
ردرشوهپلیسوظیفهشناس
زاهدان – خبرنگار کیهان: رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان سیستان و 
بلوچستان از رد رشوه افسر وظیفه شناس پلیس راهور زاهدان به راننده متخلف 

خبر داد.
سرهنگ  محمد صادق رستمی  گفت:  یکی از تیم های پلیس راهنمایی و 
رانندگی شــهر زاهدان هنگام گشت زنی در خیابان دانشگاه به راننده جوان یک 

دستگاه پراید مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
او افزود: در بررسیهای به عمل آمده مشخص شد راننده تبعه خارجی و فاقد 
گواهینامه رانندگی اســت که این فرد متخلف هنگام انتقال خودرو به پارکینگ 
برای چشم پوشی افسر گشــت مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال وجه نقد را 

به عنوان رشوه به وی و دیگر سرنشین خودرو گشت پلیس پیشنهاد می کند.
رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: 
این افسر وظیفه شناس ضمن رد رشوه مراتب را صورتجلسه و فرد متخلف پس 

از تشکیل پرونده به مقام قضائی معرفی شد.
دستگیریکالهبرداراناینترنتی

رشت – خبرنگار کیهان: سه نفر از اعضای یک باند کالهبرداری اینترنتی در 
بندرانزلی شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانــده انتظامي بندرانزلي، گفت: در پي دریافت شــکایت متعدد مردم از 
یکي از روستاهاي شهرستان بندرانزلي مبني بر مسدود شدن حساب هاي بانکي ، 

بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
سرهنگ مجید حسیني افزود: با تحقیقات انجام شده پلیس فتا مشخص شد 
شخصي با اغفال دوستانش پس از به امانت گرفتن کارت بانکي آنها از حساب هاي 

این افراد دو میلیارد ریال برداشت  کرده است.
فرمانده انتظامي بندرانزلي در پایان اعالم کرد: متهم این پرونده به همراه دو 
نفر از همدستانش در شهرستان بندرانزلي شناسایي و دستگیر شدند و در بررسي 

فني پلیس به بزه انتسابي خود اعتراف کردند.
سرهنگ حسیني با بیان اینکه از محل سکونت متهمان تعداد زیادی سیم 
کارت، کپي کارت ملي و کارت بانکي کشــف شد گفت: تالش براي شناسایي و 

دستگیري دیگر اعضاء این باند کالهبرداری اینترنتی ادامه دارد. 
حادثهرانندگیخونبار

ســاری – خبرنگار کیهان: انحراف خودروی نیسان با درخت کنار جاده در 
شهرستان نکا منجر به مرگ راننده و مصدومیت سرنشین این خودرو شد. 

در این حادثه که در مسیر ارتباطی نودهک این شهرستان به وقوع پیوست، 
خودروی نیسان به دلیل نامعلومی از مسیر خود منحرف و به درخت کنار جاده 

برخورد کرد.
بر اثر این حادثه راننده و سرنشــین این خودرو به شــدت مجروح و توسط 

عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شدند
ایــن گزارش همچنین حاکی اســت؛ راننــده خودرو در حیــن انتقال به 
بیمارســتان جان باخت و علت تامه این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در 

دست بررسی است.
جریمهمیلیاردیبرایگرانفروشی

تبریز – خبرنگار کیهان: مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: 
یک شرکت وارداتی مواد شیمیایی در تبریز ۹۰۰ میلیون ریال تخلف گرانفروشی 

کرده و به ۲/7 میلیارد ریال جریمه محکوم شده است. 
ســیداحد یوزباشی، افزود: این شــرکت با ثبت سفارش و خرید بیش از ۱۶ 
تن اتنیل پیرولیدون طبــق ضوابط قیمت گذاری کاالی وارداتی، تخلف کرده و 

این تخلف مسلم و محرز شده است.
وی اظهار داشــت: این شرکت به پرداخت حدود دو میلیارد و 7۰۰ میلیون 
ریال جزای نقدی  معادل ســه برابر میــزان ارزش ریالی تخلف در حق صندوق 

دولت و ممهور شدن پروانه واحد به مهر تخلف اول محکوم شد.
فوتدوچرخهسوار

همدان – خبرنگار کیهان: رئیس عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
همدان گفت: بر اثر برخورد یک دوچرخه  ســوار با درخت در تپه عباس آباد شهر 

همدان این جوان جان خود را از دست داد. 
سرگرد سیدجواد حسینی، گفت: دوچرخه سواری در حال بازگشت از سمت 

تپه عباس آباد به بلوار ارم بود که در پیچ اول از مسیر خارج شد.
وی اضافه کرد: این دوچرخه ســوار ابتدا با نیوجرسی حاشیه جاده برخورد 
کرده ســپس به علت ســرعت باال به همراه دوچرخه با تنه درخت حاشیه این 

مسیر برخورد کرد.
رئیس عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان اظهار داشت: جوان 
مجروح توســط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد اما به علت شدت حادثه و 

برخورد سر با تنه درخت تالش ها برای احیای وی نتیجه نداده و جان باخت.
شکارشکارچی

کرمان - ایرنا: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان گفت: 
سه متخلف شکار و صید در این شهرستان دستگیر و از این افراد الشه یک راس 

بز وحشی نیز کشف و ضبط شد. 
علی اکبر رســولیان، افزود: نیروهای گشت و کنترل حفاظت محیط زیست 
شهرســتان سیرجان حین گشت زنی در ارتفاعات منطقه شکارممنوع گود غول 

سیرجان متوجه حضور سه شکارچی شدند.
وی اظهار داشت: نیروهای گشت و کنترل حفاظت محیط زیست شهرستان 
سیرجان به منظور برخورد قانونی با این متخلفان وارد عمل شدند و بعد از مدتی 

هر سه نفر را غافلگیر و دستگیر کردند.
 رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان سیرجان تصریح کرد: الشه 
یک راس بز وحشی و سایر ادوات شکار شامل یک قبضه اسلحه خفیف متعلق به 
غیر، یک قبضه اسلحه ساچمه زنی، دو دستگاه بی سیم دستی و دوربین چشمی 
در جریان بازرســی از متخلفان کشف و ضبط شد که در هنگام تشکیل پرونده 
مشــخص شد یکی از متخلفان سابقه شکار و صید غیرقانونی داشته و در همان 

راستا حکم جلب این فرد صادر شده و تحت تعقیب قبلی نیز بوده است.
رفعتصرفازاراضیملی

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامي استان گیالن از رفع تصرف ۱۰ هکتار 
از اراضي ملي به ارزش پنج میلیارد ریال در شهرستان شفت خبر داد. 

سرتیپ عزیزاله ملکی، افزود: در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد سه 
نفر ۱۰ هکتار از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیر قانوني آن 

را به وسیله سیم  خاردار و فنس محصور کرده اند.
وی اضافه کرد: در این راستا متهمان 55/3۲ و 57 ساله با تشکیل پرونده به 

مرجع قضائی معرفي شدند.
گازگرفتگی

کرج - ایرنا: رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان البرز اعالم کرد که هشت 
نفر در یک خانه ویالیی در کرج دچار گاز گرفتگی شدند. 

مهرداد بابایی، اظهارداشت: این حادثه در یک منزل مسکونی ویالیی واقع در 
خط سه حصار کرج رخ داد.

افراد حادثه دیده پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی چهار نفراز آنان  
شامل دو زن 3۶ و ۶۰ ساله و دو مرد 3۲ و ۶۲ ساله به علت شدت مسمومیت به 

بیمارستان امام علی )ع ( کرج انتقال یافتند.
همچنین چهار نفر دیگر شــامل دو زن ۲۶ و ۲۸ ســاله و دو مرد 3۰ و 35 

ساله  از خدمات درمان سرپایی برخوردار شدند.
برخوردتریلرواتوبوس

شادگان – باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی خوزستان از برخورد تریلر و اتوبوس در محور سربندر- شادگان خبر داد. 
محمد امین زرگر ، گفت: بر اثر برخورد یک دســتگاه تریلر و یک دســتگاه 
اتوبوس در محور ســربندر- شادگان، روبروی شــرکت فوالد شادگان ۱۹ نفر از 

سرنشینان اتوبوس مصدوم شدند.
وی اظهار داشت: این حادثه تلفات جانی در پی نداشت. 

واژگونیاتوبوس
سرویس شهرســتانها: رئیس پلیس راه استان ســمنان گفت: واژگونی یک 

دستگاه اتوبوس در محور دامغان- سمنان چهار مصدوم برجای گذاشت. 
سرهنگ »تقی کبیری« اظهارداشت: یک دستگاه اتوبوس که با ۲۹ سرنشین 
از مشهد به مقصد تهران در حرکت بود که در کیلومتر 47 جاده دامغان- سمنان 

در گردنه آهوان واژگون شد.
وی افزود: بر اثر این واژگونی که علت دقیق آن همچنان از سوی کارشناسان 

پلیس راه در دست بررسی است چهار نفر از سرنشینان اتوبوس مصدوم شدند.
تصادفزنجیرهای

شاهرود – ایرنا: معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شاهرود 
گفت: تصادف زنجیره ای در جاده شاهرود- میامی ۹ مصدوم به جا گذاشت. 

 ناصر سلمانپور، افزود: تصادف بین چهار خودروی پراید، نیسان ،ام وی ام و 
کامیون در کیلومتر 55 شاهرود به میامی اتفاق افتاد.

وی بــا بیان  اینکــه دو مصدوم به صورت ســرپایی در محل حادثه درمان 
شــدند، گفت: پس از آنکه کارشناسان اورژانس اقدامات نخستین را انجام دادند، 
با همکاری هالل احمر مصدومان به بیمارستان امام حسین)ع( شاهرود منتقل 

شدند.
وی افزود: وضعیت عمومی مصدومان پس از رسیدگیهای تخصصی مطلوب 

است.  
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

خالی خانههای بــرای مالیات تعیین
درشــهرونکوورباعــثافزایشدرآمد

شهرداریاینشهرشدهاست.
   به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تعیین 
مالیــات برای خانه های خالی در شــهر ونکوور 
کانــادا ضمن کاهش ۲۲ درصــدی این خانه ها 

موجب درآمد 4۰ میلیون دالری برای شــهرداری این شهر طی دو سال شده 
است.

خرید خانه و آپارتمان به عنوان ســرمایه گذاری و ورود پول های آلوده به 
بازار مســکن طی سال های گذشــته موجب رشد زیاد قیمت ها در این بخش 
شده بود. مسئوالن اقداماتی را برای مهار رشد زیاد قیمت ها آغاز کردند. جدا 
از کســب مالیات بیشــتر از خریداران خارجی، طرح اخذ مالیات از خانه های 
خالی از دو سال قبل در شهر ونکوور آغاز شد. در این طرح اگر خانه ای بیش 
از ۶ ماه در سال خالی بماند مالک آن باید به اندازه یک درصد از ارزش ملک 
مالیات به شهرداری بپردازد. پس از دو سال، براساس برآورد های انجام شده، 
آمار خانه های خالی ۲۲ درصــد کاهش یافته و مبلغ 4۰ میلیون دالر درآمد 
برای شهرداری حاصل شده که قرار است برای تامین خانه های قابل دسترس 
هزینه شود. مسئوالن شهری تورنتو نیز با اذعان به وجود ۶5 هزار خانه خالی 
در این شهر در حال بررسی تاثیر وضع این مالیات هستند. با تصویب شورای 
شــهر ونکوور در ســال ۲۰۲۰ مالیات خانه های خالی از یک درصد به ۱/۲5 

درصد افزایش پیدا می کند.

مالیات  سنگین 
خانه های خالی 

در کانادا

در »محمد« نــام نخســتینبار برای
فهرست۱۰اســممحبوبوبرگزیدهبرای

نوزادانپسردرآمریکاجایگرفت.
به گــزارش ایســنا، طبق اعالم وب ســایت 
BabyCenter، برای اولین بار اســت که نام پسرانه 
»محمد« در فهرست ۱۰ اسم برتر انتخابی برای 

نوزادان پسر قرار گرفته است.
طبق این بررسی، نام محمد نسبت به سال گذشته ارتقای چهار درجه ای 

پیدا کرده و به رتبه دهم رسیده  است.
مدیــر بخش جهانی BabyCenter گفت: خانواده های مســلمان برای ادای 

احترام به پیامبر نام پسر خود را محمد انتخاب می کنند.
نتایج به دست آمده برگرفته از اطالعاتی است که حدود ۶۰۰ هزار خانواده 

از نام فرزند خود را در سال ۲۰۱۹ اطالع داده اند.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، طبق اعالم BabyCenter انتخاب اسامی 
عربی رو به افزایش است چرا که نام محمد برای پسران و نام عالیه برای دختران 

در ۱۰ رتبه نخست جای گرفته اند.

»محمد«

 در بین 10 نام محبوب 

آمریکایی ها

باهدفجلوگیریازکالهبرداریهایاینترنتیانجامشد

معرفی افزونه ضد فیشینگ توسط پلیس فتا

فورانآتشفشاندرنیوزیلندجانپنج
نفرراگرفت.

 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل 
از خبرگزاری فرانسه، پلیس نیوزیلند اعالم کرد 
فوران آتشفشــان در این کشور به جان باختن 
پنج نفر منجر شد و احتماال شمار جان باختگان 

افزایش می یابد. شهردار منطقه وایت آیلند در نیوزیلند اعالم کرد براثر فوران 
آتشفشان در این منطقه چند نفر نیز مصدوم شده اند.

ایــن آتشفشــان دیــروز حــدود ســاعت ۲:3۰ بــه وقت محلــی این 
جزیــره و در حــدود 5۰ کیلومتــری از ســاحل شــرقی جزیره شــمالی 
 فوران کرد و باعث شــد موجــی از دود و مواد مذاب در هوا پراکنده شــود.
»جودی ترنر« شهردار منطقه فاکتانی گفت: مطمئن نیستم که آیا افرادی در 
جزیره یا نزدیک آن بوده اند یا نه، اما بدون شــک یک گروه بیرون از آنجا بود 

و آن ها قطعا به مراقبت های پزشکی نیاز دارند. 
ســازمان مدیریت فوریت های ملی در بیانیه ای اعالم کرد که بر اثر فوران 

آتشفشان مناطق اطراف جزیره پرخطر شده است.
پلیــس اعالم کرد کــه آن ها بعد از فوران آتشفشــان در حال آماده باش 

هستند.
بعد از فوران این آتشفشــان مرکز بحران فوریت هــای ملی نیوزیلند نیز 
فعال شــده اســت. آتشفشــان وایت آیلند یکی از فعال ترین آتشفشان های 

نیوزیلند است.

فوران آتشفشان 
قربانی گرفت

دولتچینبهاداراتدولتیونهادهای
عمومیدستوردادهاســتفادهازرایانهها
ونرمافزارهــایرایانهایخارجیراظرف

مدتسهسالمتوقفکنند.
به گزارش فــارس به نقل از یاهونیوز، اقدام 
چین برای حذف رایانه ها و نرم افزارهای خارجی 

از نهادهای دولتی بخشــی از یک تالش گســترده برای کاهش وابســتگی 
به صنایع خارجی و اســتفاده از فناوری ها و صنایع داخلی پیشــرفته تلقی 

می شود.
بر اســاس طرح دولت چیــن، 3۰ درصــد از رایانه هــا و نرم افزارهای 
ســازمان های دولتی تا ســال آینده میالدی باید تولید داخل باشــند و این 
رقم در سال ۲۰۲۱ به 5۰ درصد و در سال ۲۰۲۲ به ۱۰۰ درصد می رسد.

رفتارهــا و اقدامــات خصمانه دولــت آمریکا بر علیه چیــن و صنایع و 
شرکت های فناوری این کشور باعث شده تا مقامات چینی هم به دنبال پایان 
وابســتگی به شرکت های فناوری آمریکایی و محصوالت تولیدی آنها باشند. 
در ایــن زمینه می توان بــه تالش های آمریکا برای جلوگیــری از راه اندازی 

شبکه های نسل پنجم تلفن همراه در کشورهای مختلف جهان اشاره کرد.

تحریم رایانه
  و نرم افزارهای 
خارجی در چین

معاونفنیپلیسفتاناجاضمناشارهبهافزایش
پروندههایبرداشتغیرمجازوسرقتهایاینترنتی
ازحســابهایالکترونیکبانکیبهمعرفیافزونه

ضدفیشینگپرداخت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا، سرهنگ علی 
نیک نفس با معرفی افزونه ضد فیشینگ درگاه های بانکی 
که توسط دانشگاه ســمنان با همکاری مرکز ماهر وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات طراحی شــده، گفت: پلیس 
فتا دائما درباره صفحات فیشــینگ یا درگاه های پرداخت 
اینترنتی جعلی، هشدار  داده  اما هنوز هم افراد زیادی فریب 

خورده و از این طریق مورد کالهبرداری قرار می گیرند.
نیک نفس افزود: دانشگاه سمنان برای حل این معضل 
یک سامانه ضد فیشینگ را برای عموم مردم طراحی کرده 
که به صورت افزونه بر روی مرورگر کاربر نصب می شود و 
در هنگام مواجهه با اینگونه صفحات به کاربر هشــدارهای 

الزم را اعالم می کند.
وی خاطر نشــان کرد: هنگامی که کاربر وارد صفحه 

پرداخت می شــود اگر صفحه پرداخت اصل باشد، پیامی 
مبنی بر اصل بودن آن نمایش داده می شود و در صورت 
جعلی بودن نیز یک پیام هشــدار نمایش داده شــده و 
برای بررســی بیشتر کاربر را به صفحه وب افزونه هدایت 

می کند.
معاون فنــی پلیس فتا ناجا ضمن تقدیر از تالش های 
صورت گرفته در مرکز آپا دانشــگاه ســمنان در راستای 
تقویت امنیت سایبری به دو افزونه دیگر تولید شده توسط 
این مرکز شامل افزونه اصالت سنج نماد اعتماد الکترونیکی 
و افزونه مسدود کننده ارزکاو ها نیز اشاره کرد که در آدرس 
اینترنتی cert.semnan.ac.ir به صورت رایگان در دســترس 

هموطنان عزیز قرار دارد.
نیک نفس با بیان اینکه پلیس فتا برای تقویت اعتماد 
مردم به این  نماد، فروشــگاه های اینترنتی را مستمر رصد 
می کند  تــا فضای سوءاســتفاده را کاهش دهــد، افزود: 
کاربــران با نصب این افزونه بر روی مرورگر خود می توانند 
وب سایت هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند را 

شناسایی کرده و آن را اعتبار سنجی کنند.
وی با اشاره به افزونه مسدودکننده ارزکاوها نیز گفت: 
کاربران می توانند با نصب و فعال سازی این افزونه بر روی 
مرورگر خود کدهای مربوط به استخراج بیت کوئین و دیگر 
رمزارز ها را شناسایی کرده و از فعالیت آن جلوگیری کنند 
و با اســتفاده از این افزونه در برابر این وب سایت ها ایمن 

شوند.
بــه گفته معــاون فنی پلیس فتا، ایــن افزونه پس از 
شناســایی بالفاصله دسترسی وب سایت  به منابع سیستم 
را مسدود کرده و از کالهبرداری و سوءاستفاده از سیستم 

کاربر جلوگیری می کند.
پلیسفتاهیچگونهایمیلی

تحتسرویسهایخارجیندارد
رئیس  مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم سایبری 
پلیس فتا ناجا با  اشــاره به ارســال ایمیل تحت نام و نشان 
پلیس فتا در روزهای اخیر به شهروندان هشدار داد؛ به هیچ 

عنوان فریب این دست ایمیل ها را نخورند.

بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی پلیس فتا، ســرهنگ 
علی محمد رجبی با بیان اینکه ارســال این ایمیل ها از سوی 
پلیس فتا نبوده است، گفت: ایمیل پلیس فتا تحت سرورهای 
خود این پلیس می باشد و پلیس فتا هیچ گونه ایمیلی تحت 
سرویس دهنده های دیگر مانند Gmail , Yahoo, hotmail و یا 

سایر میل سرورها ندارد.
رجبی افزود: پلیس فتا به هیچ عنوان کاربران را با ایمیل 
برای پاســخگویی نســبت به عملکرد خود در فضای سایبر 

احضار نمی کند.
به گفتــه وی، در صورت نیاز به احضــار کاربران برای 
پاسخگویی نسبت به اعمال شان در فضای سایبر، این دعوت 
که به درخواست مراجع قضایی می باشد به صورت کتبی به 

درب منزل کاربران ارسال می شود.
رئیس  مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم سایبری 
پلیــس فتا ن به هموطنان توصیه کرد: در صورت مواجهه و 
دریافت تماس های مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا 

با لینک مرکز فوریت های سایبری در میان بگذارند.

سازمان سریع هشــدار و پیشبینی مدیرکل
هواشناســیبااشــارهبهتداومبارشهادرکشور
تاپایانهفته،گفت:ازاواخروقتروزپنجشــنبه

سامانهبارشیجدیدیبهکشورواردمیشود.
صــادق ضیائیان به ایســنا گفت: طی امــروز و فردا 
)سه شــنبه و چهارشــنبه( در مناطــق مرزی و شــرقی 
خلیج فارس، تنگه هرمز و غرب دریای عمان رگبار و رعد 
و بــرق همراه با وزش باد شــدید موقت و در برخی نقاط 
غرب ارتفاعات رشــته  کوه البرز و برخی نقاط شرق کشور 

بارش پراکنده دور از انتظار نیست.
ضیائیان با بیان این که خلیج فارس و تنگه هرمز تا روز 
چهارشنبه مواج است، افزود: روز پنج شنبه در شمال شرق 

کشور بارش پراکنده رخ می دهد.
وی ادامه داد: از اواخر پنج شــنبه سامانه بارشی وارد 
کشــور شــده و طی روز جمعه نیمه غربی کشور و از بعد 
از ظهر جمعه عالوه بر نیمه غربی، شــمال شرق و شرق را 
دربر می گیرد و ســبب بارش باران و در مناطق سردسیر 
بارش برف و در مناطق جنوبی ســبب رعد و برق و وزش 

باد شدید موقت می شود.
مدیر پیش بینی هواشناســی در پایان درباره وضعیت 
جوی تهران گفت: آسمان تهران امروز نیمه ابری همراه با 
وزش بــاد با حداقل دمای یک و حداکثر دمای ۱۰ درجه 
ســانتیگراد و فردا نیمه ابری و در بعد از ظهر افزایش ابر 
همــراه با وزش بــاد و احتمال بارش پراکنــده با حداقل 
دمای ۲ و حداکثر دمای ۱۰ درجه ســانتیگراد پیش بینی 

می شود.

ورود سامانه بارشی جدید 
به کشور از پنجشنبه

رئیسپلیسمبارزهباموادمخدرتهرانبزرگاز
کشف۱6هزارو734کیلوگرمموادمخدرازابتدای

سالجاریتاکنوندرپایتختخبرداد.
به گزارش خبرنگار کیهان، سرهنگ محمد بخشنده در 
نشســت خبری روز گذشــته خود از اجرای طرح برخورد با 
موادفروشان، معتادان متجاهر و کشف مواد مخدر خبر داد و 
گفت: میزان کشفیات این پلیس نسبت به سال گذشته 4۶ 
درصد رشد داشته و از ابتدای امسال تاکنون ۱۶ هزار و 734 
کیلوگرم انواع مواد مخدر در ســطح شهر تهران و محورهای 

منتهی به تهران کشف و ضبط شده است.
بخشنده با  اشــاره به انهدام 5۰ باند در این مدت اظهار 
داشــت: این باندها در سطح شهر و ۱4 محور منهدم شده و 
در جریان آن 3۸7 قاچاقچی حرفه ای و ســابقه دار شناسایی 

و دستگیر شدند.
به گفته وی، آمار متالشــی کردن باندهای مواد مخدر 
در پایتخت نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته 

است.
رئیس  پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از رشــد 

پنج درصدی ضبط وسائل نقلیه قاچاقچیان خبر داد و افزود: 
در این مدت دو هزار و 57۹ خودرو، موتورسیکلت و کامیونت 

متعلق به قاچاقچیان مواد مخدر کشف و ضبط شده است.
بخشنده در مورد شناسایی خرده فروشان مواد مخدر نیز 
گفت: ۲۲ هــزار و ۲44 خرده فروش مواد مخدر در پایتخت 

شناسایی و دستگیر شــده اند که در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال ۲5 درصد افزایش داشته است.

کشف ۱۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در هفته گذشته
وی با  اشاره به اقدامات این پلیس در هفته گذشته افزود: 
در هفته ای که گذشــت همکاران من در پلیس مواد مخدر 

یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم انواع مواد را کشــف و ضبط کردند. 
همچنیــن موفق به انهدام چهار باند شــده و ۱7 قاچاقچی 
را نیــز دســتگیر کردنــد. همچنین طی ایــن مدت ۶۰۰ 
خرده فروش مواد مخدر دستگیر و ۱۲۰۰ معتاد متجاهر نیز 

جمع آوری شدند.

کشف بیش از 16 تن مواد مخدر در پایتخت از ابتدای امسال

فرماندهنیــرویانتظامیگفت:درحوادثاخیر
آشوبگرانبهدنبالتخریببودندامانیرویانتظامی
غافلگیرنشــدوباآمادگیصددرصدیدرتمامی

صحنههاحضوریافتوغائلهراختمکرد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حسین اشتری 
در گردهمایی سراســری فرماندهان، روسا و معاونان ناجا 
اظهار داشــت: هجمه به محور مقاومت و ســوء استفاده از 
مطالبات انباشته شده مردم در عراق و لبنان و در ادامه آن 
در ایران توطئه برنامه ریزی شده استکبار جهانی با محوریت 
عبری عربی آمریکایی اســت، اما در ایران به واسطه نعمت 
وجود رهبر حکیم و فرزانــه و حمایت همه جانبه و حضور 

حماسی مردم در صحنه این توطئه ها خنثی شد.
اشــتری تأکید کرد: در کنترل ناآرامی ها و اعتراضات 
خط قرمز ما امنیت مردم و حفظ اموال عمومی و اعاده نظم 
در جامعه است؛ مأموران خدوم نیروی انتظامی با هوشیاری 
و اقتدار از جان و مال مردم محافظت کرده و با تقدیم شهید 

و مجروح به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کردند.
وی بــا بیان ضــرورت حفــظ آمادگی و هوشــیاری 
واحدهــای انتظامی افزود: در حوادث اخیر آشــوبگران به 
دنبال تخریب بودند اما نیروی انتظامی غافلگیر نشــد و با 
آمادگــی صد درصدی در تمامــی صحنه ها حضور یافت و 

غائله را ختم کرد.

فرمانده ناجا گفت: امیدواریم دولت و مجلس به ویژه در 
آستانه تنظیم بودجه سال آینده، توجه بیشتری به معیشت 
و افزایش قدرت خرید مردم داشته باشند و از فشار وارده بر 

اقشار آسیب پذیر بکاهند.
سردار اشــتری اظهارداشت: دشمن همچنان در صدد 
موج سواری بر شــرایط اقتصادی و فشار معیشتی جامعه 
است و آشوبگران و اشرار از هر اعتراض صنفی و اقتصادی 
مردم سوء استفاده کرده و اعتراضات را به خشونت کشانده 
و از مســیر قانونی خارج می کنند و این در حالی است که 
نیروی انتظامی آمادگی کامل بــرای اجرای مأموریت های 

خود را دارد.

سرداراشتری:

نیرویانتظامیدرحوادثاخیرغافلگیرنشد
شیراز- خبرنگار کیهان:

انتظامیاســتانفارس،گفت:ماموران فرمانده
پلیسامنیتعمومیایناســتان،سهنفرازعامالن
ارتباطباشبکههایمعاندکهدراغتشاشاتآبانماه
۹۸شیرازدخیلبودند،رادستگیرکردندکهدونفر

آنهازنهستند.
سردار رهام بخش حبیبی، افزود: در پی اغتشاشات آبان 
۹۸ در شــهر شیراز، شناسایی و دســتگیری عامالن آن در 

دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران پلیس امنیت عمومی، یک مرد و 
دو زن از این اغتشاشــگران را که با شبکه های معاند ارتباط 
داشتند، شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی آنها را در یک 

عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی اســتان فارس بیــان کرد: متهمان در 
تحقیقات انجام شــده، بــه اقدامات غیرقانونــی در فضای 
مجازی و ارتباط با شبکه های معاند با هدف تهیه مستند از 

اغتشاشات و ارسال برای آنها اقرار کردند.
به گفتــه حبیبی، این افراد پس از تشــکیل پرونده به 

مرجع قضایی معرفی شدند.

۳ نفر از عامالن ارتباط
 با شبکه های معاند در فارس 

دستگیر شدند

یکباشگاهورزشیمختلطدرتهرانکهعالوهبر
تدریسخصوصیونیمهخصوصیرشتههایورزشی،
اعمالیهمچــونتزریقغیرقانونیژلوبوتاکسدر

آنانجاممیشد،پلمبشد.
به گزارش تســنیم، یک باشــگاه مختلط ورزشــی در 
خیابان فرشــته تهران پس از دریافــت گزارش مردمی در 

بستر سامانه دادسرای جرائم امنیت اخالقی تهران )ارشاد( 
و درخواست پیگیری ویژه، به دستور مرجع قضایی توسط 
پلیس امنیت اخالقی تهران پلمب و متصدیان آن بازداشت 

شدند.
در این باشــگاه مختلط عالوه بــر تدریس خصوصی و 
نیمه خصوصی رشته های ورزشی همچون کیک بوکسینگ، 

جوجیتسو و تی .آر.ایکس، اعمالی همچون تزریق غیرقانونی 
ژل و بوتاکس انجام می شد.

گفتنی اســت، باشــگاه مذکور در یک منزل مسکونی 
فعالیت داشــت. همچنین اعضــای آن تمرین های مختلط 
خود را در فضای مجازی و مخصوصاً اینستاگرام به نمایش 

عموم می گذاشتند.

پلمب باشگاه ورزشی مختلط در تهران

فرماندارریگانگفت:گردوغبارشدیدبههمراه
توفانشــنبیشاز۱۰میلیاردریالبهزیرساختهای

اینشهرستانخسارتواردکرد.
امین باقری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشــاره به بروز 
پدیده گرد و غبار و توفان شن از روز یکشنبه در ریگان افزود: 
گرد و غبار شــدید همچنان در این شهرســتان ادامه دارد و 
عالوه بر ایجاد اختالل در روند عادی زندگی اهالی این منطقه، 
موجبات بروز مشکالت تنفسی را نیز برای شهروندان ریگانی 

فراهم کرده است.
وی بیان داشــت: توفان شــن و بروز پدیده گرد وغبار در 
ریگان موجب شــن گرفتگی مــزارع گندم، جو، نخلســتان 

ها، کانال های انتقال آب و فضای سبز شهری این شهرستان 
شده است.

فرماندار ریگان با اشاره به اینکه گرد و غبار موجب مسدود 
شــدن راه ارتباطی 3۲ روستای شهرســتان ریگان شد بیان 
داشت: این محورها با تالش راهداران بازگشایی و تردد در این 

روستاها امکان پذیر شد.
باقــری بیان داشــت: 3۶ شــهروند ریگانــی طی چند 
ساعت گذشته به دلیل مشکالت تنفسی راهی مراکز درمانی 

و به صورت سرپایی مداوا و ترخیص شدند.
وی عنوان کرد: گرد و غبار شدید همچنین موجب شن 
گرفتگی دهانه پل ها شده که نیروهای راهداری در حال تخلیه 

شن های روان از این منافذ هستند.
فرماندار ریگان، متوقف شــدن مالچ پاشی در شهرستان 
ریگان را یکی از دالیل شــدت گرفتــن پدیده گرد و غبار در 
این شهرستان عنوان و تصریح کرد: مالچ پاشی بعد از گذشت 
۱3 ســال در پنج هزار هکتار از کانون های بحرانی فرسایش 
بادی این شهرستان آغاز شد که به دالیلی این طرح هم اکنون 
متوقف شده است. وی خواستار احیاء جنگل های دست کاشت، 

اجرای طرح مالچ پاشی و نهال کاری در این شهرستان شد.
ریگان بعد از خوزستان دومین نقطه کانون بحران فرسای 
بادی در کشور اســت و تا مرکز استان کرمان ۲۸5 کیلومتر 

فاصله دارد.

توفانشن۱۰میلیاردریالبهزیرساختهایریگانخسارتواردکرد

فرماندهانتظامیشهرســتانکرجازدستگیری
ســارقیکهازداخلباکخودروهابنزینبهسرقت

میبرد،خبرداد.
ســرهنگ »محمد معظمــی گودرزی« گفــت: در پی 
دریافت خبری مبنی بر سرقت بنزین از داخل باک خودروها 
توسط فردی در محدوده خرمدشت کرج، موضوع در دستور 

کار ماموران کالنتری 4۱ خرمدشت قرار گرفت.
به گزارش ایســنا، وی افزود: مامــوران با انجام اقدامات 
پلیسی متوجه شــدند متهم از سارقان سابقه دار بوده که به 

تازگی از زندان آزاد شــده و برای تامین هزینه اعتیاد خود 
اقدام به سرقت می کند.

وی گفت: ماموران پس از شناســایی مخفیگاه متهم با 
تعقیب و مراقبت وی در نهایت در یک عملیات غافلگیرانه و 
هنگامی که متهم در حال سرقت بنزین از داخل باک خودرو 

بود، دستگیر و به کالنتری انتقال داده شد.
این مقام انتظامی ادامه داد: در تحقیقات تکمیلی متهم 
به ۱۰ فقره سرقت به همین روش اعتراف و در این خصوص 

پرونده تشکیل و به پلیس آگاهی استان ارسال گردید.

سرقت بنزین از باک خودروها

بختیاری و دادگستریچهارمحال کل رئیس
ازنجاتدومحکومبهاعدامدرشهرســتانهای
کوهرنگوفارسانباگذشتشاکیانخبرداد.

بر اساس اعالم روابط عمومی دادگستری چهارمحال 
و بختیاری، احمدرضا بهرامی سامانی اظهار کرد: دو نفر 
که در پرونده هایی جداگانه در شهرستان های کوهرنگ 
و فارسان مرتکب قتل عمد شــده و در دادگاه کیفری 
اســتان نیز به قصاص نفس محکوم شده بودند که پس 
از رضایت اولیای دم و گذشت شاکیان از مجازات اعدام 

نجات یافتند.
وی افزود: در این راستا جلسات متعددی با حضور 
اولیای دم، امامان جمعه، اعضای شوراهای حل اختالف 
و بزرگان و خیراندیشان منطقه برگزار که پس از رایزنی 
و میانجی گری مســئوالن و ریش ســفیدان، خانواده و 
بســتگان دو مقتول از حق قانونی خــود برای قصاص 
قاتــالن گذشــت و در نهایت هر دو پرونــده با صلح و 

سازش خاتمه یافت.
بهرامی با اشــاره به اینکه اعضا و دبیران شوراهای 
حل اختالف اســتان با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها 
تــالش وافری را برای مصالحه و ایجاد صلح و ســازش 
در پرونده های قضایی انجام می دهند، خاطرنشان کرد: 
الزم اســت فرهنگ بخشش و گذشت در جامعه اشاعه 
یابد چراکه عفو و گذشــت موجب تزکیه قلب و تثبیت 

ارزش های واالی اسالمی در جامعه می شود.

سرپرســتگمرکمرزچذابهازصادراتبرنج
ایرانیبهکشورعراقخبرداد.

علی فرهــودی ،  در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران 
جوان از اهواز، گفت: اولین محموله برنج ایرانی از پایانه 
مرزی چذابه در اســتان خوزستان به کشور عراق صادر 

شد.
او با بیان اینکه در طول ســالیان اخیر برای اولین بار 

است که از پایانه مرزی چذابه برنج ایرانی صادر می شود، 
افزود: محصول برنج ایرانی در قالب دو دستگاه کامیون و 

به وزن 5۰ تن به کشور عراق صادر می شود.
وی درخصوص اخذ مجوز ها برای صادرات شــلتوک 
از استان خوزستان اظهار کرد: کلیه مجوز های الزم برای 
صادرات این محصول به کشور عراق صادر شده و گمرک 

چذابه آمادگی الزم برای صادرات را دارد.

بااقدامات محمولهبزرگمادهمخدرماریجوانا،
پیچیدهاطالعاتیوعملیاتیدرشــهریاسوجتوسط
ســربازانگمنامامامزمان)عج(درسازماناطالعات
سپاهفتحکهگیلویهوبویراحمدکشفوضبطشد.

به گــزارش روابــط عمومی ســپاه فتــح کهگیلویه و 
بویراحمد، محموله بزرگ مواد مخدر از نوع ماری جوانا و گل 
توسط ســربازان گمنام امام زمان)عج( در سازمان اطالعات 

سپاه فتح این استان به ارزش ریالی بیش از ۲۰ میلیارد ریال 
کشف و ضبط شد.

ایــن محموله بزرگ با کار پیچیــده عملیاتی و ردیابی 
توسط سازمان اطالعات سپاه استان کهگیلویه و بویراحمد با 
همکاری ویژه دادستانی مرکز استان شناسایی و توقیف شد.

همچنین دو نفر متهم در رابطه با این پرونده دستگیر و 
تحویل مراجع قضایی شدند.

کشف محموله بزرگ ماری جوانا
در کهگیلویه و بویراحمد

برنج ایرانی 
برای اولین بار از چذابه به عراق صادر شد

2 محکوم به اعدام
 در چهارمحال و بختیاری

 از قصاص نجات یافتند

بیمهمزرعههایپرورشوکارگاههایتکثیرمیگو
درهرمزگانکهســالهایگذشــتهاختیاریبوده،
امسالبهدلیلاحتمالبروزخسارتوایجادمشکل

برایبهرهبردارانشیالتی،اجباریشد.
به گزارش ایرنــا، رئیس گروه و ترویج آبزیان شــیالت 
هرمزگان دیروز در نشست تدوین و اصالح دستورالعمل بیمه 
مزرعه های پرورش و کارگاه های تکثیرمیگو گفت: تشــکیل 
هیئت تعیین خســارت بیمه ای برای مزارع پرورش و تکثیر 
میگو در استان، پایش دوره ای واحدهای آبزی پروری، افزایش 
زمــان بیمه نامــه از ۱۲۰ بــه ۱5۰ روز در صورت موافقت 
شــیالت ایران و تســریع در پرداخت غرامت ها از مهم ترین 

مصوبات این نشست است.
محســن ســاالری از دیگر تصمیم های این نشســت 
را، تعیین نرخ شــناور برای بیمه مــزارع و غرامت آن، ارائه 
پیشــنهادها درخصوص نحوه بیمــه مراکز تکثیر میگو و در 
اختیار قرار دادن مجدد دستورالعمل بیمه ای برای نظرخواهی 

بهره برداران عنوان کرد.
وی بیــان کرد: در سراســر دنیــا بیمــاری و حوادث 
غیرمترقبه به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر پذیرفته شــده 
که سازمان شیالت ایران نیز با احتیاط کامل در کنار پرورش 
میگو و توسعه همه جانبه آن ایستاده و تالش برای مدیریت 
بیماری ها در صورت بروز آن را در دستور کار قرار داده است.

استان هرمزگان با ۲۲ بندر صیادی و صید ساالنه افزون 
بر ۲7۰ هزار تن انــواع آبزی، 3۰ درصد بنادر صیادی و 3۶ 
درصد صید انواع آبزیان کشور را به خود اختصاص داده است 
که این آمارها نشان از جایگاه و اهمیت فعالیت های شیالتی 

این استان در کشور دارد.

بیمه مزرعه های 
پرورش میگو در هرمزگان 

اجباری شد
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