
انهدام باند سرقت و جعل
اصفهان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از دستگیری 

اعضای یک باند حرفه ای سند نمره در این استان خبر داد.
ســردار مهدی معصوم بیگی، گفت: در بازرســی از مخفیگاه متهمان 30 

میلیارد ریال قطعات اوراق شده از خودرو های مسروقه کشف شد. 
وی افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد، سارقان خودروهایی 
که مالکان آنها قصد فروش داشتند را در سایت دیوار شناسایی و پس از مالقات 

با مالک در اقدامی ناگهانی و با اعمال خشونت خودرو را سرقت می کردند.
وی خاطرنشــان کرد: پلیس در بازرسی از این کارگاه، هشت خودرو شامل 
شش دستگاه زانتیا، یک دستگاه ســواری ویتارا و یک دستگاه سواری پژو که 
سند نمره شــده بودند را کشف کردند.وی با  اشــاره به اینکه این خودورها از 
اســتان های »اصفهان« و »البرز« و »تهران«  سرقت شــده بودند، بیان کرد: 
همچنین، 30 میلیارد ریال قطعات اوراق شــده از خودروهای مسروقه نیز که 
سارقان آنها را در سایت دیوار به فروش می رساندند، کشف شد. این مقام ارشد 
انتظامی اذعان کرد: در این رابطه چهار سارق حرفه ای خودرو دستگیر و پرونده 

این سرقت ها برای روشن شدن دیگر ابعاد آن مفتوح است.
تصادف مرگبار

همــدان- خبرنگار کیهان: رئیس  پلیس راه اســتان همدان گفت: به علت 
برخورد رخ به رخ خودرو سواری با تریلی در جاده رزن - همدان سه سرنشین 

سواری در دم جان باختند. 
ســرهنگ رضا عزیزی افزود: ســه جوان که یکی از آنها سرباز بوده از ابهر 
زنجان به ســمت همدان حرکت کردند که به علت خواب آلودگی راننده خودرو 

آنها در جاده رزن از مسیر منحرف شد.
وی اضافه کرد: خودروی سواری پیکان ابتدا به سمت راست جاده هدایت 
شده سپس به سمت چپ جاده می رود و از حاشیه گود و خاکی به عرض هشت 
متری وسط دو جاده عبور کرده و به سمت الین مقابل تجاوز می کند. وی ادامه 
داد: کشنده ماک که از همدان به سمت رزن در حال تردد بود به صورت رخ به 
رخ با خودرو پیکان برخورد کرده و سه نفردر این سانحه جان باختند. سرهنگ 

عزیزی خواب آلودگی راننده پیکان را عامل بروز این سانحه دانست.
غرق شدن در حوضچه

زاهدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان چابهار از غرق شدگی 
دو برادر خردســال در حوضچه آب یک ساختمان در حال احداث در روستای 

تیس خبر داد.
ســرهنگ حیدر علی کیخای مقدم گفت: دو پســر بچه 10 و 12 ساله به 
نام های ایمان و ســعید که برای آب تنی به داخل حوضچه یک ســاختمان در 

حال احداث رفته بودند به علت آشنا نبودن به فنون شنا غرق شدند.
وی با  اشــاره به ادامه تحقیقات در این رابطــه افزود: با تائید مرگ این دو 
پسر بچه توسط نیروهای اورژانس؛ اجساد با هماهنگی مقام قضائی به پزشکی 

قانونی شهرستان منتقل شد.
تعطیلی رستوران

رامسر- ایرنا: رئیس  اداره دامپزشکی رامسر گفت که یک رستوران در این 
شهرستان به دلیل عرضه گوشت خوک به مشتریان تعطیل شد. 

محمد جواد رفیعی افزود: بر اســاس گزارش های دریافتی از مراجع ذیربط 
دولتی و همچنین در بازرســی انجام شــده، مقداری گوشت مشکوک کشف و 
ضبط شــد که پس از ارسال به آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان مشخص 
گردید که صاحب رســتوران گوشــت خوک را با گوشت گوسفند مخلوط و به 

صورت چرخ کرده و کبابی به مشتریان عرضه می کرد.
وی با اعالم اینکه اداره دامپزشکی رامسر از صاحب این رستوران کته کبابی 
به مراجع قضایی کرده و موضوع در حال بررسی قانونی است گفت که دادستان 
رامســر با هدف تنبیه و معرفی رستوران به مردم، دستور پلمب آن را به مدت 

یک هفته صادر کرد.
پلمب آرایشگاه 

شیراز – فارس: فرمانده انتظامی فیروزآباد از پلمب یک باب آرایشگاه مردانه 
که اقدام به اصالح موی دختران جوان می کرد، خبر داد.

سرهنگ مهدی جوکار اظهار داشــت: ماموران مطلع شدند یک آرایشگاه 
مردانه در یکی از محله های این شهرســتان اقدام به اصالح موی ســر دختران 

جوان می کند که موضوع به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مامــوران نظارت بر اماکن عمومی به محــل مورد نظر اعزام و 
مشــاهده کردند دو دختر جوان از آرایشگاه خارج شدند. وی با بیان اینکه این 
آرایشگاه به علت فعالیت های غیر قانونی پلمب شد، اضافه کرد: در این خصوص 

یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.
جعل اسناد ملکی

زاهدان – فارس: فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان از کشف پرونده 
جعل اسناد ملکی در شهرستان میرجاوه خبر داد. 

سرتیپ محمد قنبری افزود: در بررسی های اولیه در این پرونده متهم هیچ 
سرنخی از خود به جا نگذاشــته بود که در ادامه با بررسی های فنی و پیچیده 
مشخص شد چند نفر بصورت حرفه ای با جعل اسناد ملکی و مدارک واگذاری 
شــهرداری اقدام به فروش چندین قطعه از زمین های مســکونی شهرســتان 
میرجاوه کرده اند.وی بیان کرد: در همین راســتا استعالمات و بررسی های الزم 
در مورد مدارک مورد نظر انجام و مشخص شد همه مدارک ساختگی و جعلی 
اســت.وی افزود: با تحقیقات جامع در نهایت فرد جاعل که با مدارک شناسایی 
جعلــی اقدام به این معامالت کرده بود شناســایی و پس از هماهنگی با مقام 
قضائی دســتگیر شــد. قنبری گفت: متهم در تحقیقات فنی و ارائه مدارک و 
دالیل کافی به جعل اســناد ملکی با همــکاری 2 نفر دیگر و فروش 42 قطعه 
زمین مسکونی در شهرستان میرجاوه به ارزش 42 میلیارد ریال به شهروندان 

اعتراف کرد.
کالهبرداری 

مشهد – ایلنا: فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: در پی اعالم شکایت 
چند تن از شهروندان نیشابوری به پلیس مبنی بر کالهبرداری با جعل مدارک 
دولتی از آنها، دســتورات الزم با توجه به اهمیت موضوع برای بررســی پرونده 

صادر شد.
ســرتیپ محمد کاظم تقوی افزود: پلیس آگاهی نیشــابور در بررسی های 
فنی و پلیسی پرونده دریافتند فردی در سال 1394 با تاسیس دفتر پیشخوان 
از مالکان خودروهای سنگین که برای تکمیل برگ های مفاصا حساب مالیاتی 
مراجعه داشــته اند، مبالغی را دریافت کرده اما با جعل مدارک دولتی از انتقال 

وجوه دریافتی به اداره دارایی و امور مالیاتی خودداری کرده است.
وی عنــوان کرد: تحقیقات بعدی کارآگاهان مبارزه با جعل و کالهبرداری 
پلیس آگاهی نیشــابور حاکی از آن بود مالک دفتر که یک خانم بوده، با وجود 
آنکه در مدت یک سال، 440 مالک خودروهای سنگین به محل کار او مراجعه 
داشته اند، در ســال 1395 دفتر پیشخوان را تعطیل کرده و از آن تاریخ محل 

زندگی اش نیز نامشخص است.
وی خاطرنشــان کرد: کارآگاهــان پلیس آگاهی با ردزنی های گســترده 
اطالعاتی مخفیگاه متهم را شناسایی و با هماهنگی قضایی در اقدامی غافلگیرانه 

این فرد را دستگیر کردند.
رد رشوه

سرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامي استان فارس از صحت عمل افسر 
پلیس فتا و رد رشوه 153 میلیون ریالي خبر داد. 

سرتیپ »احمد علي گودرزي«، گفت: ماموران پلیس فتا استان فارس، یک 
متهم را به جرم کالهبرداري از شــهروندان با استفاده از »اسکیم« )کپي کارت 
هاي بانکي(، شناسایي و دستگیر کردند که حین رسیدگي به این موضوع، برادر 
متهم با مراجعه به افسر پرونده، مبلغ 900 دالر وجه نقد )معادل 153 میلیون 
ریال در زمان رد رشوه( به وي پیشنهاد مي دهد اما مامور وظیفه شناس ضمن 

امتناع از دریافت رشوه، مراتب را صورتجلسه مي کند.
احتکار خرما

زنجان – فارس: رئیس  ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان زنجان از 
کشف احتکار خرما و برنج از منزل مسکونی در زنجان خبر داد.

 ناصر فغفوری، گفت: طبق بررســی بازرسان از این انبار شش تن برنج به 
ارزش 90 میلیــون تومان و 21 تن خرما به ارزش 240 میلیون تومان کشــف 

و ضبط شد. 
آزادی محکوم به قصاص 

کرج – فارس: دادستان شهرستان فردیس گفت: هزینه دیه سه زندانی که 
محکوم به قصاص شده بودند توســط انجمن حمایت از زندانیان جمع آوری و 

این افراد آزاد شدند. 
حسن جهانشاهلو، در آئین گلریزان حمایت از خانواده های زندانیان فردیس 
با  اشــاره به اینکه افرادی هستند که به صورت مداوم و ماهیانه به خانواده های 
زندانیان کمک می کنند، بیان کرد: 480 خانواده تحت پوشش انجمن حمایت 
از خانواده ها قرار دارند که ماهیانه 250 بسته حمایتی به این خانواده ها تحویل 

داده می شود.
وی اظهار کــرد: مجموع درآمدهای انجمن حمایت از زندانیان در ســال 
97مبلــغ 10 میلیارد ریال بوده که یک میلیارد و 22 میلیون ریال از اعتبار را 
هزینه کرده ایم و میزان درآمد انجمن با هدف استفاده بهینه در بخش سودآور 

بانکی سپرده شده که 70 میلیون تومان سود بانکی به آن تعلق گرفته است.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

خودکشــی نوجــوان مالزیایی در پی 
نظرسنجی در  به  اشتراک گذاشــتن یک 
اینســتاگرام، بار دیگر موضــوع تأثیرات 
مخرب و آسیب زای محتوا های خشونت بار و 
عدم کنترل این محتوا ها از سوی شبکه های 

اجتماعی را مطرح کرد.
گــزارش  بــه 
میــزان  خبرگــزاری 
گاردین،  از  نقــل  بــه 
مالزی  پلیس  تحقیقات 
در مورد خودکشی یک 
دختر نوجوان 1۶ ساله 
مشــخص کرد که وی 

پس از رای ۶9 درصدی دنبال کنندگان اینســتاگرامی اش به نظرســنجی وی، 
اقدام به خودکشی کرد.وی با به اشتراک گذاشتن عکسی در اینستاگرام نوشته 
بود: »این موضوع واقعا مهم اســت. با انتخاب خودکشی یا زندگی به من کمک 
کنید.«رای ۶9 درصدی پاســخ دهندگان به خودکشی در نهایت سبب اقدام به 
خودکشی دختر 1۶ ساله شد.مرگ این نوجوان مالزیایی سبب شد تا یک وکیل 
پیشــنهاد اتهام مشارکت در قتل کلیه افرادی که رای مثبت به خودکشی داده 
بودند، را مطرح کند؛ چرا که اقدام به خودکشی و همکاری یا مشارکت در این 
اقدام در مالزی جرم محسوب می شود.اینستاگرام در ماه فوریه اعالم کرده بود 
فیلتر هوشــمندی را برای مســدود کردن تصاویر مرتبط با آســیب به خود را 
راه اندازی خواهد کرد. این تصمیم اینســتاگرام در پی آن اعالم شد که والدین 
نوجوان 14 ســاله انگلیســی اعالم کردند تصاویر خودکشی و آسیب به خود 
موجود در اینستاگرام سبب خودکشــی فرزندشان در سال 2017 شده است.
موسســه خیریه »پاپیروس« که در زمینه مبارزه با خودکشی کودکان فعالیت 
می کند نیز اعالم کرده اســت تاکنون 30 خانواده انگلیســی در تماس با این 
موسسه اظهار داشتند که به نقش رسانه های اجتماعی در خودکشی کودکانشان 
مظنون هستند.براساس تحقیقات، الگوریتم ها در اینستاگرام به گونه ای است که 
نوجوانی که در یک حســاب کاربری، محتوا های مرتبط با خودزنی را می بیند 

پیشنهاد هایی برای تماشای محتوا های مشابه برای او قابل مشاهده است.

خودکشی 

در پی نظرسنجی 

اینستاگرامی

مرد روسی که از مسن ترین انسان های 
روی زمین به شمار می رفت در سن ۱۲۳ 

سالگی درگذشت.
» آپاز علی یف « که پدر 8 فرزند، 35 نوه و 
34 نتیجه بود، راز طول عمر خود را داشتن 11 
ساعت خواب شبانه و مصرف نکردن مشروبات 

دخانیــات  الکلــی، 
نکــردن  تماشــا  و 
تلویزیون می دانست. 

به گزارش باشگاه 
جوان،  خبرنــگاران 
درحالی  وی  مــرگ 
اتفــاق افتــاد که تا 
به  سالگی   121 سن 
پزشک مراجعه نکرده 

بود و از خوردن قرص های شیمیایی پرهیز می کرد.

مرگ 
پیرمرد 
1۲۳ ساله

فرماندار ایالت لوئیزیانا در هنگام پایین 
آمدن ترامــپ از هواپیما با جوراب خود از 

وی استقبال کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، »بیلی 
نونگسر« در مراسم اســتقبال از دونالد ترامپ، 
ناگهان شــلوار خود را باال زد و با افتخار جوراب 
عروســکی اش را به وی 

نشان داد.
با پوشیدن  نونگسر 
که طرح  این جــوراب 
صورت و موهای طالیی 
ترامپ روی آن کار شده 
بود در واقع در پی جلب 
نوعی  با  ترامپ  رضایت 

خودشیرینی بود.
گفتنی اســت، این 
عنوان  بــا  جوراب هــا 
جوراب دونالد ترامپ با 
مو های نرم در ســایت 

آمازون به قیمت 25 دالر برای فروش قرار داده شده است.

استقبال
 از ترامپ 
با جوراب!

کودک پنج ســاله  چینی که با رفتن به 
لبه پنجره طبقه ۱۳ آپارتمان در معرض مرگ 
قرار داشت با واکنش به موقع یک همسایه 

شجاع نجات یافت.
 به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، این 
اتفاق در حالی رخ داد که ماموران پلیس بالفاصله 

پس از در جریان قرارگرفتن خود را به پایین ســاختمان رساندند و یک تشک 
نجات برای سقوط احتمالی فراهم کرده بودند.

درعین حال همســایه شجاع با خروج از پنجره آپارتمان محلی زندگی اش 
کــه یک طبقه پایینتر از محل ایســتادن کودک بود توانســت این کودک که 

والدینش وی را در منزل تنها گذاشته بودند را نجات دهد.

نجات کودک 
با شجاعت 

همسایه

کشیش های  جنســی  تجاوز  قربانیان 
آمریکایــی علیه واتیکان طرح شــکایت 

کردند.   
به گزارش خبرگــزاری میزان، پایگاه خبری 
»آکســیوس« گزارش داد که پنج مرد آمریکایی 
شــامل ســه برادر که مدعی هســتند در دوران 
کودکی توسط کشیش های کاتولیک مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته اند، 
دادخواســتی را علیه واتیکان در دادگاه منطقه ای ایالت »مینه ســوتا« تنظیم 
کردند.این افراد می گویند که کلیسا اسناد و نیز هویت بیش از سه هزار و400 
کشــیش و مقام ارشد کلیسا که متهم به سوءاســتفاده جنسی هستند را در 
اختیار دارد.این قربانیان در دادخواســت خود از واتیکان خواسته اند تا جزئیات 
پرونده های مذکور را افشــا و کلیه جنایات مطرح شده را به پلیس آمریکا و نیز 
خارج از کشور گزارش دهد.سه برادر قربانی سوءاستفاده جنسی، حوزه قضایی 
کلیســا را مسئول اتفاقات مرتبط با خود دانســتند. آنها بر این باورند که یک 
اســقف اعظم سابق و سفیر پیشین واتیکان در آمریکا پرونده آنها را به درستی 
بررســی و هدایت نکرده اند.این اقدام قانونی تنها ســه مــاه پس از آن صورت 
می گیرد که »پاپ فرانســیس« وعده اقدامات موثر و جدی کلیسای کاتولیک 
علیه آزار های جنسی کشیش ها را اعالم کرد. پاپ در ماه جاری قانون جدیدی 
در واتیــکان به تصویب رســاند که از همه کشــیش ها و راهبه ها می خواهد تا 
سوءاســتفاده جنسی و پنهان کاری متعاقب آن را به مقامات کلیسای کاتولیک 
گزارش دهند. گفتنی است، کلیه شکایات مطرح شده علیه واتیکان تا به امروز 
با شکســت مواجه شــده اند؛ چرا که واتیکان به عنوان کشوری مستقل دارای 
مصونیت قضایی در سایر کشور ها است. با این حال دادستان ایالت مینه سوتا بر 

این باور است که دادخواست وی می تواند موفق شود.

شکایت قربانیان 
سوءاستفاده 

جنسی
 علیه واتیکان

شورای  معماری  و  شهرسازی  رئیس کمیسیون 
شــهر تهران در واکنش به اعتراض شــهروندان 
نسبت به افزایش چندبرابری عوارض ساخت و ساز 
در تهران گفت: به شهرداری ابالغ شد که نسبت به 

تعدیل ضرایب اقدام کند.
محمــد ســاالری در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
تســنیم درباره بحث افزایش عوارض ســاخت و ساز در 
مناطق مختلف تهران اظهار داشــت:  شهرداری تهران از 
سال 93 تا به حال نسبت به افزایش عوارض ساخت و ساز 
اقدامی نکرده و شورای شهر نیز در این خصوص تصمیمی 

نگرفته است.
ســاالری افزود: درنهایت با ابــالغ دفترچه معامالتی 
سال 139۶ به شورای شهر از سوی وزارت اقتصاد، شورا 

این موضوع را در دستور کار قرار داد و در کمیسیون های 
تخصصی و شــورا تصمیم گرفته شد که مجموع عوارض 
ساخت و ساز به صورت میانگین حدود 50 تا ۶0 درصد 

افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: اتفاقی که بعد از تصمیم شــورا و تایید 
هیئت تطبیق فرمانداری تهران افتاد این بود که بالفاصله 
در اواخر فروردین دفترچه ارزش معامالتی ســال 97 هم 
توسط وزارت اقتصاد به موجب کمیسیون ماده ۶4 تقویم 
امالک ابالغ شد که این کمیسیون در اصل وظیفه تعیین 
تعرفه ارزش معامالتی امالک و اراضی محدوده شــهر و 

همچنین نرخ اجاره را در هر سال دارد.
رئیس کمیسیون عمران شــورای شهر تهران گفت: 
دفترچه جدید سال 97 از سوی وزارت اقتصاد در اختیار 

شورای شهر تهران قرار گرفت و شهرداری مکلف شد که 
این دفترچه را لحاظ کند.

ساالری خاطرنشان کرد: بنابر ضرایب مشخص شده 
از ســوی دولت ارقام عوارض محاسبه شــده در سامانه 
شهرداری بســیار نگران کننده بود بنابراین به شهرداری 
تهران ابالغ شد که سریعاً نسبت به تعدیل ضرایب و ارائه 

الیحه جدید به شورا اقدام کند.
به گفته وی، در نتیجه ارزیابی هایی که شــهرداری 
تهران و مجموعه کارشناسان وزارت اقتصاد انجام داده اند، 
اظهار داشته اند که میزان افزایش قیمت ملک و واحدهای 
تجــاری، اداری و خدماتی چندین برابر شــده و در اصل 
ســهم عوارض شهرداری در ســاخت و ساز بسیار ناچیز 

است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران:

شهرداری به سرعت »عوارض ساخت و ساز« را تعدیل کند

فرمانده مرزبانی جمهوری اسالمی ایران گفت: 
دغدغه ای در درون مرزهای مشــترک دریایی و 
تهدیدهای  وجود  با  با کشورهای همسایه،  زمینی 

پیرامونی مرزها، نداریم. 
به گزارش ایرنا سرتیپ قاسم رضایی در آیین معارفه 
سرتیپ لطفعلی پاکباز بعنوان فرمانده مرزبانی خوزستان 
افزود: روحیه الهی و والیی مرزبانان در حفاظت و صیانت 
از مرزها، سبب شده نگرانی از امنیت مرزها نداشته باشیم 
ولی با ایــن حال همواره آماده برخورد با عوامل احتمالی 

ناامنی ها در مرزها هستیم. 
وی با بیان اینکه تهدیدهای پیرامونی مرزها فراوان و 
زیاد است ولی امنیت درونی مرزها بسیار باال است گفت: 
هیچ کشــوری همانند جمهوری اسالمی ایران نیست که 
اینگونه تهدیدهای پیرامونی مرزها داشــته باشد ولی در 

عین حال امن ترین کشور جهان باشد. 
رضایی با  اشــاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران با 
هشت هزار و 755 کیلومتر مرز زمینی و دو هزار و 700 
کیلومتر مرز دریایی با 15 کشــور همســایه است افزود: 
جمهوری اسالمی ایران به لحاظ تعداد همسایگان پس از 

روسیه و چین سومین کشور جهان است ولی در مقایسه 
با وسعت کشــور و تعداد همسایگان رتبه نخست جهان 

را دارد. 
فرمانــده مرزبانی ناجا با  اشــاره به تحــرکات اخیر 
آمریکا در منطقه گفــت: ورود ناو هواپیمابر آمریکایی به 
خلیج فارس نه تنها تاثیــر منفی در روحیه ما ندارد بلکه 
برعکس ســبب تقویت روحیه ماموران هوشیار مرزبانی 

شده است. 
رضایــی با بیان اینکه این تحرک نظامی آمریکایی ها 
هیــچ اهمیتی بــرای ما نــدارد افزود: برخــی ورود این 
نــاو هواپیمابر آمریکایی به آب های منطقه را به اســتهزا 

گرفته اند. 
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اســالمی 
ایران به اهمیت و حساســیت مرزهــا در نظام بین الملل 
 اشــاره کرد و افــزود: هرگونه تنش، ناامنــی و درگیری 
مرزی تبدیل به مسئله بین المللی می شود و این نشان از 

حساسیت فوق العاده مرزها در روابط کشورها دارد. 
سرتیپ پاکباز پیش از این فرمانده مرزبانی استان های 

ایالم و کرمانشاه را برعهده داشته است. 

فرمانده مرزبانی ناجا:

دغدغه ای در مرزها نداریم
مدیرعامل مترو از نامه نگاری شــهردار تهران به 
وزیر اقتصاد برای ترخیص قطعات باقی  مانده مترو در 

گمرک خبر داد.
علی امام در گفت وگو با ایســنا، با اعالم خبر ارسال نامه 
حناچی، شــهردار تهران به وزیر اقتصــاد، گفت : همان طور 
که می دانید تعــدادی از قطعات واگن های متروی تهران در 
گمرک مانده اســت و چندی پیش با مساعدت  گمرک 85 
درصد از این تجهیزات ترخیص شــد، اما در حال  حاضر 15 

درصد باقی  مانده این تجهیزات همچنان در گمرک است.
وی افزود: گمرک همواره به شهرداری تهران درخصوص 
ترخیص قطعات مترو کمک های شایانی کرده است و این بار 
نیز از آنها می خواهیم که نسبت به ترخیص قطعات واگن های 

مترو اقدام کنند.

نامه حناچی به وزیر اقتصاد 
برای ترخیص قطعات مترو

 از گمرک

عملیات اجرایی سه هزار واحد مسکونی تخریبی 
در سیالب خوزســتان دیروز )چهارشنبه( به صورت 
نمادین در بخش شعیبیه شهرستان شوشتر و با حضور 

مدیرعامل بنیاد مسکن کشور آغاز شد. 
به گزارش ایرنا، ستاد معین بازسازی بنیاد مسکن استان 
فارس مسئولیت بازسازی منازل تخریب شده از سیل منطقه 

شعیبیه شوشتر را بر عهده گرفته است. 
به گفته علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد مسکن قرار است 
 واحد های تخریب شده بخش شعیبیه تا پایان سال بازسازی شوند. 
در این آیین علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد مسکن، مدیرکل 
بنیاد مسکن استان فارس، استاندار خوزستان ، نماینده مردم 
شوشــتر در مجلس شورای اســالمی و جمعی از مسئوالن 

محلی حضور داشتند. 
بنابراین گزارش تاکنون 20 هزار واحد مسکونی خسارت 
دیده از سیل خوزستان ارزیابی شده و بخشی دیگر نیز که هنوز 
دچار آبگرفتگی هستند پس از خروج آب توسط کارشناسان 
 برای تعمیر و یا بازســازی مورد بررســی قــرار می  گیرند. 
بنا به اعالم قرارگاه بازســازی و نوســازی مناطق سیل زده 
خوزســتان تعداد 17 هزار و ۶93 واحد مسکونی خوزستان 
مورد ارزیابی قرار گرفته انــد که از این تعداد دوهزار و 377 
خانه تخریبی و 10 هزار و ۶0۶ واحد دیگر تعمیری هستند.
بر اســاس گزارش هالل احمر خوزستان 21 شهرستان 
خوزســتان در فروردین امسال دچار ســیالب و آبگرفتگی 
شدند و در جریان این سیالب به 250 هزار نفر امدادرسانی 

شد. 

آغاز بازسازی سه هزار واحد 
مسکونی تخریب شده 

در سیل خوزستان

مدیر مرکــز مدیریت بحــران و کنترل حوادث 
فرمانداری ویژه کاشان گفت: بر اثر جاری شدن سیل 
در منطقه مشــهد اردهال کاشان یک مادر و کودک 

جان باختند. 
جــواد مزروعــی دیــروز در گفت و گــو با ایرنــا افزود: 
بــارش رگبــاری بــاران و طغیــان رودخانــه باالدســت 
شــامگاه روز سه شــنبه به جاری شدن ســیالب در مشهد 
اردهال منجر شــد که در این حادثه ســه دســتگاه خودرو 

 را کــه درون حریــم رودخانــه بودنــد، آب با خــود برد.
وی بیان کرد: خودروها شامل دو دستگاه پژو و یک دستگاه 
پراید پس از مدتی پیدا شــدند اما از سرنوشــت سرنشینان 
پرایــد اطالعی در دســت نبود. وی اضافه کــرد: با دریافت 
گــزارش حادثه تیم های امدادی به محل اعزام و با همکاری 
نیروهای هالل احمر، اورژانس، نیروی انتظامی، سپاه و بسیج 
در نهایت تا ساعت چهار صبح روز چهارشنبه موفق به یافتن 

جسد دختری پنج ساله و مادر 28 ساله شدند.

واژگونی  استان ســمنان گفت:  راه  رئیس پلیس 
اتوبوس حامل مسافران پاکســتانی در گرمسار سه 

مصدوم برجای گذاشت که حال آنها مساعد است. 
به گزارش فارس، سرهنگ تقی کبیری اظهار کرد: این 
حادثه بامداد روز چهارشنبه در جاده آرادان- گرمسار حوالی 
حاجی آباد به وقوع پیوســته است.وی ادامه داد: این اتوبوس 
38 مســافر داشت که از مشهد به سمت قم در حرکت بوده 
اســت.کبیری با بیان اینکه در این حادثه ســه نفر مصدوم 
شــدند که حال آنها مساعد اســت، ادامه داد: مصدومان در 

بیمارستان معتمدی شهرستان گرمسار بستری هستند. 
وی خاطرنشــان کــرد: علت حادثــه ناتوانــی راننده 
اتوبوس در کنترل وسیله نقلیه به علت لغزندگی جاده بر اثر 

بارش باران گزارش شده است.

سیل مشهد اردهال کاشان ۲ کشته برجا گذاشت

واژگونی اتوبوس 
حامل مسافران پاکستانی 

در گرمسار

مردان شیادی که با طرح دوستی با یکی از اعضای 
صرافی های پایتخت اقدام به کالهبرداری و ســرقت 

می کردند، دستگیر شدند. 
بــه گزارش  باشــگاه خبرنگاران جــوان، چندی پیش 
مــرد جوانی ضمن تماس با پلیس، خــود را کارمند یکی از 
صرافی های پایتخت معرفی کرد و از ســرقت 8 سکه طال و 

گوشی تلفن همراهش خبر داد.
مال باخته گفت: مدتی قبل فردی به نام میالد به صرافی 
مــا آمد و مقداری دالر خریداری کرد. بعد از آن من با میالد 
در تمــاس بودم تا اینکه یک روز تماس گرفت و گفت برای 
سرمایه گذاری 10 هزار دالر می خواهم. او سه میلیون تومان 
به  عنوان بیعانه به حســابم ریخت و قرار شــد مابقی پول را 
هم هنگام دریافــت دالر ها بدهد، از آنجایی که خرید به آن 
مقدار از نظر قانونی مشکل داشت، قرارمان را بیرون از صرافی 

گذاشتیم. 
وی ادامه داد: آن روز 10 هزار دالر در صرافی نداشتیم و 
به جایش 8 سکه طال با خودم بردم تا به او بدهم درحالیکه 
میالد سوار بر خودرو هیوندای در محل قرار منتظر من بود. 
این کارمند صرافی افزود: به محض اینکه ســوار خودرو 
شــدم، دو مرد دیگر نیز سوار شــدند که بالفاصله شروع به 
تهدیــد کردند و به زور 8 ســکه ای را که به همراه داشــتم 
و گوشــی تلفن همراهم را به ســرقت بردند و با خودرو فرار 

کردند.
با شــکایت مرد جوان تحقیقات برای شناسایی مردان 
زورگیر ادامه داشــت تا اینکه مأموران با شکایت های مشابه 
دیگری مواجه شــدند که در تمامی آنها مرد جوانی پس از 
طرح دوســتی با یکی از کارمندان صرافی، درخواست خرید 
بیش از 10 هزار دالر کرده و با پرداخت مبلغ کمی به عنوان 
بیعانه، کارمند صرافی را به محل قرار کشانده و با همدستی 

دو نفر دیگر سرقت می کردند. 
در چهره نگاری هــای صورت گرفته توســط کارآگاهان 
پلیــس، میالد بــه  عنوان یکــی از اعضای اصلــی این باند 

شناسایی شد. 
در ادامه بررســی ها میالد دستگیر و برای تحقیقات به 

شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد.
وی با اعتراف به ســرقت های سریالی با همدستی چهار 
نفر از دوســتانش، گفــت: وضع مالی ام خــوب نبود و دلم 
می خواســت بدون زحمت یک شبه پولدار شوم، چند وقت 
قبل در یک مهمانی با چند نفر آشــنا شدم که بعداً فهمیدم 
سارق حرفه ای موبایل هستند. با نقشه ای که طراحی کردیم 

به سراغ کارمندان صرافی می رفتیم و سرقت می کردیم.
 با اعتراف متهم جوان به ســرقت های ســریالی، چهار 
همدســت او نیز بازداشــت شــدند. تحقیقات در رابطه با 

سرقت های احتمالی اعضای این باند ادامه دارد.

شیعیان هندوســتان بالغ بر پنج میلیارد تومان 
جهت ساخت مدرســه در مناطق سیل زده لرستان 

کمک کرده اند. 
بــه گــزارش خبرگزاری فــارس، آیت اهلل ســید احمد 
میرعمادی در دیدار حجت االســالم والمسلمین مهدی پور 
نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی در کشور هندوستان، در 
ارتباط با سیل اخیر اظهار داشت: سیل در لرستان خسارات 
زیادی را بــه وجــود آورد، از جمله؛ خانه، وســایل منزل، 

کشاورزی و شغل مردم دچار آسیب شد.
وی با بیان اینکه مهم ترین مسئله در سیل اخیر این بود 
که نشــان داد جهان اسالم دارای ظرفیت های بزرگی است، 
افزود: علیرغم اینکه آمریکا ممانعت در ارسال کمک رسانی به 
کشور ایران داشت اما به صورت خود جوش مردم مسلمان و 
نوع دوست وارد صحنه شدند و پاسخ کوبنده ای به آمریکا و 

دشمنان اسالم دادند.
نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: در سیل اخیر بیش 
از هشت هزار میلیارد تومان به زیرساخت های استان خسارت 

وارد شده است.
 آیــت اهلل میرعمادی در پایــان از اظهــار همدردی و 
کمک های ارزشمند شیعیان هندوستان به سیل زدگان تقدیر 

و تشکر کرد.
 نماینده رهبر معظم انقالب اســالمی در هندوســتان 
نیز در این دیدار اظهار داشــت: شیعیان هندوستان علیرغم 
داشتن مشکالت عدیده مالی، با نهایت همدلی و نوع دوستی 
بــا فروختن اجناس گران بها و زیورآالت خود تالش کرده اند 

به سیل زدگان لرستان کمک کنند.
آیــت اهلل مهدوی پور افزود: بالغ بر پنــج میلیارد تومان 
کمک از ســوی شیعیان هندوستان برای ساخت مدرسه در 

مناطق سیل زده لرستان جمع آوری شده است.

شیعیان هندوستان 
در مناطق سیل زده لرستان 

مدرسه می سازند

انهدام باند سرقت های سریالی از صرافی های تهران

سرویس شهرستان ها: 
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز سیستان 
و بلوچستان از کشــف ۱۵ مرکز نگهداری زیرزمینی 
سوخت در حومه زاهدان و متالشی شدن شبکه بزرگ 

قاچاق سوخت خبر داد. 
محمــد محبی اظهار داشــت: در عملیات های همزمان 
بیش از 15 مرکز زیرزمینی در حومه شهر زاهدان شناسایی 
و از آنها مقادیر زیادی ســوخت قاچاق کشف شد که امکان 

افزایش این تعداد نیز وجود دارد.

وی افــزود: تعدادی اتوبــوس مســافربری، نفتکش و 
خودروهای سبک و سنگین که در امر قاچاق سوخت مبادرت 
داشتند توقیف و روانه پارکینگ شدند. با اقدامات انجام شده 
دیروز، شبکه بزرگ قاچاق سوخت در حومه زاهدان متالشی 
شد. وی تصریح کرد: متاســفانه بیشتر سوخت های قاچاق 
کشف شده در سیســتان و بلوچستان از سایر استان ها وارد 
می شــود که پس از ذخیره در مراکز پنهانی جهت انتقال به 
کشورهای همسایه به روستاهای مرزی و سپس خارج کشور 

منتقل می شود.

شبکه بزرگ قاچاق سوخت در زاهدان متالشی شد

کارگر جایگاه اختصاصی دو منظوره عرضه سوخت 
مروتی درمنطقه میاندوآب، دستبند ۲۰ میلیون تومانی 

جامانده در جایگاه را به صاحبش رساند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه، خداوردی 
قربانزاده، کارگر فعال در جایگاه عرضه ســوخت اختصاصی 
دو منظوره »مروتی« شهرســتان میاندوآب که روز سه شنبه 
دستبند طال، به ارزش 20 میلیون تومان در جایگاه بجا مانده 

بود، را به صاحب اصلی اش تحویل داد.
بــر پایه این گزارش، کارگر جایــگاه پس از پیدا کردن 
دســتبند طال در جایگاه مراتب را به اطالع مسئول جایگاه 
رســانده و دستبند مفقود شــده را با حضور مسئول جایگاه 
به رســم امانت نگهداری به این هموطن کرمانشاهی تحوبل 
دادند. به پاس تجلیل از این عمل نیک و خداپســندانه، داود 
فعال پور، مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده  های نفتی 
منطقه میاندوآب با اهدای لوحی از کارگر با صداقت جایگاه 

تقدیر بعمل آورد.

کارگر پمپ بنزین 
دستبند طال را 

به صاحبش برگرداند

سازمان هواشناسی از وقوع رگبار باران همراه با 
رعد وبرق و وزش باد شدید موقت و احتمال سیالبی 
شدن ناگهانی در برخی مناطق کشور طی امروز و فردا 

خبر داد.
بنابــر اعالم این ســازمان، برای پنجشــنبه در شــرق 
خراسان شمالی، خراسان رضوی، نیمه غربی اصفهان، فارس، 
ارتفاعات زاگرس مرکزی درچهارمحال بختیاری، کهگیلویه و 
بویراحمد، جنوب لرستان و شمال شرق خوزستان، جنوب و 
غرب کرمان، جنوب سیســتان و بلوچستان و برخی مناطق 
هرمزگان و روز جمعه در نیمه غربی اصفهان، نیمه شــرقی 
فارس، ارتفاعات شــرقی زاگرس مرکزی در شرق کهگیلویه 
و بویراحمــد و شــرق چهارمحال و بختیــاری، جنوب یزد، 
کرمان، شمال هرمزگان و برخی نقاط سیستان و بلوچستان 
در ســاعات بعدازظهر رگبار باران همراه با رعد وبرق و وزش 
باد شــدید موقت و احتمال سیالبی شدن ناگهانی و موقتی 

رودخانه های کوهپایه ای پیش بینی می شود.
به هموطنان توصیه می شود در ساعات بعدازظهر و اوایل 
شب از اسکان در حاشــیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری 
نمایند، ضمن اینکه بــا توجه به وقوع تندباد موقت احتمال 
شکستن شــاخه های درختان وجود دارد. همچنین به دلیل 
وقــوع صاعقه در ارتفاعات، الزم اســت کوهنــوردان حتی 

االامکان از صعود به ارتفاعات خودداری نمایند.

رئیس پلیس فتا ناجا از متالشــی شدن یک باند 
ســازمان یافته فیشــینگ با کالهبرداری بیش از 

۴۶میلیارد ریالی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار وحید مجید اظهار 
داشــت: در پی ارجاع بیش از 100 فقره پرونده برداشــت 
غیرمجاز از حســاب شهروندان در استان خراسان رضوی در 
بازه زمانی 20 روزه، کارشناسان تیم عملیات ویژه پلیس فتا، 

اقدامات فنی خود را در این خصوص آغاز کردند .
مجید گفت: کارشناســان پلیس فتا اســتان خراسان 
رضوی با انجام تحقیقات و بررســی های تخصصی دریافتند 
بخشی از وجوه ســرقتی در حساب افراد مختلف در سراسر 
کشــور به چرخش درآمده و بخشی دیگر صرف خرید شارژ،  
کاال، ارز دیجیتــال و دیگــر خریدهــای اینترنتی در نقاط 

مختلف کشور شده است.
وی با بیان اینکه تراکنــش خریدهای صورت گرفته از 
رقم باالیی برخوردار بود، افزود: تعدادی از متهمان در فضای 
ســایبری شناسایی و پس از اخذ هماهنگی های قضائی طی 
اقدامی هماهنگ 8 متهم جوان و نوجوان در مشهد مقدس، 
دو متهم در تهران و دو نفر دیگر در استان های شمالی کشور 

دستگیر شدند.
رئیس پلیس فتا درباره ابعاد فعالیت این باند کالهبرداری 
گفت: با توجه به وســعت دامنه کالهبرداری ها در ســطح 
کشور مشخص شــد مجرمان با طراحی صفحات فیشینگ 
)شبیه صفحات اصلی خدمات اینترنتی( نظیر دریافت شارژ 
و خریدهــای زیر قیمت به صــورت اینترنتی و یا وعده های 
واهی دیگر اقدام به فریب طعمه های خود می کردند. قربانیان 
نیز بــا وارد کردن اطالعات کارت بانکــی خود در صفحات 
جعلی، اطالعات مزبور را در اختیار اعضای این باند قرار داده، 
به گونه ای که هر کدام از اعضای باند بدون اینکه یکدیگر را از 
قبل مالقات کرده باشند در فضای مجازی، یک گروه سازمان 
یافته تشــکیل داده بودند و با تقسیم مسئولیت؛ موجودی 
حســاب قربانیــان را خالی کرده و حتی با سوءاســتفاده از 
اطالعات حساب های بانکی آنها دست به پولشویی می زدند .

سردار مجید گفت: با توجه به وسعت دامنه فعالیت این 
باند کالهبرداری، رقم و میزان دقیق آنکه تاکنون از دوهزار 
و 100 اطالعات کارت بانکی به دســت آمده، مشخص شده 
بیش از 4۶ میلیارد ریال برداشــت غیرمجاز در فاصله زمانی 
کمتر از ســه ماه صورت گرفته که در این رابطه تحقیقات از 

سوی پلیس ادامه دارد .
کالهبرداری ۶۰ میلیونی با ترفند »برنده شدن در رادیو«

رئیس پلیس فتا پایتخت نیز از دســتگیری فردی که با 
ترفند تکراری برنده شــدن در برنامه های رادیویی و دریافت 
زیرکانــه اطالعــات کارت بانکی طعمه های خــود اقدام به 

کالهبرداری ۶0 میلیون تومانی کرده بود خبر داد.

رئیس گشــت های مشترک ســازمان تعزیرات 
حکومتی استان تهران از کشف 8۰۰ حلب روغن اختفا 

شده در انبار یکی از مغازه ها خبر داد.
 به گزارش ســازمان تعزیرات حکومتی، حسین ایزدی 
گفــت: نظارت ویژه بر اصناف به منظور جلوگیری از احتکار 
و اختفای کاال به قصد گرانفروشــی با افزایش گشــت های 
مشــترک تعزیرات تهــران با همراهی نمایندگان ســازمان 
صنعت، معدن و تجــارت، اتاق اصناف، نیــروی انتظامی و 

دادستانی آغاز شده است.
ایزدی افزود: در جریان این نظارت ها با کشــف محموله 
800 حلب روغــن از یک واحد صنفــی در خیابان ایروانی 
تهــران، این محموله به قیمت مصــوب در محل بین مردم 
توزیع شد. به گفته وی، سه واحد نیز به دلیل اختفا و احتکار 

کاال نیز پلمب شده است.

فرماندار کنارک گفت: دو کشتی ترال در محدوده 
زیر ۱۲مایل در آب های جنوب شرق توقیف شد. 

ابابکر بلوچ دیــروز در گفت و گو با فارس، گفت: با توجه 
به روند افزایش فعالیت کشتی های ترال طی سنوات گذشته 
که موجب افزایش نارضایتی صیادان منطقه شــده بود بنابر 
تدبیر و تصویب شورای تامین شهرستان و با دستور دادستان 
شهرســتان کنارک مبنی بــر برخورد با هرگونــه فعالیت 
کشــتی های ترال در زیر 12مایل دریایی توسط پایگاه های 
دریابانی چابهار، پــس از دریافت گزارش و ورود فعالیت دو 
کشتی ترال در محدوده زیر 12مایل و عدم توجه کشتی های 
مذکــور به تذکرات داده شــده، طبق هماهنگی و دســتور 

دادستان کشتی مذکور توقیف شدند.
وی افزود: با هدف حمایت از صیادان و گونه های ماهی ، 
این دو کشــتی که به شــکل غیرمجاز اقــدام به صید ترال 

می کردند توقیف شدند.
بلوچ حفاظــت از حقوق مردم را وظیفه خود دانســته 
تاکید کرد: با افرادی که موجب آســیب رســاندن به بخش 
صید و صیادی که شــغل اصلی این مردمان اســت برخورد 

جدی خواهد شد.

احتمال سیالبی شدن ناگهانی 
رودخانه ها در برخی مناطق

انهدام باند فیشینگ 
با کالهبرداری ۴۶میلیارد ریالی 

توزیع  800 حلب 
روغن احتکارشده بین مردم

توقیف 2 کشتی ترال 
در آب های جنوب شرق


