
سایت »ثبت نام یارانه« جعلی است
کرمانشــاه-  ایســنا: رئیس پلیس فتا اســتان کرمانشــاه با اعالم جعلی 
بودن ســایت ثبت نام یارانه نقدی به نشــانی www.yarane.site، هشدار داد: این 
ســایت جعلی بــوده و مردم نباید به هیچ عنوان اطالعات خــود را در آن وارد 
کنند.ســرهنگ علی کریمــی  اظهار کرد: طی چنــد روز اخیر برخی مجرمان 
با ارســال پیامک با عنوان»یارانه شما قطع شــده است برای ثبت نام به سایت 
زیــر مراجعه کنید« اقدام بــه اغفال قربانیان کرده و آنــان را به درگاه جعلی 
بانکی می کشــانند.وی ادامه داد: فرد قربانی پس از ورود به سایت جعلی و وارد 
کردن اطالعات هویتی خود بــرای پرداخت مبلغ 2000 تومان جهت تکمیل 
پرونده  به یک درگاه  جعلی )فیشینگ( هدایت می شود.این مقام انتظامی گفت: 
قربانیــان با توجــه به کم بودن مبلغ اقدام به پرداخــت وجه می کنند غافل از 
اینکــه اطالعــات کارت بانکی خود را بــه فرد مجرم ارســال کرده اند.کریمی 
  با  اشــاره به آدرس اعالمی  از ســوی مجرمــان ادامه داد: آدرس این ســایت 
www.yarane.site اســت ولی ممکن اســت مجرمان کمی  آن  را تغییر داده و با 
اسامی  دیگر نیز ارسال کنند.این مقام انتظامی  هشدار داد: شهروندان باید توجه 
داشته باشند به  طور کلی تمام سایت های رسمی  و خدماتی در داخل کشور به 
دامنه IR ختم می شوند و در ابتدای آن https آمده است و  سایت هایی با دامنه
com. و …، سایت نهادهایی مانند سازمان هدفمندی یارانه ها و … نیستند.رئیس 
پلیس فتا اســتان کرمانشاه از کسانی که ممکن است در دام افراد مجرم افتاده 
باشند درخواست کرد: در صورتی که به دلیل عدم آگاهی اطالعات بانکی خود 
را در چنین سایتی وارد کرده اند، سریعا رمز دوم اینترنتی خود را تغییر دهند.

مسمومیت عزاداران
طبس- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان طبس از مسمومیت 
بیش از 200 نفر از عزاداران حسینی در این شهرستان خبر داد. سرهنگ »محمود 
علیپور« اظهار داشت: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر مسمومیت 
تعدادی از اهالی یکی از روســتاهای شهرســتان طبس بر اثر نوشیدن شربت، 
بالفاصله موضوع بررسی و مأموران پلیس به محل اعزام شدند.وی بیان داشت: 
مأموران با حضور در محل حادثه موضوع را بررسی کردند که مشخص شد افرادی 
 که شب گذشته در مراسم عزاداری روستا شرکت داشته اند بر اثر نوشیدن شربت
»علف هیزه« دچار مسمومیت شده اند جهت درمان به مراکز درمانی شهرستان 
طبس اعزام شدند.سرهنگ علیپور با بیان اینکه تحقیقات اولیه پلیس حاکی از 
این است که موضوع امنیتی نبوده است، افزود: در بررسی مأموران و اظهارنظر 
سرپرست شبکه بهداشــت و درمان طبس مشخص شد یکی از موکب داران با 
مخلوط کردن شربت مانده از شــب قبل با شربت های تازه و نگهداری آنها در 

ظرف پالستیکی باعث مسمومیت عزاداران شده است.
   کشف مواد مخدر 

یزد- خبرنگار کیهان: سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد گفت: 
مأموران ایستگاه بازرسی شــهید مدنی هنگام کنترل خودروهای عبوری یک 
دســتگاه  تریلی »ماک« را که از جنوب شرق کشور عازم یزد بود برای بازرسی 
متوقف کردند. سرهنگ علی افخمی  افزود: در بازرسی از این  تریلی 142 کیلو 
انواع موادمخدر شــامل: 133 کیلو  تریاک و 9 کیلو حشیش به صورت جاساز از 

کانتینر تریلی کشف و یک متهم نیز دستگیر شد. 
دام فاقد مجوز حمل

قزوین- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان البرز از کشف دام فاقد 
مجوز حمل در این شهرستان خبر داد. ســرهنگ»بهرام منصوری« گفت: در 
راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق عوامل واحد گشت یگان امداد شهرستان 
حیــن کنترل خودروهاي عبــوري از آزاد راه »قزوین- کرج« به یک دســتگاه 
کامیونت »ایسوزو« مشکوک و آن را متوقف کردند.این مقام انتظامی ادامه داد: 
با بررسی مدارک مشخص شد راننده فاقد مجوز حمل دام بوده که در بازرسی 
از خودروی توقیفی تعداد 30 راس دام )گوسفند( قاچاق کشف و یک نفر نیز در 
این خصوص دستگیر شد.سرهنگ منصوری در پایان افزود: کارشناسان ارزش 

دام های قاچاق کشف شده را بالغ بر 750 میلیون ریال عنوان کردند.
سرقت احشام 

همدان-  خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی  مالیر از سرقت 65 راس دام در 
یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.سرهنگ محمدباقر سلگی گفت: با به 
کارگیری شگردهای پلیسی چهار سارق در یکی از استان های همجوار شناسایی 
و در یک عملیات غافلگیرانه دســتگیر شــدند.وی اضافه کرد: متهمان تحویل 

مراجع قضایی شدند و احشام مسروقه نیز به مالباختگان تحویل داده شد.
واژگونی  تراکتور

قزوین-  ایســنا: رئیس پلیس راه اســتان قزوین از واژگونی یک دستگاه  
تراکتور و کشته شــدن یک نفر در این حادثه خبــر داد.نصراله بیگلری اظهار 
کرد: پس از حضور مأموران در محل حادثه و انجام بررســی های الزم مشخص 
شده در این سانحه دلخراش بر اثر واژگونی یک دستگاه  تراکتور متأسفانه یک 
نفر به دلیل شــدت صدمات وارده در دم فوت کرده است.وی افزود: بنا بر اعالم 

کارشناسان، علت این حادثه عدم کنترل  تراکتور از سوی راننده است.
قاچاقچی پرندگان شکاری در دام افتاد

آبادان-  ایرنا: مأموران نیروی انتظامی  آبادان با همکاری نیروهای مقاومت 
بســیج یک قاچاقچی پرندگان شــکاری را به همراه دو پرنده کمیاب دستگیر 
کردند. فرمانده انتظامی  آبادان گفت: فردی که قصد داشت دو پرنده کمیاب را 
به یکی از کشــورهای حاشــیه خلیج  فارس قاچاق و در آن کشــور به فروش 
برساند شناسایی و دستگیر شد.سرهنگ سید محسن تقی زاده، افزود: پرندگان 
کشف شده که از گونه شکاری باالبان می باشند از بزرگ ترین انواع شاهین بوده 
که در معرض خطر انقراض قرار دارند. پرندگان شکاری کشف شده بالغ بر سه 

میلیارد ریال ارزش گذاری شدند.
انهدام باند قاچاق کاال

خرم آباد-  تسنیم: دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز لرستان گفت: 
130 میلیارد ریال کاالی قاچاق مرداد ماه امســال در لرستان کشف و در این 
ارتباط 9 باند متالشــی و  392 قاچاقچی دســتگیر شدند. احمد مجدیان، در 
رابطه با کشفیات قاچاق اقالم ممنوع در استان نیز عنوان کرد: در مرداد ماه هزار 
و 560 لیتر بطری مشروبات الکلی دست ساز به ارزش 127 میلیون و 400 هزار 
تومان و 118 بطری مشــروبات خارجی به ارزش 7 میلیون و 670 هزار تومان، 
رسیور ماهواره 84 عدد به ارزش 29 میلیون و 400 هزار تومان، دیش ماهواره 
285 عــدد به ارزش 17 میلیون و 100 هــزار تومان و همچنین LNB ماهواره 

363 عدد به ارزش 14 میلیون و 520 هزار تومان بوده است. 
دستگیری سارقان موتورسیکلت

شهرکرد- خبرگزاری صدا و سیما: فرمانده انتظامی  شهرکرد گفت: مأموران 
کالنتری 13 میرآباد در اجرای طرح کنترل محور های مواصالتی به یک دستگاه 

موتورسیکلت هوندا مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
ســرهنگ علی ســپهوند افزود: در اســتعالم از ســامانه مشــخص شد 

موتورسیکلت سرقتی است.
وی گفت: متهم به همراه موتورســیکلت به کالنتری منتقل و در بازجویی 
فنی پلیس به سرقت یک دستگاه موتورسیکلت دیگر اعتراف و دو نفر همدست 

خود را معرفی کرد.
وی با بیان اینکه متهمین در بازجویی فنی پلیس به چند فقره سرقت المپ 
از معابر و مغازه ها نیز اعتراف کردند، گفت: ســارقان برای ســیر مراحل قانونی 

تحویل مرجع قضایی شدند.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

پلیس آلمان از کشــته شدن یک نفر 
و زخمی شــدن ۱۴ نفر بر اثر انفجار یک 
ماهیتابه بزرگ در جشنواره ای روستایی در 

غرب این کشور خبر داد.
به گزارش ایســنا به نقل از آسوشیتدپرس، 
یک زن در اثر این انفجار دچار ســوختگی های 

شــدیدی شــد که در نهایت جان باخت.پنج نفر از زخمی های این حادثه در 
جشــنواره شــهر »فرویدن برگ« آلمان در وضعیت وخیم قرار دارند که چهار 
نفر از آنها دچار ســوختگی های شدید شده و یک نفر دیگر در این انفجار دچار 
حمله قلبی شده اســت.به گفته پلیس، روغن داخل این ماهیتابه بزرگ باعث 
وقوع انفجار در این جشــنواره محلی شــده که حدود 100 نفر در آن حضور 
داشتند.احتمال می رود ریزش قطرات ریز باران داخل روغن این ماهیتابه منجر 
به وقوع این انفجار شــده باشد اما هنوز تحقیقات برای تعیین علت اصلی وقوع 

حادثه ادامه دارد.

انفجار

 مرگبار 

ماهیتابه!

یک مقام عمانی اعالم کرد: این کشور 
در سال ۲۰۱۸ میالدی متحمل بیش از ۴۳۲ 

هزار و ۹۷۸ حمله سایبری شده است.
به گزارش ایســنا به نقل از شــینهوا، مدیر 
خدمات امنیت ســایبری تیم آمادگی اضطراری 
رایانــه ملی عمان )OCERT( این آمار را در مانور 

امنیــت  ملــی 
ایــن  ســایبری 
روز  از  که  کشور 
آغــاز  دوشــنبه 
کرده  اعالم  شد، 
است.به گفته این 
مقام رسمی، تیم 

آمادگی اضطراری رایانه ملی عمان هم چنین در طول ســال 2017 میالدی با 
1839 حادثه امنیتی روبرو شد، این در حالی است که در سال 2016 میالدی 
این آمار 1744 مورد بود.مانور ملی امنیت ســایبری عمان با مشارکت بیش از 
72 نهاد با هدف تقویت آمادگی نهادهای دولتی برای پاســخگویی به حوادث 

امنیتی در فضای مجازی اجرا می شود.

۴۳۲ هزار 

حمله سایبری 

به عمان

خارج شدن قطار باری از ریل در آمریکا 
منجر به آتش ســوزی و تخلیــه خانه ها و 

مدارس در منطقه شد.
   به گزارش خبرگزاري صداوســیما به نقل 
از آسوشــیتدپرس، خارج شدن قطار باری از ریل 
نزدیک »ســن لوئیس« در ایالت ایلینوی آمریکا 

منجر به آتش سوزی در این منطقه شد.یک قطار باری که گفته می شود حامل 
نوعی مایع قابل  اشــتعال بوده اســت روز سه شنبه در ایالت »ایلینوی« از خط 
خارج شــد. این حادثه باعث آتش ســوزی و برخاســتن دود غلیظ و سیاه به 
آسمان و همچنین تخلیه مدارس و خانه های منطقه شد.اطالعات اولیه حاکی 
اســت مخزنی که نخســت آتش گرفت حاوی نوعی مایع قابل  اشتعال به نام 
»متیل ایزوبوتیل کتون« بود که به عنوان حالل از آن استفاده می شود.به گفته 
مقامات، دود ناشــی از این آتش ســوزی تهدیدی جدی برای سالمت ساکنان 
منطقه محسوب نمی شود اما پلیس اعالم کرد مدارس و خانه های منطقه کامال 

تخلیه شده اند.

خارج شدن
 قطار از ریل
 در آمریکا

شــب  در  داماد  خودخواهانه  اقــدام 
انتقاد کاربران فضای مجازی  عروسی مورد 

قرار گرفت.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، شــب 
عروسی برای هر عروس و دامادی مهم ترین شب 
زندگی است. در این شــب همه دست به دست 
تا  می دهنــد  هــم 
لحظه  رویایی تریــن 
بهترین  بــه  زندگی 
شکل رقم بخورد اما 
گاهــی اوقات بعضی 
باعــث  رفتار هــا  از 
می شود تا این شب، 
تبدیــل بــه خاطره 
جمله  شود.از  تلخی 
خاطره ای که مسلما 
عروس  یک  هیچ گاه 
جمهــوری  اهــل 
آذربایجــان آن را فراموش نخواهد کرد و رفتار خودخواهانه همســرش را در 
بهترین شــب زندگی اش از یاد نخواهد برد.ماجرا از این قرار است که در اتفاقی 
تعجب برانگیز، یک داماد آذربایجانی در شب عروسی خود و در تاالر، عروس را 
رها کرده و همراه با مهمانان و دوســتانش به تماشای مسابقه بوکس از طریق 
تلویزیون پرداخت. تصاویری که از این عروســی در فضای مجازی منتشر شده 
است کاربران بســیاری را به دلیل بی توجهی داماد به عروس در شب عروسی 

عصبانی کرده است.

اقدام
 خودخواهانه 

داماد 

یک افسر پلیس هلند پس از تیراندازی 
به همسر و دو کودکش، خودکشی کرد.

به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، به گفته 
ســخنگوی پلیس هلند، در این حادثه دو کودک 
8 و 12 ســاله جان باختند و همسر این افسر 34 
ساله به شدت زخمی شــده است. این حادثه در 

خانه این افســر پلیس در شهر »دوردرخت« هلند به وقوع پیوسته است.پلیس 
هلنــد اعالم کرده در حال انجام تحقیقات الزم بــرای تعیین علت این حادثه 

تیراندازی است.

تیراندازی مرگبار 
پلیس هلندی

 به خانواده خود

بدینوســیله به اطالع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی فوق الذکر می رساند جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شــرکت تعاونی یادشده راس ساعت 15 روز 
چهارشنبه مورخ 1398/7/3 در محل فرهنگسرای امام علی واقع در هشتگرد خیابان 
پاســگاه )شــهیدان بغدادی( ضلع جنوبی کتابخانه عمومی شهر فرهنگسرای امام 

علی)ع( تشکیل می گردد.
لذا از اعضاء محترم تعاونی دعوت می شــود تا در رأس ساعت مقرر در محل مذکور 

حضور بهم رسانند. ضمنا یادآور می گردد:
1- در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میســر نباشــد می توانــد حق حضور و 
اعمال رأی از ســوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت 
هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص غیرعضو تنها 
یک رای خواهد داشــت. اضافه می شود برگه های نمایندگی مزبور با امضاء اکثریت 
هیئــت مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای 
نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده 
خود با در دست داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسائی معتبر در 
محــل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت 
نماینده، برگه نمایندگی مربوطه توســط مقام مذکــور تأیید و برگه ورود به مجمع 

عمومی برای نماینده صادر گردد.
2- تصمیماتــی که در مجمع با رعایت ضوابط و مقررات اتخاذ می گردد، برای کلیه 

اعضا اعم از حاضر و غایب و مخالف، نافذ و معتبر خواهد بود.
3- این مجمع در صورت حصول حد نصاب 2/3 رسمیت خواهد یافت.

دستور جلسه: 
1- اصالح ماده 21 اساسنامه.

تاریخ انتشار: 1۳۹۸/6/۲1

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری هشتگرد

رئیس هیئت مدیره

آگهی مناقصات عمومی  یک مرحله ای
دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار

امور تهیه، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی و فرهنگی- شماره مناقصه 46/8/7/98موضوع مناقصه
مبلغ برآورد: 135/139/199/210 ریالبرآورد یکساله

تضمین شرکت در مناقصه
مبلغ تضمین: 4/760/783/984 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: واریز نقدی/ ضمانتنامه بانکی

دریافت اسناد: از تاریخ درج 
آگهی لغایت ساعت 19 روز 

یک شنبه مورخ 98/6/24

الف(ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت www.setadiran.ir بــه شــماره فراخوان 
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http://iets.mporg.ir :ب( پایگاه ملی مناقصات
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها:

تا ساعت 8 روز دوشنبه 
مورخ 1398/7/8

محل تسلیم پاکت الف: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

بازگشایی پیشنهادها: ساعت 13 
روز دوشنبه مورخ 98/7/8

ضمنا جلســه توجیهی در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/6/27 در محل ساختمان صبا 
مدیریت امور دانشجویی دانشگاه برگزار خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

سرویس شهرستان ها: 
فرمانده نیروی انتظامی گفــت: از زائران اربعین 
می خواهیم با همکارانــم در پایانه های مرزی نهایت 
همکاری را داشــته و از ســفر کردن بدون گذرنامه 
به توصیه ها و هشــدارهای  خودداری کرده و حتماً 

پلیس توجه الزم داشته باشند. 
سردار حسین اشتری اظهار داشــت: بحمداهلل از برکت 
امام حســین)ع( و آقــا اباالفضل)ع( از اول مــاه محرم تا به 
امروز هیچ گونه مشکل امنیتی، انضباطی و انتظامی به وجود 

نیامــده و امنیت کامل در تمامی مرزها و درون شــهرهای 
کشور برقرار اســت.وی با بیان اینکه عزاداری های خالصانه 
مردم در این ایام با امنیت کامل پلیس انجام شــده اســت، 
گفت: به عــزاداران و مردم عزیز توصیه می کنم همچنان به 
همــکاری خود با نیروهای انتظامی که خادمان و نوکران آقا 
ابا عبداهلل الحسین)ع( هستند، ادامه دهند و در عزاداری های 

خود ما را از دعای خیر خود فراموش نکنند.
فرمانده نیروی انتظامــی از تمهیدات ویژه پلیس برای 
امنیت مســافرت های جاده ای در روزهای پایانی شهریورماه 

خبر داد و گفت: همکاران من در تمامی راه های درون و برون 
شهری آماده خدمت رسانی به مردم عزیز هستند؛ همچنین 
به شهروندان توصیه می کنم با دقت و حوصله رانندگی کرده 
و از رانندگی کردن باحالت خســتگی و خواب آلودگی پرهیز 
کنند تا ان شــاءاهلل اتفاق ناگواری برای آنها و سرنشینانشان 

به وجود نیاید.
وی درباره تمهیدات ناجا برای اربعین حسینی)ع(، گفت: 
با هماهنگی های صورت گرفته شرایط برای سفر زائران اربعین 
با کیفیت مطلوب تری نســبت به ســال های گذشته فراهم 

شــده و نیروی انتظامی در کنار ســایر دستگاه های مربوطه 
از آمادگی الزم برای خدمت رسانی به زائران برخوردار است.

سردار اشــتری بیان کرد: از زائــران عزیز می خواهیم با 
همکارانم در پایانه های مرزی نهایت همکاری را داشته باشند 
و از ســفر کردن بدون گذرنامه خــودداری کرده و حتماً به 

توصیه ها و هشدارهای پلیس توجه الزم داشته باشند.
وی گفــت: امیدوارم با تمهیداتی که پیش بینی شــده 
زائران اربعین به خوبی  از مرزهایی که مشــخص شده عبور 
کرده و در سالمت و امنیت کامل نیز به موطن خود بازگردند.

رئیس  پلیس فتا تهران بــزرگ گفت: مجرمان 
عالوه بر فروش داروهای مجاز، داروهای غیرمجاز را 

هم در بستر اینترنت به فروش می رسانند.
به گزارش ایسنا، سرهنگ تورج کاظمی در یک برنامه 
رادیویی درباره کوچ دالالن ناصرخســرو به فضای مجازی 
اظهار داشــت: مجرمان به فراخور افزایش کاربران و وجود 
فرصت هــای سوءاســتفاده گرایانه به فعالیــت در فضای 
مجازی متمایل شــده اند اما پلیس فتا از ابتدای تأسیس 

در ســال 1390 فروش دارو در فضای مجازی را به صورت 
جدی رصد می کند و در صورت مشــاهده تخلف و جرایم 
سریعاً با هماهنگی مراجع قضایی اقدامات قانونی را صورت 

می دهد.
کاظمی گفت: ما عالوه بر رصد و پایش مداوم این حوزه 
در طول ســال، طرح های ویژه ای هم اجرا می کنیم. ما از 
طریق اجرای طرح های منســجم کشوری با فروش دارو از 

بستر فضای مجازی برخورد می کنیم.

وی فروش دارو از بســتر اینترنت را غیر قانونی خواند 
و افزود: متاســفانه مجرمان عالوه بر فروش داروهای مجاز، 
داروهای غیرمجاز را هم در این بستر به فروش می رسانند.
رئیس  پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه این موضوع 
محدود به منطقه خاصی مانند ناصرخسرو نمی شود، گفت: 
تمامی نقاط و حوزه فضای مجازی این موضوع در رصد ما 
قرار دارد، البته ممکن اســت مواردی هم از دید ما مخفی 
بماند از این رو شــهروندان در صورت مشاهده صفحات و 

ســایت های این چنینی باید به سایت پلیس فتا به آدرس 
www.cyberpolic.ir یا شماره 110 گزارش کنند.

کاظمی ضمن  اشاره به برخورد قاطع با هرگونه جرایم 
بــه ویژه در حوزه غــذا و دارو افزود: یک دادســرای ویژه 
رسیدگی به اینگونه جرایم ایجاد شده و مسائل مربوط به 
بستر غذا و دارو در فضای مجازی و حقیقی در این دادسرا 
دنبال و به محض اعالم ســریعا مجوز الزم برای برخورد و 

رسیدگی صادر می شود.

رئیس پلیس فتای زنجان گفت: شــهروندان 
مراقــب کالهبرداری مالی در ایــام محرم و صفر 

باشند.
ســرهنگ محمدعلی آدینه لو در گفت وگو با ایسنا، 
در رابطــه با افزایــش کالهبرداری های مالــی با عنوان 
جمــع آوری نذری، اظهار کــرد: متأســفانه در روزهای 
محرم شــاهد جمع آوری نــذری و کمک های مالی برای 
افراد نیازمند و بی بضاعت و مزاحمت با عناوین راه اندازی 
کانال و گروه های نذری یاب در ایام عزاداری سید و ساالر 

شهیدان امام حسین)ع( هستیم.
این مســئول ادامه داد: با توجه به پیشرفت فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات و نوآوری هــای حاصــل از آن، 
کالهبــرداران بــه شــگردهای جدید کاله بــرداری در 

فضای مجازی روی آورده انــد، این روزها کالهبرداران با 
سوءاستفاده از عواطف، باورها و احساسات مذهبی مردم، 
با جمع آوری کمک های مالی به نیازمندان یا ایجاد شبهه 
در دادن نــذری به تکایا و هیئت های مذهبی در ایام ماه 

محرم اقدام به کالهبرداری می  کنند.
وی با بیان اینکه در ایام محرم و صفر کاله برداران در 
شبکه های اجتماعی پیام هایی مانند »کمپین جمع آوری 
کمک های نقدی برای نیازمندان« منتشر می کنند، افزود: 
شهروندان و کاربران به هیچ عنوان به این پیام ها اعتماد 
نکننــد و اگر می خواهند کمکی نیز به افراد بی بضاعت یا 
نیازمنــد کنند، باید از طریق دفاتر موسســات خیریه و 

سایت های معتبر استانی اقدام کنند.
آدینه لــو با بیان اینکــه در این ایام شــاهد افزایش 

دانلود و دریافت مطالب مذهبــی و نرم افزارهای مرتبط 
با این روزها هســتیم، تصریح کرد: کاربران و شهروندان 
بایــد فایل های مربوطــه را از ســایت های معتبر دانلود 
کنند؛ چراکه بســیاری از اپلیکیشن های منتشر شده در 
شــبکه های اجتماعی جعلی و جهت فعال سازی برنامه، 
همشهریان را به درگاه های جعلی بانکی هدایت می کند و 
عماًل در فرصت مناسب اقدام به سرقت اطالعات بانکی و 

برداشت وجه از حساب های بانکی مردم می کنند.
وی یادآور شد: خرید از فروشگاه های معتبر و دارای 
نماد اعتماد الکترونیک می تواند راه را به روی افراد سودجو 
بسته و از به دام افتادن کاربران جلوگیری کند. همچنین 
شهروندان باید دقت داشته باشند، اطالعات حساب بانکی 
خود را با دیگران به  اشتراک نگذارند، در هنگام یک خرید 

اینترنتی موفق و درســت، ورود اطالعات کارت خود را با 
رعایت مالحظات امنیتی در درگاه اصلی بانک انجام دهند 

تا در دام سایت های جعلی و فیشینگ نیفتند.
این مسئول عنوان کرد: در سنوات گذشته نیز شاهد 
راه اندازی گروه ها و کانال های تلگرامی  با عنوان نذری یاب 
بودیــم که عماًل ایــن افراد با درج مطالــب کذب باعث 
ازدحام مردم و آزار و اذیت برای شهروندان می شدند که 
ضمن شناســایی، برخورد قانونی بــا افراد مزاحم صورت 

گرفت.
رئیس پلیس فتای زنجان خاطرنشان کرد: شهروندان 
درصورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق 110 
یا وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش 

ارتباطات مردمی گزارش کنند.

مدیر دفتر الیروبی و ماشــین آالت سازمان آب و 
برق خوزستان برای الیروبی اثرگذار و یکپارچه کارون 
و با هدف کنترل ســیالب به حدود دوهزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز داریم، گفت: الیروبی کارون تنها در 

مقطع اهواز با هدف کنترل سیالب، موثر نیست.
سیامک عباسپور در گفت وگو با ایسنا، با  اشاره به آخرین 
وضعیت الیروبی رودخانه کارون اظهار کرد: الیروبی در تمام 
رودخانه هــای دنیا با اهداف مختلفی انجام می شــود. بحث 
گردشگری، ناوبری و عبور و مرور لنج ها، اصالح الگوی جریان 
آب، برداشت آب از رودخانه ها، حفظ منظر رودخانه و بحث 
کنترل ســیالب از جمله اهداف انجام الیروبی در رودخانه ها 

هستند.

وی افزود: اکنون شرایطی به وجود آمده که اگر رودخانه 
کارون در مقطع اهواز الیروبی شــود، برای کنترل ســیالب 
بسیار موثر خواهد بود و میزان آبگذری افزایش پیدا می کند 
اما این مسئله مطرح شده، نادرست است زیرا ممکن است در 
شــرایطی خاص برای برخی از مناطق این اتفاق رخ دهد اما 

این مسئله برای اهواز صحیح نیست.
مدیر دفتر الیروبی و ماشــین آالت ســازمان آب و برق 
خوزســتان تصریح کرد: چندین مطالعه از ســوی مشاوران 
داخلی و خارجــی برای بحث الیروبــی رودخانه کارون در 
مقطع اهواز انجام شده است و در این مطالعات به این نتیجه 
رســیده اند که الیروبی کارون در مقطع شــهر اهواز، تأثیر 

آنچنانی بر این رودخانه در بحث کنترل سیالب ندارد.

عباسپور با بیان اینکه انجام عملیات الیروبی در رودخانه 
کارون به صرفه نیســت، گفت: اگر بخواهیم با هدف کنترل 
سیالب مقطع شــهر اهواز را الیروبی کنیم، اعتباری حدود 
804 میلیــارد تومان مورد نیاز اســت تــا الی موردنظر از 
رودخانه برداشــت شــود. تأمین این اعتبار نیــز با توجه به 

شرایط مالی دولت تقریبا غیرممکن است.
وی عنــوان کرد: حتی اگر این اعتبار تأمین و ســپس 
الیروبی به صورت کامل نیز انجام شود بازهم مشکل به صورت 
کامل حل نخواهد شد و اثرات الیروبی فقط در مقطع کارون 
بسیار کم خواهد بود. در پایین دست، مقطع شهر اهواز مانند 
یک گلوگاه اســت و اگر بخواهیم شــاهد اثرگذاری الیروبی 
باشیم، کارون باید به صورت یکپارچه و از ابتدا تا انتها الیروبی 

شــود. مدیر دفتر الیروبی و ماشین آالت سازمان آب و برق 
خوزســتان گفت: اگر کارون در مقطع اهواز الیروبی شود اما 
در پایین دست، مجرای این رودخانه اصالح و الیروبی نشود، 
رسوب گذاری مجدداً رخ خواهد داد و عماًل الیروبی بی تأثیر 
خواهد بود. بــرای آنکه بتوانیــم کارون را از مقطع اهواز تا 
آبادان و خرمشــهر تا دریا )پایین دست( الیروبی کنیم نیز 

به اعتباری بیش از یک هزار و 100 میلیارد تومان داریم.
عباسپور ادامه داد: برای الیروبی اثرگذار و یکپارچه کل 
رودخانه کارون در خوزســتان و با هدف کنترل ســیالب به 
حــدود دوهزار میلیارد تومان اعتبار نیــار داریم که اگر این 
موضوع انجام گیرد، دیگر اهداف در بحث الیروبی نیز محقق 

خواهند شد.

فرمانده نیروی انتظامی:

زائراناربعینازسفربدونگذرنامهبهعراقخودداریکنند

کالهبرداری با عنوان جمع آوری نذری در ایام محرم و صفر

الیروبی کارون در مقطع اهواز برای کنترل سیالب موثر نیست

مدیرکل عتبات سازمان حج، مرگ یک زائر ایرانی 
در حادثه عاشورای کربال را تایید کرد.

 حجت االســالم صحبت الــه رحمانی به ایســنا گفت: 
»حسین خاوری« فرزند ســلطانعلی متولد 1367 از مشهد 
زائر ایرانی شناسایی شده در بین جان باختگان حادثه کربال 

بوده است.
رحمانی تعــداد مجروحان ایرانی ایــن حادثه را چهار 
نفر اعــالم کرد و افــزود: »علی جمشــیدیان« از اصفهان، 
»محمدباقر حائری« از قم و »محمد یوسفی« از قم همچنان 
در بیمارســتان تحت درمان قرار دارند و یکی از مصدومان 
به نام »محمد قربان« پس از درمان از بیمارســتان ترخیص 

شده است.
وی با بیان اینکه بعید اســت به تعــداد جان باختگان و 
مجروحان ایرانی این حادثه اضافه شود، اظهارداشت: با اینکه 
تمام بیمارستان های کربال برای شناسایی ایرانی ها تجسس 

شده اما عملیات جست وجو همچنان ادامه دارد.
گفتنی اســت، این حادثه در جریان برگزاری مراســم 
»رکضه طویریج« )دویدن طویریج( که هر سال ظهر عاشورا 
برای بزرگداشت قیام کربال در بین الحرمین برگزار می شود، 
رخ داد و تعــدادی از زائران زیر دســت و پــا ماندند. منابع 
اطالعاتــی عراق تا کنون از مرگ 33 زائر و مصدومیت 122 

نفر دیگر خبر داده اند.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی 
گفت: بیماران هنگام اســتفاده از کارتخوان مطب ها 
توجه کنند که رســید پرداخت شــان به نام پزشک 

موردنظر باشد.
بــه گــزارش فارس، محمد جهانگیــری در یک برنامه 
رادیویی در رابطه با اســتفاده از کارتخوان توســط پزشکان 
گفت: خوشــبختانه با رشد 36 درصدی استفاده پزشکان از 
کارتخــوان طی روزهای اخیر مواجــه بوده ایم و طبق قانون 

ثبت کارتخوان ها برعهده سازمان مالیاتی است.
جهانگیری افزود: با توجه به اطالعاتی که در این باره به 
پزشکان داده شد تا تاریخ سیزدهم شهریور مشکالت موجود 
درخصوص زیرساخت  شرکت ها رفع و استفاده از کارتخوان 

رواج بیشتری یافته است.
وی ادامه داد: هنگامی که پزشکان از کارتخوان ها استفاده 

کنند، ســازمان امور مالیاتی به حســاب آنها دسترسی دارد 
لذا بیماران توجه کنند که رســید پرداختشان به نام پزشک 

موردنظر باشد.
معــاون نظارت و برنامه ریزی ســازمان نظام پزشــکی 
بیان کــرد: در حال حاضــر حدود 90 درصد از پزشــکان 
کارتخوان دارند و پزشــکانی که در ســفر به ســر می برند 
هنوز اقدام به دســتگاه کارتخــوان نکرده اند، بنابراین کمی 
 زمان الزم اســت تا همه پزشــکان دارای دستگاه کارتخوان 

شوند.
گفتنی است، بنابر گزارشات مردمی و مشاهدات، مشکل 
عــدم وجود کارتخوان در بســیاری از مطب های پزشــکان 
عمومی و متخصص و فوق تخصص همچنان برقرار اســت و 
برخی از پزشکان کماکان در مقابل شفافیت مالی و پرداخت 

مالیات به صورت کاماًل محترمانه مقاومت می کنند.

تهران  استان  تعزیرات حکومتی  رئیس  گشــت 
درباره اقدامات انجام شــده در ماه محرم و آغاز سال 

تحصیلی جدید توضیحاتی داد. 
به گزارش ســازمان تعزیرات حکومتی، حسین ایزدی 
درباره اقدامات گشــت تعزیرات در سطح شهر تهران در ایام 
محرم و آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: روزانه 8 گشت سیار 
تعزیرات در ســطح شهر تهران در حال انجام وظایف محوله 
خود و گشــت زنی در بازار و واحد های صنفی هستند تا در 

صورت مشاهده تخلفات به پرونده ها رسیدگی کنند.
ایزدی افزود: عمده موضوعات گشــت های سیار بررسی 
بحث مواد مــورد مصرفی در هیئت ها بــرای تهیه نذورات 
شــهروندان به خصوص مرغ، گوشــت قرمز و شکر بوده و از 
طرفی با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی واحد های گشت 
تعزیرات به مراکز عرضه اقالم تحصیلی و نظارت بر آنها اعزام 

شدند.
وی، از بازرســی گشــت تعزیرات پایتخت از سه کارگاه 

لــوازم یدکی در تهران خبــر داد و گفت: پــس از دریافت 
گزارشاتی مبنی بر برند زنی جعلی بر روی محصوالت لوازم 
یدکی، پرونده ای تشکیل شد و در بازدید از سه کارگاه لوازم 
یدکی تقلبی موارد تخلفی برای کارشناسان گشت تعزیرات 

محرز و به پرونده متخلفان رسیدگی شد.
رئیس  گشت تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: 
متخلفان در این ســه کارگاه با استفاده از دستگاه لیزر اقدام 

به برچسب زنی معتبر بر روی لوازم یدکی تقلبی می کردند.

معاون روابط عمومی سپاه نینوای استان گلستان 
گفت: بنا به درخواست های مردمی و براساس دستور 
دادستان بندرگز، سازمان اطالعات سپاه نینوا عامالن 
ضرب و شتم بانوی آمر به معروف بندرگزی را دستگیر 

و آنها را به مراجع قضایی تحویل داده است. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از گرگان، ســرگرد علی 
خالقی اظهارداشت: شــامگاه جمعه 15 شهریور بانوی آمر به 
معروف بندرگزی که به قصد شــرکت در عزاداری از خیابان 
عبور می کرده در گوشه ای از خیابان با دو خانم بدحجاب روبرو 
می شود که مشغول آرایش بوده اند.وی افزود: این بانوی آمر به 
معروف هم براساس تکلیف دینی خود، با لحنی آرام، دوستانه 
و صمیمی به آنها می گوید خیابان جای این  کارها نیســت و 
بهتر است این  کار را در خانه انجام دهید.معاون روابط عمومی 
سپاه نینوا گفت: یکی از آن خانم ها در پاسخ به وی حمله کرده 
و شروع به فحاشــی با صدای بلند می کند که این بانوی آمر 
به معروف جهــت حفظ آبروی خود محل را ترک می کند اما 
این خانم ها به دنبال وی رفته و در محل راه آهن بندرگز با وی 
درگیر شده و دوباره شروع به فحاشی با صدای بلند می کنند.

وی افــزود: برادر یکی از این خانم ها نیز خــود را با موتور به 
محل رسانده و بدون سؤال و آگاهی از اصل موضوع، اقدام به 
فحاشی ناموسی و بسیار رکیک می کند.معاون روابط عمومی 
سپاه نینوا اظهار داشــت: ماجرا به همین جا ختم نمی شود و 
بانوی آمر به معروف در مقابل  چشمان فرزند خردسالش و در 
انظار عمومی مورد ضرب و شــتم شدید این آقا قرار می گیرد.
خالقی اظهار کرد: بنا به درخواســت های مردمی و دســتور 
دادستان بندرگز، سازمان اطالعات سپاه نینوا وارد عمل شده 
و پس از شناسایی این افراد اقدام به دستگیری و تحویل آنها 

به مراجع قضایی می کند.

فرمانده دریابانی هرمزگان از کشــف بیش از دو 
میلیارد تومان سوخت قاچاق خبر داد. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از هرمزگان، سرهنگ 
حسین دهکی، گفت: مأموران دریابانی هرمزگان 300 هزار 
لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند. او افزود: این محموله های 
قاچاق  از دو شناور در مرز های آبی قشم و میناب کشف شد.
فرمانده دریابانی هرمزگان ارزش ســوخت های کشــف 

شده را بیش از دو میلیارد تومان اعالم کرد.

فرمانده انتظامی  اســتان سیستان و بلوچستان 
گفت: در دو هفته گذشته هفت هزار و ۱۷۹ کیلو مواد 

مخدر کشف شد. 
بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســرتیپ محمد 
قنبــری، افــزود: از این میزان مواد مخدر پنــج هزار و 888 
کیلو و 608 گرم تریاک، 761 کیلو و 271 گرم حشیش،491 
کیلو مرفین، پنج کیلو و 211 گرم هروئین و بقیه سایر مواد 
مخدر بوده است.وی ادامه داد: در این مدت تعداد 22 دستگاه 
خودرو، دو دســتگاه موتورسیکلت، مقادیری سالح و مهمات 
و ابزار توزین و آالت اســتعمال مواد نیز در درگیری تکاوران 
پلیس استان با سوداگران مرگ کشف شده است.وی با  اشاره 
به دستگیری 20 قاچاقچی، 59 خرده فروش، جمع آوری 161 
معتاد و انهدام یک باند قاچاق مواد مخدر ابراز داشت: در حال 
حاضر پلیس استان سیســتان و بلوچستان طرح جمع آوری 
باک های اضافی و شناســایی دپو های ســوخت را در دستور 
کار دارد و گشــت های ویژه ای را در این خصوص به ویژه در 
گلوگاه هــای مرزی فعال و در دو هفته گذشــته، 610هزار و 
42 لیتر انواع ســوخت قاچاق را کشف کرده است.او تصریح 
کرد: مبارزه با قاچاق ســوخت مســتلزم عزم همگانی همه 
دســتگاه ها، نهاد های متولی و همچنین آحاد مردم اســت و 
در این خصوص پلیس با اقتدار با قاچاقچیان برخورد می کند. 
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: در راستای طرح 
مبارزه با ســرقت های خشن و مسلحانه با تالش شبانه روزی 
مأموران انتظامی استان در دوهفته گذشته، 10 نفر از عامالن 
سرقت های مسلحانه و به عنف در جنوب شرق کشور دستگیر 

و 24 فقره انواع سرقت مسلحانه و به  عنف کشف شد.

کرج- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام البرز گفت: 
بخش مسافری فرودگاه بین المللی پیام البرز همزمان با تاسوعای حسینی 

فعالیت دوباره خود را از سر گرفت.
نادر ثناگو مطلق ، اظهار داشــت: بخش مســافری فرودگاه بین المللی پیام البرز 
شــهریورماه سال گذشــته آغاز به کار کرد و تا 24 دی ماه پارسال فعالیت آن ادامه 

داشت که بنا به دالیلی این بخش متوقف شد.
این مســئول با بیان اینکه اولین مســافران فرودگاه پیام در مسیر مشهد- کرج 
جا بجا شــدند، تصریح کرد: پس از تائید و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر مســافری 
شدن فرودگاه بین المللی پیام، همزمان با تاسوعای حسینی پروازهای مسافری از این 

فرودگاه به صورت رسمی با نخستین پرواز به مقصد مشهد مقدس آغاز شد.
وی بیان کرد: طبق برنامه ریزی از این پس هر هفته دو پرواز در روزهای دوشنبه 
و پنجشنبه به مقصد مشهد مقدس از طریق فرودگاه بین المللی پیام انجام و در ادامه 

گسترش پروازها به دیگر مسیرهای کشور انجام می شود.
به گفته مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام البرز، به همین 
منظور با چند شــرکت هواپیمایی کشــور مذاکره صورت گرفته که فرصت خوبی در 

زمینه حمل ونقل هوایی است.
وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت و تنوع جمعیتی که در استان وجود دارد، پیام 
این آمادگی را دارد تا مسیرهای پروازی خود را به نقاط مختلف کشور گسترش دهد 

که از طریق همکاری با ایرالین های مختلف بنا داریم تا به این مهم دست یابیم.

آغاز پرواز هواپیماهای مسافری
 در فرودگاه بین المللی پیام کرج

جان باختن یک زائر ایرانی در حادثه کربال

سازمان نظام پزشکی: 

توجه کنید رسید پرداخت کارتخوان به نام پزشک موردنظر باشد

عامالن ضرب و شتم بانوی آمر به معروف 
بندرگزی دستگیر شد ند

شناسایی۳کارگاهبرندزنیبرلوازمیدکیتقلبیدرتهران
توقیف دو فروند شناور 

حامل سوخت قاچاق در هرمزگان

فرمانده انتظامی استان سیستان وبلوچستان خبر داد؛

کشف بیش از 7 تن مواد مخدر 
در جنوب شرق کشور 

رئیس  پلیس فتا تهران بزرگ:

فروش اینترنتی دارو ممنوع است


