
دستگیری سارق
کیش – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی و دریابانی کیش از شناســایی و 

دستگیری پنج سارق منزل در این جزیره خبر داد.
سرهنگ علی اصغر جمالی، افزود: سارقان که بصورت غیر مجاز وارد جزیره 
شــده بودند و اقدام به چندین فقره ســرقت پیچیده از کارگاه ها و مشاعات و 

منازل کیشوندان می کردند شناسایی و دستگیر شدند.
وی اضافه کرد: در یک عملیات مشترک با نیروی انتظامی بندر چارک در  
رابطه با باند مواد مخدر، ارســال مواد به کیش دو قاچاقچی حرفه ای شناسایی 

و دستگیر شدند.
 وی افــزود: قاچاقچیان با هدف اینکه قصد داشــتند ۳۳ کیلو مواد مخدر 
را از طریــق بندر چارک به جزیره کیش حمل کنند با هوشــیاری و همکاری 
نیروهای انتظامی کیش و بندر چارک  شناســایی ودر دام پلیس مبارزه با مواد 

مخدر کیش گرفتار شدند.
کشف کاالی قاچاق

اصفهان – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی شهرســتان لنجان از کشف و 
جمع آوری چهار میلیارد و 500 ریال کاالی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ احمد نیکبخت، گفت: این کاال ها شامل لوازم خانگی، پارچه، لوازم 

صوتی بودند و در این زمینه پنج دستگاه خودروی سواری توقیف شد.
سرهنگ نیکبخت همچنین ازانهدام باند جعل اسکناس در لنجان خبر داد 
و افــزود: از مخفیگاه این جاعالن اســکناس تقلبی به مبلغ ۳00 میلیون ریال 

کشف و سه نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. 
.قاچاقچیان در دام

هندیجان – خبرنگار کیهان: جانشین فرماندهی انتظامی استان خوزستان 
از شناســایی و دستگیری ســه قاچاقچی مواد مخدر توســط ماموران پلیس 

هندیجان خبر داد.
ســرتیپ ســید محمد صالحی، افزود: ماموران ایســتگاه امام زاده عبداهلل 
شهرســتان هندیجان با کنترل محورهای مواصالتی اصلی و فرعی دو دستگاه 

خودروی حمل مواد مخدر را شناسایی و توقیف کردند.
وی اضافه کرد: با بررســی دقیق این دو خودرو 5۱ کیلوگرم مواد مخدر از 

نوع حشیش که بسیار ماهرانه جاسازی شده بود کشف و ضبط شدند.
وی در ادامه افزود: در این رابطه سه قاچاقچی دستگیر شده تحویل مرجع 

قضایی شدند.
کشف مواد مخدر

همدان – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی اســتان همدان از کشف ۳00 
کیلوگرم تریاک با لفافه خبر داد  و گفت: در این رابطه دو قاچاقچی دســتگیر 

شد.
ســرتیپ بخشــعلی کامرانی صالح ، گفت: با اشــراف اطالعاتی مشخص 
شــد، این باند قصد انتقال مواد مخدر از اســتان های شرقی و جنوب شرقی به 

استان های غربی را دارد.
وی افزود: در یک عملیات مشترک با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان خوزستان، این باند متالشی و ۳00 کیلوگرم تریاک با لفافه کشف و سه 

دستگاه خودرو توقیف شد.
تصادف خودرو با عابر پیاده 

تبریز – خبرنگار کیهان: دو کارگر شهرداری منطقه پنج تبریز بر اثر برخورد 
خودرو با آنها در حین خدمت جان باختند.

حمید ملک زاده و موسی پاشازاده دو پاکبان شهرداری در حال جمع آوری 
شیشه های بجای مانده از یک تصادف در اتوبان پاسداران بودند که خودرویی با 

آنان برخورد و موجب فوت هر دوی آنها شد.
بازداشت حفار غیر مجاز

الهیجان-ایرنا: مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی استان 
گیالن از دستگیری دو حفار غیرمجاز و کشف دو دستگاه فلزیاب در شهرستان 

رودسر خبر داد. 
شهرود امیرانتخابی ، گفت: بنا به گزارش مسئول پایگاه حفاظتی رودسر، 
ماموران گلوگاه ایست و بازرسی شهر چابکسر حین کنترل خودروهای عبوری 
به یک دســتگاه خودرو پژو پارس مظنون شــدند که پس از بازرسی و تفتیش 
از این خودرو و با اخذ دستور قضایی فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی 
اســتان توسط نیروهای یگان حفاظت این اداره  کل با همکاری نیروی انتظامی 
رودســر، تعداد دو دستگاه فلزیاب کشف و ضبط و دو نفر از سرنشینان خودرو 

دستگیر شدند.
کشف قطعات خودرو های خارجی

بندر عباس – صدا و ســیما: ماموران پلیس آگاهی پارسیان محل انباشت 
قطعه های خودرو های خارجی به ارزش ۲۷ میلیارد ریال در بندر شــیو کشف 

کردند.
فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: قاچــاق چیان خودرو های خارجی را در 
کشــور های حاشــیه خلیج فارس پس از اوراق کردن به صورت غیر مجاز وارد 

پارسیان می کردند.
ســرتیپ جعفری افزود: ماموران در بازرســی، بدنه یک دستگاه خودروی 
هیوندای سانتافه، بدنه یک دســتگاه خودروی ۲0۶، انواع قطعه های خودرو ها 
شــامل سقف، داشبرد، درب خودرو، سپر و رادیا تور، موتور، گیربکس، کاپوت، 

اکسل و چهار دستگاه فن چیلر بزرگ صنعتی کشف کردند.
واژگونی خودرو

ســمنان – ایسنا: مدیرعامل هالل احمر استان سمنان از واژگونی و حریق 
یک خودرو سمند در کیلومتر ۲0 محور سمنان به دامغان خبر داد. 

مظفر محمدخانی، اظهار کرد: متاســفانه در این سانحه یک نفر فوت و دو 
نفر مصدوم شدند.

مدیرعامل هالل احمر اســتان ســمنان از انتقال مصدمان به بیمارستان 
سمنان خبر داد و خاطرنشان کرد: سه حادثه دیده شامل یک فوتی و دو مصدوم 
این حادثه توســط امدادگران هالل احمر و آتش  نشــانی رهاسازی و با کمک 

اورژانس سمنان به بیمارستان منتقل شدند.
تصادف مرگبار 

ساری – باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس پلیس راه مازندران از مرگ راننده 
و سرنشین خودرو ۲0۶ در ســانحه رانندگی و برخورد با یک دستگاه کامیون 

در محور کیاسر خبر داد. 
ســرهنگ علیرضا قدمی ، گفــت: ماموران با حضــور در محل حادثه در 
بررسیهای اولیه دریافتند، یک دستگاه خودرو کامیون با یک دستگاه پژو ۲0۶ 

با دوسرنشین به علت نامعلومی با یکدیگر برخورد کردند.
وی افزود: در این حادثه هر دو ســر نشین خودرو پژو ۲0۶ به علت شدت 
جراحات وارده در دم جان باختند و راننده کامیون که مصدوم شده بود به مرکز 

درمانی انتقال یافت.
کشف انبار دارو

کرج – ایرنا: فرمانده انتظامی شهرســتان فردیــس اعالم کرد که ماموران 
انتظامــی یک انبار نگهداری داروهای غیرمجاز و تقلبی در این شهرســتان را 

کشف کردند. 
سرهنگ بیژن جنتی ، اظهار داشت: در پی دریافت اخباری مبنی بر دپوی 
داروهای غیرمجاز در انبار یک شرکت در فردیس بررسی موضوع در دستور کار 

ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود:  با انجام تحقیقات اولیه، ماموران موفق به شناسایی محل دپوی 
داروهای غیرمجاز در این شهرســتان شــده و با هماهنگی دستگاه قضایی  به 

محل مورد نظر اعزام شدند.
 در بازرسی از این انبار تعداد ۳0 هزار عدد  قرص غیر مجاز و تقلبی  کشف 

شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس گفت: ارزش قرص های مکشوفه یک 

میلیارد ریال برآورد شده است.

صفحه 10
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

بالگرد امدادی در جنوب  یک فروند 
فرانسه سقوط کرد.

  به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما از 
پاریس، ســه امدادگر در تصــادف بالگرد در 
جنوب فرانسه کشته شدند. یک بالگرد امداد 
که برای کمک به ســاکنان ســیل زده شهر 

وار در جنوب فرانســه ماموریت داشــت به دلیل قطع ارتباطات رادیویی 
و راداری در نزدیکی مارســی ســقوط کرده و هر سه سرنشین آن جان 

باخته اند.
منابع رسانه ای به نقل از وزارت کشور فرانسه اعالم کردند؛ تحقیقات 

برای مشخص شدن ابعاد این حادثه آغاز شده است.
یک هفته پس از ســیل های مهلک در جنوب شرقی فرانسه که منجر 
به کشته شدن ۶ نفر شد، بار دیگر از روز یکشنبه سیل و طغیان رودخانه 
استان های وار، آلپ ماریتیم و کوت آزور را فرا گرفته که در اثر آن تاکنون 

دو تن کشته شده اند.

کشته شدن
۳ امدادگر

 در سقوط بالگرد

یک داماد هندی بــرای غافلگیر کردن 
عروس و مهمانان در روز عروسیش تصمیمی 

هندی گرفت.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، داماد 
هندوستانی با اقدام جالب خود در روز عروسی اش 
نه تنها عروس و مهمانان حاضر در محل عروســی 

بلکه میلیون ها نفر را شــگفت زده کرد. »آکاش یــاداو« که یک چترباز حرفه ای 
است تصمیم گرفت پس از چند دقیقه پرواز در آسمان، در محل برگزاری جشن 
عروســی اش فرود بیاید. آکاش در ایده ای جالب در حالی که حدود 500 مهمان 
حاضر در جشن عروسی در محوطه هتل هارد راک شهر »لوس کابوس« مکزیک 

منتظر حضور داماد بودند با فرود خود از آسمان همه را شگفت زده کرد.
براســاس تصاویر منتشر شده در شــرایطی که داماد آرام آرام به محلی که 
مهمانان حضور دارند نزدیک می شود یکی از مهمانان می گوید: »فقط او ) آکاش( 
می توانست این کار را انجام دهد.« سپس این مهمان به همراه سایر مهمانان شروع 

به شادی و تشویق داماد می کنند. 

هندی بازی
 یک داماد!

تیراندازی در جنوب آمریکا ۱۱ زخمی 
به جا گذاشت.

پلیِس شــهر نیواورلئان واقــع در جنوب 
آمریــکا می گویــد کــه ۱۱ نفــر در جریان 
تیراندازی در نزدیکی محله فرانسوی این شهر 

که مکانی توریستی است، زخمی شده اند. 
به گزارش ایســنا، حال دو نفر که از ناحیه سینه و باالتنه هدف قرار 

گرفته اند وخیم گزارش می شود.
حادثه در خیابان کانال میان بوربون و شــارترز در ساعت ۳:۲0 صبح 

یکشنبه به وقت محلی )۹:۲0 صبح به وقت گرینویچ( اتفاق افتاد.
پلیس گفته است یک مظنون در نزدیکی صحنه حادثه دستگیر شده 
اما بعد اعالم کرد که ارتباط این فرد با تیراندازی هنوز روشــن نیســت و 

تحقیقات ادامه دارد.
کلیه مجروحان به بیمارستان منتقل شده اند.

تصاویــر ویدئویی از محل حادثه، حضور گســترده پلیس را نشــان 
می دهد و تیم های پزشکی قانونی که مشغول کار هستند.

محله فرانســوی نیواورلئانز )فرنچ کوارتر( محل تجمع کسانی بود که 
بعد از مراسم شکرگزاری مشغول سپری کردن تعطیالت هستند.

۳ سال پیش نیز تقریبا در چنین روزی در جریان وقوع تیراندازی در 
خیابان معروف بوربون یک نفر کشته و ۹ نفر دیگر مجروح شدند.

بازهم 
تیراندازی مرگبار 

در آمریکا

برنامه جامع کاهش آلودگی هوا اعالم شد

4 سال فاصله برای رسیدن به تهرانی با هوای همیشه سالم

اقدامات  تازه ترین  در  چیــن  دولت 
خود اســکن چهره برای خرید موبایل یا 

بسته اینترنتی جدید را اجباری کرد. 
به گزارش فارس به نقل از انگجت، از اول 
دســامبر هرکســی که در یک قرارداد جدید 
تلفن همــراه یا داده های تلفن همراه ثبت نام 

کرده، نه تنها موظف اســت شناســنامه خود را ارائه دهد بلکه برای تأیید 
هویت باید اسکن چهره را نیز انجام دهد.

قانون جدید که ظاهراً برای کاهش کالهبرداری به اجرا درآمده است، 
به حفــظ حریم خصوصی افراد کمک و از ایجــاد مزاحمت برای کاربران 

توسط افراد ناشناس جلوگیری می کند.
مقامات چینــی در این اواخر ســرمایه گذاری های زیادی در فناوری 
شناســایی صــورت انجام داده انــد. وزارت فنــاوری چین گفته اســت: 
 اقدامات جدید راه هکرها را می بندد و به امنیت ســایبری کاربران کمک

 می کند.

 اجباری شدن
»اسکن چهره«

 برای خرید موبایل

 وزارت بهداشــت تونــس اعالم کرد 
که ســقوط یک دســتگاه اتوبوس حامل 
گودال  یک  داخل  به  محلی  گردشــگران 
عمیق، جان دســت کم ۲۴ سرنشین آن را 

گرفت. 
به گزارش ایسنا، در این حادثه ۱۸ نفر دیگر 

نیز زخمی و مصدوم شده اند.
بر اســاس اطالعیه وزارت کشــور تونس، این اتوبوس که به یک شرکت 
خصوصی تعلق داشــته از مسیر خود منحرف شده و به داخل گودالی سقوط 

کرده است.
وزارت کشــور تونس اعــالم کرد که اتوبوس در حال حرکت به ســمت 
شــهر »عین دراهم« بوده و این حادثه در منطقه »عین السنوشی« در استان 

»البجا« واقع در شمال این کشور رخ داده است.
به گزارش الجزیره، مصدومان این حادثه به دو بیمارستان منتقل و تحت 

درمان قرار گرفته اند.

سقوط 
اتوبوس گردشگران 

به ته گودال

ایاالت متحده  زمین شناســی  سازمان 
آمریــکا از وقوع زمین لــرزه ای به بزرگی 
۶ ریشــتر در ۶۰ کیلومتری شــرق جزیره 

»آماتیگناک« آالسکا خبر داد. 
بــه گزارش خبرگــزاری صدا و ســیما، این 
زمین لرزه ســاعت 5 صبح دیروز به وقت گرینویچ 

به وقوع پیوسته است.
عمق این زمین لرزه حدود ۲۷ کیلومتری زمین اعالم شده است.

آالسکا 
۶ ریشتر
 لرزید

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
برنامه ای برای کاهش آلودگی هوای تهران تدوین 
کرده است که در صورت اجرای این طرح، در مدت 
۴ سال نهایتا میانگین شاخص کیفیت هوای تهران 
به طور متوسط حدود 3۰ واحد کاهش پیدا می کند 
که چنین دستاوردی به معنای رسیدن به کیفیت 

هوایی تقریبا همیشه سالم خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری، نسخه اولیه 
این برنامه با جزئیات روشن و سنجش پذیر در زمستان 
۱۳۹۶ و چهار ماه پس از آغاز فعالیت دوره اخیر مدیریت 
شهری منتشر شده بود و اکنون نسخه جدید برنامه که 

با توجه به شرایط جدید به روز شده، برای اطالع عموم 
شهروندان و دریافت نظرات کارشناسان و متخصصان 

در اختیار رسانه ها قرار گرفته است.
این برنامه برای اجرا، به تخصیص حدود ۱۷.5 هزار 
میلیارد تومان بودجه دولتی در طول چهار سال نیاز دارد 
که 4400 میلیارد تومان از آن باید در سال اول از سوی 
دولت تأمین شــود. بقیه منابع مورد نیاز هم به صورت 
تســهیالت بانکی و آورده مالکان و بهره برداران در نظر 

گرفته شده است.
در برنامــه جامع کاهش آلودگــی هوای تهران، با 
ارائه یک زمان بندی چهار ساله، برنامه های جزئی برای 

هریک از حوزه های نوســازی و بهســازی اتوبوس ها و 
کامیون های فرســوده، نصب فیلتر دوده بر روی انواع 
خودروهای دیزلی، جایگزینی مینی بوس های فرسوده 
و خودروهای کاربراتوری، جایگزینی موتورسیکلت های 
بنزینی با برقی و تعویض کاتالیست تاکسی ها ارائه شده 
که در هر مورد، با درج اعداد و ارقام روشــن و دقیق به 
هدف گذاری ها، منابع مالی مورد نیاز و میزان اثربخشی 

آن بر کاهش منابع آالینده اشاره شده است.
برآورد شــده که با اجرای این برنامه، پس از چهار 
سال شــاهد کاهش 55 درصدی تولید ذرات معلق و 
کاهش 45 درصدی تولید گازهای ســمی خواهیم بود 

و نهایتا میانگین شــاخص کیفیت هوای تهران به طور 
متوســط حدود ۳0 واحد کاهش پیدا می کند. چنین 
دستاوردی به معنای رسیدن به کیفیت هوایی تقریبا 

همیشه سالم خواهد بود.
اگرچه وظایف قانونی شهرداری ها در حوزه کاهش 
آلودگی هوا به مراتب کمتر از دستگاه های دولتی است، 
اما مسئوالن شهرداری تهران اعالم آمادگی کرده اند که 
در صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این 
برنامه از طرف دولت، حاضرند مسئولیت کنترل آلودگی 
هوای شهر را طبق یک برنامه زمان بندی شده، شفاف و 

سنجش پذیر برعهده بگیرند.

رشت – خبرنگار کیهان:
 مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن از تعطیلی یک آرایشگاه زنانه در 
رشت به دلیل دخالت در امور درمانی و انجام 

اعمال جراحی غیرمجاز خبر داد. 
زهــره تیموری، اظهار کرد: در راســتای اجرای 
دستورالعمل ابالغی معاونت درمان وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی در خصوص برخورد قانونی با 
سالن های زیبایی که مجاز به ورود به حیطه پزشکی و 
دخالت در امور درمان نمی باشند، پیرو شکایات مردمی 

واصله، تیم بازرسین نظارت بر درمان دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن به اتفاق کارشناس سازمان تعزیرات 
حکومتی استان، ضمن بازدید از یک آرایشگاه زنانه و 
عدم رعایت موازین نسبت به پلمب آن اقدام کردند.

وی تصریح کرد: محل موسســه به دلیل دخالت 
افراد فاقد صالحیــت در امور درمانی و انجام اعمال 
جراحی غیرمجاز و نیز تهدید علیه ســالمت عمومی 
تعطیــل و پرونــده جهت برخــورد قانونی از طریق 
کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه به مراجع قضایی مربوطه 

ارجاع شد.

دادســتان عمومی و انقــالب فردیس 
گفت: عوامل تمســخر یک کودک کار در 
این شهرستان شناسایی و بازداشت شدند. 
به گزارش ایرنا، حسن جهانشاهلو افزود: ظهر 
روز یکشنبه در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی 
که نشانگر رفتار اهانت آمیز یک جوان به کودک 
کار بود، گزارش هایی به دادستانی فردیس ارائه که 
حکایت از وقوع این حادثه در شهرستان داشت.

وی اضافــه کرد: این کلیپ به شــدت مردم 
کشــورمان را متاثر کرد که با احراز محل وقوع 
جرم، دستورهای قضایی برای شناسایی و تسریع 

در بازداشت عوامل این حادثه صادر شد.
وی تعداد بازداشت شــدگان را دو نفر اعالم 
و اظهار داشــت: از آنجایی که متهمان متواری 
شــده بودند، با کمک دستگاه های اطالعاتی در 
ســاعت های اولیه صبح روز دوشنبه بازداشت و 
روانه زندان شــدند تا به اتهــام آنها که اذیت و 
آزار یک نوجوان و توهین و هتک حرمت اســت 

رسیدگی شود.
این در حالی اســت که سایت خبری نیروی 
انتظامی جمهوری اســالمی اعالم کرد: عامالن 
آزار کودک زباله گرد خود را به نیروهای امنیتی 

معرفی کردند.
سرتیپ »احمد نوریان« درباره انتشار کلیپ 
جنجالــی در فضای مجازی مبنی بر آزار کودک 
زباله گرد که از سوی فردی به داخل سطل زباله 
انداخته می شود، اظهار داشت: با توجه به تشویش 
اذهان عمومی و نیز حسب دستور فرمانده نیروی 
انتظامی، پیگیری این موضوع در دستور کار پلیس 

قرار گرفت.
ســخنگوی ناجا با بیان اینکــه چندین تیم 
پلیسی تحقیقات خود را برای دستگیری عامالن 
ایــن اقدام قبیح آغاز کردنــد، گفت: با توجه به 
تحقیقات گسترده پلیسی، و نیز انتشار گسترده 
این کلیپ در فضای مجازی و بازخوردهای منفی 
به این عمل قبیح، خاطیان این پرونده که عرصه 
را بر خود تنگ دیدند، خود را به نیروهای امنیتی 

تسلیم کردند.

سرویس شهرستان ها: 
فرمانده انتظامی اســتان البرز گفت: فردی که 
به بهانه ســرمایه گذاری در صنعت پوشاک و خرید 
ابزارآالت صنعتی، ۴۴۰ میلیارد ریال از شهروندان 

کالهبرداری کرده بود، دستگیر شد. 
سرتیپ عباســعلی محمدیان گفت: در پی ارجاع 
پرونده شــکایت از دادسرای عمومی و انقالب کرج به 
پلیس آگاهی استان البرز مبنی بر اینکه فردی به بهانه 
ســرمایه گذاری در صنعت پوشــاک و خرید ابزارآالت 
صنعتی، 440 میلیارد کالهبرداری کرده، رسیدگی به 
موضوع در دستورکار اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری 

پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد؛ متهم با 
همکاری دو نفر دیگر با شناســایی افرادی که تمکن مالی 
باالیی داشــتند با توســل به ترفندهای متقلبانه و دادن 
وعده های واهی، آنها را به مشــارکت در سرمایه گذاری در 
صنعت پوشاک و خرید ابزارآالت صنعتی دعوت می کردند و 
پس از دریافت مبالغ هنگفت، تلفن خود را خاموش کرده و 
محل زندگی خود را ترک و از آن جا نقل مکان می کردند.

ایــن مقام ارشــد انتظامی، با بیان ایــن که متهم از 
کالهبرداران ســابقه دار و حرفه ای اســت، گفت: در ادامه 
ماموران با انجام اقدامات پلیســی متوجه شــدند، خودرو 
سمند متهم در پارکینگ مترو گلشهر کرج پارک است که 
خودرو را تحت نظر قرار دادند و پس از چند ســاعت، دو 
زن که از افراد خانواده  متهم بودند، سوار بر خودرو شده و 
به سمت »صفادشت« استان تهران حرکت کرده و در یک 

منزل مسکونی مستقر شدند.
وی تصریــح کرد: خودرو مــورد نظر همچنان تحت 
تعقیــب کارآگاهان بود تا این کــه دو زنی که وارد منزل 
شده بودند پس از دقایقی به وسیله یک دستگاه خودروی 
پراید، از مخفیگاهشان خارج و در منطقه »خرمدشت« به 

متهم اصلی پرونده ملحق شدند.
محمدیان اظهارکرد: ماموران پس از تعقیب و مراقبت 
خودرو مورد نظر، در یک فرصت مناسب متهم را دستگیر 
کردند و در این میان تعدادی افراد ناشــناس قصد فراری 
دادن نامبرده را داشتند که با هوشیاری پلیس در این کار 

ناکام ماندند و متهم اصلی نیز دستگیر شد.
وی گفــت: در ادامه هر دو همدســت متهم که برای 

پیگیری موضوع به پلیــس آگاهی مراجعه کرده بودند با 
هماهنگی مقام قضائی دستگیر شدند.

این مقام ارشــد انتظامی خاطرنشان کرد: متهمان در 
بازجویی های صورت گرفته، ابتدا منکر هرگونه کالهبرداری 
شــدند، اما در مواجهه با مستندات و در حضور تعدادی از 
مالباختگان به ناچار لب به اعتراف گشــوده و به 40 فقره 

کالهبرداری به ارزش 440 میلیارد ریال اقرار کردند.
محمدیان، گفت: متهمان پس از شناسایی طعمه های 
خود به بهانه ســرمایه گذاری در شــرکت خرید و فروش 
ماشــین آالت صنعتــی و واردات پوشــاک،  آنهــا را به 
سرمایه گذاری و دریافت ســودهای سرشار ترغیب کرده 
و ســرمایه گذاران نیز بدون هیچ تحقیقی مبنی بر احراز 
هویت شــرکت، پول زیادی را برای سرمایه گذاری و بردن 
سود زیاد به وی داده و متهم نیز پس از رسیدن به مقاصد 
خود از محل متواری شده و دیگر پاسخگوی سرمایه گذاران 

نبوده است.
فرمانده انتظامی اســتان البرز در پایان با بیان این که 
تاکنون ۲۱ نفر از مالباختگان شناســایی شده اند، یادآور 
شد: تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد.

دستگیری فردی با ۴۴ میلیارد تومان کالهبرداری در البرز
سرویس شهرستانها: 

فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری صحنه 
گردان تصادفات صوری و کالهبرداری از شرکت های 
بیمــه با ۱5 فقره تصادف ســاختگی به ارزش ۲۰ 
میلیارد ریال در قم خبر داد و گفت: با دستگیری 
متهم، پنج نفر از همدستانش نیز دستگیر شدند. 

سرتیپ »عبدالرضا آقاخانی« گفت: با شناسایی محل 
سکونت متهم اصلی تحقیقات گسترده کارآگاهان در این 
 زمینــه آغاز و نامبرده به همراه پنج نفر از همدســتانش

دستگیر شد.
وی تصریح کرد: طی بازرســی از مخفیگاه این افراد 
اوراق سفید امضاء و داراي اثر انگشت و نیز تعدادي سفته 

سفید و نگارش شده کشف شد.
وی گفــت: متهمان بــه ۱5 فقره کالهبــرداري از 
شرکت هاي بیمه به مبلغ ۲0 میلیارد ریال اعتراف که در 

نهایت با صدور قرار قانوني روانه زندان شدند.
آقاخانی تصریح کرد: کالهبرداران با تشــکیل باند، 
اینگونــه جرایــم خشــن را مرتکب مي شــوند و عمدتاً 
مصدومان خود را از افراد معتاد و یا بي بضاعت انتخاب و 
بــا دادن وعده هاي واهي و حق الزحمه باال آنان را فریب 
داده که عالوه بر آسیب دائمي جسماني، صدمات روحي 
و رواني زیادي نیز براي آنها و خانواده هایشــان به همراه 

خواهد داشت.
فرمانده انتظامی استان قم از شهروندان در خواست 
کرد، در صورت اطالع از فعالیت این گونه شبکه ها، موضوع 

را به پلیس اعالم کنند.

کالهبرداری میلیاردی 
از شرکت های بیمه در قم

رئیس  شبکه بهداشــت و درمان شهرستان 
رامسر از شناسایی5۰ بیمار مشکوک به آنفلوآنزا 

و فوت یک نفر در این شهرستان خبر داد. 
حمیدرضا مبشری در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه 
توده هوای ســرد را در هفته جاری پیش روی داریم و 
پیش بینی می شــود در هفته جاری موج افزایش افراد 
مبتال به آنفلوآنزا در رامســر  افزایش یابد، اظهار کرد: 
جلســات تخصصی با هدف پیشگیری و آمادگی حوزه 
سالمت در داخل شبکه بهداشت برگزار و امکانات الزم 

مهیا شده است.
وی تصریح کرد: روز ســوم این بیماری برای کادر 
درمان بسیار مهم است که در این راستا از روسای ادارات 
خواســته می شود تا مرخصی های کافی برای کارمندان 

مبتال و به خصوص کارمندانی که فرزندانشان دچار این 
بیماری شده اند را در نظر بگیرند.

رئیس  شبکه بهداشــت و درمان شهرستان رامسر 
با اشــاره به اینکه از این 50 نفر پنج مادر باردار و چهار 
کودک بودند که آزمایش آنها منفی بوده اســت، گفت: 
آنفلوآنــزا در این افراد حاد نبوده و روند بیماری در آنها 

طی شده است.
مبشری با بیان اینکه آموزش و پرورش نقش مهمی 
در کنترل این بیماری دارد، ادامه داد: در صورت غیبت 
۱5 درصد دانش آموزان هر مدرسه باید گزارش فوری از 
سوی آموزش و پرورش به شبکه بهداشت ارسال شود تا 

اقدامات الزم صورت گیرد.
وی خاطرنشــان کــرد: افراد مســن، کــودکان و 

نوجوانان، افراد دچار بیماری های تنفســی و زمینه ای 
و افراد مصرف کننده داروهای ســرکوب کننده سیستم 
ایمنی بیــش از دیگر افراد جامعــه در معرض ابتال به 

آنفلوآنزا هستند.
رئیس  شبکه بهداشت و درمان شهرستان رامسر با 
 اشــاره به اینکه آنفلوآنزای پرندگان به راحتی به انسان 
منتقل می شــود، افزود: خوشبختانه تاکنون با اقدامات 
انجام شــده توسط دامپزشــکی در رامسر نمونه مثبت 

گزارش نشده است.
مبشری از بستری 50 بیمار مشکوک به آنفلوآنزا در 
بیمارستان رامســر خبر داد و گفت: تاکنون یک نمونه 
مثبت شناســایی شد که متاســفانه فرد بیمار به دلیل 

داشتن سابقه بیماری ریه فوت کرد.

فوت یک نفر بر اثر آنفلوآنزا در رامسر

پلمب آرایشگاه زنانه در رشت 
به دلیل انجام عمل جراحی 

رشت- خبرنگار کیهان: 
از  گیالن  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
مفقود شدن سه تن در ارتفاعات موشنگاه 

از توابع شهرستان رشت خبر داد. 
مهدی ولی پور ، گفت: برای یافتن گمشدگان 
در ارتفاعات موشــنگاه دو تیــم امداد و نجات از 
شهرستان شفت و فومن به منطقه اعزام  شده اند.

تیــم اعزامی امداد و نجــات هالل احمر برای 
یافتن افراد گمشده در ارتفاعات موشنگاه را افراد 

محلی راهنمایی می کنند.
خبر مفقود شدن سه نفر از ارتفاع نوردان را که 
در موشنگاه گرفتار شده اند را افراد محلی به نیروی 

انتظامی اطالع داده اند و روز یکشنبه ساعت ۱۳ 
و ۳0 دقیقه هالل  احمر در جریان مفقود شــدن 

آنها قرارگرفته است.
مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر گیالن از 
کوهنوردان و ارتفاع نوردان خواســت هنگامی که 
قصد صعود به ارتفاعات ناآشنا را دارند ابتدا با یک 
بلد محلی عزم صعود کرده و همچنین در ایامی 
که هواشناســی اعالم هشدار می کند صعود خود 

را به  روزهای بعد موکول کنند.
از هویت افــراد مفقود شــده و همچنین از 
ســالمت آن ها تاکنون اطالعاتی به دست نیامده 

است.

مفقود شدن 3 کوهنورد 
در ارتفاعات موشنگاه رشت

دادستان فردیس از بازداشت 
عوامل تمسخر کودک کار 

خبر داد

بوشهر گفت:  اســتان  انتظامی  فرمانده 
شرور مسلح و یاغی سابقه دار هنگام تعقیب 
یکی  گروگانگیری  به  اقدام  پلیس  به وسیله 
از بســتگانش کرد که هر دو جان خود را از 

دست دادند.  
سرتیپ خلیل واعظی، افزود: در اجرای حکم 
قضایی مبنی بر دســتگیری یک شــرور مسلح و 
متهم ســابقه دار، پلیس مخفیگاه وی را در یکی 
از روستاهای شهرستان دشتستان شناسایی کرد. 
وی  بیان کرد: بامداد روز یکشنبه )ده آذرماه( 
تیــم عملیاتی پلیس مخفیگاه متهم را محاصره و 
درخواست کرد خود را تسلیم کند ولی متهم که 
به ســالح گرم و مقدار زیادی مهمات مسلح بود 
تهدید کرد در صورتی که راه فرار باز نشود اقدام 

به تیراندازی خواهد کرد. 
وی تصریح کرد: با پیشنهاد و اصرار مادر متهم 
مبنی بر اینکه دامادش به واسطه رابطه عاطفی که 
با فرزندش دارد ممکن است بتواند وی را تشویق به 
تسلیم کند داماد خانواده جهت مذاکره و گفت وگو 

راهی مخفیگاه متهم شد. 
وی اظهار داشت: متاسفانه لحظاتی بعد داماد 
خانواده به وسیله متهم گروگان گرفته شد و تهدید 
کرد در صورتی که زمینه فرارش فراهم نشود خود 

و گروگانش را خواهد کشت. 
فرمانده انتظامی اســتان بوشهر بیان کرد: با 
وجود تالش های فراوان و خویشــتنداری پلیس 
و مقام قضایی فرد گروگانگیر پس از ۱0 ســاعت 
محاصره، مذاکره و گفت وگو به ســمت نیروهای 

پلیس اقدام به شلیک مستقیم کرد. 
وی گفت: پس از شــلیک صدها تیر از طرف 
متهم، در راستای حفظ آرامش و صیانت از جان 
سایر شــهروندان نیروهای عمل کننده پلیس نیز 

اقدام به تیراندازی متقابل کردند. 
واعظی اظهار داشت: با کشته شدن گروگانگیر 
و گروگانــش نیروهای پلیــس وارد مخفیگاه وی 
شــدند و بررســی های اولیه بر این  فرض است 
که گروگانگیر پس از کشــتن گروگانش اقدام به 

خودکشی کرده است. 
وی افزود: تحقیقات در خصوص روشن شدن 
بخــش آخر ایــن ماجرا به وســیله متخصصان و 

کارشناسان ادامه دارد.
واعظــی گفت: از مخفیــگاه متهم یک قبضه 
اسلحه کالش، ۲۳0 فشنگ جنگی و بالغ بر ۱۲0 
پوکه فشنگ شلیک شــده از طرف متهم کشف 

شده است. 

گروگانگیری در دشتستان
 ۲ نفر را به کام مرگ کشاند

مازندران  اختالف  حل  رئیس  شوراهای 
از گذشت خانواده مقتول و بخشودگی یک 
محکوم به قصاص در شهرســتان قائمشهر 

خبر داد. 
به گزارش ایسنا ، حجت االسالم  اسماعیل نژاد، 
گفت: با شــکایت اولیــای دم، پرونــده پس از 
رسیدگی های قانونی، منجر به صدور حکم قصاص 

از سوی مرجع قضایی شد.
وی تصریــح کرد: حکم قصــاص در مرحله 
اجــرا بود که بــه شــعبه ویژه صلحــی زندان 

قائمشــهر ارجاع شد و با تالش اعضای این شعبه 
پــس از چندین مرحلــه دعــوت از اولیای دم، 
معتمدین و ریش سفیدان محلی، خانواده مقتول 
 از حق شــرعی و قانونی خود گذشتند و قاتل را

بخشیدند.
رئیس  شــوراهای حــل اختــالف مازندران 
خاطرنشان کرد: این یازدهمین محکوم به قصاص 
است که امسال با پادرمیانی شورای حل اختالف 
و گذشت اولیای دم در استان مازندران بخشیده 

شده است.

زندگی دوباره محکوم به قصاص 
با گذشت خانواده مقتول

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
مشــهد از پلمب 35۰ واحد اقامتی غیرمجاز و متخلف در این 

شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، حسن زمانی 
بیدختی افزود: برخورد با واحدهای اقامتی غیرمجاز و متخلف با همکاری 
دســتگاه های اجرایی شامل دادســتانی، اداره نظارت بر اماکن پلیس، 

شهرداری و دیگر بخش های مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.
او ادامــه داد: برابر قوانین و مقررات، تــالش می کنیم اجحافی در 
حق زائران و مســافران صورت نگیرد و مهمترین دغدغه ما در برخورد 
با واحدهای غیرمجاز و متخلف، رعایت حقوق زائر و مسافر بوده است.

زمانی گفت: بنابر نوع تخلف، ۳00واحد اقامتی با برچســب پلمب 
شده و برای 50 واحد که تخلفات گسترده تری داشته اند، از پلمب موثر 

استفاده شده و درب واحد اقامتی جوش داده شده است.

پلمب ۳۵0واحد اقامتی غیرمجاز و متخلف 
در مشهد

رئیس شــورای عالی استان ها گفت: با اجرای 
الیحه درآمد پایدار شهری، دیگر شهرداری ها برای 

اداره شهر، نیاز به شهرفروشی ندارند. 
به گزارش فارس، مرتضی الویری در نشســت خبری 
عملکرد یک ســاله شورای عالی اســتان ها اظهار داشت: 
شورای عالی اســتان ها به منظور جلوگیری از تبعیض و 
جلب همکاری استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها 
تشکیل شده است الزم است که به آن توجه بیشتری شود. 

الویری خاطرنشان کرد: همکاری الزم از سوی دولت 
در خصوص پیشــبرد برنامه های شورای عالی استان ها 
صورت نمی گیرد و یکی از این موارد این است که سازمان 
برنامه و بودجه باید شــورای عالی استان ها را در جریان 

بودجه هر ساله کشور قرار دهد.
وی تصریح کرد: مدیریت یکپارچه شــهری مدنظر 
اســت و جزو وظایف قانونی دولت فهرست شده و باید 
موارد مرتبط با مدیریت شــهری را به مدیریت شهری 
واگذار کنیم. بنابراین شورای عالی استان ها مجدداً طرح 

مدیریت یکپارچه شــهری را به مجلس شورای اسالمی 
ارسال خواهد کرد تا امور شهرها به شهرداری ها واگذار 
شود و ما شاهد موازی کاری و کارهای چند باره نباشیم.

الیحه درآمد پایدار شهری، شهرداری ها را 
از شهرفروشی نجات می دهد

همچنین رئیس شــورای عالی اســتان ها در ادامه 

اظهارداشــت: یکی دیگر از مواردی که در یک ســال 
گذشته آن را بررسی کردیم طرح درآمد پایدار شهری 
بود و این طرح با کمک اعضای شورای عالی استان ها 
تهیه شده و دولت هم الیحه درآمد پایدار شهرداری ها 
را ارسال کرد و در کمیسیون ویژه ای مورد بررسی قرار 
گرفت و نهایتاً مجلس شورای اسالمی رأی به دوفوریت 
درآمد پایدار شــهرداری داد و 4 هفته پیش در صحن 
علنی مجلس به تصویب رســید و تا ماده 4 آن پیش 
رفته ایم و مابقی مواد نیز در کمیســیون خاصی مورد 
بررســی قرار می گیرد و هفته آینده در صحن مجلس 

مطرح و تصویب می شود. 
الویری ادامه داد: تصویب الیحه درآمد پایدار شهری 
تحــول جدی در منابع شــهرداری ها ایجاد خواهد کرد 
و شــهرداری ها را از شهرفروشی نجات می دهد و دیگر 
شهرداری ها مجبور نیستند که امالک خود را بفروشند 
و یا اینکه روی به تراکم فروشی و هوافروشی برای تأمین 

منابع خود بیاورند.

نجات شهرداری ها از شهرفروشی با الیحه »درآمد پایدار شهری«
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