
کشف تریاک
شــهرکرد – خبرنگار کیهــان: فرمانده انتظامــی چهارمحال و 
بختیاری گفت:۱۱۰ کیلوگرم تریاک در محور مواصالتی این استان 

کشف وضبط شد
سرتیپ غالمعباس غالمزاده افزود: این میزان تریاک از یک باند 
چهار نفره تهیه و توزیع مواد مخدر که در سه دستگاه خودرو به صورت 

ماهرانه ای جاسازی کرده بودند، کشف شد.
وی اضافه کرد: اعضای این باند پس از دستگیری، به همراه مواد 

مخدر کشف شده تحویل مراجع قضایی شدند.
 پلمب دو انبار مواد غذایی

جزیره کیش – خبرنگار کیهان: فرمانده نیروی انتظامی ویژه کیش 
 از کشف و پلمب دو سوله انبار مواد غذایی فاسدشدنی در این جزیره 

خبر داد.
ســرهنگ علی اصغر جمالی، گفت: در پی  گزارشــی مبني بر 
نگهــداری و فروش انواع مواد  غذایی غیربهداشــتی با تاریخ مصرف 
گذشــته در دو انبــار و فــروش به صــورت عمده در فروشــگاه ها، 
سوپرمارکت ها، رستوران ها، هتل های جزیره،  این موضوع در دستور 

کارمأموران پلیس اماکن این جزیره قرار گرفت.
وی افزود: ماموران حین ورود به انبار متوجه خروج یک دستگاه 
کامیون حامل مواد غذایی مسموم شده شدند که بالفاصله  کامیون 
توقیف  ومتهمان دستگیر شدند. در بررسی ها انبار دوم مواد غذایی 

غیرمجاز دیگر نیز شناسایی و هر دو پلمب شد.
 کشف سالح

هندیجان – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی هندیجان از کشف 
۳۳ قبضه انواع سالح شکاری و جنگی در این شهرستان خبر داد.

ســرهنگ نصیر ابدالی فرد افزود: با پیگیــری و تالش ماموران 
انتظامی هندیجان    باند سرقت طالجات از منازل هندیجان منهدم 
و دو نفر متهم سارق حرفه ای با ۲۰سرقت  که مقیم یکی از استان های 

کشور بودند دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.
تصادف مرگبار

همدان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه اســتان همدان گفت: 
بر اثر برخورد یک دســتگاه ســواری ســمند با دو خودرو در محور 

همدان- کردستان سه تن فوت و دو نفر مجروح شدند. 
سرهنگ رضا عزیزی، افزود: یک دستگاه سواری سمند با چهار 
سرنشــین در جاده همدان- کردستان و نزدیک روستای »پهنه بر« 
در حال تردد بود که به علت خواب آلودگی راننده، خودرو به سمت 

چپ جاده منحرف شد.
وی اضافــه کــرد: این خــودرو در الین دیگر جــاده همدان- 
کردستان قرار گرفته و ابتدا با یک دستگاه وانت نیسان برخورد کرد 

که منجر به واژگونی این وسیله نقلیه شد.
وی بیــان کرد: در ادامه این خــودرو به صورت رخ به رخ با یک 
دســتگاه کامیون بنز تک برخورد کرده که منجر به مرگ سه نفر و 

مجروح شدن یک نفر از سرنشینان سواری سمند شد.
سرهنگ عزیزی ادامه داد: مادر و دختر یک ساله به همراه راننده 
سواری سمند در این سانحه جان باختند و کودک سه ساله به علت 

سقوط به کف خودرو، از این سانحه جان سالم به در برد.
مرگ در استخر آب

اصفهان – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامي شهرستان »فالورجان« 
از غرق شدن جوانی ۲۳ ساله در یک استخرآب خبر داد. 

ســرهنگ »حسن نیکبخت« گفت: در اثر این حادثه جوانی ۲۳ 
 ساله داخل استخر آب رفته و به علت عدم آشنایی با فنون شنا غرق 

شد.
وی بیان داشت: جســد متوفی توسط ماموران اورژانس و طبق 
دستور مقام قضائی و برای تعیین علت دقیق این حادثه به پزشکی 

قانونی منتقل شد.
 کشف تریاک

سرویس شهرستانها: جانشین انتظامی استان یزد از کشف تریاک 
دراین شهرستان خبر داد. 

سرهنگ »سیدرضا مکی« افزود: ماموران پلیس شهرستان اردکان 
با انجام کار گسترده اطالعاتي از تردد قاچاقچیان با یک دستگاه سواری 

زانتیا در محورهاي مواصالتي اردکان مطلع شدند.
وی ادامه داد: ماموران در یک عملیات ضربتی خودروی قاچاقچیان 

را در محور اردکان به چوپانان متوقف کردند.
جانشــین انتظامی اســتان یزد افزود: در این عملیات دو نفر از 
سوداگران مرگ دستگیر و در بازرسی از خودروی آنها 5۲9 کیلوگرم 

تریاک کشف شد.
 آتش در بازار 

تبریز- مهر: مغازه ای درپشــت بازار تاریخــی امیر تبریز طعمه 
حریق شد.

این آتش ســوزی در یک باب مغازه کیف فروشــی رخ داد و در 
لحظات اولیه وقوع حریق توسط آتش نشانان مهار شد.

گفتنی است آتش نشانان با اجرای عملیات ایمن سازی از گسترش 
و سرایت حریق به سایر مغازه های بازار پیشگیری کردند.

مهار آتش سوزی 
مشهد – باشگاه خبرنگاران جوان: مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
مشهد گفت: آتش سوزی سنگین انبار چوب در میدان توحید مشهد 

با تالش نیروهای آتش نشانی مهار شد. 
آتشــپاد دوم امیر عزیزی، افزود: این آتش سوزی در انبار چوب و 
محل ساخت نردبام چوبی در میدان توحید رخ داد و بالفاصله بیش 
از 5۰ آتش نشــان به همراه ۳۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین 

به محل اعزام شدند.
او ادامه داد: شــعله های آتش به ســرعت در حال پیشروی بود 
که با تالش آتش نشــانان از سرایت آن به اماکن مجاور جلوگیری و 

حریق مهار شد.
وی تاکید کرد: این حادثه تلفات جانی نداشــت و علت وقوع آن 

در دست بررسی است.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

شــرکت فضایی خصوصی چینی برای 
سومین بار موشک قابل استفاده مجدد خود 
را به فضا ارسال کرد تا هزینه ساخت موشک 

را حداقل 20 میلیون دالر کاهش دهد.
به گزارش فارس به نقل از بیزنس اینســایدر، 
شرکت فضایی خصوصی چینی »لینک اسپیس« 

برای ســومین بار موشــک قابل اســتفاده مجدد خود را به فضــا پرتاب کرد. 
شــرکت های خصوصی ماننــد Elon Musk›s SpaceX و LinkSpace چین با هدف 
اســتفاده مجدد از راکت ها به طور چشــمگیری هزینه ها را کاهش و بهره وری 
را افزایــش می دهند.روزگاری ایاالت متحده و روســیه این مســئله را مطرح 
می کردند که چه کســی می تواند اســتفاده مجدد از موشک را ممکن کند.حاال 
شــرایط به گونه ای است که همه در تالش هستند موشــک هایی را بسازند که 
 با محیط زیســت سازگارترین هستند. موشــک 8/۱ متری قابل استفاده چین

»آر.ال.وی- تــی5« نام دارد و تا ارتفاع ۳۰۰ متر باال رفت و پس از 5۰ ثانیه، با 
دقت فرود 7 ســانتی متر و بطور ایمن به زمین بازگشت.بر اساس اخبار منتشر 
 Northrop شــده، متوسط   هزینه پرتاب موشــک کوچک مانند سیستم نوآوری
Grumman Pegasus بین ۲5 تا ۳۰ میلیون دالر است و شرکت خصوصی چینی 
در تالش است تا هزینه ساخت موشک را با استفاده مجدد به 4/5 میلیون دالر 

کاهش دهد.

 پرتاب 

موشک

 چندبار مصرف

به  آمریکا  مــردم  گســترده  اعتیاد 
دارو های مخدر موســوم به »اوپیوید« در 
سراسر این کشور به بحرانی جدی، مهلک و 

بسیار نگران کننده تبدیل شده است.
بــه گــزارش خبرگــزاري صدا و ســیما، 
واشنگتن پســت نوشت: بســیاری از شهروندان 

آمریکایی بــر اثر اُِوردوز 
)مصرف بیــش از حد( 
خطرناک،  دارو های  این 
موارد  می دهنــد.  جان 
اوپیوید  دارو های  اُِوردوز 
در میان مــردم آمریکا 
به شــدت افزایش یافته 

اســت. این دارو های مسّکن قوی را پزشــکان تجویز می کنند,، اما بسیاری از 
مردم حتی زمانی که بیماری شــان برطرف می شــود، همچنان به مصرف این 
قرص ها ادامه می دهند و به آن معتاد می شوند. هرچه اعتیاد مردم به این دارو ها 
بیشتر می شود، تعداد بیشــتری از این قرص ها را مصرف می کنند، تا جایی که 
گهگاه کارشان به بیمارستان یا حتی به گورستان کشیده می شود.طبق گزارش 
 ،)DEA( آژانس اِعمال قانون درخصوص دارو ها و مواد مخدر آمریکا، موســوم به
طی هفت سال گذشته در آمریکا، بیش از 7۰ میلیارد قرص مسکن بسیار قوِی 
اوپیوید توسط 8۳ هزار داروخانه در سراسر آمریکا میان مردم این کشور توزیع 
شده است.سود اصلی از فروش این قرص ها را شرکت های تولیدکننده دارو های 

اوپیوید و همچنین عمده فروشان و توزیع کنندگان اصلی این دارو ها می برند.

اعتیاد مرگبار 

مردم آمریکا 

به داروهای مخدر

دو نوجوان تحــت تعقیب و مظنون به 
قتل های مرموز پرونــده بزرگراه دورافتاده 
در کانادا احتماال با شلیک گلوله خودکشی 

کرده اند.
به گزارش ایســنا، »کام مک لئود« ۱9 ساله 
و »بریر اشمگلســکی« ۱8 ساله کانادایی مظنون 
فولر«  »لوکاس  قتل  به 
۲۳ ســاله  اهل استرالیا 
و »چینا دیز« ۲4 ساله 
آمریکایــی و هم چنین 
»لئونارد دیک«  ۶4ساله 
که  بودنــد  کانادایــی 
اجسادشــان در اواسط 
مــاه ژوئیــه در امتداد 
بزرگراهی دور افتاده در 
شمال استان »بریتیش 
کلمبیا« در کانادا کشف 
شد.اجســاد ایــن دو نوجوان مظنون به قتل در تاریــخ هفتم اوت پس از یک 
جســت وجوی دو هفته ای و عملیات تعقیب ملی در نزدیکی شهر »گیلم« پیدا 
شد.پلیس کانادا اعالم کرده که کالبدشکافی قادر به تعیین زمان مرگ این دو 
نوجوان نیست اما نشانه هایی قوی مبنی بر زنده بودن آنها برای دست کم چند 
روز پس از آخرین مشــاهده آنها در تاریخ ۲۲ ژوئیه و در جریان جست وجوی 
فشرده در منطقه »گیلم« وجود دارد.طبق اعالم پلیس این کشور دو سالح گرم 
نیز در کنار این دو نوجوان کشــف شده و بررسی های قانونی در حال رسیدگی 
به این موضوع است که آیا این دو سالح به قتل سه مقتول اخیر مرتبط هستند 
یا خیر؟ پلیس تاکنون چگونگی شلیک شدن به این سه نفر را اعالم نکرده است.

خودکشی 
۲ نوجوان 

مظنون به قتل 

جمعیت زندانی ها در 20سال گذشته ۶0 
درصد افزایش داشته است.

به گزارش تســنیم، کشــور انگلیس ساالنه 
مخارج هنگفتی را بــرای زندان های خود صرف 
می کند اما با وجود این، وضعیت زندان ها مطلوب 
نیســت. یکی از مســائلی که این کشور را درگیر 

کرده، مســئله تعداد زندانی های این کشــور اســت. به گزارش سازمان ملی 
زندان های انگلیس، از ســال ۱99۰ تا ۲۰۱9، ۶۰ درصد به تعداد زندانی های 
این کشور اضافه شده است؛ این آمار به شدت در حال افزایش است و پیش بینی 
شده که در ســال ۲۰۲۰، پنج درصد دیگر نیز به تعداد زندانی های این کشور 
اضافه شــود. به گزارش این سازمان، در حال حاضر تعداد 8۳هزار و 4۲ نفر در 
زندان های انگلیس زندانی هســتند به عبارت دیگر در هر ۱۰۰هزار نفر، ۱4۲ 
نفر در این کشور زندانی می شوند.سارقان با ۱8/9 درصد و مجرمانی که به دلیل 
درگیری های خیابانی گرفتار شده اند با ۱7/5 درصد باالترین تعداد زندانیان را 
تشــکیل می دهند. جرم هایی چون قاچاق مواد مخدر و قتل نیز با ۱۲/5 درصد 
در جایگاه بعدی دسته بندی جرائم حاضر در زندان ها است. با وجود هزینه های 
هنگفت، بررسی گزارش بازرســی از ۱۱8 زندان نشان می دهد که بیش از دو 
سوم )۶8 درصد( این زندان ها دســت کم در یک مورد استانداردهای غیرقابل 
قبولی را ارائه می کند؛ از هر پنج زندان، دو زندان ناامن هستند. وزیر زندان های 
انگلســتان نسبت به رواج باند های تبهکاری و مصرف مواد مخدر در زندان های 
این کشور ابراز نگرانی می کند و ناامنی موجود را حاصل این مشکالت می داند. 
نرخ مرگ و میر در میان زندانیان به ازای هر ۱۰ هزار زندانی به ۳۱ نفر می رسد؛ 
باالترین دلیل مرگ و میر در زندان خودکشــی گزارش شده است؛ خودکشی 

عامل مرگ ۳۲ درصد از زندانیان متوفی است.

ناامنی و کمبود 
مشکل 

زندان های 
انگلیس

دو برادر دوقلو که با تشــکیل باند سرقت 
اقدام به مونتاژ موتورســیکلت و خرد کردن 
خودروهای سواری در شرق تهران می کردند، 

دستگیر شدند.
رئیــس کالنتری نبرد در گفت وگو با ایســنا در 
این باره گفت: صبح دوشــنبه، مأمــوران کالنتری 
نبرد، با کشف یک خودروی سرقتی و بهره گیری از 
دوربین های مدار بســته و منابع اطالعاتی موفق به 
شناسایی سارقان این خودرو در همان محدوده شدند.

سرهنگ جهانشاه تیموری با بیان اینکه پس از 
هماهنگی ها با مقام قضایی برای دستگیری سارقان، 
مأموران پلیس عصر دوشــنبه در عملیاتی به محل 
سکونت سارقان رفته و آنها را دستگیر کردند، افزود: 
هنگام دستگیری سارقان، مأموران اقدام به بازرسی 
از محل کــرده و با قطعات زیادی از خودروی پراید 
و موتورســیکلت رو به رو شدند و در این مورد نیز از 

متهمان بازجویی انجام شد.
تیموری ادامه داد: این دو سارق که ۲7 سال سن 
دارند، دوقلوهای یکسان و مشابه هستند، آنها ابتدا 
سعی داشتند با سوءاستفاده از شباهتشان، مأموران را 
گمراه کنند اما با توجه به اسناد و ادله موجود مشخص 

شد که هر دو نفر در سرقت مشارکت داشتند.
وی در مورد شگرد این سارقان گفت: این افراد که 
یک همدست دیگر آنان نیز شناسایی شده ، اعتراف 
کردند با تشکیل باندی سه نفره از مدتی قبل اقدام 

به سرقت خودروی ســواری پراید در نقاط مختلف 
شهر می کردند، به طوری که تاکنون به حدود ۱5 فقره 
سرقت پراید اعتراف کرده اند. این افراد پس از سرقت 
پراید آن را به نزدیکی مخفیگاهشان برده و اقدام به 
تکه تکه کردن اجزا و قطعات آن می کردند به طوری 
که به جز اسکلت کابین، تمامی  قطعات خودرو را جدا 
کرده و از طریق آگهی در سایت های اینترنتی فروش 
کاالهای دست دوم و همچنین چند مالخر در محدوده 

میدان شوش، به فروش می رساندند.

رئیــس کالنتــری نبرد با  اشــاره به ســرقت 
موتورســیکلت از ســوی این افراد خاطرنشان کرد: 
شیوه سرقت موتورسیکلت از سوی اعضای این باند 
متفاوت بود. آنها ابتدا اقدام به شناسایی افرادی که 
موتورسیکلت شان ســرقت شده می کردند و سپس 
در ازای دریافت مبلغی کم، ســند و مدارک مربوط 
به موتورســیکلت را از وی می گرفتند. این افراد در 
ادامه اقدام به ســرقت موتورسیکلتی مشابه همان 
موتورسیکلت مسروقه کرده و با  تراشیدن شماره های 

ثبت شده و درج شماره های جدید روی بدنه و موتور 
موتورسیکلت، آن را به عنوان جایگزین موتورسیکلت 

مسروقه به مالباختگان می فروختند.
تیموری افزود: بــرادران دوقلو تاکنون به حدود 
۶ فقره سرقت موتورسیکلت به همین شیوه اعتراف 

کردند.
وی درباره ســوابق این سارقان نیز گفت: هر دو 

متهم سابقه دستگیری داشته اند.
رئیس کالنتری نبرد در مورد اینکه آیا این افراد 
اقدام به جعل پالک موتورســیکلت نیز کرده بودند، 
گفت:  این موضوع از سوی مأموران در حال بررسی 
است و شواهدی در دســت بررسی است که نشان 
می دهــد احتماال این افراد پالک موتورســیکلت ها 
را نیز جعل کرده اند کــه با توجه به افزایش قیمت 
موتورســیکلت این اقدام برایشان دارای درآمد قابل 

توجهی بوده است.
سرهنگ تیموری با بیان اینکه تحقیقات تکمیلی 
از متهمان دســتگیر شــده در حال انجام اســت و 
همدست سومشان نیز به زودی دستگیر خواهد شد، 
به شهروندان هشــدار داد که به هیچ عنوان سند و 
مدارک موتورسیکلت خود را در اختیار دیگران قرار 
نداده و برای خرید و فروش و نقل و انتقال موتور حتما 
به مراکز تعویض پالک پلیس راهور مراجعه کرده و از 
خرید و فروش موتورسیکلت های قولنامه ای و وکالتی 

خودداری کنند.

رئیس کالنتری ۱۷۳ امین آباد از مرگ سارقی 
حین سرقت کابل برق خبر داد.

بــه گزارش پلیــس پایتخت، ســرهنگ حیدر 
مســن آبادی گفت: ساعت ۲۱ دوشــنبه فردی در 
محدوده امین آباد حین سرقت از یک دکل برق فشار 
قوی دچار برگرفتگی و به روی زمین پرتاب شد که 
بعد از حضور عوامل اورژانس در محل مشخص شد، 
این ســارق در همان لحظات اولیه حادثه فوت شده 
بود. بر اســاس تحقیقات محلی محرز شد این فرد 
کارتن خواب بوده است. وی افزود: تاکنون هویت این 
فرد کارتن خواب مشخص نشده و بر اساس شواهد و 

قرائن متوفی حدوداً 45 سال سن دارد.

پلیس فتا نسبت به کالهبرداری از شهروندان 
با اپلیکیشن ها و سایت های جعلی کارت سوخت 

هشدار داد.
به دنبال اعالم شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی مبنی بر الزام اســتفاده از کارت 
ســوخت برای خودروها، ممکن است کالهبرداران 
و مجرمان ســایبری نیز دســت به کار شــده و با 
سوءاستفاده از پیگیری بسیاری از شهروندان در مورد 
کارت ســوخت با طراحی اپلیکیشن ها و سایت های 

جعلی اقدام به کالهبرداری از شهروندان کنند.
عمــده کالهبرداری هــا در این مورد به شــیوه 
فیشــینگ انجام شــده و در جریان آن، کاربران به 
درگاه هــای جعلی پرداخت بانکی هدایت شــده و 
اطالعات مربوط به شماره کارت، رمز دوم اینترنتی ، 
تاریــخ انقضا، cvv۲ و هرآنچه کــه مربوط به خرید 
اینترنتی است به بهانه پرداخت مبلغ اندکی نظیر دو 
تا ۱۰هزار تومان از آنان اخذ می شــود و سودجویان 
در فرصتی مناســب اقدام به تخلیه حســاب بانکی 

کاربران می کنند. 

همچنین در شیوه ای دیگر نیز ممکن است افراد 
سودجو با طراحی سایت و اپلیکیشن و سوءاستفاده 
از درگاه های بانکی واقعی که عمدتاً اجاره ای است، 
مقادیری کمتر از ۱۰۰ هزار تومان را در ازای صدور 
المثنی کارت ســوخت، صدور خارج از نوبت کارت 
ســوخت و... دریافت کرده و هیــچ خدماتی نیز به 
متقاضیــان ارائه ندهند که در این خصوص با توجه 
به کم بودن مبلغ احتمال شکایت از سوی مالباخته 

نیز کمتر می شود.
به گزارش ایســنا، پلیس فضای تولید و تبادل 
اطالعات نیروی انتظامی  در همین راستا به شهروندان 
هشــدار داد که اوال دریافت کارت سوخت خودروی 
خود را به روزها و ساعات پایانی موکول نکنند و ثانیا 
به هیچ عنوان به پیامک ها، تبلیغات فضای مجازی، 
ســایت ها و اپلیکیشن هایی مرتبط با کارت سوخت 
توجه نکرده و اطالعات خود را صرفا از مراجع رسمی 

 اعالم شده از سوی وزارت نفت پیگیری کنند.
همچنین از آنجایی که یکی از روش های ثبت نام، 
اســتفاده از اپلیکیشــن دولت همراه اســت، این 

احتمال وجود دارد تا مجرمان ســایبری با طراحی 
اپلیکیشــن هایی مشــابه و جعلی، اقدام به سرقت 
اطالعات کاربران کنند یا با قرار دادن این اپلیکیشن 
در سایت های آلوده به بدافزار، اطالعات ذخیره شده 
در سیستم قربانیان را هدف قرار دهند. بنابر این پلیس 
فتا تأکید کرده که شــهروندان برای دریافت نسخه 
اصلی اپلیکیشــن مربوطه باید از سایت های معتبر 
ارائه دهنده اپلیکیشن تلفن همراه استفاده کرده و از 
دانلود و نصب منابع دیگر خودداری کنند. همچنین 
باید توجه داشته باشند که ثبت نام از طریق سامانه 
مذکور و همچنین اپلیکیشــن دولت همراه، رایگان 
بوده و نیازی به پرداخت وجه و ارائه اطالعات بانکی 

در این مرحله نیست.
با اعالم شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی، مالکان خودرو و موتورسیکلت های فاقد کارت 
تنها با مراجعه به سامانه خدمات دولت همراه به نشانی 
www.mob.gov.ir و اپلیکیشن خدمات دولت همراه 
می توانند برای ثبت نام کارت ســوخت اقدام کنند و 

دیگر شیوه ها و سایت ها مورد تایید نیست.

فروش قطعات اوراقی در اینترنت

دستگیری دوقلویی که خودرو و موتورهای سرقتی را نمره می کردند 

پرونده فردی که اقدام به قاچاق ۸۸ هزار 
و ۳۱۳ دالر کرده بود در تعزیرات شهرســتان 
سقز بررسی و حکم بر ضبط دالرها و پرداخت 
چهار میلیارد و  2۵0میلیون ریال جزای نقدی 

برای او صادر شد. 
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کردستان در 
گفت و گو با ایرنا اظهار داشت:  فردی که با یک دستگاه 
خــودرو پژو 4۰5 مقــدار 88 هزار و ۳۱۳ هزار دالر 
آمریکا معادل چهار میلیارد و ۳8۰ میلیون ریال را به 
صورت ماهرانه جاسازی کرده بود پس از دستگیری و 
رسیدگی به پرونده اش در شعبه اول ویژه رسیدگی به 
تخلفات قاچاق کاال و ارز شهرستان سقز به پرداخت 

جزای نقدی محکوم شد.

سید نجیم حسینی گفت: پس از تشکیل پرونده 
در اداره تعزیــرات حکومتی ســقز با توجه به حمل 
ارز بدون رعایت ضوابط تعیین شده از طرف دولت، 
نحوه حمل ارزها به صورت جاســاز کردن در داخل 
هواکش و زیــر فیلتر هوای خودرو، اظهارات خالف 
واقع در مراجع انتظامی و قضایی و ناتوانی متهم در 
 اثبات ارتباط نداشتن با اتهام، رای محکومیت برای او 

صادر شد.
وی افزود: قاضی پرونده عالوه بر ضبط 88 هزار 
و ۳۱۳ دالر به عنوان ارز ورودی، متهم پرونده را به 
پرداخت مبلغ سه میلیارد و 9۰۰ میلیون ریال جزای 

نقدی محکوم کرد.
حســینی اضافه کرد: همچنین با توجه به اینکه 

ارزش کاالی قاچاق مکشــوفه بیش از ۱۰۰ میلیون 
ریال ارزیابی شده و خودرو مورد استقاده در قاچاق 
متعلق به فرد دیگــری بود که هیچ گونه دخالت و 
اطالعــی از امر قاچاق نداشــت بنابراین مبلغ ۳5۰ 
میلیون ریال معــادل ارزش ریالی خودرو به جزای 
نقدی مرتکب اضافه شد و در مجموع متهم پرونده 
به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و ۲5۰ میلیون ریال 

جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
حسینی یادآور شــد: با اعتراض متهم به حکم 
شعبه بدوی، شعبه چهارم تجدیدنظر ویژه رسیدگی 
به تخلفات قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی 
حکم صادره از شعب بدوی را عیناً تائید کرد و بنابراین 

رای صادره قطعی و الزم االجرا است.

قاچاقچی ارز به پرداخت بیش از 4 میلیارد ریال جزای نقدی 
محکوم شد

۸0 واحــد مســکونی مناطــق زلزله زده 
شهرســتان ســرپل ذهاب که توسط قرارگاه 
جهادی امام رضا)ع( ساخته شده به بهره برداری 

رسید. 
به گزارش ایرنا، عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام عضو در حاشــیه بهره برداری از این واحدهای 
مســکونی گفت: بعداز وقوع زلزلــه مهیب ۲۱ آبان 
9۶، قرارگاه جهادی امام رضا)ع( کار ساخت 8۰ واحد 
مسکونی را در روستای »الیاسی« دشت ذهاب سرپل 

ذهاب بر عهده گرفت.

محمد باقــر قالیباف ، افزود: بازســازی واحدهای 
مسکونی زلزله زدگان در این مناطق به پایان رسیده 
ولی ساخت مسجد روستا هنوز اتمام نیافته که باهمت 
خود مردم در حال انجام است. وی اظهار داشت: مردم 
منطقه با وجود اینکه خود زلزله زده هستند اما همت 
 کرده و در حال کمک به بازسازی زیرساخت های روستا 

هستند.
وی ادامــه داد: کار اصلــی گروه هــای جهادی 
توانمندســازی روستائیان اســت که در حال انجام 
است تا افراد تحصیل کرده و توانمند ساکن در روستا 

بتوانند با راه اندازی مشاغل مناسب در زمینه اقتصادی 
و معیشتی توانمند شوند.

نماینــده مــردم قصرشــیرین، ســرپل ذهاب 
و گیالنغرب در مجلس شورای اسالمی نیز اظهارداشت: 
بعد از وقوع زلزله ۲۱ آبان ماه ســال 9۶ در ســرپل 
ذهاب مردم سراسر کشور به یاری زلزله زدگان آمدند 
که بخشــی از این کمک ها توسط گروه های جهادی 

صورت گرفت.
فرهاد تجری افزود: گروه های جهادی هم در زمینه 
امدادرسانی و هم در زمینه بازسازی واحدهای مسکونی 

فعالیت داشــتند. این نماینده مجلس اظهار داشت: 
مشارکت در بازسازی واحدهای مسکونی افراد ضعیف 
و کم درآمد و تامیــن و تعبیه لوازم بازی کودکان و 
امکانات ورزشــی روستاهای الیاســی از اقدام هایی 
 اســت که توســط گروه جهادی امام رضــا)ع( انجام 
گرفت. نائب رئیس کمیسیون اصل 9۰ مجلس شورای 
اسالمی افزود: بازسازی در مناطق روستایی تقریبا اتمام 
یافته و زیرساخت های آن نیز در دست اقدام است که 
با تزریق اعتبارات تخصیص یافته به قطع بازســازی 

زیرساخت ها سرعت بیشتری خواهد گرفت.

80 واحد مسکونی در سر پل ذهاب به بهره برداری رسید

مغازه های چوب بری  گسترده  آتش سوزی 
 در بازار کهنه قم با تالش آتش نشانان قم اطفاء 

شد.
به گزارش خبرگزاری فــارس از قم، مغازه های 
چوب بری در بازار کهنه قم طعمه حریق شد و پس 
از اعالم حریق به آتش نشــانی، خودروهای عملیاتی 

به محل اعزام شدند.
برای اطفای این حریق گســترده ۱8 دســتگاه 
خودروی عملیاتی و چهار دســتگاه  تانکر آب رسان 
به محل اعزام شــده و همچنین تیم های پشتیبانی 

شهرداری قم نیز در محل حضور یافتند.
این گزارش حاکی است با تالش گسترده نیروهای 
آتش نشانی حریق به صورت کامل اطفا شده و عملیات 

لکه گیری در حال انجام است.
در این حریق هفت نفر از آتش نشــانان مصدوم 
شدند که توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی 

انتقال یافتند.
با تالش آتش نشانان این آتش سوزی به بازار کهنه 
سرایت نکرد ولی شــدت حریق موجب وارد آمدن 

خساراتی به بخش تاریخی بازار شد.

آتش سوزی در بازارکهنه قم

استاندار تهران گفت: کودکان کار و خیابانی 
ایرانی که بیش از ۳ بار با یک ویژگی پذیرش 
شوند با هماهنگی قوه قضائیه، خانواده سلب 

حضانت و کودک تحویل بهزیستی می شود.
انوشیروان محسنی  بندپی در گفت  وگو با تسنیم، 
با   اشــاره به اینکه موضوع کــودکان کار و خیابانی 
موضوعی اســت که باید بــه آن به صورت علمی و 
کارشناسی توجه شود، اظهار داشت: محوریت موضوع 
کودکان کار و خیابانی با استانداری تهران است و سایر 

بخش ها با هماهنگی استانداری فعالیت می کنند.
محسنی  بندپی افزود: 8۲ درصد از کودکان کار 
و خیابانی از اتباع بیگانه و از کشــورهای پاکستان و 
افغانستان هســتند که با هماهنگی اداره اتباع این 

کودکان به کشورشان بازخواهند گشت.
بــه گفته وی، یکی از مشــکالتی که در زمینه 
کودکان کار و خیابانی وجود دارد، این اســت که با 
مراجعه خانواده  این کودکان به بهزیستی باید کودک 
به آنها برگشت داده شود که همین امر باعث چرخه 
معیوب ساماندهی کودکان کار و خیابانی شده است، 
بر همین اساس و با هماهنگی قوه قضائیه از این پس 
کودکانی که در ســه نوبت با یک ویژگی جمع آوری 
شــوند، دیگر به خانواده تحویل داده نمی شوند و در 
واقع حضانت از آنها ســلب و کودک به بهزیســتی 

سپرده خواهد شد.
اســتاندار تهران درخصوص اعتبارات مورد نیاز 
برای اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی 
گفت: در این بخش مشکلی وجود ندارد و با همراهی 

بهزیستی و شهرداری طرح در حال انجام است.

سرویس شهرستان ها: 
از  یک شهروند خوزستانی به هنگام فرار 
دســت پلیس مجروح و سپس جان خود را از 

دست داد. 
روز یکشــنبه )۲۰ مرداد( گشــت کالنتری ۱۱ 
شهرستان شوشــتر به یک دستگاه خودروی 4۰5 
مشکوک شــد و دستور ایســت داد اما سرنشینان 
ایــن خودرو با بی توجهی به ایســت پلیس اقدام به 

فرار کردند.
این خودرو با سرعت باال به سمت آزادراه شوشتر 
- اهواز متواری و از ایست بازرسی نیز عبور کرد که 
گشت مســتقر پس از تعقیب آنها برای هشدار سه 
تیر هوایی شــلیک کرد اما بازهم سرنشینان خودرو 
توجهی نکرده و با ســرعت بیش از ۱7۰ کیلومتر به 

مسیر خود ادامه دادند.
ماموران برای توقف خودرو با استفاده از قانون به 
کارگیری ســالح، سه تیر به سمت الستیک خودرو 
شــلیک کردند و در نهایت خودرو متوقف شــد که 
مشخص شد چهار پســر و دختر که هیچ رابطه ای 
با یکدیگر نداشــتند درون خــودرو بودند. یکی از 
سرنشینان از جنس مذکر بر اثر کمانه کردن تیر از 

ناحیه کمر مجروح و در بیمارستان فوت کرد.
ماموران انتظامی از درون خودرو ۱۰ گرم تریاک، 
مقداری مواد مخدر از نوع گل و  مشــروبات الکلی 
کشف کردند که مشخص شــد همگی سرنشینان 
نیز از مشروبات الکلی استفاده کرده و مست بودند.

فرمانده انتظامی خوزستان گفت: 2۱۱ قبضه 
ســالح جنگی و شــکاری غیرمجاز در طرح 
جمع آوری سالح و مهمات غیر مجاز در سطح 

استان کشف شد. 
ســرتیپ  حیدر عباس زاده، گفت: در راســتای 
ارتقــای امنیت عمومی اســتان، طــرح پنج روزه 
جمع آوری ســالح و مهمات غیرمجاز توسط پلیس 
امنیت عمومــی و با همکاری عوامــل انتظامی در 
سطح استان اجرا شد. وی افزود: طی چندین عملیات 
ضربتی و پی در پی ۱7۳ نفر از عامالن تیراندازی ها و 
دارندگان سالح غیرمجاز، شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی خوزستان گفت: تعداد ۲۳ قبضه 
سالح جنگی و ۱88 قبضه سالح شکاری غیرمجاز 
به همراه دو هزار و ۱۳9 عدد انواع فشــنگ جنگی 

و شکاری در بازرسی از منزل متهمان کشف شد.
عبــاس زاده  گفت : متهمان بــه مراجع قضایی 

سقوط یک دستگاه خودرو پژو 20۶ به دریاچه سد بوستان معرفی شدند. 
کالله در شرق استان گلستان موجب کشته شدن سه نفر و مصدوم 

شدن سه سرنشین دیگر این خودرو شد. 
رئیس جمعیت هالل احمر کالله در گفت و گو با ایرنا گفت: سرنشینان 
این خودرو در مراتع حاشیه شمالی سد بوستان مشغول تفریح بودند که 
براثر بی احتیاطی و غفلت راننده از ارتفاع حدود ۲۰۰ متری باالی دست 

شمالی سد به داخل دریاچه سقوط کردند.
عبدالحمید قلی دهنه اظهار داشت : در این حادثه سه سرنشین خودرو 
به علت جراحــات وارده و خفگی در آب فوت کردند و ســه نفر دیگر 
نیز که مصدوم شــده بودند پــس از انجام کمک های اولیه به وســیله 
 نیروهای امداد و نجات به بیمارســتان شــهید مطهــری گنبد کاووس 

منتقل شدند.
وی اظهار داشــت: در این حادثه تا قبل از رسیدن عوامل اورژانس ، 
نیرو های تیم امداد و نجات روستایی هالل احمر در روستای ماالی شیخ 
کالله به کمک مصدومان شتافتند. سرنشینان این خودرو مسافر و اهل 
تهران بودند که برای شــرکت در مراســم عید قربان به روستای ماالی 

شیخ سفر کرده بودند.

سقوط خودرو به دریاچه سد بوستان
 ۳ کشته داشت

در صورت جمع آوری بیش از ۳ بار

حق حضانت کودکان کار و خیابانی 
از خانواده آنها سلب می شود

کشف211 قبضه سالح غیرمجاز 
در خوزستان 

مرگ سارق حین سرقت 
از دکل برق فشار قوی

 فوت سرنشین یک خودرو 
در فرار از دست پلیس  
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