 
شــهروندان توجه داشــته باشــند که در هنگام خریدهای 
اینترنتی، آدرس ســایت حتماً با پروتکل https شروع شود و 
تغییری در آدرس بانکی به  وجود نیامده باشــد، تصریح کرد: 
یکی از مهم ترین مراجع برای آموزش فضای مجازی، سایت 
پلیس فتا است و شــهروندان باید در صورت مواجه با موارد 
مشــکوک در فضای مجازی، آن را از طریق سایت پلیس فتا 
و بخش فوریت های ســایبری و گزارش مردمی اطالع  رسانی 

کنند.

بنیاد، مسکن  این  رئیس  بنیاد مستضعفان گفت: 
مورد نیاز خانواده های دارای 2 معلول و بیشتر را تامین 

می کند.
به گزارش ایرنا، محمد ســعیدی کیا دیروز )چهارشنبه( 
در آیین واگذاری رایگان 141 قطعه زمین مســکونی توسط 
بنیاد مستضعفان به خانواده های محروم واجد شرایط بخش 
فیروز شهرســتان کوثر اســتان اردبیل افــزود: عالوه بر این 
بنیاد به دنبال محرومیت زدایی و تامین مســکن محرومان 
در روستاهاســت و در این مورد هم گام های مهمی برداشته 
است.  وی اظهار داشت: این بنیاد مسکن خانواده های دارای 
2معلول بیشتر را تامین کرده و خانواده های دارای فرزند سه 

قلو نیز تحت پوشش این بنیاد قرار می گیرد.
ســعیدی کیا بیان کرد: بنیاد مســتضعفان همچنین 

بدنبال ایجاد  اشــتغال در روســتاهای محروم است و بر این 
اساس طبق برنامه ســرمایه گذاری در این مناطق را شروع 

کرده است.
رئیس  بنیاد مســتضعفان گفت: اجــرای 2 هزار و 600 
طرح محرومیت زدایی در کشــور تصویــب و از این تعداد 

قرارداد 2 هزار و 250 طرح انعقاد شده است.
وی در جلســه شــورای اداری گرمی در استان اردبیل 
افزود: در 2 سال گذشته هزار و 250 طرح در مناطق محروم 

کشور به بهره برداری رسیده است.
وی اظهار داشت: امســال250 میلیارد ریال تسهیالت 

برای مناطق روستایی کشور تخصیص یافت.
ســعیدی کیا به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه 
لزوم توجه به آبادانی مناطق محروم کشور اشاره کرد و افزود: 

طرح بنیاد مستضعفان برای پیشرفت مناطق محروم تاکنون 
در استان های کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، ایالم، خراسان 
شــمالی و آذربایجان غربی کلید خورده و در گرمی مغان در 

استان اردبیل نیز آغاز شده است.
او بیان کرد: در این طرح با هماهنگی تمام مســئوالن 
مســائل و مشکالت شناســایی و طرح جامع آبادانی تهیه و 
تدوین می شود.  وی جهت گیری اصلی این طرح را معیشت 
پایدار دانست تا مردم نیازهای آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، 
فنی و حرفه ای، اجتماعی و ســایر نیازهای اساســی خود را 

تامین کنند.
طرح آبادانی و پیشرفت منطقه ای بنیاد مستضعفان در 
هشــتمین شهر کم برخوردار کشــور با حضور رئیس بنیاد 

مستضعفان انقالب اسالمی در شهرستان گرمی آغاز شد.

بنیاد مستضعفان مسکن خانواده های دارای 2 معلول را تامین می کند

سانحه رانندگی 
در استان بوشهر 

چهار کشته برجای گذاشت
 رئیس پلیس راه اســتان بوشهر گفت: 2 سانحه 
رانندگی در این استان چهار فوتی و 2 مجروح بر جای 

گذاشت.
سرهنگ جابر پاپری درگفت و گو با ایرنا افزود: ساعت 9 و 
30 دقیقه صبح چهارشنبه در محور اهرم-دلوار )سه کیلومتر 
مانده به دلوار( برخورد زنجیره ای یک دستگاه تندر ال90 با 
3 دستگاه تندر 90، وانت آریسان و سواری سمند سه فوتی 

و 2 مجروح برجای گذاشت. 
وی بیان کرد: خودروهای تندر 90 و وانت آریسان پس 

از برخورد با یکدیگر دچار آتش سوزی شدند. 
پاپری ادامه داد: در دیگر سانحه رانندگی که در ساعت 
21 و 45 دقیقه شب  چهارشنبه در محور گناوه - دیلم)سه 
راهی بویری( بین یک دســتگاه پژو پــارس و تریلی رخ داد 

سرنشین سواری فوت کرد. 
وی یادآورشــد: علــت وقــوع این 2 ســانحه توســط 

کارشناسان در دست بررسی است.

بالغ بر ۳ هــزار و 7۶0 کیلوگرم انواع مواد مخدر 
در استان های بوشهر، سیستان و بلوچستان و تهران 

کشف شد.
 فرمانده دریابانی اســتان بوشهر گفت: با انجام اقدامات 
اطالعاتی و عملیاتی یکهــزار و 200 کیلوگرم تریاک که در 
نقاط کور ساحل دیلم مخفی شده بود با تالش ماموران این 

فرماندهی کشف شد.
 سرتیپ ولی اهلل رضایی نژاد در جمع خبرنگاران افزود: در 
پی کســب خبری مبنی بر پنهان کردن مقدار قابل توجهی 
مــواد مخدر در دیلم، مامــوران دریابانی محل اختفای مواد 
مخدر را شناسایی و در بازرسی این مکان این میزان تریاک 

را کشف کردند. 
وی گفــت: در این عملیات یک نفر متهم دســتگیر و 

تحویل مقام های قضایی شد.
همچنین فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچســتان از 
کشف یک تن و 743 کیلوگرم انواع مواد مخدر در درگیری 
مســلحانه پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان سرباز با 
سوداگران مرگ خبر داد. سرتیپ محمد قنبری در این باره 
اظهار داشــت: با کســب خبری مبنی بر جابجایی محموله 
ســنگین مواد افیونی توسط قاچاقچیان مســلح از مناطق 
مرزی به حوزه استحفاظی شهرستان سرباز ماموران مبارزه 
با مواد مخدر سرباز در این عملیات که با پشتیبانی اطالعاتی 
پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان همراه بود 
موفق شدند ضمن شناسایی مسیر تردد قاچاقچیان با اجرای 
کمین در مســیر عبور آنان خودروهای حامل مواد مخدر را 
شناسایی و در یک درگیری مسلحانه آنان را زمین گیر کنند. 
وی با اشــاره به دستگیری سه تن از سوداگران مرگ در این 
درگیری مسلحانه اظهار داشت: در پاکسازی منطقه یک تن و 
720 کیلو تریاک، 21کیلو و 600 گرم هروئین و 2 کیلوگرم 
حشیش کشف شد.  فرمانده انتظامي غرب استان تهران هم 
از کشف 820 کیلوگرم تریاک و دستگیری 6 سوداگر مرگ 
خبر داد.سرتیپ »محسن خانچرلي« اظهار داشت: ماموران با 
پیگیري هاي شبانه روزي دریافتند فردی، محموله اي از مواد 
مخدر از همدستان خود در استان خوزستان تهیه کرده و به 

تازگي قصد انتقال آن به غرب استان تهران را دارد.
وي ادامه داد: ماموران مبارزه با مواد مخدر غرب استان 
تهــران با تعقیب و مراقبت هاي شــبانه روزي ، محل دپوي 
مواد مخدر را در یک گاراژ در شهرســتان قدس شناســایی 
و در بازرســی از آن ، 80 بســته مواد افیونــی معادل 820 
کیلوگرم تریاک کشــف کردند. این مقام ارشــد انتظامي با 
اشاره به توقیف 3 دستگاه خودرو سبک و سنگین از متهمان 
خاطرنشان کرد: در این عملیات 6 سوداگر مرگ دستگیر و 

پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

کشف بالغ بر ۳۷00 کیلوگرم 
مواد مخدر در ۳ استان


