
جاسازی مواد مخدردر کامیون
یزد – خبرنگار کیهان: سرپرســت پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد از 

کشف تریاک در این استان خبر داد.  
 سرهنگ »علی افخمی« گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی یزد 
هنگام کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه کامیون بنز مشکوک و خودروها 

را برای بازرسی به پارکینگ منتقل کردند. 
وی افزود: در بازرسی از این کامیون ها که با محموله تره بار از شرق کشور 

عازم یزد بودند، 188 کیلو تریاک کشف شد. 
سرپرست پلیس مبارزه با موادمخدر استان یزد با بیان اینکه در این زمینه 
دو متهم نیز دستگیر و به مقامات قضائی معرفی شدند تصریح کرد: قاچاقچیان 

روانه زندان شدند
کشف گوشت فاسد

ساری – خبرنگار کیهان: فرمانده نیروی انتظامی میاندورود از کشف گوشت 
فاسد و غیر بهداشتی در این شهرستان خبر داد.

ســرهنگ علــی داداش تبار افــزود: ماموران پلیس امنیــت عمومی این 
فرماندهــی با انجام اقدامات اطالعاتی به یک خودروی حامل گوشــت در این 

شهرستان مشکوک و آن را متوقف کردند.
او گفــت: ماموران در بازرســی از خودروی مورد نظر چهــار هزار و ۶۰۰ 

کیلوگرم گوشت فاسد و غیر بهداشتی کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان میاندورود افزود: گوشت های فاسد مکشوفه و 
محتویات این خودرو توســط اداره دامپزشکی این شهرســتان امحاء و راننده 

خودرو نیز دستگیر شد.
واژگونی خودرو

قزویــن – خبرنگار کیهان: رئیس  پلیس راه اســتان از وقوع یک ســانحه 
رانندگی در جاده »بوئین زهرا به قزوین« خبر داد. 

سرهنگ »نصراهلل بیگلری« گفت: در این حادثه یک دستگاه سواری »پی 
کی« از جاده منحرف و واژگون و یک سرنشــین 55 ساله خودرو در دم فوت و 
سرنشین دیگر خودرو مصدوم و توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل 
شد.وی تصریح کرد: کارشناسان علت این سانحه را بی توجهی به جلو از سوی 

راننده سواری پی کی اعالم کردند.
کشف جسد

کرج – فارس: رئیس جمعیت هالل احمر کرج گفت: جسد خانم ۳۷ ساله ای 
که در رودخانه غرق شــده بود با تالش نجاتگــران جمعیت هالل احمر کرج 

،عوامل آبفا و غواصان محلی این منطقه، کشف شد.
فتح اهلل هاشــمی نژاد گفت: علت اصلی غرق شــدگی های زیاد امسال باال 
آمدن ســطح آب، شدت بیشتر جریان و سرمای آب است که افراد پس از ورود 
یا ســقوط در آب رودخانه با گرفتگی عضله مواجه شده و با برخورد به سنگ و 

درختان مسیر جان خود را از دست می دهند.
تیراندازی به بازنشسته نظامی

مهاباد- ایرنا- یکی از بازنشســتگان نظامی در مهاباد توســط فرد یا افراد 
ناشناس مورد سوءقصد قرار گرفت و به شدت زخمی شد. 

یــک منبــع آگاه انتظامی با بیان اینکــه تیراندازی با اســلحه گرم انجام 
شــده، اعالم کرد: پنج گلوله از طرف ضارب به سمت این فرد شلیک شد ولی 
خوشــبختانه به علت اینکه گلوله ها به پایین تنــه برخورد کرده، این فرد جان 
ســالم به در برده است. وی با اشاره به اینکه اختالفات شخصی علت این حادثه 
گزارش شده است، اظهار داشت: شناسایی فرد مورد نظر و تحقیقات بیشتر در 

این زمینه در حال انجام است. 
کشف داروی غیرمجاز

سرویس شهرستانها : جانشــین فرمانده انتظامي استان گلستان از کشف 
بیش از 21 هزار قلم داروی غیرمجاز در شهرستان مراوه تپه خبر داد. 

سرهنگ »مســعود فروزان« گفت: ماموران انتظامی شهرستان مراوه تپه 
حین کنترل خودروهای عبوری در ایســت و بازرســی مقطعی به یک دستگاه 

پراید مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بازرســی از خودروی مورد نظر 21 هزار و 8۰۰ قلم 
داروی غیرمجاز کشف کردند.وی اضافه کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و 

به مراجع قضایی معرفی شد.
بازداشت عامل اخالل در بیمارستان 

خرمشهر – باشگاه خبرنگاران جوان: فرمانده انتظامی خرمشهر گفت: فردی 
که موجــب بی نظمی و اخالل در نظم عمومی در یکی از بیمارســتانهای این 

شهرستان شده بود بازداشت شد. 
سرهنگ همت اهلل ترکارانی با اشاره به انتشار کلیپی در فضای مجازی در 
این رابطه افزود: فرد مذکور هنگام ورود به بیمارستان ولیعصر خرمشهر با کادر 
درمانی، عوامل نگهبانی درگیر شده و با پرتاپ صندلی به سمت پرستاران و پاره 
کردن پرونده های پزشکی بیماران باعت اخالل در نظم عمومی و ایجاد رعب و 

وحشت در بیمارستان شده بود.
او اضافه کرد: این مرد که  تعادل روحی نداشت با یکی از ماموران انتظامی 

درگیر شده و او را از ناحیه انگشت دست مصدوم کرد.
وی ادامه داد: نامبرده به اتهام اخالل درنظم عمومی، تخریب، ضرب و جرح، 
ایجاد رعب و وحشت، توهین و فحاشی به ماموران بازداشت و روانه زندان شد.

دستگیری قاتل فراری
اهواز – ایسنا: فرمانده انتظامی اهواز از دستگیری قاتل فراری پیش از خروج 

از کشور خبر داد.
سرهنگ محســن دالوند اظهار کرد: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیس 
11۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع منجر به جرح در منطقه شــهرک رزمندگان 

اهواز، عوامل انتظامی بالفاصله در صحنه حاضر شدند.
وی افزود: پــس از اعزام مأموران کالنتری 1۷ به محل حادثه و بررســی 
موضوع، مشخص شد که این نزاع و درگیری پس از تصادف بین یک خودروی 
ســواری ســمند و یک موتورســیکلت رخ داده و متعاقب آن، راکبین پس از 
مشاجره لفظی شدید با یکدیگر درگیر شده و راننده خودروی سمند به وسیله 

چاقو، راننده موتورسیکلت را مجروح کرده و از صحنه متواری شده است.
دالوند ادامه داد: پس از انتقال شــخص مجروح به بیمارستان، این فرد به 

علت جراحت وارده فوت کرد .
فرمانده انتظامی اهواز تصریح کرد: مأموران کالنتری 1۷ اهواز ظرف مدت 
کمتر از سه ساعت از وقوع قتل، قاتل را که یک جوان 2۳ ساله و دارای اعتیاد به 
مصرف مواد مخدر صنعتی است، در حالی که با به همراه داشتن مبالغی وجوه 
نقد، قصد خروج از کشــور به عراق را داشــت، در یکی از روستاهای شهرستان 

حمیدیه شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیرکردند.
کشف شمش طالی سرقتی

سرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامی استان کرمانشــاه گفت: با تالش 
ماموران پلیس، 15 عدد شــمش طالی ســرقتی به وزن دو کیلوگرم در شهر 

کرمانشاه کشف شد. 
ســرتیپ »علی اکبر جاویدان« اظهار داشــت: ماموران کالنتری سعدی با 
انجام تحقیقات گســترده موفق به شناسایی یکی از سارقان سابقه دار و فراری 
شــدند.وی ادامه داد: ماموران کالنتری پس از هماهنگــی با مقام قضائی، در 
فرصت مناسب وارد مخفیگاه ســارق فراری شده و در عملیاتی ضربتی وی را 

دستگیر کردند.
جاویدان خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه وی 15 عدد شمش طال، 
9 عدد دسته چک، 4۳ برگ 1۰۰ دالری، ۳۰ برگ پنج هزار دیناری، ۳۰ هزار 

لیر و دو میلیون و 5۰۰ هزار ریال وجه نقد کشف شد.
فرمانده انتظامی استان خاطرنشــان کرد: این فرد پس از دستگیری برای 

بازجویی بیشتر و تکمیل تحقیقات، تحویل پلیس آگاهی استان شد.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

شــرکت خودروســازی مرسدس بنز 
مرسدس  »ویژن  نام  به  مفهومی  خودرویی 
یادآور  ســیمپلکس« طراحی کرده کــه 
مدل های قدیمی و مســابقه ای این شرکت 

است. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم، در این پروژه 

تمرکز بر روی رانندگی ســاده اســت و از مدل PS ۳5 این شــرکت که بسیار 
قدیمی اســت الهام گرفته شــده و حداکثر سرعت آن 1۰۰ کیلومتر بر ساعت 
و برای دو سرنشــین طراحی شده است.از ویژگی های دیگر خودرو می توان به 
سیســتم محرکه برقی و رادیاتور رزگلد با ورودی صفحه نمایش سیاه سه بعدی 
بزرگ  اشاره کرد که نمادی برای ورود به دنیای دیجیتال است، این خودرو مانند 
مشابه تاریخی اش شیشه جلو نداشته و به جای صندوق عقب یک کیف بزرگ 
چرمــی دارد.این مدل بنابه ماهیت طراحــی اش تالش دارد تنها امکانات مورد 
نیاز راننده را در اختیارش بگذارد که این موضوع در طراحی داشبورد و صفحه 

نمایش خودرو به چشم می خورد.

طراحی 

خودرو 

مدرن کالسیک

 یک قاضی برزیلی، حکم به 7هزار سال 
حبس برای یک قاتل داد.

 به گزارش تابناک، یک پرونده قتل و تجاوز 
در برزیل که ســه سال بدون پیدا شدن قاتل باز 
مانده بود، در حالی باالخره بســته شد که قاتل 
از مدت ها پیش در دفتر قاضی پرونده مشــغول 

بــه کار بود و پس 
از مشــخص شدن 
حکمی  با  جرمش 
از  غریب  و  عجیب 
قاضی  سوی همان 
شــد.وکیل  مواجه 
به  جنایتــکار  این 
ایــن حکم عجیب 
اعتــراض کــرد و 

خواســتار ابطال آن به دلیل عجیب بودنش شد که مورد حمایت شماری دیگر 
از مقامات قضایی قرار گرفت، اما قاضی پرونده پس از کسب موافقت مسئوالن 
رده باالی وزارت دادگستری این کشور، حکم را به اجرا در آورد.پس از سه سال 
جســت وجو در پی مفقود شدن منشی این قاضی، مقامات قضایی مجرم راپیدا 
کردند.متهم سه سال پیش منشی همین قاضی را اغوا کرده و به مکانی نامعلوم 
می برد و پس از تجاوز، او را کشته و در یک جنگل کوچک در حومه »برازیلیا« 

پایتخت برزیل دفن می کند. 
نکته عجیب پرونده این بود که قاتل ســال ها به عنوان »پیشخدمت« برای 
همان قاضی کار می کرد.این جنایتکار 49 ساله، هر روز به قاضی قهوه می داد و 
از دفتر او مراقبت می کرد و به چیدمان و نظافت اتاق او رســیدگی می کرد و با 
سوءاســتفاده از این شرایط همواره اسناد مربوط به پرونده و جرمی که مرتکب 
شــده بود را سرقت می کرد تا جرم او افشا نشود. اما قاضی در نهایت به او شک 
کرد و توانســت مــچ »خدمتکار قاتل« را در دفتــر کارش بگیرد. پس از پایان 
محاکمه که سه ماه کامل به طول انجامید، قاضی حکم هفت هزار سال زندان را 
برای قاتل صادر کرد و دستور داد تا قاتل را پس از مرگش نیز در همان زندان 

دفن کنند تا برای ابد در چهارچوب زندان بماند. 

محکومیت قاتل

 به 7هزار سال 

حبس 

رســانه های آمریکایی از کشف بقایای 
هزاران جنین در محل سکونت یک پزشک 

خبر دادند.
به گــزارش ایســنا، بنابر اعالم رســانه های 
آمریکایی بقایای بیش از دو هزار جنین در محل 
ســکونت یک پزشک در ایالت »ایلی نوی« کشف 
شــد. خانواده این پزشــک پس از فوت او توانستند بقایای متعلق به این تعداد 
جنین را در خانه پیدا کنند.این پزشــک مدیر یک کلینیک سقط جنین بوده 
که از ســال 2۰1۶ به دلیل باطل شدن مجوزش ظاهرا فعالیتی نداشته  است. 
همچنین او به عدم گزارش سقط جنین یک نوجوان 1۳ ساله متهم بوده  است. 
مقامات محلی در مجموع دو هزار و24۶ جنین در خانه این پزشک پیدا کردند 

و بررسی جزئیات بیشتر این پرونده در حال انجام است.

کشف
 ۲ هزار جنین 

در خانه 
پزشک آمریکایی

برخــورد قاطع و البتــه عجیب معلم 
مدرســه ای در چین با دانش آموزان دختر 

آرایش کرده، سوژه شبکه های مجازی شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مدرسه ای 
در چیــن قوانین مخصــوص خــود را دارد که 
دانش آموزان به خصوص دختران موظف به اجرای 
این مدرســه  آن هســتند. در 
معلمان با دخترانی که قوانین را 
پا گذاشته اند برخورد قاطع  زیر 
دارند. البته منحصربه فــردی  و 
براســاس تصاویر منتشــر شده 
در این مدرســه یکی از معلمان 
مدرســه  ورودی  در  جلــوی 
می ایســتد و جلوی دخترانی را 
که آرایش کرده اند و  قصد ورود 
به مدرسه را دارند، می گیرد. او با 
یک سطل آب و دستمالی که در 
دست دارد، صورت آنها را کامال 
پاک می کند که البته این کار او 
از لحاظ بهداشتی ایراد دارد، اما 
از آنجایی که به اجرای قانون مصمم است بنابراین بهداشت را نادیده می گیرد.

بسیاری از کاربران فضای مجازی از اقدام این معلم استقبال کردند و معتقدند 
که مدرســه جای این کار ها نیســت و باید با دانش آموزان متخلف همینطور 

برخورد جدی شود.

برخورد جالب 
معلم چینی 

با دانش آموزان 
آرایش کرده 

پلیس انگلیس از سرقِت توالت فرنگی  از 
جنس طال از کاخ »بلنهایم« خبر داد.

به گزارش ایســنا به نقل از بی بی سی، بنابر 
اعالم پلیس این توالت فرنگی که با طال ســاخته 
شــده بود از کاخ آکسفوردشــایر به سرقت رفته  
اســت.پلیس توالت فرنگی به سرقت رفته را پیدا 

نکرده اما مردی ۶۶ ســاله در ارتباط با این دزدی دستگیر شده  است. همچنین 
به دنبال این سرقت خسارت قابل توجهی به ساختمان وارد شده زیرا توالت به 

سیستم لوله کشی ساختمان متصل بوده  است.
پلیس انگلیس اعالم کرد گمان می رود گروهی از سارقان با استفاده از دو 

وسیله نقلیه اقدام به سرقت و جابجا کردن این توالت کرده اند.

سرقت
 توالت طالیی

اولین جلســه محاکمه متهمان پرونده »موسسه 
غیرمجاز حافظ« و »شرکت کشاورزی خوشه طالیی 
مهر ماندگار« به ریاســت قاضی صلواتی در شــعبه 
چهارم دادگاه ویژه رســیدگی به پرونده اخاللگران و 

مفسدان اقتصادی برگزار شد.
به گزارش میــزان، در ابتدای این دادگاه قاضی صلواتی 
گفت: پرونده موسســه غیرمجاز حافظ بالغ بر 14 جلد و ۶ 
متهم با مدیرعاملی »ســید احسان اله میرزا باقری برزی« و 
5۰ شاکی از جمله بانک مرکزی است. این موسسه غیرمجاز 
که 2۰ شــعبه در شهر های مختلف دارد دارای هفت هزار و 
5۷1 نفر ســپرده گذار است که چهار میلیارد و 8۰۰ میلیون 

تومان جذب سپرده صورت گرفته است.
وی در خصوص پرونده »شــرکت کشــاورزی خوشــه 
طالیی مهر مانــدگار« نیز گفت: این پرونده 25 جلد دارد و 
طی آن بالغ بر 25 میلیارد تومان سپرده اخذ شده است که 
در سال 9۶ این شرکت به دو متهم موسسه غیرمجاز حافظ 
به نام های »ســید احســان اله میرزا باقری برزی« و »بهروز 

پورانی« واگذار شده است.
در ادامه نماینده دادســتان کیفرخواست این متهمان را 

قرائت کرد.
شــاه محمدی اظهــار داشــت: در خصوص »شــرکت 
کشــاورزی خوشــه طالیی مهر ماندگار« متهمان »علیرضا 
ارجمندی«، »عدنان موالیی«، »محمدحســین کریم زاده«، 
»عباس شکربیگی«، »علی عزیزیان«، »محمدجواد امامی«، 
»بهروز پورانی« به عنوان رئیس هیئت مدیره موسسه مالی 
غیرمجاز حافظ، »احسان میرزا باقری« به عنوان مدیرعامل، 
»شهاب حســنی«، »ادنیه حوضی«، »ســمیه بختیاری«، 
»یاســر بورانــی«، »وحید ذکــری زاده« به عنــوان معاون 

پشــتیبانی، »ابراهیم کارگر« به عنوان معــاول امور مالی، 
»هوتن یوســفیان« به عنوان مدیرمنطقه شمال و »محسن 
خوشبخت« متهم هستند به مشــارکت در اخالل در نظام 
اقتصادی کشــور از طریق اخالل در نظام پولی به واســطه 
وصول وجوه کالن تحــت عناوین حقوقی که موجب حیف 

و میل اموال مردم شده است.
به گفته نماینده دادســتان، »تیمور ناصری« و »ســید 
محمد تراب میری« به عنوان مدیرکل وقت جهاد کشاورزی 
ایالم متهم هستند به معاونت در بزه اخالل در نظام اقتصادی 
از طریق اخالل در نظام پولی به واســطه وصول وجوه کالن 

تحت عناوین کالن که موجب حیف و میل اموال مردم شده 
است.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: در 
خصوص شرکت کشاورزی خوشه طالیی مهر ماندگار که در 
ســال 9۳ ثبت شــد یکی از زمینه های ایجاد واحد اعتباری 
برای اعضای شــرکت بود که هفت شــعبه در ایالم داشته و 
مبلغ 255 میلیارد و ۳۰5 میلیون ریال جذب سپرده صورت 
گرفته و حســب اعالم بازرسی 1۳5 میلیارد و 1۰۰ میلیون 
ریال وام پرداخت شده است و اقدام به انجام عملیات بانکی 
و واســطه گری بانکی می کرده است. همچنین در سال 9۶ 

شــرکت با حدود ۶۰ میلیارد ریال ضرر انباشته به متهمان 
ردیف هفتم و هشــتم فروخته شــد و متهم ردیف نهم نیز 

اقدامات فراوانی جهت وصول سپرده انجام داده است.
شاه محمدی افزود: موسسه حافظ بدون اخذ مجوز اقدام 
به عملیات گســترده بانکی و دریافت سپرده از عموم مردم 

کرده است و همچنان به این عملیات ادامه می داد.
بعد از قرائت کیفرخواســت توســط نماینده دادستان، 
نمایندگان حقوقی بانک مرکزی و سازمان تعاونی روستایی 

در جایگاه حاضر شده و شکایت خود را مطرح کردند.
در ادامــه دادگاه، قاضی صلواتی از شــکاتی که از ایالم 
در دادگاه حضور داشــتند خواست تا به نوبت شکایت خود 

را اعالم کنند.
یکی از سپرده گذاران گفت: ســازمان تعاونی روستایی 
کشور نمی داند که چه بالیی بر سر پول مردم می آید. مقصر 
اصلی بعد از هیئت مدیره، تعاونی روســتایی کشــور است 
که اشــد مجازات را برای آن ها می خواهیم. اکنون برخی از 
ســپرده گذاران فوت کرده اند و در اینجا حضور ندارند این به 
دور از وجدان اســت که این آقایان با سانتافه در اینجا تردد 

کنند و سپرده گذار فوت کند.
یکی از شکات به نمایندگی از ۶5۰ نفر از سپرده گذاران 
موسســه غیرمجاز حافظ در شهرستان خوی در جایگاه قرار 
گرفت و اظهار داشــت: در طول ســه سال یک ریال سپرده 
به سپرده گذاران پرداخت نشده است و عملکرد این خائنان 
سبب خشــنودی دشمن شــد اما ما برای این نظام شهید 

داده ایم و اجازه این کار را نمی دهیم.
بعد از طرح شــکایت جمعی از شــکات، قاضی صلواتی 
ختم جلســه را اعالم کرد و گفت: جلسه بعدی امروز برگزار 

خواهد شد.

به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده
 »مؤسسه غیرمجاز حافظ« و »شرکت خوشه طالیی« 

وزیر کشور گفت: در خصوص حجاب و عفاف با 
موارد ســازمان یافته، عناد و موضوع کشف حجاب 
مواجهیم که دستگاه های متولی براساس قانون باید 

با این افراد برخورد کنند.
 به گزارش میزان، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه 
یکصد و بیست و سومین جلسه شورای اجتماعی کشور در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: این دومین جلسه در شورای 
اجتماعی کشــور ظرف یک ماه گذشته بود که به مسئله 

حجاب و عفاف اختصاص پیدا کرد.
رحمانی فضلی افــزود: باتوجه به مطالعات، اقدامات و 

تجربیاتی که شــورای اجتماعی کشور و دستگاه های عضو 
آن در حوزه عملیاتی و اجرایی کردن مصوبه شورای عالی 
انقالب فرهنگی در خصوص حجاب و عفاف داشــتند، از 
یکســال و نیم قبل، مدعی بودیم کــه نقص هایی در آن 
مصوبه موجود اســت که ضمانت اجرایــی الزم را ندارد، 
پشتیبانی الزم صورت نمی گیرد و به صورت مستمر انجام 

نمی شود.
وی تاکید کرد: در جلســه ای که خدمت رهبر معظم 
انقالب بودیم ایشان تاکید فرمودند مصوبه حجاب و عفاف 
بازنگری شــود لذا هفته قبل شورای عالی انقالب فرهنگی 

این موضوع را بازنگری کرد.
وزیر کشور ادامه داد: در پی این جلسه، ستادی متشکل 
از بیش از ۳۰ دستگاه با این رویکرد که حجاب و عفاف را 
به عنوان بخشــی از سبک زندگی و یک موضوع فرهنگی، 
اعتقادی و قانونی باید مســتمر با مشــارکت مردم و ارائه 
برنامه از طرف دستگاه های مختلف با رویکرد پیشگیرانه و 

ایجابی پیگیری کنیم، تشکیل شد.
رحمانی فضلی گفــت: در خصوص حجاب و عفاف با 
موارد سازمان یافته، عناد و موضوع کشف حجاب مواجهیم 
که دســتگاه های متولی باید بر اســاس قانون با این افراد 

برخورد کنند.
وی یادآور شــد: براســاس آمار های موجود تنها ۶ تا 
۷ درصــد بانوان جامعــه با بدحجابــی مواجهند وتمامی 
دستگاه ها معتقدند زیر 1۰درصد بدحجاب داریم و بیش از 
9۰ درصد نیز حجاب مناسب دارند، البته در این خصوص 

یک درصد هم زیاد است.
وزیر کشــور افزود: وزارت آموزش و پرورش و سازمان 
تبلیغات اســالمی متولی موضوع حجاب و عفاف هستند 
و امیدواریم با کار فرهنگــی، جدیت و همکاری که مردم 

دارند، بتوانیم این دغدغه عمومی را سازماندهی کنیم.

وزیر کشور:

در موضوع بی حجابی با موارد سازمان یافته مواجهیم

فرمانده نیروی انتظامی فارس گفت: در پنج ماهه 
نخست امســال تعداد ۴۲ باند بزرگ مواد مخدر در 

فارس منهدم شد. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از شیراز، سرتیپ 
رهام بخش حبیبی در نشســت خبری، اظهار داشت: در 
یک عملیات ضربتی از یــک خودرو در محور نیریز مقدار 
قابل توجهی مواد مخدر در یک درگیری مســلحانه کشف 

و ضبط شد.
وی افزود: از ابتدای امســال تا کنــون 42 باند بزرگ 
مواد مخدر منهدم و در این راســتا 5۰5 دســتگاه خودرو 
و 4۳ دســتگاه موتورســیکلت توقیف، 8۳4۰ قاچاقچی، 

توزیع کننده مواد مخدر و خرده فروش  دستگیر شدند.
حبیبی با  اشاره به کشفیات مواد مخدر در این مدت، 
ادامه داد: 25 تن مواد مخدر تا کنون کشــف که نسبت به 

مدت مشابه پارسال 1۶ درصد افزایش داشته است.
فرمانده نیــروی انتظامی فــارس در ارتباط با قاچاق 
کاال، تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون قریب به یک هزار 
خودرو توقیف، 2 هزار نفر دستگیر و ۷5 پرونده باالی 5۰۰ 

میلیون تومان تشکیل شده است.

حبیبی ارزش کاال های کشــف شــده قاچاق را 19۰ 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این کاالها نسبت به مدت 

مشابه پارسال 2۳ درصد رشد داشته است.
وی همچنین  اشاره ای به سرقت کرد و گفت: متاسفانه 
شــاهد ۳۰ درصدی سرقت در سطح استان بوده ایم که از 
ابتدای ســال تا کنون در این رابطه ۳۰ باند سرقت منهدم 

 و 8۷ نفر دســتگیر که ســارقان به ۷1۰ ســرقت اعتراف 
کردند.

فرمانده انتظامی اســتان فارس نیز از دستگیری شش 
باند ســارقان به عنف خبر داد و گفت: در این راســتا ۷۶ 

خودرو توقیف شد.
وی گفت: در شــهر شــیراز تا کنون ۳۰ باند ســارق 

دستگیر و متالشی شدند که ۷1۰ فقره سرقت داشتند.
حبیبی از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شرق 
استان بویژه شهرستان شیراز خبر داد و گفت: در این طرح 
1۶ سارق دستگیر و ســارقان به 111 سرقت اعتراف و از 
این افراد 11۰ قبضه اسلحه گرم کشف و 11 خودرو از این 

افراد کشف و ضبط و تحویل مراجع قضایی شدند.

انهدام 42 باند بزرگ مواد مخدر در استان فارس

 مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفت: 
زلزله روز شنبه در چالدران به ۱۰۰ واحد مسکونی در 

روستاهای مرزی این شهرستان خسارت زد.
عبــاس جعفــری در گفت وگو با مهر  ، افزود: شــدت 
ایــن زمین لرزه بــه حدی بود که روســتاهای مرزی این 
شهرستان دچار آسیب شــدند ولی خوشبختانه خسارت 

جانی نداشتیم.
وی با بیان اینکه بعد از وقوع زلزله شــورای مدیریت 
بحران در این شهرستان تشکیل شد افزود: با تشکیل شورا 

کمک های امدادی به مناطق زلزله زده بالفاصله آغاز شد 
و توانستیم در ساعات اولیه به اهالی زلزله زده کمک رسانی 

کنیم.
جعفری از تشکیل تیم های ارزیاب خسارات مالی در 
این منطقه خبر داد و افزود: براســاس بررســی های اولیه 
1۰۰ واحد مسکونی روستایی در این شهرستان بین 1۰ تا 

۳۰ درصد خسارت دیده اند.
مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی با  اشــاره به 
اینکه روســتاهای استان در دو ســال گذشته نسبت به 

حوادث غیرمترقبه بیمه هستند گفت: در حال حاضر برای 
جبران خســارات این واحدهای روســتایی نگرانی وجود 
ندارد چرا که در دو سال اخیر روستاهای استان در مقابل 

حوادث غیرمترقبه بیمه شده اند.
وی از تداوم امدادرســانی به مناطــق زلزله زده خبر 
داد و عنوان کرد: هالل احمر اســتان تاکنون نزدیک ۷۰ 

دستگاه چادر در این مناطق توزیع کرده است.
روز شــنبه زلزله ای به بزرگی 4/4 ریشتر چالدران را 

لرزاند.

رئیس سازمان ثبت اســناد و امالک کشور در 
واکنش به خریداری زمین توسط خارجی ها در شمال 
کشور گفت: به موجب قانون مدنی افرادی که تابعیت 
ایرانی ندارند نمی توانند اموال غیرمنقول خریداری 

کنند.
به گزارش میزان، ذبیح اله خداییان در حاشیه مراسم 
تودیع و معارفه تعدادی از مدیران ســازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مطرح شده 
اســت که در شمال کشــور خارجی ها اقدام به خریداری 

زمین می کنند، آیا به موجب قانون ســند رســمی  به نام 
آنها صادر می شــود؟ اظهار داشــت: خیر، افرادی که تبعه 
ایران نباشند طبق قانون مدنی حق خرید اموال غیرمنقول 
را ندارند. بنابراین اگر کســی هم اموالی همچون زمین و 
مســکن خریده باشد سند رســمی  داده نمی شود. ممکن 
است با سند عادی باشد که بارها تأکید کرده ایم که بایستی 
مجلس و دولت برای اعتبار اســناد رســمی  با ما همراهی 

کنند.
خداییان درباره روند سند دار کردن و تثبیت مالکیت ها 

بــرای جلوگیــری از زمین خــواری گفت: مــا با تک تک 
سازمان هایی که باید به موجب قانون جامع حدنگاری نقشه 
امالکشان را به ما تحویل دهند صحبت و پیگیری کردیم، 
آنها بعضا معذوریت هایی همچون کمبود اعتبار دارند ولی 
بایــد این موضوع را در اولویت اصلی قرار دهند که هر چه 

سریع تر امالک را به صورت کاداستر سنددار کنند.
وی افزود: قانون در این زمینه مهلت پنج ساله تعیین 
کرده است که تقریباً رو به اتمام است اما به لحاظ کمبود 

اعتبار متأسفانه طرح کاداستر به طور کامل اجرا نشد.

سرویس شهرستانها: 
فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچســتان از 
دستگیری عامل شــهادت دو مامور کالنتری۱۲ در 

شهرستان ایرانشهر خبر داد. 
ســرتیپ »محمد قنبری« گفت: با تالش کارآگاهان 
زبــده پلیس آگاهــی، عامل شــهادت دو مامور گشــت 

کالنتری12 شهرستان ایرانشهر شناسایی و دستگیر شد.
وی تصریح کرد: تیم گشــت کالنتری 12شهرستان 
ایرانشــهر ســاعت24 شــامگاه دوم آذرماه ســال 92 در 

اجرای طــرح امنیــت محله محور هنگام گشــت زنی در 
محدوده چهارراه پاســتور خیابان بلوچ، به یک دســتگاه 
 پــژو 4۰5 که جلــوی بانک توقــف کرده بــود، مظنون 

شدند.
قنبری عنوان کرد: با نزدیک شــدن خودرو پلیس به 
محل برای بررسی موضوع سرنشینان خودرو پژو ناگهان با 
بیرون آوردن یک قبضه ســالح کالش، اقدام به شلیک به 

سمت عوامل انتظامی کردند.
این مقام ارشد انتظامی در استان سیستان و بلوچستان 

بیان داشت: در این حادثه ستوانسوم »مجید بادامچی« و 
سرباز وظیفه »حسین رفسنجانی« به درجه رفیع شهادت 
نائل آمدند و متهمان با بجا گذاشــتن خودرو بالفاصله از 

محل متواری شدند.
وی خاطرنشان کرد: با ردزنی اطالعاتی ماموران پلیس 
آگاهی یکی از متهمان که از آن زمان تاکنون در ارتفاعات 
صعب العبور منطقه »نایگون« مخفی شده بود، سرانجام روز 
شــنبه هنگام تردد در سطح شهر ایرانشهر با یک دستگاه 
موتورسیکلت در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شد.

ســرمایه گذاری  جعلــی  ســایت  وب  یــک 
هزار دالری  به کالهبرداری ۹۵  اقدام  انگلیسی زبان، 
از شهروندان هرمزگان کرده و هم اکنون تحت تعقیب 

پلیس اینترپل است. 
فرمانده انتظامی هرمــزگان در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: این کالهبرداری براساس حقه ای مشهور تحت عنوان 

پانزی انجام گرفته است.
سرتیپ عزیزاهلل ملکی ، بیان داشت: با مراجعه شخصی از 
شهرستان بندرعباس و طرح شکایتی با موضوع کالهبرداری 
اینترنتی به واســطه عضویت و شــارژ اکانت فعال به میزان 
4۰ هزار دالر در وب ســایتی تحت عنوان ســرمایه گذاری 
بین المللی، پرونده اولیه تشــکیل و برای پیگیری در اختیار 

کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: شاکی از طریق مراجعه به وبالگی با نماینده 
ایرانی شــرکت صوری ســرمایه گذاری بین المللی در حوزه 
بازارهای بــورس، اوراق قرضه، اوراق بهــادار، فارکس، بازار 
نفت و طال آشــنا می شود و سپس با مشــاهده تبلیغ های 
حرفه ای پیرامون سودهای عالی و تضمینی، وام های بی بهره 

و پورسانت های همکاری اقدام به سرمایه گذاری می نماید.
ملکی بیان داشــت: شاکی از طریق تماس های تلفنی و 
سپس از طریق یکی از شبکه های اجتماعی با نماینده صوری 
شــرکت خارجی ارتباط گرفته و طی هماهنگی با شــخص 
مذکــور اقدام به انتقال پول به حســاب بانکی افرادی تحت 
عنوان حسابدار می نماید تا اعتبار بر حسب دالر به اکانت وی 

در وب سایت سرمایه گذاری اعمال شود.
فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: شاکی برای نقد کردن 

سودهای ســرمایه گذاری، دریافت وام و دریافت کمیسیون 
شروع به عضوگیری از آشنایان و ایجاد اکانت برای آنها نموده 
و اعضای جدید برای افزایش اعتبار حساب به مبلغ 55 هزار 
دالر ضمن دریافت اعتبار از شاکی و پرداخت پول نقد به وی، 
برای پرداخت مابقی سرمایه از طریق صرافی ها و حساب های 
پرفکت مانــی اقدام می کنند اما ســرانجام پــس از مدتی 
 اکانت ها در وب ســایت مذکور بلوکه و امکان برداشــت لغو 

می گردد.
وی ادامه داد: مطابــق ادعای نماینده صوری در وبالگ 
شخصی، شرکت سرمایه گذاری خارجی با پشتیبانی 4 بانک 
معتبر بین المللی فعالیت می کند که طی بررسی ها مشخص 
شد این ادعا کذب و سایت سرمایه گذاری توسط متهم ایجاد 
شده و شارژ اعتباری اکانت ها برای فریب کاربران به صورت 

غیرواقعی از طریق شــخص مذکور و ربات های سایت انجام 
می شود.

ملکی اظهار داشــت: با پیگیری های فنی کارشناســان 
پلیس فتا و جمع آوری ادله دیجیتال، مشــخص شد متهم 
اصلی با سفر به یکی از کشورهای همسایه متواری شده که 

مراتب از طریق پلیس اینترپل در حال پیگیری است.
فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان بیان داشــت: برخی 
از جرائم ســازمان یافته و سیســتم های پولشویی با هدایت 
راهبرهای )لیدر ( اصلی ســاکن کشــورهای همسایه انجام 
می گیرد و همدستان آنها در داخل کشور به ظاهر از ماهیت 
کالهبرداری این اشخاص اطالعی ندارند و به عنوان حسابدار 
نقــش مکمل برای تبادالت مالی و انتقــال ارز بر عهده آنها 

است.

 رئیس پلیس راه کشور با بیان اینکه نتوانستیم به هدف گذاری کاهش 
۱۲ درصدی تصادفات دســت پیدا کنیم، گفت: شــش هزار نفر در نیمه 

نخست امسال بر اثر تصادفات جاده ای جان باختند.
به گزارش  مهر، سرتیپ سید تیمور حسینی در حاشیه برگزاری جلسه شورای 
راهبردی تصادفات اســتان ســمنان در گفت وگو با خبرنــگاران ضمن بیان اینکه 
هدف گذاری ما برای کاهش تلفات جاده ای ســال 98، دو هزار نفر بود، ابراز داشت: 

این میزان کاهش 12 درصد را شامل می شد.
وی ضمن بیان اینکه بر اساس آخرین آمار تا روز شنبه شش هزار نفر در نیمه 
نخست امسال بر اثر تصادفات جاده ای جان باختند، افزود: این آمارها نشان می دهد 

که چندان نتوانستیم به این هدف گذاری نزدیک شویم.
رئیس پلیس  راه کشور با بیان اینکه این میزان جان باخته در تصادفات جاده ای 
به نسبت مدت مشابه سال قبل کاهش داشت، بیان کرد: اگرچه در شش ماهه امسال 
نسبت به هدف گذاری تعیین  شده فاصله بسیار وجود داشت اما امیدواریم بتوانیم در 

شش ماهه دوم آن را جبران کنیم.

سرویس شهرستانها: 
فرمانده انتظامی استان اردبیل از دستگیری یک 

کالهبردار حرفه ای از یک شرکت بازرگانی خبر داد. 
ســرتیپ هوشنگ حســینی، افزود: به دنبال وقوع یک 
فقره کالهبرداری از یک شــرکت بازرگانــی در تهران و با 
توجه به اینکه متهم اهل شهرســتان سرعین بود شاکی با 
حضور در پلیس امنیت عمومی شهرســتان سرعین و طرح 
شــکایت، خواستار رسیدگی به پرونده و احقاق حق شد.وی 
اظهار داشت: با بررسی به عمل آمده مشخص شد فردی 45 
ســاله که در این شرکت مشــغول به کار بوده پس از خرید 
کود شیمیایی و سموم کشاورزی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال، 
متواری شده اســت.فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: با 
اطمینان از حضور این فرد در سرعین، ماموران در عملیاتی 

غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

با امضای تفاهم نامه میان کمیتــه امداد و بانک 
سپه، این بانک متعهد شــد تا پایان سال ۹۸ مبلغ 
۲۴۰ میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه  اشتغال به 

خانواده های تحت حمایت امداد پرداخت کند.
به گزارش پایگاه خبری کمیته امداد، رئیس  کمیته امداد 
در مراســم امضای این تفاهم گفت: دولت مکلف اســت در 
طول اجرای برنامه ششم توسعه، اعتبارات الزم برای  اشتغال 
مددجویان را تامین کند و امسال مبلغ ۳5۰۰ میلیارد تومان 

از محل منابع بانکی به همین منظور اختصاص داده است.
بختیاری با بیان اینکه ســال 98 ســقف وام  اشــتغال 
مددجویان به 5۰ میلیون تومان افزایش یافته اســت، اظهار 
داشــت: انتظار کمیته امداد این است که شبکه بانکی برای 
پرداخت وام قرض الحســنه  اشــتغال به خانواده های تحت 

حمایت، تضامین ساده و شرایط بهتری در نظر بگیرد.

زلزله به۱۰۰واحد مسکونی روستایی چالدران خسارت زد

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور:

افراد بیگانه نمی توانند در ایران اموال غیرمنقول خریداری کنند

عامل شهادت 2 مامور کالنتری۱2 در ایرانشهر دستگیر شد

کالهبرداری ۹۵ هزار دالری وب سایت

در نیمه نخست امسال؛

۶ هزار نفر بر اثر تصادفات جاده ای 
جان باختند

بانک سپه متعهد شد

پرداخت 24۰ میلیارد تومان 
وام  اشتغال به مددجویان 
کمیته امداد تا پایان سال

دستگیری کالهبردار
 ۳۰ میلیارد ریالی در سرعین 


