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حوادث ـ اخبارکشور
دبیر ستاد مرکز اربعین کشور اعالم کرد

پیشبینی اعزام نزدیک به  3میلیون نفر زائر اربعین
به کربالی معلی

بــرق  6/5میلیون نفــر در ایالت فلوریدا
وضعیت بحرانی
فلوریدا پس از همچنان قطع است و با کم شدن سرعت طوفان
توفانسهمگین همچنان خطر جاری شدن سیل و وزش بادهای
خسارتبار وجود دارد.
ایرما
ســیانان تصاویری از خرابیهای گستردهای که

دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت :پیشبینی
میشود امســال نزدیک به  3میلیون نفر زائر
اربعین از ایران به عراق اعزام شوند.
مجید آقابابایی در حاشــیه نشست ستاد اربعین
البرز در جمع خبرنگاران ،افزود :در ســال گذشته دو
میلیون و  400هزار نفر زائر از ایران اسالمی به خاک
عراق رفتند که  100هزار نفر از آنان تبعه افغان بوده
که پیشبینی میشــود این تعداد در سال جاری 15
درصد افزایش یابد.
وی ادامــه داد :مرزهای زمینی مشــترک ایران

اســامی با عراق نیاز به فعالیتهای مشــترک دارد.
سال گذشته تعامالت و نشستهای مشترکی با عراق
را آغاز کردیم که در  40روز گذشته منجر به امضای
یاداشت تفاهم با این کشورشد.
آقابابایــی گفت :در تالش بــرای فعال کردن مرز
خسروی هســتیم و در خصوص مسائل و موضوعات
امنیتی نیز رصد کامل انجام میشود.
وی خاطرنشــان کرد :در خصوص ویزا نیز از روز
دوشنبه هماهنگیها توسط سفارت عراق در تهران و
سه کنسولگری در مشهد ،کرمانشاه و اهواز انجام شد

جانشین سازمان وظیفه عمومی:

که تا پایان دوشنبه  20هزار ویزا صادر شده است.
وی ادامه داد :این فرآیند تا  2روز مانده به اربعین
ادامه دارد و در  12شــهر دفتر موقت مستقر میشود
که از اوایــل مهرماه کار خود را برای این موضوع نیز
آغاز میکنند و مشکلی در صدور ویزا نداریم.
دبیر ستاد مرکزی اربعین همچنین گفت :از زمان
صدور ویزا هر زائر تا ســه ماه میتواند از ویزا استفاده
کرده و وارد خاک عراق شود و مدت زمان ماندگاری
دراین کشور یک ماه شده است درحالی که در گذشته
 20روز بود.

تتو و خالکوبی منجر به معافیت سربازی نمیشود

توفان ایرما در فلوریدا بر جای گذاشت ،منتشر کرد.
توفان «ایرما» مانند یک ارتش قدرتمند فلوریدا را درنوردید و ویرانیهای
گســتردهای را برجای گذاشت .ایرما ابتدا یکشنبه صبح به عنوان یک توفان
درجه  4به «فلوریداکیز» وارد شد ،سقف خانههای سیار را از جا کند و جادهها
را پر از زباله کرد .این توفان روز بعد در حد یک توفان گرمسیری ضعیف شد،
ولی باز هم سیل مرگباری را در «جکسونویل» به راه انداخت.
ایرما مستقیماً و با بیشترین قدرت به فلوریداکیز آمد .فرماندار فلوریدا -که
روز دوشنبه بر فراز این منطقه پرواز کرد -گفت« :همه جا ویران شده است.
تآور است».
امیدوارم همه زنده مانده باشند .آنچه میبینیم وحش 
در برخی مناطق فلوریدا برق ،تلفن و آب قطع شــده است .شهر میامی
نیز یکشنبه هدف وقوع بادهایی با سرعت  90مایل در ساعت قرار گرفت.
با این حال رسانههای آمریکایی گزارش دادند که با ادامه طوفان سهمگین
ایرما در ایالت فلوریدا در حال حاضر حدود  6/5میلیون نفر از ساکنان از برق
محروم هستند و عملیات گسترده امداد و نجات در این ایالت آغاز شده است.
ایرما تاکنون موجب کشــته شــدن  10نفر شــده و همچنان در حال
پیشروی است.
کاخ سفید گزارش داد که دونالد ترامپ نیز در آالباما به دلیل تندبادهای
شدید و جاری شدن سیل وضعیت اضطراری اعالم کرده است.
در پــی وقوع این طوفان هنوز  155هزار نفر در فلوریدا در پناهگاهها به
سر میبرند 6/5 ،میلیون نفر از برق محروم هستند و برخی از جزایر کارائیب
تخریب شدهاند .ایرما پیش از رسیدن به فلوریدا جزایر کارائیب را درنوردیده
و موجب بروز خسارات سنگین به این منطقه شد و مجموع تلفات این طوفان
تاکنون به  45نفر رسیده است.
بنا بر آخرین گزارشها در جورجیا ایرما جان دو نفر را گرفته است.
به گفته مقامات محلی ایالت جورجیا ،از قدرت مهیب ایرما کاسته شده
اما همچنان احتمال وزش بادهای خسارت بار و جاری شدن سیل وجود دارد.
بنابر اعالم مقامات محلی ایالت جورجیا ،دســتکم یک میلیون و ۲۰۰
هزار نفر در این ایالت در تاریکی به ســر میبرند.برخی کارشناسان خسارات
وارد شده را حدود  100میلیارد دالر تخمین زدهاند.
عمل جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده
فیلیپینی به چالشــی جدی برای متخصصان
دوقلوهای
تبدیل شده است.
فیلیپینیبرای
به گزارش دیلی میل ،دو دختر دوقلوی همسان
پزشکان جهان
فیلیپینی به نام جوی و جویس مگسینو ،از بدو تولد
چالش

دچار مشکل اتصال به همدیگر
از ناحیه جلوی پیشانی و بخشی
ازصورت بودهاند.
پزشکان اعالم کردهاند که
عمل جداسازی آنها امکانپذیر
اســت ،اما هزینه انجــام این
جراحی حــدود  ۷۵هزار پوند
و دارای ریســک باالیی است،
زیرا یک شریان خونی اصلی در
بخش متصل شــده وجود دارد که تاخیر در جداسازی آن میتواند به مرگ
هر دو کودک منجر شود.
وضعیت خانواده این کودکان به لحاظ مالی نابسامان است و درآمد پدر
آنها در روز تنها  ۶پوند است ،با این وجود تمامی اعضای خانواده تالش خود
را برای جمعآوری هزینه جراحی کردهاند.
اصلیترین دلیل اتصال دوقلو یا چند قلوها به همدیگر اختالالت ژنتیکی
است .براســاس آمارها میزان تولد چند قلوی به هم چسبیده درآمریکا یک
تولد از هر  ۱۰الی  ۲۰میلیون تولد است.
چون بســیاری از خانوادهها با انجام تصویربرداری سونوگرافی و مشاهده
ناهنجاری در جنین اقدام به ختم بارداری میکنند.
با وجود باال بودن هزینه جراحی خانواده این دختران از کشورهای مختلف
جهان از جمله انگلســتان ،آمریکا و هندوستان برای انجام جراحی رایگان و
کمک به فرزندانشان کمک خواستهاند.
پدر جوی و جویس میگوید به دنبال راهی تضمین شده و با ایمنی باال
برای جداسازی فرزندانش است و نمیخواهد آنها را از دست بدهد.
این دو خواهر اکنون به  ۱۰ســالگی رسیدهاند و به شدت میخواهند از
هم جدا شوند.
عالوه بر اتصال از ناحیه جلوی پیشانی یکی از دخترها دارای شکاف کام
است که باید پس از موفقیت آمیز بودن جراحی ،این مشکل نیز برطرف شود.
یک بار در سال  ۲۰۱۴پزشکان تالش برای جراحی را آغاز کردند ،اما به
دلیل خطرناک بودن و ریسک باالی مرگ یکی از دوقلوها این تالش به ثمر
نرســید.والدین این دختران امیدوارند روزی دختران آنها از هم جدا شوند و
زندگی طبیعی داشته باشند.

جریمه
فیسبوک
توسط
اسپانیاییها

یک نهاد نظارتی در اسپانیا فیسبوک را به
علت جمعآوری اطالعات شخصی کاربران خود
1/2میلیون یورو جریمه کرده است.
به گزارش سیانبیسی ،فیسبوک از این اطالعات
برای شناســایی دقیقتر ویژگیهای افراد و ارســال

تبلیغات هدفمند برای کاربران خود استفاده میکرد.
جریمه مذکور پس از آن صورت میگیرد که نهادهای نظارتی در اسپانیا،
بلژیک ،فرانســه ،آلمان و هلند تحقیقات مفصلی را در مورد نحوه گردآوری
و اســتفاده فیســبوک از دادههای خصوصی کاربران و میزان رعایت حریم
شخصی آنان به عمل آوردند.یک میلیون و  200هزار یورو جریمه فیسبوک
بخش ناچیزی از درآمد  ۸میلیارد دالری آن در سه ماهه دوم سال  ۲۰۱۷و
سرمایه آن در بازار سهام به میزان  ۴۳۵میلیارد دالر است.
مقامات اسپانیایی میگویند فیسبوک در سه مورد اطالعات جزئی کاربران
مانند جنســیت ،اعتقادات مذهبی ،سالئق شخصی و سابقه استفاده آنها از
مرورگرهای اینترنتی را بدون کسب اجازه کاربران مورد استفاده تبلیغاتی و
بازاریابی قرار داده است .فیسبوک هنوز در این زمینه واکنشی از خود نشان
نداده اســت.این مقامات از اینکه فیســبوک اطالعات کافی در مورد نحوه
استفاده از اطالعات جمعآوری شده کاربران را در اختیار آنان قرار نمیدهد
و دادههای یاد شــده را در اختیاراشخاص و شرکتهای ثالث قرار میدهد،
اظهار نارضایتی کردهاند .همچنین شــواهدی به دســت آمده دال بر اینکه
فیســبوک تا  ۱۷ماه بعد از آنکه برخی کاربران سابقش حسابهای کاربری
خود را در این شــبکه اجتماعی حذف کردهاند ،از حذف دادههای مربوط به
آنها خودداری کرده است.

جانشین سازمان وظیفه عمومی با رد شایعه
معافیت ســربازی به دلیل داشتن تتو بر روی
نیمی از بدن ،گفت :هیچیک از مشموالن خدمت
وظیفه ،به دلیل داشتن خالکوبی و تتو نیمی از
بدن یا تمام بدن ،از خدمت وظیفه عمومی معاف
نمیشوند.
سردار ابراهیم کریمی در گفتوگو با تسنیم ،بااشاره
به شایعات مطرح شده درباره معافیت سربازی به دنبال
خالکوبی و تتو بدن با رد این شایعات اظهار داشت :بر

اســاس قانون سازمان وظیفه عمومی ،خالکوبی و تتو
باعث معافیت از خدمت سربازی نمیشود.
جانشین سازمان وظیفه عمومی گفت :آنچه در این
بخش باعث معافیت فرد از خدمت سربازی میشود،
مشکالت و اختالالت روانی است.
وی خاطرنشــان کرد :بر اســاس قوانین سازمان
وظیفه عمومی ،معافیتهــا دارای ضوابط و مقررات
خاصی است و هیچ یک از مشموالن خدمت وظیفه،
به دلیل داشــتن خالکوبی و تتو نیمی یا تمام بدن ،از

خدمت وظیفه عمومی معاف نمیشوند.
گفتنی است ،سابقه مراجعات پزشکی و پروندههای
روانی ،سابقه بستری مرتبط با اختالالت روانی ،سابقه
خودکشــی ،ســابقه تتو و خالکوبی و سابقه مصرف
داروهای اعصاب و روان از جمله مالکهای تشخیص
ی و اختالل روانی است که در صورت تشخیص
بیمار 
پزشــکان و بر اســاس ماده  33قانون خدمت وظیفه
عمومــی ،معافیتهایی برای این مشــموالن در نظر
گرفته میشود.

کالهبرداری میلیاردی با فروش و اجاره مسکن به  50نفر

سرویس شهرستانها:
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان البرز از
دســتگیری صاحب یک امالکی در شــهر جدید
هشتگرد که با فروش و اجاره واحدهای مسکونی
به  50نفر از شــهروندان  ،مبلغ  10میلیارد ریال از
آنها کالهبرداری کرده بود خبر داد.
ســرهنگ «محمد کریم بیات» گفت  :درپی ارجاع
چندین فقره پرونده کالهبرداری از دادســراي عمومي و
انقالب شهرستان ســاوجبالغ به پلیس آگاهی ،پيگيري
موضوع در دستور کار ماموران اداره جعل و کالهبرداری
این پليس قرار گرفت.
وی افزود :در تحقیقات اولیه از شکات پرونده مشخص
شد که این افراد به منظور رهن ،اجاره و خرید منزل در
دام صاحب یک امالکی در شــهر هشتگرد گرفتار شده و
نامبرده با تملق و چربزبانی در پوشش اجاره و فروش خانه

بــه قیمت پایینتر از قیمت منطقه اقدام به کالهبرداری
میلیاردی از متقاضیان کرده است.
جانشــین فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه
متهم به علت پیگیریهای مکرر شــکات متواری شده و
هیچ ردی از خود بر جای نگذاشته بود اظهار داشت :با انجام
اقدامات اطالعاتی و پیگیریهای شــبانه روزی ماموران
پلیس آگاهی شهرستان ساوجبالغ ،در نهایت محرز شد
که متهم عالوه بر مالکیت بنگاه معامالت ملکی در شهر
جدید هشتگرد ،مسئولیت سه شرکت خدماتی در مناطق
مختلف کــرج را دارد ،بنابراین مناطق محل فعالیت وی
تحت کنترل و رصد مأموران قرار گرفت.
سرهنگ بیات اضافه کرد  :پس از چندین روز تحت
نظر قراردادن شــرکتهای خدماتی ،متهم در حالی که
قصد خروج از یکی از شرکتها را در شهر جدید هشتگرد
داشت شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر شد.

دادستان ساری خبر داد

این مقام انتظامی افزود :متهم پس از انتقال به پلیس
آگاهــی در تحقیقات تکمیلی ماموران اعتراف کرد که با
هویت جعلی در پوشش راهاندازی چندین شرکت خدماتی
و خریــد و فروش امالک اقدام بــه اجاره ،رهن و فروش
واحدهای مسکونی به چندین نفر بدون اطالع صاحبخانه
کرده و پس از تنظیم سند صوری و دریافت مبالغ فروش
یا اجــاره ،در مواجهه با اعتراض مــال باختگان با دادن
وعدههــای واهی تا مدتی آنها را راضی نگه میداشــت و
سپس متواری میشد .
جانشــین فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه
متهم تاکنون با این شیوه از  50نفر به مبلغ  10میلیارد
ریال کالهبرداری کرده است به شهروندان توصیه کرد از
خرید ملک به صورت قولنامهای اجتناب کرده و معامالت
خود را در بنگاه یا دفاتر اسنادی که دارای مجوز فعالیت
رسمی هستند به ثبت برسانند.

انهدام باند جعل و تهیه کارشناسیهای خالف برای آزادی زندانیان

دادســتان عمومی و انقالب مرکز مازندران از
انهدام باند جعل و تهیه کارشناسیهای خالف واقع
برای آزادی زندانیان در استان و دستگیری  ۹نفر
خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،حجتاالسالم اسداهلل جعفری
در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت :در این راستا تاکنون
 ۹نفر دســتگیر و به تحصیل بیش از  ۴۰میلیارد ریال از
خانواده زندانیان اقرار کردهاند.
وی افــزود :این باند متشــکل از تعدادی افراد عامی،
کارشناســان رسمی کانون و مرکز مشــاوران همچنین

کارشناسان قوهقضاییه و خبره بوده که با کارشناسیهای
خالف واقع و جعل دستور قضایی و اسناد ،نسبت به آزادی
زندانیان اقدام میکردند.
وی ادامه داد :با دســتور دادســتانی مرکز اســتان و
هماهنگی دادستانهای شهرستانهای محل وقوع جرم،
متخلفین طی یک عملیات پیچیده ،توسط ماموران حفاظت
و اطالعات دادگســتری مازندران با همــکاری اداره کل
اطالعات استان ،دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
جعفری با بیان اینکه ســه نفر از افراد دستگیر شده
از کارشناســان رسمی و خبره هســتند ،تاکید کرد :دو

کارشناس دیگر نیز در این رابطه احضار شده و چند تن از
متهمین که دراین خصوص نقش داشتهاند تحت تعقیب
قضایی قرار دارند.
حجتاالســام جعفری در خاتمه بــه خانوادههای
محکومین و زندانیان ،صاحبان اسناد و کارشناسان رسمی
نسبت به رعایت موارد قانونی هشدار داد و افزود :این گونه
فعالیتهای خالف قانون به صورت نامحســوس توســط
حفاظت و اطالعات دادگستری کل استان رصد میشود و
خانوادههای زندانی و محکومین باید امورشان را از مجاری
قانونی پیگیری کنند.

پستچی متجاوز دوباره به اعدام محکوم شد

مرد جوانی که با جعل عنوان «پستچی» اقدام
به تجاوز بــه  ۴۰زن و دختر جوان کرده و حکم
اعدامش در دیوانعالی کشور نقض شده بود ،در
شعبه  ۲۸دادگاه انقالب محاکمه و دوباره به اعدام
محکوم شد.
به گزارش تسنیم ،پرونده موسوم به پستچی متجاوز،
در تیر ســال  91با شکایت تعدادی از زنان و دخترانی
که مورد آزار و اذیت جنسی و سرقت اموال قرار گرفته
بودند ،مطرح شد و در نهایت پس از بررسیهای پلیسی،
متهم در یکی از روســتاهای شهرستان صومعهسرای
اســتان گیالن مورد شناسایی قرار گرفت و کارآگاهان
اداره شانزدهم دی ماه سال  92وی را در یک درگیری
دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.
پس از انتشار تصویر متهم در رسانهها ،تعداد شکات
این متهم به  40نفر رسید و بررسی زندگی خصوصی این
متهم هم نشان داد که او صاحب دو همسر و دو فرزند

است و مدتی در کارهای ساختمانی فعالیت داشته است.
نهایتاً بعد از انجام بازجوییها ،پرونده در دادسرای
ناحیه  21بررســی شــد و متهم به هر  40فقره تجاوز
اقرار کرد .متهم وقتی مقابل شاکیان قرار گرفت ،اتهام
خودش را قبول کرد و گفت :شیشه مصرف میکردم و
بــه همین دلیل چیزی به یاد نمیآوردم؛ چند روزی از
بازداشتم گذشت و آثار شیشه از بین رفت همه چیز یادم
آمد؛ تجاوزها را وقتی انجام میدادم که شیشه مصرف
میکردم؛ شیشه باعث میشد همه چیز را فراموش کنم،
دنیا دیگر برایم شکل دیگری داشت.
پرونــده این متهم با صدور کیفرخواســت به اتهام
افســاد فیاالرض از طریق ارتکاب اعمال منافی عفت و
تعرض و تجاوز به  40نفر از دختران و زنان شــوهردار،
برای رســیدگی به شعبه  71دادگاه کیفری یک استان
تهران ارســال شد ،اما با توجه به اتهام افساد فیاالرض
برای متهم ،قضات با صدور قرار عد م صالحیت پرونده

را به دادگاه انقالب ارسال کردند.
رسیدگی به این پرونده به شعبه  15دادگاه انقالب
بهریاست قاضی صلواتی محول شد و در نهایت پس از
تشکیل چندین جلسه ،دادگاه متهم را براساس ماده 286
قانون مجازات اسالمی مصوب  1392مفسد فیاالرض
تشخیص داد و به اعدام در مألعام محکوم کرد.
پرونده با اعتراض متهم به حکم صادره به دیوانعالی
کشور ارسال شد و شعبه دیوان نیز پس از بررسی ،حکم
صادره را نقض کرد و برای رسیدگی در شعبه ه م عرض
به دادگاه انقالب بازگرداند.
بنا به این گزارش ،شعبه  28دادگاه انقالب ب ه عنوان
شــعبه ه م عرض ،دوباره به اتهامات متهم این پرونده
رسیدگی کرد و پس از استماع شکایت شکات ،دفاعیات
متهم و بر اســاس قرائن و شواهد موجود ،وی را مفسد
فیاالرض شناخت و به اعدام محکوم کرد.
این حکم قابل اعتراض در دیوانعالی کشور است.

دادستان عمومی و انقالب استان کرمانشاه خبر داد

عرضه مشروبات الکلی با برند شرکت معروف تولید نوشابه در کرمانشاه

دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه از شناسایی
اعضای باندی خبر داد که به عرضه مشــروبات
الکلی با برند یک شــرکت معروف تولید نوشابه
اقدام میکردند.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمدحســین صادقی در
جمع خبرنگاران ،اظهار داشت :اخیرا باندی در کرمانشاه
شناسایی شده است که اعضای آن با استفاده از لیبلهای
شناخته شده مشروبات الکلی و دستگاه پلمب با مایعات
دست ساز ،اقدام به پر کردن بطریهایی با عنوان مشروب
و توزیع آن مینمودند که در حال حاضر آنالیز ترکیبات
مایع برای بررســی کارشناسی در دست اقدام است .وی

تسهیالت ۵۰میلیارد تومانی
بانک رفاه به مددجویان
کمیته امداد

س کمیته امــداد و مدیرعامل بانک رفاه به
رئی 
منظور اعطای تسهیالت قرضالحسنه اشتغالزایی
و مشاغل خانگی به مددجویان این نهاد تفاهمنامه
همکاری امضا کردند.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد امام خمینی(ره)،
مهندس سید پرویز فتاح ،رئیسکمیته امداد در این مراسم
بااشــاره به اینکه تفاهمنامه کمیته امداد و بانک رفاه برای
ایجاد تســهیل و تسریع در پرداخت تسهیالت  ۵۰میلیارد
تومانی بانک رفاه به مددجویان اســت ،گفت :بر این اساس
سقف تسهیالت فردی از  ۱۵میلیون تومان به  ۲۰میلیون
تومان و رقم تسهیالت طرحهای کارفرمایی از  ۷۵میلیون
تومان به  ۱۰۰میلیون تومان افزایش یافته است.وی افزود:
با همکاری این بانک  ۲۴هزار و  ۶۷۲طرحاشتغالزایی برای
نیازمندان ایجاد و زمینه خروج  ۱۷هزار و  ۹۴۳خانوار تحت
حمایت کمیته امداد فراهم شده است.

افــزود :عالوه بر این ،گروه دیگری نیز که از برند یکی از
شرکتهای معروف تولید نوشابه برای عرضه مشروبات
الکلی ســوء اســتفاده میکردند شناســایی شد .وی از
شناسایی و دستگیری ماموری قالبی در کرمانشاه خبر
داد کــه با غصب عنوان مامــور ،در پارک غربی و پارک
کوهستان از جوانان باج خواهی میکرد .صادقی در ادامه
از افرادی که در این خصوص شــکایتی دارند و یا با این
شگرد ،بزه دیده واقع شده اند ،خواست برای طرح شکایت
و شناسایی متهم به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی
و انقالب کرمانشاه مراجعه کنند.
وی در ادامه به موضوع پرونده کالهبرداری میلیاردی

موســوم به گلیم و گبه کرمانشاهاناشاره کرد و عنوان
داشــت :امیدواریم بزودی مقدمات محاکمه متهم این
پرونده در دادگاه فراهم شود و علنی و یا غیرعلنی بودن
دادگاه به تشخیص دادگاه خواهد بود.
مدعی العموم کرمانشاه از تشکیل پروندههای دیگری
با موضوع مشــابه اما در قــواره کوچکتر از حیث تعداد
مالباختگان و دامنه اقدامات مجرمانه خبر داد و گفت :از
جمله این پروندهها مربوط به شخصی است که با وعده
پرداخت سودهای غیر متعارف مبادرت به جذب دویست
میلیارد ریال از مردم نموده که در حاضر در بازداشت به
سر میبرد.

قاتل مامور نیروی انتظامی استان گلستان
به زودی قصاص میشود

رئیسکل دادگستری استان گلستان گفت:
با استیذان و اجازه اجرای حکم قصاص از سوی
رئیسقوه قضاییه ،قاتل مامور نیروی انتظامی
استان گلستان به زودی قصاص میشود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از گرگان ،هادی
هاشــمیان اظهار داشــت :حکم قصاص این فرد که
مهر پارسال مامور نیروی انتظامی استان گلستان را
به شــهادت رساند ،پیش از این در دیوان عالی کشور
تائید شده بود.
رئیسکل دادگستری استان گلستان تصریح کرد:
ایــن فرد به اتهام ،زورگیری ،تیراندازی با اســلحه و
ایجاد رعب و وحشت در بین مردم ،از سوی ماموران
نیــروی انتظامی تحت تعقیب بود که در این تعقیب
وگریز متهم  5مامور نیروی انتظامی را زخمی کرد که

یکی از آن ماموران به نام گروهبان یکم حسین دیلم
کتولی بر اثر شدت جراحات وارده ،به شهادت رسید.
وی افزود :قاتل و دیگر متهم که تحت تعقیب بودند
همان روز دســتگیر و پرونده آنان برای رسیدگی به
شعبه بازپرسی دادسرای آققال فرستاده شد.
هاشــمیان ادامه داد :پرونــده قاتل پس از صدور
قرار مجرومیت و کیفرخواســت ،برای رســیدگی به
شعبه یک کیفری یک استان فرستاده شد که در این
شــعبه ،متهم به قصاص نفس محکوم و پرونده برای
تائید حکم قصاص به دیوان عالی کشور ارسال شد.
رئیسکل دادگستری استان گلستان افزود :با تایید
حکم قصاص در دیوان عالی کشور و استیذان (اجازه
اجرای حکم قصاص) از سوی رئیسقوه قضاییه ،این
حکم به زودی اجرا میشود.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی:

ميزان جرايم در کشور
 4درصد کاهش يافت

رئيس پليس پيشگيري نیروی انتظامی کشور
گفت :خوشبختانه در پنج ماهه امسال تمامي
جرايم در کشور نســبت به مدت مشابه سال
گذشته چهار درصد کاهش يافته است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از اردبیل ،سرتیپ
محمد شرفی در جمع خبرنگاران در اردبیل با اشاره به
تالش همه جانبه نیروی انتظامی در بخشهای مختلف
افزود :سرقت در کشور نسبت به سال گذشته دو درصد
کاهش یافته اســت ،رئیسپلیس پیشگیری ناجا از
کاهش سرقتهای مسلحانه و شرارت در کشور خبر
داد و بااشــاره به اینکه تخلفات راهنمایی و رانندگی
در کشــور آمار باالیی دارد تصریح کرد :کاهش این
تخلفات نیازمند فرهنگ سازی است تا بتوانیم شاهد
کاهش تخلفات رانندگی در کشور باشیم.
وی یکــی از اولویتهــای نیــروی انتظامــی را
جایگزینی پلیس سیار با کالنتریها دانست و بیان کرد:
هم اکنون مطالعات این طرح انجام شده که میتواند
در صورت تحقیقات الزم و اساسی بسیار موثر باشد.

عامل شهادت مامور نیروی انتظامی
به هالکت رسید

رئیس پلیس کهگیلویه و بویراحمد گفت:
کوروش پورسیامک قاتل ،شرور و جانی سابقهدار
و عامل شهادت شهید سرگرد فرزادیان مامور
نیروی انتظامی به هالکت رسید.
ســرتیپ مهدی انصاری در گفتوگو با خبرنگار
تسنیم در یاسوج اظهار داشت :این قاتل و شرور پس
از شناسایی مخفیگاهش در شهرستان کهگیلویه در
یک درگیری مسلحانه با ماموران نیروی انتظامی به
هالکت رســید و در این عملیات هیچگونه آســیبی
متوجه ماموران پلیس نشد.

قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

درصد قابل توجهی
از کارگران مواد مخدر
مصرف میکنند

تبریز -خبرنگار کیهان:
بین  15تا  26درصد کارگران کشور آلوده به مواد
مخدر هستند.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ،در جمع
خبرنگاران گفت :در برخی استانها  15تا  18و در برخی دیگر
بین  20تا  26درصد کارگران مواد مخدر مصرف میکنند.
ســرتیپ «علی مؤیدی» افزود :اغلب این کارگران ،به
مواد مخدر سنتی معتاد هستند.
مؤیــدی تصریح کرد :برنامههای آموزشــی مرتبط به
مــواد مخدر ،در کارخانجــات و واحدهایی که بیش از 50
کارگر دارند ،برگزار میشــود.این مقام مسئول با اشاره به
آســیبپذیریها در امر اعتیاد در جامعه کارگری کشور از
وجود نگرانی جدی نسبت به مصارف در مواد مخدر صنعتی و
روانگردانها خبر داد .وی که برای شرکت در همایش شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به تبریز سفر کرده است به
شــدت به انتقاد از مباحث مربوط به کوپنیسازی مصرف
مواد مخدر در کشور پرداخت و طراحان آن را دوستان ناآگاه
خواند و گفت :این بحث ،اصوالً حرف درستی نیست .چنین
مسئلهای در کشور شدنی نیست و در حاکمیت هم وجود
ندارد .کوپنی کردن مواد مخدر حرفی خام بود که توســط
برخی از دوستان ناآگاه ،مطرح شد.مؤیدی با اشاره به این که
 75درصد کشفیات مواد مخدر در مرزها و اطراف آن صورت
میگیرد و در آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان برای
مبارزه با مواد مخدر ،به صورت ویژه عمل شده است از کشف
 367تن مواد مخدر در ســال جاری خبر داد و گفت :این
مقدار نسبت به سال قبل تا  11درصد افزایش نشان میدهد.
وی خواستار ارائه آموزشهای پیشگیری از مواد مخدر
توسط معلمین به مدت  10دقیقه در هر یک ساعت کالس
درس آنان شد.

 ۳۹نفر از عامالن
تیراندازی در خوزستان
دستگیر شدند

فرمانده انتظامی استان خوزستان از شناسایی
و دستگیری  ۳۹نفر از عامالن تیراندازی و کشف
 ۱۶قبضه سالح در سطح خوزستان خبر داد.
به گــزارش خبرگــزاری مهر ،ســرتیپ حیدر
عباسزاده گفت :در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت
اجتماعی و برخــورد قاطعانه با برهمزنندگان نظم و
امنیت شهروندان در سطح استان ،ماموران پلیس با
انجام اقدامات اطالعاتی و پلیســی ،مخفیگاه  ۳۹نفر
را که با تیراندازی موجب ســلب آســایش و آرامش
شهروندان شده بودند را در سطح استان شناسایی و
با هماهنگی مراجع قضائی طی چند عملیات ضربتی
ظرف  ۴۸ســاعت گذشته در مخفیگاهشان دستگیر
کردند.عبــاسزاده اظهار کرد :در بازرســی دقیق از
مخفیگاه متهمان  ۱۳قبضه اسلحه شکاری ،دو قبضه
کالشنیکف ،یک قبضه کلت کمری ،تعداد یک هزار و
 ۱۵۰عدد فشنگ شکاری و  ۲۱۶عدد فشنگ جنگی
کالشینکف کشف شد.

پدر خشمگین بعد از قتل
دخترانش خودکشی کرد!

مرد میانسالی که در منطقه تهرانپارس دو دختر
خود را به طرز فجیعی به قتل رسانده بود ،به زندگی
خود پایان داد.
به گزارش مرکز اطالعرســانی پلیس تهران بزرگ ،در
حوزه کالنتری  126تهرانپارس بامداد دیروز مردی  48ساله
به وسیله چاقو دو دختر  19و  22ساله خود را به قتل رساند
و خود نیز با خوردن قرص برنج اقدام به خودکشی کرد.
بر اســاس اطالعات موجود ،قاتل با همســرش دارای
اختالف بوده و همسر وی بیش از یک ماه قبل خانه را ترک
کرده بود.قاتل بعد از ارتکاب قتل در تماس تلفنی با خواهر
خود موضوع را طرح و بعد از آن اقدام به خودکشی میکند.
قاتل که در بیمارســتان تحت درمــان بود ،علیرغم
مراقبتهای ویــژه فوت کرد.در بررســی دقیقتر صحنه
جنایت ،کارآگاهان با دستنوشتهای از عامل جنایت مواجه
شدند که در آن نوشته شده بود «به دلیل اختالفات شدید
با همسرم و خانوادهاش تصمیم گرفتم تا به زندگی خود و
بچههایم خاتمه دهم».

حوادث کوتاه از کشور

انهدام باند سارقان مسلح

زاهدان -خبرنگار کیهان :فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر ،از دستگیری
و انهدام باند سارقان مسلح و کشف  10فقره سرقت در این رابطه خبر داد.
ســرهنگ «دوستعلی جلیلیان» گفت :در پی وقوع چندین فقره سرقت
مسلحانه موتورسیکلت و تلفن همراه و در پی اطالعات و اخبار به دست آمده و
کار اطالعاتی و با هدف مبارزه با سارقان و افزایش امنیت در سطح شهرستان،
ماموران انتظامی این فرماندهی  4نفر از سارقان مسلح را شناسایی و از محل
اختفا و تردد آنها مطلع شدند.
وی اظهار داشت :پس از هماهنگی با مقام قضایی و اعزام ماموران به محل
و محاصره کامل و مسدود کردن مسیرهای فرار ،در یک عملیات غافلگیرانه
سارقان دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر گفت :از مخفیگاه این متهمان یک
فقره کلت کمری به همراه یک تیغه خشاب و مقادیری مهمات کشف شد.

کشف سوخت قاچاق

سرویس شهرستانها :فرمانده انتظامی شهرستان مهرستان از کشف 29
هزار لیتر سوخت قاچاق و دستگیری دو قاچاقچی در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ «اسماعیل منصوری» گفت :ماموران انتظامی این فرماندهی حین
گشتزنی در محورهای مواصالتی به دو دستگاه تانکر حامل سوخت مشکوک
و جهت بررسی بیشتر این خودروها را متوقف کردند.
وی افزود :ماموران در بازرسی از این خودروها  29هزار لیتر سوخت قاچاق
از نوع «نفتگاز» کشف و در این رابطه دو قاچاقچی را نیز دستگیر کردند.

 4کشته و مصدوم در سانحه رانندگی

ســاری -خبرنگار کیهان :واژگونی پراید یک کشته و  3مصدوم برجای
گذاشت.
اشکپور سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مازندران
گفت :در پی واژگونی خودروی پراید در کوی اصحاب ساری یک پیرمرد 80
ســاله در دم جان باخت و یک آقای  49ســاله و خانم  46ساله و پسربچه 5
ساله مصدوم شدند.
ســخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مازندران گفت:
مصدومان این حادثه توســط تیمهای اورژانس اعزامی به بیمارســتان امام
خمینی(ره) منتقل شدند.

تصادف  1قربانی گرفت

تبریــز -خبرنگار کیهان :برخورد یک دســتگاه تریلی با تریلی خراب در
آزادراه تبریز -تهران  2کشــته و مجروح بجای گذاشت .در این حادثه راننده
تریلی دارای نقص فنی که در آزادراه متوقف شــده بود در دم جان باخت و
راننده تریلی ضارب مجروح به بیمارستان منتقل شد.

دستگیری کالهبردار  30میلیاردی

تنکابن -تســنیم :فرمانده انتظامی از شناسایی و دستگیری کالهبردار
حرفهای  30میلیارد ریالی خبر داد.
سرتیپ سیدمحمود میرفیضی اظهار داشت :در پی کسب خبر و گزارشی
مبنی بر حضور زنی به نام ج -پ اهل استان اردبیل ،دارای سابقه کالهبرداری
و اخالل در نظام اقتصادی کشــور در تنکابن ،موضوع به طور ویژه در دستور
کار فرماندهی انتظامی شهرستان قرار گرفت.
وی افزود :با انجام اقدامات اطالعاتی و تحقیقات گســترده پلیســی ،رد
متهمه در یکی از مناطق مســکونی شــهر شناسایی شــد و ماموران پلیس
آگاهــی با هماهنگی قضایی این فــرد را مورد تعقیب و مراقبت قرار دادند و
وی را دستگیر کردند.
میرفیضی خاطرنشــان کرد :در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد این
زن با وعده دروغین ارائه تسهیالت بانکی و فروش خودروهای اقساطی از 200
شهروند در استان اردبیل بیش از  30میلیارد ریال کالهبرداری کرده است.

اعدام قاتل

کرمانشاه -مهر :قاتل  27ساله اسالمآباد غرب با حضور مقامات قضایی و
انتظامی در مأل عام به دار مجازات آویخته شد.
این قاتل شامگاه اردیبهشت امسال دختری را در اسالمآباد غرب به قتل
رسانده بود.
حوالی ساعت  20شامگاه  12اردیبهشت  96روبروی بانک رفاه کارگران در
مرکز شهر اسالمآباد غرب دو نفر خانم(مادر و دختر) توسط جوانی مسلح مورد
حمله مسلحانه قرار گرفته که دختر در اثر اصابت گلوله در محل به قتل رسید
و مادر وی به شدت مجروح شده و با حال وخیم به بیمارستان انتقال یافت.
در تحقیقات مشــخص شد ،این قاتل خواستگار مقتول بوده که به علت
مخالفتهای دختر و خانوادهاش ،تصمیم به قتل وی میگیرد.

امحای  80تن پودر و قرص غیرمجاز

بوشــهر -مهر :فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت 80 :تن پودر و قرص
غیرمجاز در شهرستان دیلم امحا شد.
سرتیپ خلیل واعظی اظهار داشت :در پی کشف و توقیف محموله بزرگ
 80تنی قرص و پودر نیروزا به ارزش  70میلیارد ریال در دیلم با هماهنگی
الزم محموله کشف شده امحا و به آتش کشیده شد.
وی افزود :در همین ارتباط یک نفر قاچاقچی ســابقهدار دســتگیر و به
مراجع قضایی معرفی شد.

کشف کاالی قاچاق

اهواز -فارس :فرمانده مرزبانی خوزستان گفت :با تالش ده روزه دریابانان
خوزستان در پایگاههای آبادان و ماهشهر ،از ورود بیش از  130میلیارد ریال
کاالی خانگی قاچاق به بازارهای داخلی کشور جلوگیری شد.
ســرتیپ عبداهلل نظرپور افزود :مرزبانان مســتقر در پایگاههای دریابانی
ماهشــهر و آبادان ،با انجام  19عملیات ثمربخش موفق شدند با توقیف 16
فروند شــناور تجاری و سه دســتگاه کامیون حامل کاالی خانگی قاچاق در
آبهای شمالی خلیج فارس و مسیرهای ساحلی استان 130 ،میلیارد و دویست
میلیون ریال انواع کاالی خارجی قاچاق را کشف کنند.
فرمانده مرزبانی خوزستان با اشاره به دستگیری  95متهم در این رابطه،
گفت :این کاالها شــامل انــواع یخچال فریزر خانگی ،کولر گازی ،ماشــین
لباسشویی ،ماشین ظرفشویی ،انواع تلویزیونهای الایدی ،هزاران تخته پتوی
خارجی ،مقادیر زیادی شکر ،انواع دوچرخه و صدها قلم لوازم آرایشی قاچاق
است که بدون مجوز قانونی از طریق کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تهیه
و به منظور ورود به بازارهای داخلی به مقصد بنادر هندیجان ،ماهشهر ،آبادان
و خرمشهر بارگیری شده بود.

 5کشته بر اثر انفجار تانکر سوخت

مشهد -مهر :سخنگوی جمعیت هالل احمر خراسان رضوی گفت :برخورد
خودرو پژو با تانکر حمل سوخت باعث ایجاد انفجار و کشته شدن راننده تانکر
و چهار سرنشین پژو شد.
مجتبی محمودی افزود :این سانحه در جاده چناران به قوچان اتفاق افتاد
و نیروهای امدادی و آتش نشــانی پس از اطفای حریق پیکر حادثه دیدگان
را از داخل وسایل نقلیه خارج کردند .بنابر این گزارش نیروهای فنی در حال
بررسی علت وقوع تصادف هستند.

حمله گرگها به گله

ایالم -مهر 22 :رأس بز یک دامدار ســیروانی به علت حمله گرگها تلف
شــدند.این حادثه در کوههای فالرنگ مانشت استان ایالم اتفاق افتاده است.
این خبر توسط نیروی انتظامی تأیید شده است.

کشف محموله قاچاق

سرویس شهرستانها :فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف محموله
یک میلیارد ریالی کاالی قاچاق در محورهای مواصالتی اســتان خوزستان
خبر داد.
سرتیپ «حیدر عباسزاده» در بیان جزئیات این خبر گفت :در راستای
اجرای طرح تشدید مبارزه و برخورد قاطع با پدیده شوم قاچاق ،مأموران ایست
و بازرســی پل زال شهرستان اندیمشــک با کنترل خودروهای عبوری ،یک
دستگاه کامیون کشنده را که حامل مقادیر زیادی بار قاچاق بود ،متوقف کردند.
وی افــزود :در بازرســی از بار این کامیون مقادیــر زیادی لوازم منزل و
آشپزخانه فاقد هرگونه مدارک گمرکی کشف شد.
ســرتیپ عباسزاده در ادامه افزود :کارشناسان ارزش ریالی این محموله
قاچاق را یک میلیارد ریال برآورد کردهاند و در این رابطه یک نفر دستگیر و به
همراه کاالهای قاچاق مکشوفه پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

