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سال بیست و سوم شماره 6463

جزئیات دستگیری متهم اصلی سکه ثامن و همسرش
رییــس پلیــس فتــای ناجــا جزئیــات دســتگیری متهــم اصلــی
ســکه ثامــن و همســرش را تشــریح کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســردار ســیدکمال  هادیانفر در نشســت
خبــری صبــح دیــروز خــود در بــاره دســتگیری متهــم اصلــی
ســکه ثامــن اظهارکــرد :از حــدود دو ســال قبــل فــردی بــه
نــام زاهــدی فــرد ،در یکــی از شهرســتانهای کشــور مجــوز
فعالیــت خــود بــرای خریــد و فــروش ســکه را دریافــت کــرد،
امــا مدتــی بعــد فعالیــت خــود را بــه فضــای مجــازی و دیگــر
شــهرهای کشــور از جملــه تهــران گســترش داد.
وی بــا بیــان اینکــه بیــش از  ۳۵هــزار نفــر عضــو ایــن
ســایت بودنــد ،افــزود :حــدود  ۶۰۰۰نفــر هــم در ایــن ســایت
تراکنــش مالــی داشــتند.

تبریــز را دارای بیشــترین مالباختــه در پرونــده ســکه ثامــن
اعــام کــرد و افــزود :ایــن فــرد کامــا بــا برنامــه ریــزی در
تاریــخ  ۲۳شــهریورماه بــه دوبــی رفتــه و از آنجــا بــه کشــور
ثالــث گریختــه بــود کــه بــا هماهنگــی بــه موقــع پلیــس فتــا،
دســتگاه قضایــی و دســتگاه دیپلماســی ایــن فــرد دســتگیر
شــد و بــه کشــور منتقــل شــد.
هادیانفــر بــا بیــان اینکــه متهــم از مدتهــا قبــل برنامــه
فــرار خــود و همســرش را چیــده بــود ،گفــت :ایــن فــرد
حتــی پــس از دســتگیری اعــام کــرد کــه زمــان فــرارش
از کشــور را طــوری برنامــه ریــزی کــرده بــود کــه کشــور
درگیــر تعطیــات تاســوعا وعاشــورای حســینی باشــد ،امــا
خوشــبختانه مأمــوران مــا لحظــه بــه لحظــه ایــن فــرد را

رییــس پلیــس فتــای ناجــا در بــاره نحــوه فعالیــت ایــن
ســایت ،گفــت :در ایــن ســایت فضایــی تحــت عنــوان
ســیگنال بــه وجــود آمــده بــود کــه کاربــران هرچــه بیشــتر
فعالیــت میکردنــد ،بــه عنــوان افــراد موفــق در ســایت
معرفــی میشــدند .بــه طوریکــه در ایــن میــان فــردی
شناســایی شــد کــه  ۱۰۰میلیــون ســرمایهگذاری کــرده و
بعــد از ســه مــاه ســرمایهاش بــه هفــت میلیــارد افزایــش
یافتــه بــود.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن ســایت بحــث تبــادل فیزیکــی
ســکه مطــرح نبــود ،ادامــه داد :ایــن فــرد ســایت را بــه حالــت
یــک ســایت قماربــازی تبدیــل کــرده و افــراد تنهــا امتیــاز
ســکه را تحــت عنــوان ثامــن خریــداری میکردنــد ،امــا
در واقــع ســکه و طالیــی بــه آنــان داده نمیشــد و افــراد
در ســود آن ســهیم میشــدند کــه البتــه ســودی بــه آنــان
پرداخــت نمیشــد.
هادیانفــر در بــاره مبالغــی کــه در مــورد ســکه ثامــن مطــرح
میشــود ،گفــت :مبالغــی کــه تحــت عنــوان  ۱۰هــزار
تــا ۱۵هــزار میلیــارد تومــان مطــرح میشــود صحیــح
نیســت وعمدتــا از ســوی ضدانقــاب مطــرح میشــود،
گزارشهــای مــا  ۱۷۰۰میلیــارد تومــان تراکنــش بــود کــه
تاکنــون  ۱۸۰۰نفــر از مالباختــگان آن شناســایی شــده و بــه
فتــا یــا مرجــع قضایــی مراجعــه کردهانــد.
وی افــزود :ایــن افــراد مدعــی هســتند مبالغــی از  ۱۰میلیــون
تومــان تــا  ۱۰میلیــارد تومــان از آنــان کالهبــرداری شــده
اســت.
رییــس پلیــس فتــای ناجــا شــهرهای تهــران ،مشــهد و

رصــد میکردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه همســر ایــن فــرد نیــز در کشــور ثالــث
دســتگیر شــده و در فــرودگاه تبریــز بــه کشــور تحویــل داده
شــد ،خاطرنشــان کــرد :ایــن فــرد و همســرش در  ۳۱بانــک
کشــور حســاب داشــتند کــه  ۸۰میلیــارد تومــان پــول نقــد در
آنهــا بــود کــه امــوال ایــن فــرد نیــز توقیــف شــد.
رئیــس پلیــس فتــای ناجــا همچنیــن از دســتگیری شــش
متهــم اصلــی ســکه ثامــن خبــر داد و گفــت :شــش نفــر از
همدســتان ایــن فــرد نیــز دســتگیر شــدند و حتــی طــراح
ایــن ســایت نیــز  7میلیــارد تومــان بــرای طراحــی آن پــول
گرفتــه بــود.
هادیانفــر بــا بیــان اینکــه ایــن اقــدام یــک نــوع
کالهبــرداری و مصــداق بــارز قماربــازی اســت گفــت:
متاســفانه مجوزهــای الزم از ســوی صنــف مربوطــه از آن
شهرســتان و وزارت صمــت کــه ایــن نهــاد را صــادر کــرده
بــود در اختیــار ایــن ســایت قــرار گرفتــه ،امــا ایــن فــرد بــا
ســوء اســتفاده از ایــن مجوزهــا کار دیگــری کــرده بــود و
متاســفانه نهادهــای صــادر کننــده مجــوز نیــز نظارتــی
بــر فعالیــت ایــن فــرد نداشــتند .وی بــا بیــان اینکــه عــدم
نظــارت دســتگاههای صــادر کننــده ،مجــوز را بــه دســتگاه
قضایــی منتقــل کردیــم ،خاطرنشــان کــرد :بــر اســاس قانــون
مبــارزه بــا پولشــویی وزارت اقتصــاد موظــف بــوده کــه
بــر فعالیــت ایــن ســایت نظــارت کنــد امــا کــم کاری کــرده
از ســوی دیگــر ایــن مجوزهــا ســبب اعتمــاد نســبی مــردم
بــه ایــن ســایت شــده بــود.
رئیــس پلیــس فتــای ناجــا بــا اشــاره بــه فعالیــت دو ســاله

دستگیری کالهبردار تلفنی در بجنورد
رئیـس پلیـس «فتـا»ی خراسانشـمالی از
شناسـایی و دسـتگیری فـردی که بـا انجام
تمـاس تلفنـی نسـبت بـه کالهبـرداری از
شـهروندان اقـدام میکـرد ،خبـر داد.
به گـزارش ایسـنا و به نقل از پایـگاه خبری
پلیـس ،سـرهنگ «علـی اعتمادی» بـا اعالم
جزئیـات ایـن خبـر گفـت :در پـی مراجعـه
شـماری از شـهروندان بـه این پلیـس مبنی
بـر اینکـه بـه طـرز مشـکوکی از حسـاب
بانکـی آنـان مبالـغ هنگفتی برداشـت شـده اسـت بالفاصلـه موضوع بـا جدیت در دسـتور
کار مأمـوران ایـن پلیـس قـرار گرفت.
وی افـزود :در بررسـی و تحقیقـات اولیـه همچنیـن اظهـارات شـکات مشـخص شـد
کالهبـردار بـا فـرد موردنظـر خـود تمـاس تلفنـی برقـرار کـرده و عنـوان میکنـد کـه فرد

خروج قطار از ریل در هند  5کشته برجا گذاشت
در پـی منحرف شـدن یک قطار مسـافربری
از ریـل در هنـد دسـتکم پنـج تـن جـان
خـود را از دسـت دادند.
بـه گـزارش ایسـنا ،در حادثـه خارج شـدن
قطـار مسـافربری از ریل که صبـح دیروز در
ایالـت اوتارپـرادش اتفـاق افتـاد دسـتکم
پنـج تـن کشـته و تعـداد  ۳۰نفـر دیگـر
مجروح شـدند.
در پـی منحـرف شـدن ایـن قطـار از ریـل
فعالیـت تمام خطوط مسـیر راهآهـن متوقف
شـد و مقامـات محلـی معتقدنـد احتمـال افزایـش تلفـات حادثه وجـود دارد.
بنابـر گـزارش اسـپوتنیک ،علـت وقـوع ایـن حادثـه مرگبـار مشـخص نیسـت .هرچنـد،
مقامـات محلـی تیـم ضـد تـرور را بـه محـل حادثـه اعـزام کردهانـد.

جلیقه ماموران پلیس
به دوربین مجهز میشود
شـرکت "آکسـون" ،نوعـی دوربیـن ارائـه
داده اسـت کـه روی جلیقه ضـد گلوله پلیس
نصب میشـود و بـه صورت زنـده از حوادث
فیلمبـرداری میکنـد.
به گزارش ایسـنا و به نقل از فسـت کمپانی،
شـرکت فنـاوری "آکسـون"(،)Axon
دوربینـی ارائه داده کـه روی جلیقه ضدگلوله
مامـوران پلیـس نصـب میشـود و قابلیـت
فیلمبـرداری دارد.
بـا کمـک دوربین جدید آکسـون موسـوم به
"آکسـون بـادی  ،)3 Axon Body("3مامـوران پلیـس میتوانند از مکانهـای مورد نظر
خـود فیلمبـرداری کننـد و آنهـا را به صـورت زنده بـرای همکاران خـود بفرسـتند .این کار،
آگاهـی و امنیـت مامـوران پلیـس را افزایـش میدهـد و بـه گسـترش حـوزه نظـارت آنها
کمـک میکند.
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ســایت ســکه ثامــن افــزود :تــا پیــش از التهابــات بــازار ایــن
ســایت چنــدان رونقــی نداشــت ،امــا پــس از بــروز نوســانات
در بــازار مشــتریان ایــن ســایت افزایــش یافتــه چــرا کــه بــا
افزایــش قیمــت ســکه و طــا ارزش ســرمایهگذاریها نیــز
افزایــش مییافــت.
هادیانفــر در پاســخ بــه پرســش ایســنا مبنــی بــر اینکــه آیــا
صــدور مجــوز بــرای فعالیــت ایــن ســایت غیــر قانونــی بــوده؟
اظهارکــرد :مجــوزی کــه ایــن ســایت دریافــت کــرده بــرای
فعالیتــی کــه بعدهــا انجــام داده نبــوده اســت و اتفاقــا انتقــاد
مــا از عــدم نظــارت نیــز مربــوط بــه همیــن مــورد اســت،
چــرا کــه ایــن فــرد ابتــدا از صنــف مربوطــه مجــوز خریــد و
فــروش خــرد طــا را دریافــت کــرده و ســپس بــرای خریــد و
فــروش اینترنتــی مجــوز اینمــاد گرفتــه ،امــا در ادامــه بحــث
خریــد و فــروش طــا مطــرح نبــوده و ایــن فــرد تنهــا بــه
شــکل کالهبــرداری و قماربــازی فعالیــت کــرده اســت.
هادیانفــر در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان
اینکــه متهــم اصلــی ســکه ثامــن بخشــی از پولهــا و امــوال
کالهبــرداری شــده را از کشــور خــارج کــرده اســت گفــت:
بایــد بــرای اســترداد ایــن امــوال اقدامــات الزم صــورت
بگیــرد.
وی در بــاره مبالــغ کالهبــرداری شــده نیــز خاطرنشــان
کــرد :خــود "زاهدیفــر " مبالغــی را مطــرح میکنــد کــه
همســرش نیــز یکســری مبلــغ را مطــرح کــرده اســت امــا
بــرای پلیــس عدلــه مهــم اســت بــه همیــن دلیــل مــا در
حــال ریــکاوری و بررســی ســرورهای ایــن ســایت در تهــران
و مشــهد هســتیم.
بــه گفته  هادیانفــر تنهــا در یــک مــورد متهــم  ۵۰میلیــارد
تومــان را از کشــور خــارج کــرده کــه اقدامــات بــرای اســترداد
ایــن مبلــغ در حــال انجــام اســت.
وی همچنیــن در بــاره رســانهای شــدن ماجــرای دســتگیری
ایــن فــرد نیــز گفــت :رســانهای شــدن خبــر آمــدن ایــن فــرد
بــه کشــور ســبب شــد تــا آســیبهایی را در رســیدگی بــه
ایــن پرونــده ببینیــم و مشــکالتی را بــرای مــا ایجــاد کــرد،
بــا ایــن وجــود مــا در حــال رســیدگی و بررســی ایــن پرونــده
هســتیم و تحقیقاتمــان همچنــان در ایــن زمینــه ادامــه دارد.
هادیانفــر در بــاره اســترداد و دســتگیری ایــن فــرد نیــز
گفــت :خوشــبختانه بــا هماهنگــی بــه موقــع میــان دســتگاه
قضایــی ،پلیــس ،اینترپــل و دســتگاه دیپلماســی رونــد
اســترداد ایــن فــرد بــه ســرعت انجــام شــد بــه طــوری کــه
متهــم طــی پنــج روز دســتگیر و بــه کشــور منتقــل شــد کــه
بــه نظــر میرســد در مــورد دیگــر متهمــان اگــر چنیــن
هماهنگــی انجــام شــده بــود مــا زودتــر میتوانســتیم مــوارد
دیگــر را نیــز دســتگیر کنیــم.
وی در پاســخ بــه پرســش خبرنــگاری مبنــی بــر اینکــه
بــه نظــر میرســد کــه مقامــات غیــر دولتــی راحتتــر از
مقامــات دولتــی فــراری از کشــور دســتگیر میشــوند چــرا
کــه در مــورد خــاوری چنیــن اقداماتــی انجــام نشــد گفــت:
از نظــر پلیــس مجــرم ،مجــرم اســت و فرقــی نمیکنــد کــه
چــه مقامی    داشــته باشــد .بنابرایــن مجــرم فــراری دولتــی و
غیــر دولتــی نداریــم ،امــا اگــر هماهنگیهــا بهتــر انجــام
شــده بــود قطعــا در مــوارد دیگــر نیــز بــه نتایجــی نیــز
میرســیدیم.
وی در بــاره وضعیــت ســایتهای مشــابه نیــز اظهارکــرد:
حــدود  ۸ســایت دیگــر نیــز کــه فعالیتــی شــبیه بــه ســکه
ثامــن داشــته و عینــا ماننــد آن نبودنــد از ســوی مرکــز
پیشــگیری پلیــس فتــا شناســایی شــده و در حــال رصــد
هســتند کــه طــی روزهــای آینــده بــا هماهنگــی مقــام
قضایــی دســتورات الزم در مــورد آنــان اتخــاذ خواهــد
شد.

در قرعهکشـی مسـابقات قرآنـی برنـده جایـزه نقـدی کمکهزینه سـفر به عتبـات عالیات
شـده و پـس از آن بـا فریـب دادن شـخص وی را پـای دسـتگاه عابـر بانـک کشـانده و با
راهنماییهـای غلـط و پیچیـده نسـبت بـه انجام عملیـات بانکی و برداشـت از حسـاب وی
اقـدام میکنـد.
ایـن مقـام انتظامی    افـزود :کارآگاهـان این پلیس بـا انجـام تحقیقات گسـترده اطالعاتی و
تلاش شـبانهروزی بـه هویـت کالهبردار پـی برده و سـپس با انجـام عملیاتی پلیسـی وی
را دسـتگیر و به ایـن پلیس انتقـال دادند.
اعتمـادی بـا اشـاره به اینکـه متهـم در ابتدا منکـر انجام هرگونـه عمل خالف قانون شـده
اسـت ،در ادامـه اظهـار کـرد :ایـن فـرد در مواجهـه با اسـناد و ادله موجـود لب بـه اعتراف
گشـود و عنـوان کـرد بهعلت مشـکالت مالی دسـت به ایـن اقدام زده اسـت.
رئیـس پلیـس فتـا خراسانشـمالی بـا اشـاره بـه اینکـه متهـم پـس از تشـکیل پرونـده
بـرای انجـام مراحـل قانونـی تحویـل مقامـات قضائی شـد ،خاطرنشـان کـرد :پلیـس فتا
بهصـورت شـبانهروزی آمـاده پاسـخگویی بـه شـهروندان بـوده و کاربـران میتواننـد در
صـورت مواجهـه بـا هرگونـه مـوارد مشـکوک آن را از طریـق سـایت پلیس فتا بـه آدرس
 WWW.Cyberpolice.irبخـش مرکـز فوریتهـای سـایبری ،لینک ثبـت گزارشهای
مردمی    بـا مـا در میـان بگذارنـد.
"ریـک اسـمیت"( ،)Rick Smithبنیانگـذار و مدیرعامـل آکسـون گفـت :پخـش زنـده
فیلمهـای مـورد نظـر پلیـس ،میتوانـد ایمنی عموم مـردم و مامورانـی که بـه موقعیتهای
ضـروری اعـزام میشـوند ،تضمیـن کند.
هنـگام ضبـط فیلمهـای مـورد نظر ،یـک آنتـن داخلی ،آنهـا را بـا کیفیت " "HDبه شـبکه
ارسـال میکنـد؛ در نتیجـه پرسـنل فرماندهـی متوجـه میشـوند کـه مامـور مـورد نظـر با
اسـلحه خـود شـلیک کـرده اسـت.پخش زنـده دوربیـن آکسـون ،میتوانـد قابلیتهایـی
ماننـد تشـخیص چهـره را نیـز در آینـده فراهـمکنـد و روش کارآمـد و کمهزینـهای برای
تحلیـل پیشـرفته ویدئوها به سـرور مرکزی ارائـه دهد.گفتنی اسـت که این فنـاوری ،کامال
هم جدید نیسـت .سـال گذشـته شـرکت آکسـون ،از یـک حسـگر رونمایی کرد کـه هنگام
بیـرون آمدن اسـلحه از غالف ،فعال میشـد.این شـرکت در نظر دارد سـال آینده ،آکسـون
بـادی  3را بـا همکاری گروهی از سـازمانها آزمایش کند و در تابسـتان ،آن را در دسـترس
مشـتریان قـرار دهـد .قیمـت ابتدایی ایـن دوربیـن 699 ،دالر تعیین شـده کـه هزینههای
جانبـی مانند سیسـتم مدیریت داده را شـامل نمیشـود.

فارس

96رأس دام پس از نوشیدن آب تلف شدند
فـــر مــــا نـــــد ه
ا نتظا می     ال ر سـتا ن
از تلـف شـدن 96
راس احشـام بـه
مسـمومیت
علـت
بـا آب شـرب در آن
شهرسـتان خبـر داد.
"داوود
سـرهنگ
امجـدي" در گفـت
و گـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیس ،بـا اعلام این خبـر گفت
 :در پـی اعلام مرکـز فوریت  هـای پلیسـی  110مبنـی بـر اتلاف
گلـه گوسـفند در "صحـراي بوگال" شهرسـتان الرسـتان ،ماموران
بالفاصلـه بـراي بررسـی موضـوع در محـل حاضـر شـدند.
وی افـزود :مامـوران پـس از حضـور در محل مشـاهده كردند تعداد
 96راس گوسـفند بـر اثـر اسـتفاده از آب چاه تلف شـده اند.
سـرهنگ زراعتیـان تصريـح كـرد :برابـر نظریـه اولیه کارشناسـان
اداره دامپزشـکی شهرستان الرسـتان علت تلف شـدن گوسفندان،
مسـمومیت بوسـیله آب شـرب بـوده اسـت ،هـر چند کارشناسـان
اظهـار داشـتند ،اعلام نظریـه نهایـی پـس از آزمایشـات آب چاه
اعلام خواهد شـد.

كشف انبار احتكار كاال به ارزش
 2ميليارد ریال در قيروكارزين
فرمانـده انتظامـي قيروكارزيـن گفـت :مأمـوران پليـس اطالعـات،
انبـار كاالي احتـكار شـده بـه ارزش  2ميليـارد ريـال را در ايـن
شهرسـتان كشـف كردنـد.
سـرهنگ دوم "حميدرضـا صالحـي فرد"در گفـت و گو بـا خبرنگار
پايـگاه خبـري پليـس ،بيـان كـرد :مأمـوران پليـس اطالعـات اين
شهرسـتان ،از اخبـاري مبنـي بـر نگهـداري و احتـكار كاال در يـك
انبـار مطلـع و موضـوع را به صـورت ويژه در دسـتور كار خـود قرار
دادند.

كشف  73كيلو ترياك در شيراز
پليـس
رئيـس
مبـارزه بـا مـواد
مخـدر اسـتان از
كشـف  73كيلوگـرم
ترياك و دسـتگيري
يـك نفـر قاچاقچي
در شـيراز خبـر داد.
سـرهنگ "عبـداهلل
خسـرواني" در گفت
و گـو بـا خبرنـگار
پايـگاه خبـري پليس ،گفت :در راسـتاي مبـارزه با سـوداگران مرگ
و در پـي كسـب اخبـار و اطالعـات كسـب شـده مبنـي بـر اينکـه
شـخصي بـه هويت معلـوم اقدام بـه دپو مـواد مخدر در منـزل خود
در شهرسـتان شـيراز كـرده اسـت.
وي ادامـه داد :مامـوران بـا هماهنگـي مقـام قضايـي با تحـت نظر
قـرار دادن منزل وي در يـک عمليات سـريع و غافلگيرانه وارد منزل
شـده و يـك نفر قاچاقچـي را دسـتگير كردند.
ايـن مقـام انتظامـي تصريـح كـرد : :مامـوران موفـق شـدند در
بازرسـي از منـزل متهـم 73 ،کيلوگـرم تريـاک کشـف كننـد.
رئيـس پليـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان بـا اشـاره بـه اينكه
متهـم تحويـل مراجـع قضائـي و از ان طريـق روانـه زنـدان شـد،
عنـوان داشـت :مبـارزه بي امـان بـا قاچاقچيـان كما في سـابق در
دسـتور كار پليـس فـارس قـرار دارد.

مازندران تحت تاثیر  5گسل فعال البرز

زمینلغزش مخاطره ثانویه منطقه کوهستانی البرز مرکزی و غربی

عضــو هیــات علمی    پژوهشــگاه زلزلهشناســی و مهندســی زلزلــه
لرزهخیــزی اســتان مازنــدران را متاثــر از گســلهای "البــرز
شــمالی" و "البــرز مرکــزی" دانســت و گفــت :هــر رخــداد زلزلــه
شــدید بــا بزرگــی بیــش از  6ریشــتر در ایــن منطقــه بــا وقــوع
زمینلغزشهــای مهــم میتوانــد همــراه باشــد کــه بــه عنــوان
مخاطــره ثانویــه در منطقــه کوهســتانی البــرز مرکــزی و غربــی در
اثــر رخــداد زلزلــه موجــب خســارت و تلفــات بهویــژه در "جــاده
چالــوس" می شــود.
دکتــر مهــدی زارع در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه لرزهخیــزی
اســتان مازنــران ،گفــت :بررســی مهمتریــن زمینلرزههــای مازنــدران
در تاریــخ حــدود  1000ســاله اخیــر آن ،نشــان میدهــد کــه بیشــتر
ایــن زمینلرزههــا در بخشهــای شــرق البــرز مرکــزی در "فریــم"
و منتهــی الیــه غربــی آن در "طالقــان" ثبــت یــا گزارش شــده اســت.
وی ادامــه داد :لرزهخیــزی مازنــدران بیشــتر تحــت تاثیــر گســل
"البــرز شــمالی" و گســل "مازنــدران" در بخشهــای مرکــزی
"نــور" و "بلــده" و گســل "شــمال البــرز مرکــزی" و همچنین گســل
"بهشــهر" و قطعــه شــرقی گســل "البــرز شــمالی" در بخشهــای
شــرقی البــرز مرکــزی اســت.
بــه گفتــه زارع بــر ایــن اســاس مهمتریــن مناطــق بــا پتانســیل
خطــر بــاالی رخــداد یــک زمینلــرزه بــزرگ در مازنــدران عبارتنــد
از مناطــق مرکــزی و تالقــی گســلهای "بهشــهر" و "مازنــدران"
در جنــوب "ســاری" و "بابــل" و منطقــه مرکــزی "البــرز مرکــزی"
کــه پتانســیل رخــداد زمینلــرزه بــا بــزرگای  7.5در آنهــا بــر پایــه
زمینلرزههــای تاریخــی و شــواهد گســلش و ریخــت زمینســاختی
ســطحی وجــود دارد.
زلزلههای البرز مرکزی
عضــو هیــات علمی    پژوهشــگاه بینالمللــی زلزلهشناســی و
مهندســی زلزلــه بــا اشــاره بــه زلزلههــای البــرز مرکــزی ،توضیــح
داد :مهمتریــن گس ـلهای لــرزهزا در منطقــه البــرز مرکــزی شــامل
گســلهای "شــمال البــرز" ،گســل "خــزر" (مازنــدران) ،گســل
"الریجــان" ،گســل "الر" ،گســل "مشــا" ،گســل "کندوان" و گســل
"بلــده" میشــود.
وی ادامــه داد :گســل خــزر (مازنــدران) از حــدود  12کیلومتــری
جنــوب شــهر نــور و در مــرز بیــن کــوه و دشــت "مازنــدران"
موجــب تغییــر شــکل و واژگونــی آبرفتهــای جــوان شــده اســت.
در کیلومتــر  23جــاده "رویــان –بلــده" مقطــع گســل "شــمال البــرز"
کــه از روســتای "وازک" عبــور میکنــد ،بــا ایجــاد یــک زون خــورد
شــده بــه پهنــای حــدود  1000متــر مشــهور اســت.
پهنــه خردشــده البــرز شــمالی در جــاده رویان-بلــده
(کیلومتــر  )23در جنــوب رویــان در وازک

تصادف موتور سوار با  2تریلی
جانش را گرفت

رئیــس مرکــز کنتــرل ترافیــک و راهــور ناجــا از تصــادف
 2تریلــی و یــک موتورســیکلت خبــر داد.

تخلیه ساکنان ایالت فلوریدا با نزدیک شدن
طوفان "مایکل"
در پـی نزدیـک شـدن طوفـان سـهمگین
مایـکل بـه فلوریـدا در آمریـکا ،بسـیاری
از سـاکنان ایـن ایالـت جنوبـی مجبـور بـه
تخلیـه خانههـای خـود شـدند.
بـه گـزارش ایسـنا ،کارشناسـان پیشبینی
کردهانـد کـه ایـن طوفـان سـهمگین
اواخـر دیـروز (چهارشـنبه) ایـن ایالـت را
درمینـوردد و بـه همیـن دلیـل هـزاران نفر
مجبـور بـه تـرک خانههای خـود شـدهاند.
طبـق پیشبینـی کارشناسـان ،شـدت این
طوفـان درجـه  ۳کـه بـا سـرعت  ۲۰۰کیلومتـر بر سـاعت پیـش مـیرود ،رو بـه افزایش
اسـت .در ایـن شـرایط بـه بیـش از  ۳۷۰هزار نفـر از سـاکنان فلوریدا دسـتور داده شـده
خانههـای خـود را تخلیـه کننـد و بـه مناطـق مرتفـع پنـاه ببرند.
بـه گزارش شـبکه خبری بیبیسـی ،همچنیـن در کنـار ایالت فلوریـدا در دو ایالـت آالباما
و جورجیـا وضعیـت اضطـراری اعلام شـده اسـت .گزارشها حاکیسـت دسـتکم  ۱۳تن
در آمریـکای مرکـزی بـر اثر حـوادث مرتبط بـا این طوفـان جـان باختهاند.

سـرهنگ صالحـي فرد افـزود :بالفاصله با كسـب مجـوز قضائي و با
حضـور نماينـدگان تعزيرات حكومتـي ،در بازرسـي از آن انبار تعداد
زيـادي لـوازم سـاختماني و كشـاورزي كـه فاقـد مـدارك ورودي و
خروجـي و احتـكار شـده بود كشـف و توقيف شـد.
وي بـا بيـان اينكـه ارزش ايـن محمولـه احتـكار شـده ،برابـر نظر
كارشناسـان  2ميليـارد ريـال برآورد شـده اسـت ،تصريح كـرد :در
ايـن خصـوص يـك نفـر متهـم دسـتگير و تحويـل مراجـع قضائي
شد .
ايـن مقـام انتظامـي در پايان افـزود :برخورد بـا قاچاقچيـان كاال و
احتكارگـران در دسـتور كار نيروي انتظامي شهرسـتان قـرار دارد و
برابـر قانـون بـا آنـان برخورد مي شـود.

ســرهنگ نــادر رحمانــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،در ایــن
بــاره اظهــار کــرد :بامــداد امــروز (چهارشــنبه 18مهــر)
ســاعت  1:45در کیلومتــر یــک محــور ســلفچگان در
مســیر ســاوه-همدان یــک دســتگاه تریلــی هــوو و یــک
دســتگاه تریلــی رنــو بــا یــک موتورســیکلت تصــادف
کردند.
وی ادامــه داد :بــر اثــر ایــن حادثــه راکــب موتــور در
همــان محــل فــوت کــرده و طبــق بررسـی  های صــورت
گرفتــه توســط کارشناســان نیــز علــت وقــوع ایــن
حادثــه بــی توجهــی راننــده تریلــی هــوو بــه جلــو بــوده
است.

زارع خاطرنشــان کــرد :ایــن گســل زلزلــه  8خــرداد " 1383فیروزآبــاد
کجــور" بــا بزرگــی  6.5ریشــتر را موجــب شــد کــه بــا  27کشــته
همــراه بــود و در منطقههــای "بلــده" و "کجــور" بــه شــدت
احســاس شــد.

ایــن محقــق حــوزه زلزلــه همچنیــن یــادآور شــد :بخــش شــرقی ایــن
گســل همــان گســل مســبب رخــداد زمینلــرزه  11تیــر 2( 1336
ژوئیــه " )1957ســنگچال" (جنــوب آمــل) اســت کــه حــدود 1200
نفــر کشــته بــر جــای گذاشــت .بزرگــی زلزلــه ســنگچال در مقیــاس
امــواج ســطحی  -Msاز  6.8تــا  7.5گــزارش شــده اســت.
وی تاکیــد کــرد :از ایــن رو گســل شــمال البــرز ،گســل مهمی    اســت
کــه پتانســیل لرزهزایــی مهمی    نیــز دارد ،بــه گونــهای کــه ایــن
گســل در ســالهای اخیــر در  21شــهریور ســال  ،92ســه زمینلــرزه
کوچــک را در جنــوب غــرب موجــب شــده اســت.
زارع بــا بیــان اینکــه ایــن زلزلههــا همگــی زلزلههــای کوچکــی
بودنــد کــه در حوالــی "کالردشــت" رخ داده اســت ،اظهــار کــرد:
هــر رخــداد زلزلــه شــدید (بــا بــزرگای بیــش از  )6در ایــن منطقــه
بــا وقــوع زمینلغزشهــای مهــم میتوانــد همــراه باشــد کــه بــه
عنــوان مخاطــره ثانویــه در منطقــه کوهســتانی البــرز مرکــزی و
غربــی در اثــر رخــداد زلزلــه میتوانــد موجــب خســارت و تلفــات
بهویــژه در جادههــای مهــم نظیــر "جــاده چالــوس" و روســتاها و
شــهرهای واقــع در منطقــه کوهســتانی ماننــد "کالردشــت" شــود.
وی خاطــر نشــان کــرد :وجــود دریاچــه "ولشــت" در نزدیکــی
کالردشــت نمایانگــر ســدی زمینلغزشــی اســت کــه بــه احتمــال
زیــاد بــه رخــداد یــک زمینلــرزه مهــم قبلــی (بــا تاریخــی کــه
هنــوز مشــخص نشــده اســت) در همیــن منطقــه ایــن ســه زمینلــرزه
کوچــک مربــوط بــوده اســت .بنابرایــن چــه بســا زمینلــرزه تاریخــی
مهمــی    در همیــن منطقــه در زمانــی قبــل از ثبــت دســتگاهی
زمینلرزههــا رخ داده اســت.

آگهی دعوت مجمع عمومی    عادی
بطور فوق العاده نوبت اول

شرکت تعاونی تامین مسکن مهر نی ریز (محلی) به شماره ثبت ۸۲۳

جلسـه مجمـع عمومی    عـادی بطـور فـوق العـاده نوبـت اول
راس سـاعت  ۱۵روز دوشـنبه مـورخ  ۹۷/۷/ ۳۰در محـل
سـالن تبلیغـات اسلامی    نی ریـز باالتـر از چـاپ اللـه برگـزار
می    گـردد .از کلیـه اعضـا دعـوت می    شـود همـراه بـا اصـل
مـدرک شناسـایی در جلسـه مذکـور حضـور بهـم رسـانند
و یـا بـا مراجعـه بـه دفتـر شـرکت یـا دفاتـر اسـناد رسـمی    ،
وکیـل /نماینـده خـود را کتبـا جهـت حضـور در مجمـع و اعمـال
رای معرفـی نمایند.تعـداد آرای وکالتـی هـر عضـو حـد اکثـر
 ۳رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود
دستور جلسه :
*گـزارش هیـأت مدیـره و بـازرس *تصمیم گیـری درمـورد
ادامـه فعالیت شـرکت و بودجه سـالیانه * انتخـاب نمایندگان
بلوک هـا وسـایر مـوارد
هیأت مدیره تعاونی

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید
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