
قاچاق دوچرخه
اهواز- خبرنگار کیهان: جانشــین فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف 
محموله دوچرخه خارجی قاچاق در دزفول خبر داد. سرهنگ سید محمد صالحی 
گفت: پلیس پس از متوقف کردن یک دســتگاه کامیون مشکوک، در بازرسی از 
آن 60 عدد دوچرخه خارجی قاچاق فاقد هرگونه مجوز گمرکی کشــف شد.وی 
با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله قاچاق کشف شده را بالغ بر یک میلیارد و 
200 میلیون ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه دومتهم دســتگیر و پس از 

تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی داده شدند.
کشف تریاک 

یزد- خبرنگار کیهان: سرپرســت پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان یزد از 
کشــف 264 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در این اســتان خبر داد.سرهنگ 
علــی افخمی گفت: پلیس عملیات ویژه اســتان با همکاری پلیس مبارزه با مواد 
مخدر شهرســتان مهریز حین گشت زنی به یک دستگاه پراید که از شرق کشور 
عازم مرکز بود مشــکوک و خودرو را متوقف که در بازرسی از آن 107 کیلوگرم 
تریاک کشف و ضبط کرد.وی اضافه کرد: همچنین پلیس ایست و بازرسی شهید 
مدنی در بازرسی از یک کامیون مقدار 157 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط و در 

این رابطه دو متهم را نیز دستگیر کردند.
آخرین شنا

رشت- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامي رشت از غرق شدن پدر 50 ساله و 
پسر 18 ساله در سد سنگر این شهرستان خبر داد. سرهنگ علی رمضانی افزود: 
بــا حضور مأموران پلیس و تیم های امدادی در محل مورد نظر، مشــخص شــد 
مردی 50 ســاله که به همراه فرزند 18 ساله اش ساکن تهران برای شنا به داخل 
ســد رفته بودند غرق شــدند.وي ادامه داد: با تالش یگان هاي امدادي و مأموران 
انتظامي جسد جوان 18ساله از آب خارج و تالش امدادگران و اهالي محل برای 

کشف جسد پدرش ادامه دارد.
دستگیری دشمنان طبیعت

ساری- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد از دستگیری 
قاچاقچیان چوب در این شهرستان خبر داد.سرهنگ حسین عبدی گفت: پلیس 
متهمی را که با یک دســتگاه نیسان وانت در حال حمل 10 هزار و 50 کیلوگرم 
چوب جنگلی بود بازداشــت کرد.وی اضافه کرد: چوبهای ضبط شــده به منابع 

طبیعی تحویل و متهم به مراجع قضایی معرفی شد.
کشف تریاک

اصفهان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان »نائین« از کشف 290 
کیلو حشیش در عملیات ماموران انتظامی این فرماندهی و شهرستان »اردستان« 
خبر داد.ســرهنگ ایرج کاکاوند، افزود: ماموران دو دستگاه سواری سمند و یک 
دستگاه ســواری پراید متعلق به قاچاقچیان را شناســایی و دستور ایست صادر 
کردند که یکی از ســمند ها متواری شــد.وی با  اشــاره به اینکه سواری سمند و 
پراید متوقف شــده راه پاک کن بودند و محموله ای حمــل نمی کردند ادامه داد: 
سمند متواری شده با سرعت زیادی در محور »نائین- اردستان« حرکت می کرد 
و با اســتفاده از دودزا و پرتاب میخ های ســه پایه در جاده قصد فرار داشت که با 
تپه های خاکی کنار محور برخورد و واژگون شد.ســرهنگ کاکاوند اظهار داشت: 
این ســوداگر مرگ در اثر ضربه وارد شده جان خود را از دست داد و در بازرسی 

از خودروی وی 282 بسته حشیش به وزن 290 کیلو گرم تریاک کشف شد.
آتش در گند م زار

تبریز- خبرنگار کیهان: 70 هزار کیلوگرم گندم در شهرســتان سلماس در 
آتش سوخت.آتش سوزی در 12 هکتار از اراضی گندم زار کوی جهاد شهرستان 
ســلماس باعث شد تا 70 هزار کیلوگرم گندم در این شهرستان از بین برود.این 
حادثه یک میلیارد و 225 میلیون ریال به هفت کشاورز منطقه خسارت وارد کرد.

تصادف مرگبار
بوشهر- تسنیم: رئیس  پلیس راه استان بوشهر گفت: در برخورد خودرو پژوه 
405 حامل قاچاق پارچه با خودرو پژوه 206 در محور بوشــهر به گناوه سه نفر 
جان باختند. سرهنگ جابر پاپری افزود: خودرو پژوه 405 که حامل قاچاق پارچه 
از ســمت دلوار به گناوه در حرکت بود در محور بوشــهر حوالی جزیره شیف با 
خودرو پژوه 206 برخورد کرد و راننده خودرو 405 و  راننده و سرنشــین خودرو 

206 کشته شدند. علت حادثه در دست بررسی است.
هالکت شرور مسلح در فنوج

زاهدان تســنیم: ماموران پلیس شهرستان فنوج واقع در جنوب سیستان و 
بلوچستان در درگیری مسلحانه یک شرور مسلح هالک و در بازرسی از مخفیگاه 
وی مقداری اسلحه نیز کشف کردند.  مأموران پلیس در شرق کشور برابر دستور 
مقام قضائی اقــدام به درگیری با متهمی که باعث شــرارت های مختلف اعم از 

تیراندازی در سطح شهر بود، کردند.
 بازداشت مدیر تور گردشگری 

سرویس شهرستانها: در پی سانحه برای گردشگرانی که به منظور بهره مندی 
از توری ســیاحتی تفریحی به طبیعت حومه شــهر َخرو واقع در جنوب شــرق 
نیشــابور رفته بودند مدیر این تور گردشگری بازداشت شد. این سانحه هنگامی 
رخ داد که گردشــگران سوار بر یک دســتگاه خودرو وانت در مسیر رودخانه در 
حال حرکت بودند. واژگونی این خودرو 24 مجروح و یک کشته برجای گذاشت.

به دســتور دادستان بخش زبرخان شهرستان نیشابور مدیر این تور گردشگری و 
راننده خودرو بازداشت شدند.

قاچاق سوخت 
ایالم- مهر: رئیس  پلیس آگاهی ایالم از کشــف 27 هزار لیتر سوخت قاچاق 
به ارزش یک میلیارد و ۳50 میلیون ریال خبر داد. ســرهنگ علی مهری افزود: 
کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی با رصد اطالعاتی و انجام 
تحقیقات نامحسوس درخصوص صحت و سقم موضوع با هماهنگی مراجع قضائی 
به محل عزیمت که 27 هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت و گاز در مخازن تعبیه 
شده کشف کردند.سرهنگ مهری تصریح کرد: طبق نظر کارشناسان شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی اســتان، ارزش ریالی ایــن محموله قاچاق یک میلیارد 
و ۳50 میلیون ریال اســت. وی ادامه داد: در این راســتا یک متهم دستگیر و با 
تشکیل پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی و سوخت کشف شده تحویل 

نمایندگان شرکت پخش فرآورده های نفتی استان شد.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

یک دختر جوان پس از پیاده شــدن 
از اتوبــوس در حال حرکت، جان خود را از 

دست داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در استان 
کجائلی ترکیه یک دختر جوان به دالیل نامعلوم 
از یک اتوبوس در حال حرکت پیاده شــد و پس 

از له شــدن زیــر 
اتوبوس  چرخ های 
دچــار صدمــات 
شــد.در  جــدی 
راننده  حادثه  این 
رســیدن  از  قبل 
به ایســتگاه درب 
اتوبوس را باز کرد 
و دختــر جــوان 

بدون توجه به اینکه اتوبوس در حال حرکت است، از آن پیاده شد و با این کار 
همه مسافران را شوکه کرد.وی در زیر چرخ های اتوبوس به شدت مصدوم شد؛ 
به طوری که پس از انتقال به بیمارســتان جان خود را از دســت داد. پلیس در 
حال بررسی این حادثه است و راننده اتوبوس به طور موقت در بازداشت به سر 
می برد. خبرنگاران پس از دیدن ویدئو متوجه این نکته شــدند که دختر قبل 
از خروج از اتوبوس چیزی شــبیه یادداشت برای مردی که کنار او نشسته بود، 

قرار داده است.

پیاده شدن 

از اتوبوس 

در حال حرکت

در ســال ۲۰۱۸ قیمت کاال ها و خدمات 
ایسلند  در جمهوری  برای مصرف کنندگان 
به طور متوســط ۵۶ درصد باالتر از دیگر 

کشور های اروپایی بود.
بــه گزارش خبرگــزاري صداوســیما، یورو 
استات، اداره آمار اروپا اعالم کرد کشور جزیره ای 
ایسلند گران ترین کشور اروپا در سال 2018 بود.

به گزارش خبرگزاری فرانســه، بر اساس داده های اداره آمار اروپایی که در آخر 
ژوئن به روز شد، در سال 2018 قیمت کاال ها و خدمات برای مصرف کنندگان 
در جمهوری ایسلند که شمالی ترین کشور اروپا است، به طور متوسط 56 درصد 
باالتر از دیگر کشور های اروپایی بود و به همین علت ایسلند در جایگاه نخست 
گران ترین کشــور های اروپا قرار گرفت. طبق این داده ها، کشور های سوئیس، 
نروژ و دانمارک هم در ردیف های ســوم تا چهارم گران ترین کشــور های اروپا 
قرار گرفتند. بر این اســاس متوسط قیمت ها در کشور های سوئیس 52 درصد، 
نروژ 48 درصد و دانمارک ۳8 درصد باالتر از متوســط اروپایی بود.جمعیت کم 
ایســلند )۳55 هزار نفر( به همراه وابستگی شــدید به واردات، بخشی از علت 
گرانی در این جزیره است.به گفته کونراد گادجونسون ، اقتصاددان و رئیس اتاق 
بازرگانی ایسلند، این کشور به قدری کوچک است که نمی توان سود اقتصادی 
را که می شود با یک شرکت در کشور های به مراتب بزرگ تر از ایسلند به دست 
آورد، در این جزیره کســب کرد.در این کشور واردات محصوالت غذایی ساخته 
شــده از تخم مرغ و شــیر غیرپاستوریزه به شــدت کنترل می شود و با موانع 
گمرکی و بهداشتی زیادی همراه اســت.از سوی دیگر برکی کارلسون، رئیس 
انجمن مصرف کنندگان ایســلند تصریح کرد سطح دستمزد ها در این کشور از 
متوسط دستمزد های اروپا بسیار باالتر است. نرخ تورم در این کشور در سه ماهه 
نخســت امسال به 1/۳ درصد رســید که به گفته گادجانسون، احتماال بازتابی 
از کاهش تولید ناخالص داخلی اســت که بــه کاهش خرید افراد منجر خواهد 
شد. نوســانات در ارزش پول ملی این کشــور بین ســال های 2016 تا 2017 
به افزایش کلی قیمت ها منجر شــد.با این حال گاد جانســون می گوید ارتباط 
نزدیکی بین قیمت های باال و سطح زندگی مردم این کشور وجود دارد.در سال 
2018 دستمزد متوســط یک کارمند تمام وقت در ایسلند بدون کسر مالیات 

6۳2 هزار کرونای ایسلند بود که تقریبا معادل چهار هزار و 450 یورو است.

 ایسلند 

گران ترین کشور 

اروپایی

یک مرد نیجریه ای  که ســعی داشت 
با نشســتن بر بال هواپیما مسافرت کند 

دستگیر شد.
به گزارش اسپوتنیک یک مرد نیجریه ای با 
رفتن به فرودگاه لوگاس این کشور و وارد شدن 
غیرقانونــی و مخفیانه به باند پــرواز هواپیماها 
سعی داشت به غنا پرواز 
کنــد.  وی که بــرای این 
ســفر رایگان، نشستن بر 
بال هواپیما را برای خود 
انتخاب کرده بود، پس از 
روشن شــدن موتورهای 
مسافران  توسط  هواپیما 
داخل هواپیما دیده شده 
و بعد از اطالع رسانی به 
پلیــس فرودگاه توســط 
مأموران دســتگیر شــد. این مرد تنها دلیل این عمل دیوانه وار را، عالقه اش 

برای سفر به غنا عنوان کرد.

تالش 
برای پرواز 
ارزان قیمت

مقامات آمریکا از کشته شدن پنج نفر از 
زنجیره ای  جمله دو کودک در یک تصادف 

در جنوب شرق تگزاس خبر دادند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا، 
در این حادثه که روز شنبه به وقوع پیوست، زنی 
که راننده یک خودروی َون بود به همراه دو مرد 

و دو کودک در شهرســتان »ویکتوریا« واقع در حدود 200 کیلومتری جنوب 
غربی مرکز شــهر »هوســتون« در دم جان باختند.هفت نفر دیگر نیز در این 
تصادف زخمی شــده اند که بالفاصله به بیمارستان های اطراف منتقل شدند.

به گفته مقامات، این خودروی َون حامل 10 سرنشین بود که به هنگام تالش 
برای عبور از یک سراشیبی به یک 18 چرخ نزدیک شد. این امر باعث شده َون 

توسط چند خودروی دیگر محاصره شده و با یک وانت برخورد کند.

تصادف
 زنجیره ای 
در تگزاس

۶ نفر بر اثر موج گرمای اخیر که بخش 
زیادی از آمریکا را فراگرفته است، جان خود 

را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاري صداوســیما به نقل از 
شبکه تلویزیوني فرانس 24، گرمای شدید هوا در 
آمریکا تاکنون 6 کشته برجای گذاشته است. به 
گزارش رســانه های 
نفر  چهــار  آمریکا، 
شــرقی  ایالــت  در 
در  نفر  یک  مریلند، 
ایالــت غربی آریزونا 
و یــک نفــر نیز در 
ایالــت آرکانزاس در 
مرکز آمریــکا بر اثر 
گرما جــان باختند.
موج گرمای شــدید مرکز و شرق آمریکا را فرا گرفته است. به این ترتیب 150 
میلیون نفر با گرمای شــدید هوا رو به رو هستند.در نیویورک دمای هوا به 42 
درجه ســانتی گراد رســید و در آمریکا در مورد گرمای شدید هوا وضع هشدار 

اعالم شده است.

گرمای کشنده 
در 

آمریکا 

قابــل توجــه کلیــه مالکین و 
ذیحقان امــاک و اراضی واقع 
در طــرح مجموعــه فرهنگی، 
بلوار  و فضای ســبز  ورزشــی 
امام رضــا»ع« نظر بــه اینکه 
شــهرداری زرین شــهر قصــد 
اجرای طرح مجموعه فرهنگی، 
ورزشی و فضای سبز بلوار امام 
رضا»ع« را در دستور کار دارد و 
باتوجه به ضرورت اجرای طرح 
و برابــر تبصره 4 مــاده واحده 
قانونی نحوه تقویم ابنیه، اماک 
نیاز شهرداری ها  اراضی مورد  و 
مصــوب 1370 بدینوســیله به 
کلیــه مالــکان و متصرفین و 
مدعیان احتمالی در مسیر طرح 
اباغ می گــردد، حداکثر ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ نشر این 
آگهی با در دست داشتن مدارک 
مالکیت جهت انجــام توافق و 
معرفــی کارشــناس منتخب و 
تعیین کارشناس مرضی الطرفین 
بــه واحــد اماک شــهرداری 

زرین شهر مراجعه نمایند. 
به  مراجعه  عدم  اســت  بدیهی 
منزله اســتنکاف از توافق  تلقی 
گردیده و شــهرداری در اجرای 
الیحــه قانونی نحــوه خرید و 
برابر  اماک  و  اراضــی  تملک 
و  عمومی  برنامه هــای  اجرای 
عمرانــی مصوب ســال 1358 
شــورای انقاب اقــدام خواهد 

نمود.

اخطار قانونی

میثم محمدی- شهردار زرین شهر شناسه آگهی: 540170

در عملیات بــزرگ پلیس پایتخت که تا بامداد 
روز گذشــته به طول انجامید پاتوق موادفروشان 

سرشناس در شرق تهران متالشی شد.
به گزارش پلیس پایتخت، در ساعات پایانی روز شنبه 
عملیات ضربتی پلیس درخصوص دستگیری موادفروشان 

سرشناس در تهران اجرا شد.
با اشــراف اطالعاتی مأموران فرماندهی تهران بزرگ، 
پاتوق موادفروشان سرشناس شناسایی و در عملیاتی که 
از ساعات ابتدایی شامگاه شنبه تا 2 بامداد دیروز به طول 

انجامید، پاتوق های مدنظر پاکسازی شد.
در ایــن عملیــات، مأموران یــگان امــداد، پلیس 
پیشــگیری، یگان ویژه با بهره گیری از سگ های موادیاب 

حضور داشتند.سرکالنتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت 
در حاشــیه این طرح در جمع خبرنگاران، گفت: عملیات 
پاکســازی پاتوق های واقع شده در جاده قدیم جاجرود با 
استفاده از تیم های پلیس های تخصصی اجرا و 15 سوداگر 
مرگ و فروشندگان اصلی موادمخدر در محورهای حاشیه 

اتوبان جاجرود بازداشت شدند.
ســرهنگ عبدالوهاب حســنوند با بیان اینکه حدود 
100 معتاد رســمی و تفننی و حدود 70 معتاد متجاهر 
در محورهای مذکــور جمــع آوری و محورهای منتهی 
به غرب و شــرق جاده جاجرود از خرده فروشــان مواد و 
 معتادان متجاهر پاکسازی شد؛ از ادامه دار بودن این طرح 

خبر داد.

پاتوق موادفروشان سرشناس پایتخت متالشی شد

مدیرکل دفتر تامین مســکن و امور مهندســی 
ســاختمان کمیته امداد از آغاز واگذاری ۶۵۰۰ واحد 
مسکونی به مددجویان این نهاد در قالب تفاهم نامه با 

سپاه پاسداران خبر داد.
به گزارش ســایت خبری کمیته امــداد، ابراهیم بازیان 
در آئین واگذاری 60 منزل مســکونی به مددجویان استان 
کرمانشــاه، گفت: کمیته امداد در سه ســال گذشته بیش 
از 100 هــزار واحد مســکونی برای مددجویان ســاخته یا 

خریداری کرده است.

بازیان با بیــان اینکه کمیته امداد در این مدت بیش از 
سه هزار میلیارد تومان به بخش مسکن مددجویان اختصاص 
داده است، ادامه داد: در این مدت همچنین 250 هزار واحد 
مسکونی برای مددجویان ســاکن در مناطق محروم کشور 

تعمیر و بهسازی شده است.
وی با  اشــاره به تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد و 
سپاه پاســداران، افزود: در گام اول این تفاهم نامه، پنج هزار 
واحد مســکونی به مددجویان کمیته امداد واگذار شد و در 
حال حاضر با ساخت 6500 منزل دیگر، مرحله دوم واگذاری 

منازل آغاز شده است.
مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان 
کمیته امداد با بیان اینکه در ســیل اخیر کشور بیش از ۳0 
هزار واحد منزل مســکونی مددجویان آســیب دیده است، 
گفــت: 12 هزار واحد از این منازل تخریبی بوده که مراحل 
ســاخت آنها آغاز و تعدادی از واحدها به مددجویان تحویل 
شده است، همچنین تعمیر منازل آسیب دیده در حال انجام 
اســت که تا شــهریورماه به خانواده های ســیل زده تحویل 

می شود.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: برای انتقال 
وجه، کپی یا عکس کارت بانکی نیاز نیست وشماره 

کارت کفایت می کند.
سرهنگ تورج کاظمی در گفت وگو با فارس، درخصوص 
حفاظت از اطالعات شخصی و عدم انتشار و اشتراک گذاری 
تصویر کارت بانکی اظهار داشــت: از نظر امنیتی و عقالنی 
حکم می کند که افراد اطالعات شــخصی خود را حفاظت و 
نگهداری کرده و از انتشار مشخصات یا تصاویرکارت بانکی 

خود در فضای مجازی بپرهیزند.
کاظمی افزود: برای انتقال پول فقط داشــتن شــماره 
کارت کفایت می کند و نیازی به داشتن cvv2 و تاریخ انقضا 
نیست؛ پس الزم نیســت که عکس کارت بانکی خود را به 

بهانه واریز پول در اختیار دیگران قرار دهیم.
وی ادامــه داد: بــا انتشــار تصویــر کارت بانکی عمال 
اطالعــات کارت به راحتی در اختیار کالهبرداران و ســوء 
اســتفاده گران قرار گرفته و کافی  اســت آنها رمز دوم را از 

طرق مختلف به دســت آورده و  به راحتی سرقت اینترنتی 
خود را انجام دهند. 

هشدار درباره پیامدهای ناخواسته 
Face app استفاده از

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ همچنین در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به افزایش استفاده از نرم افزار Face app اظهار 
داشت: موارد خألهای امنیتی این نرم افزار از سوی پلیس فتا 
در حال بررسی است، اما یک سری موارد است که استفاده 
کننــدگان از این نرم افزار باید آن را مد نظر قرار داده و در 
صورتیکه مایل به پذیرش این ویژگی ها هســتند از این نرم 
 Face app افزار اســتفاده کنند. استفاده کنندگان از نرم افزار
باید بدانند هر تصویر و اطالعاتی که در اختیار این نرم افزار 
قرار می دهند در سروری در خارج از کشور ذخیره می شود 
و ممکن است که بعدها از این تصاویر استفاده های مختلفی 

صورت بگیرد.
کاظمی افزود: مســئله دوم دسترسی های این نرم افزار 

اســت که با توجه به اینکه امکان انتخــاب تصویر از داخل 
آلبوم تصاویر بــرای این نرم افزار وجــود دارد کاربران باید 
بدانند که در واقع این نرم افزار به تمامی تصاویر داخل تلفن 
همراه آنان دسترسی داشته و ممکن است از این تصاویر نیز 

کپی برداری شود.
وی با اشــاره به اینکه پس از پردازش تصاویر امکان به 
اشتراک گذاری عمومی این تصاویر با هشتگی مشخص نیز 
وجود دارد، گفت: ممکن است بعضی از کاربران بدون اطالع 
از آن تصاویر خود را در شــبکه های اجتماعی به اشــتراک 

گذاشته و مدتی بعد متوجه آن شوند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهارداشــت: در همین 
راســتا به کاربران نرم افزار Face app و نرم افزارهای مشابه 
آن توصیه می شــود که از اســتفاده از چنین نرم افزارهایی 
خــودداری کرده و اگر اصرار به اســتفاده از آن دارند حتما 
قوانین و شرایط دسترسی های این نرم افزار را بررسی کرده و 

سپس از آن استفاده کنند.

آغاز واگذاری ۶۵۰۰ واحد مسکونی 
به مددجویان کمیته امداد با مشارکت سپاه

هشدار پلیس فتا درباره انتشار عکس کارت بانکی و پیامدهای استفاده از »فیس اپ«

رزمنــدگان قرارگاه قدس جنوب شــرق نیروی 
زمینی سپاه پاسداران در اقدامی اطالعاتی توانستند 

دو گروگان را از چنگال گروگانگیران آزاد کنند. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، به نقل از روابط 
عمومی قرارگاه قدس جنوب شــرق نیروی زمینی ســپاه، 
باندهای ســازمان یافته و اشرار در 25 آذرماه 96، »ذوالفقار 
حیدری« نوجوان 14 ساله از شهرســتان »اُرزوئیه« استان 
کرمــان را و ســه ماه بعد از آن فردی دیگــر به نام »حمید 
زحمتکش« ۳4 ســاله از شهرســتان فسا اســتان فارس را 
ربودند.بنــا بر این گزارش، هر دو گــروگان با انگیزه اخاذی 
ربوده شــده و به منطقه ریگستان کشــور پاکستان منتقل 
شــدند که با تالش رزمندگان قرارگاه قدس جنوب شــرق 
نیروی زمینی سپاه این دو نفر در 27 تیرماه سال جاری آزاد 

و به آغوش خانواده خود بازگشتند.

شهردار کالنشــهر اهواز در اقدامی جالب با ابالغ 
بخشنامه ای به کلیه شهرداران مناطق هشتگانه این 
شهر اعالم کرد که باید حقوق خود را پس از پرداخت 

حقوق کارگران دریافت کنند. 
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، موســی شــاعری 
شــهردار اهواز در این ابالغیه محــل دریافت حقوق مدیران 
مناطــق شــهرداری را از منابع و درآمدهــای منطقه محل 

خدمت آنها اعالم کرد.

قرارگاه قدس نیروی زمینی ســپاه جنوب شرق 
کشور در اطالعیه ای از شــهادت دو  نفر از حافظان 
امنیت مرزهای میهن اســالمی حوزه شهرســتان 
سراوان و نزدیک مرز پاکستان در درگیری با گروهک 

تروریستی خبر داد. 
در اطالعیه دیروز )یکشنبه( قرارگاه قدس نیروی زمینی 
ســپاه در جنوب شرق کشور آمده اســت: این درگیری شب 
یکشنبه در مرز ســراوان رخ داد و پاسدار تکاور سید محسن 
نقیبی اهل کرمانشــاه و عبدالخالق درازهی از بسیجیان بومی 
به فیض شــهادت نائل آمدند.همچنین پاسدار محمد ثوری و 
پاسدار شمس الدین بوداق نیز در این درگیری زخمی شدند.
این اطالعیه می افزاید: خبرهای تکمیلی متعاقباً اعالم می شود.

با مامور  باید  بخشدار آبدان استان بوشهر گفت: 
شــهرداری که به منظور جلوگیری از تخلف احتمالی 
یک کودک افغان از قوه قهریه استفاده کرده و رفتار 
غیر انسانی داشــته برخورد جدی و نسبت به حق 

تضییع شده این کودک جبران مافات شود. 
ابوالحســن گنخکی ، در گفت و گو بــا ایرنا ضمن تایید 
برخورد خشــن مامور شــهرداری آبدان با کودک افغان که 
بــا کتک زدن و پرتاب آن همراه بود ، افزود: شــهردار آبدان 
موظف به انجام اقدامات قانونی برای تنبیه و تعلیق این نیرو 
تا تصمیم نهایی مراجع مربوطه است.وی اضافه کرد: اقدامات 
قانونی الزم نیز از طریق مراجــع قضایی در مورد این عمل 
اجرا خواهد شد.بخشدار آبدان اظهار داشت: اعمال هر گونه 
خشــونت و رفتار غیرقانونی بویژه توسط نیروهای شهرداری 
محکوم اســت و برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات، باید با 

قاطعیت تمام با چنین نیروهایی برخورد قانونی شود.

مســئول مرکز مدیریت و فوریت های پزشــکی 
استان اصفهان گفت: جسد یک مرد 44 ساله، دختر 
۱۱ و پسر هشت ســاله از اعضای یک خانواده در سد 

خاکی روستای آغچه بویین میاندشت کشف شد. 
غفور راستین، در گفت و گو با ایرنا افزود: به دنبال گزارش 
مردمی از مشــاهده سه جســد از اعضای خانواده ای در سد 
آغچــه ماموران اورژانس داران و بوئین میاندشــت به محل 
اعزام شدند. وی اظهارداشت: جسد اعضای این خانواده با دو 
دســتگاه آمبوالنس به پزشکی قانونی منتقل شدند.به گفته 
وی ماموران امداد و نجات صبح شنبه پس از گذشت افزون 
بر 12 ســاعت از فوت، جســد اعضای این خانواده را از آب 

خارج کردند. علت دقیق این حادثه در دست بررسی است.

دادســتان عمومی و انقالب شهرستان مالرد از 
بازداشــت عامالن ضرب و شتم طلبه ناهی از منکر 

خبر داد.
جــواد جبله به خبرگزاری صدا و ســیما گفت: در پی 
اطالع از حادثه بالفاصله دســتور ویژه ای برای بررســی و 
بازداشــت عامالن این ضرب و شتم صادر شد که ماموران 
پلیــس امنیت عمومی شهرســتان مالرد سرنشــینان دو 
خودروی ســواری پژو 206 و دنا را که طلبه ناهی از منکر 
را مورد ضرب و شــتم و جراحت شــدید قرار داده بودند، 

بازداشت کردند.
جبله افــزود: طلبه جوان ناهــی از منکر که در محل 
حادثه به این دختران و پســران که حــرکات نامتعارف و 
خارج از شأن داشتند با هدف ناهی از منکر می خواهد تا از 
حرکات خود دســت بردارند که در همین هنگام این افراد 

با چوب، چماق و چاقو این طلبه را به شــدت مورد ضرب و 
شتم قرار می دهند و از محل متواری می گردند.

وی ادامه داد: با دســتور قضایی هر پنج نفر دخیل در 
این ضرب و شتم بازداشت شده و هم اکنون در اختیار پلیس 

امنیت شهرستان مالرد هستند.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان مالرد گفت: این 
افراد به اتهام اخالل در نظم و آســایش عمومی و تجری و 
بیم تجری و جریحه دار کردن عفت عمومی براســاس ماده 
614 قانون مجازات اســالمی و شــکایت شاکی خصوصی 
محکوم خواهند شــد و مشمول هیچ یک از مواد تخفیفی 

مجازات نخواهند بود.
جبله افزود: دستگاه قضایی با این گونه تخلفات به هیچ 
عنوان اغماض نخواهد کرد و در سریعترین زمان ممکن این 

افراد به مجازات قانونی خود خواهند رسید.

رئیس اداره هواشناسی ایرانشــهر با  اشاره به وقوع 
این شهرســتان، گفت: سرعت  طوفان بی سابقه در 
لحظه ای طوفان در ایرانشهر به ۱۵۸ کیلومتر بر ساعت 
رسید و شعاع دید افقی در محدوده فرودگاه این شهر 

را به ۵۰۰ متر کاهش داد. 
به گزارش مهر، پردل رســتگار اظهار داشت: این طوفان 
رکورد 55 ســاله بیشینه ســرعت وزش باد در ایرانشهر را 
نیز شکســت و برای نخســتین بار از زمان تأسیس ایستگاه 
هواشناســی در این شهر ثبت شــد.وی افزود: رکورد قبلی 
ســرعت وزش باد در ایرانشــهر به 9 مرداد سال 1۳48 بر 
می گردد که بیشــینه ســرعت وزش باد به 148 کیلومتر بر 
ساعت رسیده بود.رئیس اداره هواشناسی ایرانشهر ادامه داد: 
وزش این طوفان لحظه ای در نتیجه جریانات شدید همرفتی 
و رشد ابرهای کومولونیمبوس در آسمان ایرانشهر بوده است. 
وی تصریح کرد: در چند روز اخیر، عالوه بر تندبادهای شدید 

لحظه ای، بارش های رگباری نیز شهر ایرانشهر را فراگرفت.

رئیس  روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی 
لرستان گفت: بر اثر واژگونی اتوبوس زائران عراقی در 
جاده کوهدشت 3۵ نفر مجروح شدند که تا کنون ۲۵ 

نفر از آنها مرخص شده اند. 
عبدالرضا شهبازی در گفت وگو با فارس، در مورد آخرین 
وضعیت مصدومان حادثه اتوبوس حامل زائران عراقی مشهد 
مقدس اظهار داشــت: در پی حادثه اتوبــوس حامل زائران 
مشــهد مقدس که در مسیر برگشت به عراق در تاریخ  29 
تیرماه ســاعت 20 در جــاده دوره چگنی اتفاق افتاد، تعداد 
۳5 نفر دچار مصدومیت شــدند. وی با بیان اینکه این افراد 
بالفاصله توســط تیم های امدادی به مرکز آموزشی درمانی 
شــهدای عشــایر منتقل شــدند، افزود: مداوای مصدومین 
بصورت بســتری و ســرپایی بعمل آمد چنانکه تا ساعت 8 
و۳0 دقیقه صبح ۳0 تیرماه تعداد 25 نفر مرخص شدند و در 
محل اسکان اضطراری بیمارستان اسکان داده شده اند. رئیس 
 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان کرد: روند 
درمان 10 نفر باقیمانده که بســتری هستند در جریان بوده 

که خوشبختانه حال عمومی هر 10 نفر مساعد است.

مدیــرکل دفتر مدیریت بحــران و کاهش مخاطــرات وزارت جهاد 
کشــاورزی مجموع خسارت سیل به حوزه کشــاورزی را ۱3 هزار و 7۱۰ 
میلیارد تومان خواند و گفت: تاکنون ۱۶۵ هزار پرونده تشکیل شده است. 
به گزارش خبرگزاری فارس از خرم آباد، سید محمد موسوی، در حاشیه جلسه 
قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده لرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
بر اســاس آخرین مصوبه دولت، دو هزار و 691 میلیارد تومان کمک بالعوض و دو 
هزار و 500 میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد چهار درصد در اختیار 

کشاورزان خسارت دیده از سیل کشور قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع کمک بالعوض مصوبه دولت هزار و ۳46 میلیارد 
تومان معادل نیمی از اعتبار، تخصیص و در اختیار اســتان های سیل زده قرار داده 

شده است.
وی از تشکیل 165 هزار پرونده با حجم خسارت دوهزار و 1۳0 میلیارد تومان 
خبر و ادامه داد: 110 هزار پرونده با 651 میلیارد تومان توسط کمیته های تخصصی 
ارزیابی خسارت در شهرستان ها بررسی میدانی و تأیید شده است، ضمن اینکه 60 

هزار پرونده با 400 میلیارد تومان نیز به تصویب کارگروه های استانی رسیده و 22 
هزار پرونده نیز به مرحله پرداخت رسیده است.

موسوی بیان داشــت: درخصوص تسهیالت قرض الحسنه نیز تاکنون 40 هزار 
پرونده از سوی سازمان های جهادکشاورزی استان ها با حجمی بالغ بر 410 میلیارد 
تومان به بانک های عامل معرفی شده که در این بخش نیز عملیات پرداخت 2 هزار 

پرونده با ۳0 میلیارد تومان انجام شده است.
وی با اشــاره به بازدید از بخش های کشاورزی سیل زده لرستان افزود: در حال 
حاضر 21 هزار پرونده با 85 میلیارد تومان تشــکیل شده است، همچنین 20 هزار 
پرونده با 65 میلیارد تومان توســط کمیته های تخصصی شهرستانی مورد بررسی 
و تأیید شــده و 14 هزار پرونده با 45 میلیارد تومان به تصویب کارگروه اســتانی 

رسیده است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی ادامه 
داد: برای لرســتان 290 میلیارد تومان کمک بالعــوض و 270 میلیارد تومان نیز 

تسهیالت قرض الحسنه را از مصوبات دولت در اختیار استان قرار گرفته است.

دادستان کل کشور بخشنامه  ایجاد وحدت رویه درباره سایت های قمار 
یا شرط بندی در فضای مجازی را به دادستان های سراسر کشور ابالغ کرد.

به گزارش روابط عمومی دادســتانی کل کشــور، حجت االســالم محمدجعفر 
منتظری در این بخشــنامه آورده اســت: »برخی از افــراد در فضای مجازی اقدام 
به راه اندازی ســایت های قمار و نیز ســایت های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ 
وجه از کاربران برای قماربازی و پیش بینی نتیجه مســابقات می نمایند و پس از آن 
بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح 
پیش بینی کرده اند پرداخت می شــود، اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این 

پدیده مواجه ایم که بعضا منجر به تبرئه این افراد شده است. 
برخی از آنها در راســتای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد 
نموده اند که قمار یا شــرط بندی در فضای مجازی را مشــمول قمار ندانسته اند و 
مشاهده شــده با اســتناد به تفســیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کالن درآمد 
نامشــروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده اســت؛ لذا این دادستانی در راستای 
ایجــاد وحدت رویه بدوا جنبه شــرعی موضوع را از طریــق مرکز تحقیقات فقهی 
حقوقی قوه قضائیه مورد بررســی قرار داد که نظریه آن مرکز به شــرح پیوســت 
 واصل شــد؛ بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و بررسی های انجام شده موارد ذیل 

اعالم می گردد:

1. ارتکاب قمار با هر وســیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت های قمار 
حرام و جرم است.

2. طراحی و راه اندازی ســایت قمار همچــون دایر کردن مکان برای قماربازی 
محسوب شده و مشمول ماده 708 قانون مجازات اسالمی )بخش تعزیرات( است.

۳. شرط بندی بر روی نتایج مســابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان 
قمار دانســته نشــود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده 2 

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری است.
4. هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و 
شرط بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که 
در طراحی ســایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت 

تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
5. دادستان های محترم مراکز اســتان وظیفه نظارت بر اجرای این بخش نامه 
را بر عهده دارند و درخصوص مواردی که مراجع قضایی ســابق بر این احکام قطعی 
برائــت بر این گونه فعالیت ها صادر کرده انــد ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، 
نقود، آالت و ادوات مورد اســتفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام 
صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرســی و در نهایت برای اعمال ماده 477 قانون 

آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.«

رئیس بیمارستان نبی اکرم )ص( عسلویه از مرگ 
یکی از کارگران پتروشیمی عسلویه بر اثر گرما خبر 

داد. 
خشــایار وطن خواه در گفت وگو با ایســنا گفت: بیمار 
مذکور از کارکنان پتروشــیمی بوده است که ظاهرا به دلیل 
گرما و مشــکالت زمینه ای به بیمارســتان ما منتقل شده و 
پزشک هم همراهشــان بود ،  البته بیمار در زمان انتقال به 
بیمارســتان عالیم حیاتی نداشــت. وی تصریح کرد: سپس 
بیمار را به سردخانه انتقال دادند و عصر روز شنبه هم جهت 
انتقال به پزشکی قانونی به مقامات قضایی تحویل داده شد. 

 2 گروگان توسط سپاه پاسداران 
آزاد شدند

پرداخت حقوق 
اول به کارگران بعد مدیران!

شهادت 2 نفر از حافظان امنیت 
در سراوان

شهرداری آبدان بوشهر 
خواستار برخورد با متجاوز 
به حقوق کودک افغان شد

 طوفان بی سابقه ایرانشهر را 
درنوردید

بازداشت عامالن ضرب و شتم طلبه ناهی از منکر

 غرق شدن 3 عضو یک خانواده 
در سد خاکی اصفهان 

واژگونی
 اتوبوس زائران عراقی

مرگ کارگر پتروشیمی عسلویه 
بر اثر گرما

خسارت 13 هزار و 710 میلیاردتومانی سیل به بخش کشاورزی

بخشنامه  ایجاد وحدت رویه 
درباره سایت های قمار و شرط بندی ابالغ شد

از سوی دادستان کل کشور
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