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رییس پلیس فتای ناجا خبر داد

رشد  ۷۱درصدی جرایم فضای مجازی

الزام بانکها به استفاده از رمزهای یک بار مصرف بانکی
رییــس پلیــس فتــای ناجــا از برنامهریــزی
پلیــس بــرای اســتفاده از رمزهــای یــک بــار
مصــرف کارتهــای بانکــی بــرای همــه
تراکنشهــا در آینــده نزدیــک خبــر داد.
بــه گــزارشایســنا ،ســردار کمال  هادیانفــر
در حاشــیه همایــش مدیــران و فرماندهــان
پلیــس فتــا کــه صبــح دیــروز (چهارشــبنه) در
مقــر پلیــس فتــا ناجــا برگــزار شــد ،اظهارکرد:
یکــی از اهــداف ایــن همایــش پیگیــری ســند
نظــام پیشــگیری و مقابلــه و اجــرای وظایــف
محولــه بــه پلیــس فتــا در ایــن خصــوص از
ســوی شــورای عالــی فضــای مجــازی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در هشــت ماهــه
امســال در مقایســه بــا ســال گذشــته جرایــم
فضــای مجــازی  ۷۱درصــد رشــد داشــته
اســت ،گفــت :طــی ایــن مــدت  ۴۱هــزار
جــرم در فضــای مجــازی رخ داده اســت
کــه پیشبینــی میشــود تــا آخــر ســال
ایــن جرایــم بــه حــدود  ۵۸تــا ـ  ۵۹هــزار
مــورد برســد.
رییــس پلیــس فتــا ناجــا افــزود :درعیــن
حــال قــدرت کشــف پلیــس نیــز ،قــدرت
کشــف باالیــی بــوده اســت بــه عنــوان مثــال
در آمریــکا چیــزی حــدود  ۲۰تــا  ۲۵درصــد
جرایــم فضــای مجــازی کشــف میشــود،
امــا در کشــور مــا تــوان کشــف پلیــس فتــا
بالــغ بــر  ۸۰درصــد اســت.
وی در بــاره بیشــترین جرایــم در فضــای
مجــازی خاطرنشــان کــرد :برداشــت
غیــر مجــاز از حســاب بیشــترین جــرم رخ
داده در فضــای مجــازی اســت کــه در ایــن
راســتا از مدت  هــا قبــل تدابیــری بــه منظــور
توقــف ایــن فراینــد انجــام دادیــم .حتــی
چنــدی پیــش فرمانــده ناجــا نیــز از رییــس
جمهــور درخواســتی را در خصــوص رمزهــای
یــک بــار مصــرف بانکــی مطــرح کردنــد
کــه خوشــبختانه بــا دســتور رییــس جمهــور
بــه بانــک مرکــزی و صــدور ابالغیــه،
تمامی    بانک  هــا موظــف بــه ارائــه خدمــات
مربــوط بــه رمزهــای یــک بــار مصــرف
شــدند.
هادیــان فــر بــا اشــاره بــه فعالیــت ۴۰۰
میلیــون کارت بانکــی در کشــور ،گفــت:
ایــن نشــان میدهــد کــه هــر ایرانــی بــه

طــور متوســط پنــج یــا شــش کارت بانکــی
در دســت دارد کــه بایــد امنیــت تراکنــش بــا
ایــن کارتهــا تأمیــن شــود.
وی بــا اشــاره بــه مراحــل اجــرای رمــز
یــک بــار مصــرف خاطرنشــان کــرد۳۲ :

کشــور فعــال اســت کــه اگــر رمزهــای یــک
بــار مصــرف بــرای مشــتریان فعــال شــود
میتــوان از شــیوه اســکیمر کــه در آن
اطالعــات کارت بانکــی در آن کپــی شــده
اســت و از آن برداشــت میشــود جلوگیــری

بانــک و موسســه مالــی در کشــور فعــال
هســتند کــه در فــاز نخســت طــرح رمزهــای
یــک بــار مصــرف ،موظــف شــدند تــا امــکان
ارائــه رمــز یــک بــار مصــرف بــه هنــگام
خریدهــای اینترنتــی و اســتفاده از موبایــل
بانــک را فراهــم کننــد .در ایــن مرحلــه
افــرادی کــه قصــد خریــد بــا اســتفاده
از درگاههــای بانکــی را داشــته باشــند،
میتواننــد در ازای هــر بــار خریــد رمــز
جدیــدی را از طریــق پیامــک دریافــت کننــد
کــه ایــن اقــدام تاثیــر باالیــی در جلوگیــری
از شــیوه فیشــینگ دارد و کســانی کــه از
رمزهــای یــک بــار مصــرف بــرای خریدهــای
اینترنتــی خــود اســتفاده کننــد دیگــر قربانــی
ســایتهای فیشــینگ نخواهنــد شــد.
رییــس پلیــس فتــای ناجــا بــا اشــاره بــه
فــاز دوم و ســوم طــرح رمزهــای یــک بــار
مصــرف کــه بــه زودی اجرایــی خواهــد
شــد ،گفــت :مرحلــه بعــدی مربــوط بــه
دســتگاههای  ATMو مرحلــه بعــدی آن
مربــوط بــه کارت خوان  هــا و دســتگاههای
پــز اســت .همــان طــور کــه می    دانیــد
 ۵۰۰هــزار دســتگاه ای تــی ام در سراســر

بــه عمــل آیــد.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بانک  هــا
موظــف بــه ارائــه ایــن خدمــات هســتند،
گفــت :اگــر بانکــی ایــن خدمــات را ارائــه
نکنــد و مشــتریانش دچــار مشــکل شــوند .
برابــر بــا توافقــی کــه بــا دادســتانی صــورت
گرفتــه اســت ،بانکهــا موظــف بــه جبــران
خســارات وارده بــه مشــتریان خــود هســتند.
دعــوت از مدیــران اســتارتآپ  ها بــه پلیــس
فتا
هادیــان فــر از رشــد  ۳۲۰۰درصــدی
اســتارتآپ  ها در فضــای مجــازی خبــر
داد و گفــت :هــر چنــد در مــورد فعالیــت
اســتارتآپ  ها قانــون مشــخصی وجــود
نــدارد ،امــا پلیــس فتــا از ایــن کســب و
کارهــا حمایــت میکنــد .البتــه مالحظاتــی
نیــز در ایــن بــاره وجــود دارد کــه مــا تــک
تــک مدیــران آنهــا را دعــوت کردیــم و بــا
اعــام ایــن مالحظــات از آنهــا خواســتیم کــه
حتمــا "هاســت ثبــت اطالعــات کاربــران"
را بــه داخــل کشــور منتقــل کــرده و بــه
هیــچ عنــوان از فضاهــای خارجــی اســتفاده
نکنند.

وکیل بازداشتی با تودیع وثیقه آزاد شد
قاسـم شـعله سـعدی یکـی از دو وکیـل
بازداشـت شـده با تودیـع وثیقـه و کفالت
آزاد شـد.
محمدحسـین آقاسـی وکیل مدافع قاسـم
شـعله سـعدی عصر سـه شـنبه بـا اعالم
این خبـر به خبرنـگار قضایـی ایرنا گفت:
بـا موافقت قاضـی صلواتی مبنـی بر قبول
وثایق موکلم ،شـعله سـعدی از زندان آزاد
شد .
بـه گفتـه وی ،شـعله سـعدی بـا تودیـع
وثیقـه  300میلیونـی و کفالت  100میلیون
تومانـی کـه جمعـاً  400میلیـون تومـان می    شـود ،از زندان آزاد شـده اسـت.
آقاسـی گفـت :قاضـی هنـوز در ارتباط بـا پرونـده موکلش و آرش کیخسـروی متهـم دیگر
ایـن پرونـده حکم صـادر نکرده اسـت.
شـعله سـعدی و آرش کیخسـروی دو وکیل دادگسـتری هسـتند که  27مرداد ماه امسال به
دلیل تجمع در مقابل مجلس شـورای اسالمی    دسـتگیر و بازداشـت شـدند.
دادگاه رسـیدگی بـه اتهامـات ایـن دو وکیـل 11 ،مـرداد در شـعبه  15دادگاه انقلاب بـه
ریاسـت قاضـی صلواتـی برگزار شـد.
اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی ،از جمله اتهامات این دو وکیل است.

بازارچه توپخانه  ۵۵ارتش در اصفهان آتش گرفت
بازارچـه توپخانـه  ۵۵ارتـش در اصفهـان ،حوالـی سـاعت  ۵.۴۵صبـح دیـروز در آتـش
سو خت .

به گزارش ایسـنا؛ سـاعت  ۵.۴۲دقیقه ،آتشسـوزی بازارچـه توپخانـه  ۵۵ارتش اصفهان
به مرکز  ۱۲۵سـازمان آتشنشـانی این کالنشـهر اطالع رسـانی شـد.
محسـن گالبـی -مدیرعامـل سـازمان آتشنشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری اصفهان،
ضمـن اعلام ایـن خبر به ایسـنا گفتـه در کمتر از چهـار دقیقه نخسـتین تیمهـای عملیاتی
بـه محـل رسـیده و در مجمـوع از هفده ایسـتگاه 60 ،آتشنشـان بـا خودروهای سـنگین
آبرسـان و تنفسـی آتش را مهـار کردند.
وی تصریـح کـرد :وسـعت آتـش سـوزی کل مجموعـه بازارچـه را درگیـر کرده بـود وعلت
آتش سـوزی در دسـت بررسـی است.

اختالفات خانواگی در شهرک الهیه کرمانشاه
 3کشته به جا گذاشت
معـاون اجتماعـی فرماندهی انتظامی    اسـتان کرمانشـاه گفت :عصر سـه شـنبه  13آذر و به
دنبـال اختالفـات خانوادگـی ،فـردی در شـهر کرمانشـاه با شـلیک گلولـه به زندگـی خود،
مـادر و بـرادر ناتنـی اش پایان داد.
پایـگاه خبـری پلیس شـامگاه سـه شـنبه بـه نقـل از سـرهنگ 'محمدرضـا آمویـی' اظهار
داشـت :ایـن حادثـه سـاعت  14بعدازظهـر و در شـهرک الهیـه بـه دنبـال بـاال گرفتـن
اختالفـات خانوادگـی میـان اعضـای یـک خانـواده رخ داد.
وی ادامـه داد :در ایـن حادثـه جوانـی  24سـاله پـس از جـر و بحـث بـا اعضـای خانـواده
خصوصـا مـادر  43سـاله و بـرادر ناتنی  19سـاله اش ،با اسـلحه ای کـه در اختیار داشـته
اقـدام بـه شـلیک به سـمت آن  هـا کـرده و موجب مـرگ هر دو نفرشـان شـد.
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وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه الزم اســت
شــهروندان از فروشــگاه  های دارای نمــاد
تجــارت الکترونیــک خریــد کننــد ،گفــت:
بیــش از  ۵۱هــزار درخواســت بــرای دریافــت
ایــن نمــاد ارائــه شــده اســت و تاکنــون ۳۲
هــزار فروشــگاه اینترنتــی نیــز ایــن نمــاد را
دریافــت کردهانــد.
 ۳۵میلیون نفر از طریق "هات گرام و
طالگرام" در تلگرام هستند
رییــس پلیــس فتــای ناجــا در پاســخ بــه
پرسشــی مبنــی بــر ایــن کــه چنــد درصــد
از جرایــم فضــای مجــازی در فضــای تلگــرام
و اینســتاگرام رخ داده اســت ،گفــت :طبــق
آمارهــا  ۴۱درصــد از جرایــم مــا در حــال
حاضــر در تلگــرام رخ میدهــد کــه البتــه
نســبت بــه قبــل کاهــش یافتــه اســت.
ضمــن ایــن کــه در حــال حاضــر  ۳۵میلیــون
نفــر در  هــات گــرام و طــا گــرام حضــور
دارنــد و از ایــن طریــق همچنــان بــه تلگــرام
دسترســی دارنــد .عــاوه بــر ایــن بخشــی
هــم بــا  VPMبــه تلگرام دسترســی داشــته
و عــده ای هــم بــه پیــام رســان  های داخلــی
ماننــد گــپ ،ســروش و  ...کــوچ کردهانــد.
بــه گفتــه وی ۲۴ ،درصــد از جرایــم فضــای
مجــازی نیــز در اینســتاگرام رخ میدهــد
و مابقــی جرایــم در دیگــر فضاهــا انجــام
میشــود.
هادیــان فــر بــا اشــاره بــه اینکــه  ۴۲هــزار
همیــار پلیــس فتــا در سراســر کشــور فعالیــت
دارنــد ،اظهارکــرد :بــه  ۲۱۰هــزار دانشآمــوز
نیــز آموزش  هایــی نیــز در فضــای مجــازی
از ســوی پلیــس فتــا ارائــه شــده اســت
کــه مــا در نظــر داریــم ایــن دانشآمــوزان
را بــه عنــوان همیــار پلیــس فتــا معرفــی
کنیم.
وی در بــاره نحــوه شــکایت از جرایــم
فضــای مجــازی نیــز بیــان کــرد :شــکایت
طبــق قانــون بایــد در دســتگاه قضایــی ثبــت
شــده و برایــش تمبــر باطــل شــود و از آن
جــا بــه پلیــس فتــا ارجــاع شــود ،امــا مــردم
میتواننــد گزارشــات خــود را از طریــق
راههــای ارتباطــی بــا پلیــس فتــا منتقــل
کننــد ،امــا بایــد شــکایت در دســتگاه قضایــی
ثبــت شــود.

سـرهنگ آمویـی خاطرنشـان کـرد :فـرد ضـارب در ادامه رفتـار جنـون آمیزش ،به سـمت
خـود شـلیک و بـه زندگیش خاتمـه داد.
معـاون اجتماعـی فرماندهـی انتظامی    اسـتان کرمانشـاه در ادامـه بـا ابـراز تاسـف از وقوع
ایـن حادثـه تلخ ،عمـوم شـهروندان به خصـوص جوانان را بـه خویشـتن داری دعوت کرد
و گفـت :راه حـل اختالفـات خانوادگی هرقدر کـه بزرگ هم باشـد چنین رفتارهایی نیسـت.
وی در پایـان یادآوری کرد :مرکز مشـاوره و روانشناسـی پلیس کرمانشـاه واقـع در معاونت
اجتماعـی اسـتان آمـاده اسـت تـا در طـول هفتـه و در سـاعات اداری خدمات مشـاوره ای
رایـگان بـه عموم شـهروندان جهـت حل مشـکالت آن  ها ارائـه کند.

پدرسوزی در نیاوران
معـاون مبـارزه بـا جرایـم جنایی
پلیـس آگاهـی تهـران بـزرگ از
دسـتگیری مـردی کـه اقـدام به
قتـل و سـوزاندن جسـد پـدرش
کـرده بـود ،خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـرهنگ
علـی ولیپور گـودرزی درایـن باره
گفـت :حوالـی سـاعت دو بامـداد
روز دوشـنبه  12آذرمـاه وقـوع
یک آتـش سـوزی در طبقـه دوم
یـک خانـه ویالیـی بـه کالنتـری
 123نیـاوران اعلام شـد کـه با
پایـان عملیـات اطفـای حریق ،در
بررسـی محل آتش سـوزی بقایای جسـد سـوخته شـده ای روی مبلمان داخل خانه کشـف
شـد کـه بالفاصلـه موضـوع بـه اداره دهـم و تیـم تشـخیص هویت پلیـس آگاهـی تهران
بـزرگ اعالم شـد.
بـا انتقـال بقایای جسـد به پزشـکی قانونـی و اعلام نظریه پزشـکی قانون مبنـی بر وجود
آثـار شکسـتگی در ناحیـه پشـت سـر به علـت اصابت جسـم سـخت ،پرونـده مقدماتی با
موضوع قتل عمــد تشـکیل و تحقیقات برای کشـف جنایـت در دسـتور کار کارآگاهان اداره
دهـم ویژه قتـل پلیـس آگاهی تهـران بزرگ قـرار گرفت.
بـا آغـاز تحقیقـات ،کارآگاهـان اداره دهـم ضمن شناسـایی هویـت مقتول  60سـاله اطالع
پیـدا کردنـد که همسـر مقتـول در حـال حاضر در مسـافرت خارج از کشـور اسـت و مقتول
بـه همـراه پسـر  19سـاله اش بـه نام وحیـد در خانـه زندگـی میکرده امـا از زمـان وقوع
آتش سـوزی پسـر مقتـول هیـچ مراجعه ای بـه خانـه و پلیس نداشـته اسـت .همچنین در
ادامـه تحقیقـات میدانـی ،کارآگاهـان اداره دهـم اطلاع پیدا کردنـد که مقتول و پسـرش با
یکدیگـر اختلاف داشـته و بارهـا با یکدیگـر درگیر شـده اند.
بـا توجـه بـه جمع بندی اطالعات بدسـت آمـده از محل جنایـت و  ، ...احتمال وقـوع جنایت
خانوادگـی قـوت پیـدا کرد کـه در ادامـه تحقیقات پلیسـی برای دسـتگیری پسـر مقتول در
دسـتور کار کارآگاهـان قـرار گرفـت تـا اینکـه کارآگاهـان اطلاع پیـدا کردند کـه وحید از
زمـان وقـوع آتش سـوزی چندین بـار در محدوده محل جنایت مشـاهده شـده امـا به محل
جنایـت مراجعـه ای نداشـته اسـت؛ لـذا در همین راسـتا محل  هـای رؤیت و تـردد وحید به
صـورت نامحسـوس تحـت کنتـرل کارآگاهـان قـرار گرفت تـا اینکـه سـرانجام وحید در
نزدیکـی محل جنایت شناسـایی  ،دسـتگیر و بـه اداره دهم ویـژه قتل پلیـس آگاهی تهران
بزرگ منتقل شـد.
پسـر مقتـول پـس از انتقال بـه اداره دهم پلیـس آگاهی صراحتـا به ارتـکاب جنایت و آتش
زدن جسـد پـدرش اعتراف کرد.
وحیـد کـه به مصـرف شیشـه اعتیـاد دارد در اعترافاتش بـه کارآگاهـان گفت :مـن و پدرم
همیشـه بـا یکدیگـر جـر و بحث داشـتیم ؛ پـدرم همیشـه بـه دالیل مختلـف به مـن ایراد
میگرفـت و آن شـب مـن کـه از ایـراد گرفتنهـای پـدرم بـه شـدت عصبانی شـده بودم
بـا بـاال گرفتـن جـر و بحـث ،بـرای لحظـهای از طبقـه دوم خانـه بـه پاییـن آمـده و پس
از دقایقـی مجـدد بـه طبقـه بـاال برگشـتم؛ امـا این بـار یک چکـش در دسـتم بـود .پدرم
روی مبـل نشسـته و در حـال تماشـای تلویزیـون بـود و متوجـه آمـدن مـن به داخـل خانه
نشـد .از پشـت سـر بـه او نزدیـک شـدم و بـا چکـش چندیـن ضربـه به پشـت سـرش
وارد کـردم ؛ پـدرم روی زمیـن افتـاد و خـون تمـام خانـه را برداشـت .او دیگـر نفـس
نمی    کشـید کـه مـن بـه سـرعت از خانه خـارج شـدم .به پمـپ بنزیـن رفته و یـک گالن
بنزیـن خریـداری کـردم و بـه خانـه برگشـتم و جنـازه پـدرم را آغشـته بـه بنزیـن کردم.
مابقـی بنزیـن را نیـز بـر روی وسـایل خانـه پاشـیدم  .بـا یـک فنـدک طبقـه دوم خانه را
بـه آتـش کشـیده و بـه سـرعت  ،قبـل از بـاال گرفتـن شـعله  های آتـش از خانـه خـارج
شدم.
بـر اسـاس اعلام مرکز اطلاع رسـانی پلیـس آگاهـی پایتخـت ،معاون مبـارزه بـا جرایم
جنایـی پلیـس آگاهـی تهـران بـزرگ ،گفت :بـا اعتراف صریـح متهم بـه ارتـکاب جنایت ،
قرار بازداشـت از سـوی بازپرس شـعبه ششـم دادسـرای ناحیـه  27تهران صـادر و متهم
بـرای انجـام تحقیقـات تکمیلـی در اختیـار اداره دهـم پلیـس آگاهـی تهـران بـزرگ قرار
گر فت .

فارس

كشف انبار  26ميلياردي احتكار
لوازم يدكي درشيراز

فرمانــده انتظامــي اســتان از شناســايي يــك انبــار لــوازم
يدكــي خــودرو و كشــف  15هــزار قطعــه انــواع لــوازم يدكــي
احتــكار شــده بــه ارزش  26ميليــارد و  619ميليــون ريــال در
شهرســتان شــيراز خبــر داد.ســردار "احمدعلــي گــودرزي" در

گفــت و گــو بــا خبرنــگار پايــگاه خبــري پليــس ،بيــان كــرد :در
راســتاي طــرح مبــارزه بــا احتــكار و اخــال گــران اقتصــادي،
مامــوران پليــس آگاهــي اســتان از وجــود انبــار احتــكار لــوازم
يدكــي خــودرو مطلــع و موضــوع را بــه صــورت ويــژه در دســتور
كار خــود قــرار دادنــد.وي افــزود :پــس از هماهنگــي قضائــي،
مامــوران بــه محــل مــورد نظــر اعــزام و در بازرســي از آن انبــار
موفــق بــه كشــف 15هــزار قطعــه انــواع لــوازم يدكــي خــودرو
كــه احتــكار شــده بــود شدند.ســردار گــودرزي بــا بيــان اينكــه
ارزش ريالــي كاالهــاي احتــكار شــده برابــر نظــر كارشناســان 26
ميليــارد و 619ميليــون ريــال بــرآورد شــده اســت ،عنــوان داشــت:
در ايــن خصــوص يــك نفــر متهــم دســتگير شــد.فرمانده انتظامــي
اســتان تصريــح كــرد :بــه هميــن منظــور و بــا هــدف تنظيــم بــازار
و برخــورد بــا محتكــران ،انبــار مذكــور پلمــپ و پرونــده بــراي
ســير مراحــل قانونــي بــه مراجــع قضائــي ارســال شــد.

فرمانــده انتظامــي شــيراز از كشــف  24عــدد پرنــده وحشــي غيــر
مجــاز در بازرســي از يــك بــاب منــزل در ايــن شهرســتان خبــر
داد.
ســرهنگ "دالور القاصــي مهــر" در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
پايــگاه خبــري پليــس ،بيــان كــرد :مامــوران كالنتــري "30
ركــن آبــاد" شهرســتان شــيراز در پــي كســب خبــر مبنــي بــر
فعاليــت فــردي در خصــوص نگهــداري و فــروش پرنــدگان
وحشــي ،بالفاصلــه موضــوع بــه صــورت ويــژه در دســتور كار خــود
قــرار دادنــد.
وي افــزود :مامــوران پــس از هماهنگــي قضائــي بــا همــكاري اداره
محيــط زيســت بــه محــل مــورد نظــر اعــزام و در بازرســي از يــك
بــاب منــزل مســكوني ،تعــداد  24عــدد پرونــده وحشــي از نــوع
"ســهره و طرقــه" كشــف و يــك نفــر در ايــن خصــوص دســتگير
و تحويــل مراجــع قضائــي شــد.
فرمانــده انتظامــي شــيراز بــا بيــان اينكــه پرنده  هــاي مكشــوفه
تحويــل نماينــده محيــط زيســت شــد ،تصريــح كــرد :نيــروي
انتظامــي بــه عنــوان مجــري قانــون بــا متخلفــان و شــكارچيان
بــه شــدت و برابــر قانــون برخــورد خواهــد كــرد.

دستگيري باند سارقان درو ن خودرو
با اعتراف به  40فقره سرقت
فرمانــده انتظامــي شــيراز از دســتگيري بانــد  3نفــره ســارقان
درون خــودرو بــا  40فقــره ســرقت در ايــن شهرســتان خبــر داد.
ســرهنگ "دالور القاصــي مهــر" در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
پايــگاه خبــري پليــس ،بيــان كــرد :در پــي وقــوع چنــد فقــره
ســرقت درون خــودرو در حاشــيه شهرســتان شــيراز ،موضــوع
شناســايي و دســتگيري ســارقان در دســتور كار مامــوران قــرار
گرفــت.

محموله لوازم خانگي در رستم
زمین گیر شد
فرمانــده انتظامــي اســتان
گفــت :مامــوران انتظامــي
شهرســتان رســتم در
بازرســي از يــك دســتگاه
كاميــون ،محمولــه كاالي
قاچــاق بــه ارزش 10
ميليــارد ريــال را كشــف
كردنــد.
"احمدعلــي
ســردار
گــودرزي" در گفــت و گــو
بــا خبرنــگار پايــگاه خبــري پليــس ،بيــان كــرد :مامــوران انتظامــي
شهرســتان رســتم در اجــراي طــرح مقابلــه بــا كاالي قاچــاق،
حيــن كنتــرل خودرهــاي عبــوري بــه يــك دســتگاه كاميــون حامــل
كاال مشــكوك و بالفاصلــه آن را متوقــف كردنــد.
فرمانــده انتظامــي اســتان بــا بيــان اينكــه راننــده خــودرو فاقــد
هرگونــه مــدارك الزم گمركــي بــراي حمــل بــار خــود بــود،
تصريــح كــرد :در بازرســي صــورت گرفتــه از ايــن كاميــون810 ،
كارتــن رخــت آويــز و آبگيــر كابينــت 200 ،بســته تــوري پشــت
پنجــره و  317طاقــه ترمــز فــرش قاچــاق كشــف شــد.
ســردار گــودرزي بــا اشــاره بــه اينكــه در ايــن خصــوص  2نفــر
متهــم دســتگير و تحويــل مراجــع قضائــي شــدند ،تصريــح كــرد:
برابــر نظــر كارشناســان ارزش ريالــي كاالي قاچــاق مكشــوفه،
 10ميليارد ريال برآورده شده است.
ايــن مقــام انتظامــي خاطــر نشــان كــرد :مامــوران انتظامي اســتان
فــارس بــا تمــام ظرفيــت و تــوان عملياتــي بــا قاچاقچيــان كاال و
مخــان اقتصــادي برخــورد مــي كننــد و از شــهروندان درخواســت
مــي كنيــم تــا هرگونــه مــوارد مشــكوك را بــه پليــس  110اعــام
كنند .

كشف پرندگان شكاري غير مجاز
در شيراز

برخورد هواپیما با یک مرکز درمانی
در آمریکا
رسـانههای آمریکایی
از برخـورد یـک فروند
هواپیمـای کوچـک
بـا سـاختمان مرکـز
درمـان کـودکان مبتال
بـه اوتیسـم در ایالـت
فلوریـدا خبـر دادنـد.
بـه گـزارش ایسـنا،
بـه دنبـال برخـورد
یـک فرونـد هواپیمای
کوچـک بـا مرکـز درمـان کـودکان مبتلا بـه اوتیسـم ،کـودکان و
مربیـان توانسـتند از داخـل سـاختمان فـرار کـرده و جـان خـود را
نجـات دهنـد.
در ایـن حادثـه تنهـا خلبان و دیگر مسـافر هواپیما کشـته شـدند و
تلفات دیگری نداشـته اسـت.
تصاویـر اولیه منتشـر شـده از زمان وقـوع حادثه نشـان میدهد که
هواپیمـا روی زمین و به سـمت سـاختمان لیز خورده اسـت.
به گـزارش اسـکای نیوز ،گفته شـده خلبـان هواپیما مـدت کوتاهی
پـس از بلند شـدن از روی زمیـن در تماس با بـرج مراقبت وضعیت
اضطـراری اعلام کرده بـود چرا کـه یکـی از موتورهـای هواپیما از
کار افتـاده بود.

وقوع سونامی    در پی زلزله شدید در
کالدونیای جدید
در پـی وقـوع زمیـن
لـرزهی  ۷.۶ریشـتری در
عمـق آبهـای اقیانـوس
آرام ،امـواج سـونامی    به
سـواحل کالدونیای جدید
رسـید.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـا
وقـوع ایـن زمیـن لـرزه
مهیـب و مشـاهده امواج
سـاکنان
سـونامی    از

وي افــزود :مامــوران بــا گشــت زني  هــاي محســوس و
نامحســوس و كشــف ســرنخ  هاي بــه جامانــده ،موفــق شــدند
اعضــاي بانــد  3نفــره ســارقان را در يكــي از محله  هــاي شــيراز
شناســايي و در يــك عمليــات ضربتــي آن  هــا را دســتگير كننــد.
فرمانــده انتظامــي شــيراز بــا بيــان اينكــه متهمــان پــس از انتقــال
بــه كالنتــري در بازجويــي فنــي و تخصصــي بــه  40فقــره ســرقت
درون خــودرو اقــرار كردنــد ،گفــت :متهمــان تحويــل مراجــع
قضائــي و از آن طريــق روانــه زنــدان شــدند.
ســرهنگ القاصــي مهــر از شــهروندان خواســت كــه خــودرو خــود
را بــه وســايل ايمنــي همچــون قفــل فرمــان ،قفــل پــدال و دزدگيــر
مجهــز كــرده و از پاركينگ  هــاي مطمئــن بــراي پــارك خــودرو
اســتفاده كننــد.

دستبند پلیس بر دست سارقان درون
خودرو و اماکن خصوصی
فرمانــده انتظامی    مرودشــت از شناســایی و دســتگیری  11نفــر
ســارق درون خــودرو و اماکــن خصوصــی بــا  15فقــره ســرقت در
آن شهرســتان خبــر داد.
ســرهنگ "اســماعیل زراعتیــان" در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
پایــگاه خبــری پلیــس ،گفــت :بــا تــاش مامــوران انتظامــي
شهرســتان مرودشــت 11 ،نفــر ســارق درون خــودرو و اماکــن
خصوصــی شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی دســتگیر و
بــراي تحقیقــات بــه مقرهــای انتظامی    انتقــال داده شــدند.وی
افــزود :مامــوران در بازجویی  هــای فنــی و تخصصــی از دســتگیر
شــدگان موفــق بــه کشــف  10فقــره ســرقت درون خــودرو و 4
فقــره ســرقت اماکــن خصوصــی شــدند و بــا تکمیــل پرونــده،
متهمــان بــراي ســیر مراحــل قانونــی تحويــل مراجــع قضائــی
شــدند.رئیس پلیــس شهرســتان مرودشــت تصریــح کــرد:
همچنیــن مامــوران در مراقبت  هــای شــبانه در یکــی از معابــر
شــهری موفــق شــدند ،یــک نفــر ســارق را هــم هنــگام ســرقت
شناســایی و بالفاصلــه وی را دســتگیر کننــد کــه ایــن ســارق نیــز
بــه مراجــع قضائــی معرفــی و از آن طریــق روانــه زنــدان شــد.
ســرهگ زراعتیــان در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه در مجمــوع
تعــداد  12نفــر ســارق شناســایی و دســتگیر و  15فقــره
ســرقت نیــز از آنــان کشــف شــده اســت ،تصريــح كــرد:
مالــكان وســایل نقلیــه مراقــب خــودرو خــود باشــند و مالــکان
ســاختمان  های نیمــه کاره هــم در خصــوص گمــاردن نگهبــان
بــرای مراقبــت بیشــتر از وســایل و تجهیــزات دقــت داشــته
باشند.

بین الملل

مناطـق زلزلـهزده کالدونیـای جدید درخواسـت شـد خانههـای خود
را تخلیـه کننـد.
مرکـز هشـدار سـونامی    اقیانوس آرام اعلام کـرد :احتمال تشـکیل
امـواج سـونامی    با ارتفـاع یـک تـا سـه متـر در مناطـق زلزلـهزده
وجـود دارد.
از سـاکنان سـواحل شـرقی کالدونیـای جدیـد درخواسـت شـده
حداقـل  ۳۰۰متـر از سـاحل فاصلـه بگیرنـد و بـه ارتفـاع  ۱۲متری
پنـاه ببرند.
بـه گزارش اسـکای نیـوز ،طبـق اعلام مرکـز لرزهنـگاری آمریکا،
کانـون ایـن زمیـن لـرزه در عمق حـدود  ۹کیلومتـری اتفـاق افتاده
و بـا پنـج پسلـرزه بـا بزرگی  ۵.۶تـا  ۶ریشـتر همراه بوده اسـت.

حمله مرگبار افراد مسلح به کارگران
اندونزیایی
مقامـات محلـی اندونزی
شـدن
کشـته
از
دسـتکم  ۳۱کارگـر به
دسـت چنـد فرد مسـلح
خبـر دادنـد.
به گـزارش ایسـنا ،بنابر
اعلام مقامـات محلـی
چندیـن فـرد مسـلح به
تعـدادی کارگـر کـه در
یکـی از بزرگراههـای
اصلـی اسـتان پاپـوآ مشـغول بـه کار بودنـد حمله کـرده و آنـان را
بـه قتـل رسـاندهاند.
پلیـس اندونـزی بـا بیـان اینکـه اطالعـات موجـود در رابطـه بـا
ایـن حملـه مرگبـار در حـال بررسـی اسـت ،اعلام کـرد :اطالعات
موجـود حاکـی از آن اسـت کـه  ۲۴نفـر در کمـپ کارگـران کشـته
شـدند .همچنیـن هشـت نفر دیگـر موفق به فرار شـدند امـا اکنون
گزارشهـا حاکـی از کشـته شـدن هفـت نفر از آنـان اسـت و تنها
یـک نفـر موفق بـه فرار شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری یونایتدپـرس ،پلیـس اعلام کرده اسـت:
یکـی از کارگـران در حـال تماشـا و عکـس گرفتـن از تظاهـرات
اسـتقاللطلبانه بـوده و ایـن گـروه از افـراد مسـلح نیـز بـا جنبش
پاپـوآی آزاد مرتبـط بودهاند .ایـن کار موجب عصبانیت افراد مسـلح
شـده و بنابرایـن بـه کارگـران حاضـر در کمـپ حملـه کردهاند.

