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* مسجد امام موســی بن جعفر، خیابان پیروزی، خیابان دهم 
فروردین )رضایی تاجری(

- یادواره بزرگداشت شهدای محله شیوا با سخنرانی حجت االسالم محمد 
نعیمی نماینده ولی فقیه در ســپاه محمد رسول اهلل)ص( و مداحی آقایان: 

ابوذر بیوکافی و محمد فراهانی
- امشب بعد از نماز مغرب و عشا

زنجانی که در چهاردهمین جلســه  بابک 
محاکمه متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی 
)مهدی شــمس و حمید فالح هروی( به  عنوان 
مطلع حضور یافته بود، از جلسه دادگاه اخراج 

شد. 
به گزارش تســنیم، بابک زنجانی که پیش از این 
حکم اعدامش تایید شده است، در این جلسه درباره 
فروش بخشی از سهام بانک »اف.آی.آی.بی.« مالزی 
به بانــک ملت گفت: ما تیر ســال 91 کار خود را با 
وزارت نفت شروع کردیم اما همکاری هایمان با آقای 
شمس و فالح به قبل از سال 91 برمی گردد، به عنوان 
مثال در سال 90، آقای شمس برای ما هواپیما خرید 
و خرداد همان ســال هم قشم ایر را افتتاح کردیم. از 
آقای فالح هم که آن زمان در شــرکت غدیر فعالیت 
می کردند دعوت کردم تا کارهای هلدینگ سورینت 

را سروسامان بدهند.
رئیس دادگاه ســؤال کرد: بنابراین آقای فالح در 

اینجا با شما شریک بودند.
زنجانی پاســخ داد: خیر. آقــای فالح فقط عضو 

هیئت مدیره بود و شراکتی نداشت.
بابک زنجانی گفت: اینکه می گویند »اف.آی.آی.
بی.« را چهار میلیون دالر خریدیم و 90 میلیون دالر 
فروختیم اشــتباه است. درخصوص بانک »اف.آی.آی.
بی.« دو بخــش وجود دارد؛ یکــی مربوط به بخش 
الیسنس بانک و دیگری هم اموال و دارایی های بانک 
است. ما الیسنس بانک را چهار میلیون دالر خریدیم 
و آن را هفت میلیون دالر فروختیم. باقی 90 میلیون 
دالر مربــوط به اموال و دارایی ها، ســاختمان و دیگر 
متعلقات بانک است. ما کاًل در جابه جایی بانک »اف.

آی.آی.بی.« سه میلیون یورو سود کردیم.
در ادامه قاضی مقیســه در واکنش به این بخش 
از اظهارات زنجانی مبنی بر اینکه فالح در پروژه های 
نفتی دخالت نداشــت، گفت: فالح چه کار می کرد که 

سه میلیون دالر گرفت؟
زنجانی پاســخ داد: همکاری، بیزنس و امثال این 

کارها.
رئیس  شعبه 28 دادگاه انقالب درخصوص هدایایی 
که زنجانی به فالح داده بود ســؤال کرد و گفت: علت 
پرداخت این هدایا چه بوده اســت؟ آیا هدیه بوده یا 
بابت شــان پول گرفته اید؟ خانه تهران و کیش چقدر 

می ارزید و خانه تهران کجاست؟
زنجانی پاسخ داد: این مسائل مربوط به حساب و 
کتاب های من با آقای فالح و قبل از ماجرای شرکت 
نفت اســت. این موضوع مربوط به سال های 88، 89 

و 90 است.
رئیــس دادگاه خطاب به زنجانی گفت: شــما در 
تمام اقاریر خود گفته اید که من اینها را هدیه کرده ام.
زنجانی پاسخ داد:  در نهایت قرار بود فالح از تمام 
شــرکت هایی که در آن عضو هیئت مدیره است سه 

درصد سود بگیرد.
قاضی مقیسه گفت: شما یک میلیارد هدیه به دختر 

چک پول های تقلبی
نهاوند- مهر: فرمانده انتظامی شهرســتان نهاوند از کشف چک پول های 

تقلبی در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ منصور ملکی، گفت: مأموران پلیس مستقر در یکی از محورهای 
مواصالتی شهرستان نهاوند یک دستگاه خودروی وانت را متوقف که در بازرسی 
از آن مقادیــری اقالم ممنوعه بــه همراه 70 برگ چک پول تقلبی 50 هزار 
تومانی به ارزش 35 میلیون ریال به همراه 2 تیغه قمه کشف و ضبط کردند.

کشف کاالی قاچاق
همدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی استان همدان از اجرای طرح 
سراسری مبارزه با قاچاق کاال و ارز و کشف 250 میلیون تومان انواع کاالهای 

قاچاق در این رابطه خبر داد.
سرتیپ بخشعلی کامرانی صالح افزود: با اجرای این طرح طی 72 ساعت، 
از سوی مأموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی استان همدان، 
9 عملیات انجام شــد که تعداد 9 دستگاه خودرو توقیف و 12 نفر قاچاقچی 

حرفه ای در این راستا دستگیر شدند.
اجرای حکم اعدام

ایالم- مهر: حکم قصاص مجرمی که در آذر ماه سال گذشته اقدام به قتل 
یک شهروند ایالمی کرده بود، اجرا شد.

قاتل پس از به قتل رســاندن یک زن در شهر ایالم با تقاضای اولیای دم 
مبنی بر قصاص در محل بنیاد 15 خرداد شهر ایالم به دار مجازات آویخته شد.

گفتنی است عامل قتل دو راننده ایالمی که آذر و بهمن سال 1391 به 
قتل رسیده بودند، در میدان 22 بهمن شهر ایالم در مأل عام به دار مجازات 

آویخته شد.
ایجاد تصادف ساختگی

اصفهــان- فارس: دادســتان عمومی و انقالب اصفهان از شناســایی و 
دســتگیری 24 نفر از اعضای یک باند وقوع تصادفات صوری و ساختگی در 

کاشان خبر داد.
حســن رحیمی گفت: با هوشیاری بازپرس شعبه سوم دادسرای کاشان 
24 نفر از اعضای باندی که با ایجاد تصادفات ساختگی اقدام به کالهبرداری 

می کردند و در یک منزل استیجاری متمرکز شده بودند، دستگیر شدند.
وی افزود: اعضای این باند که از اقصی نقاط کشــور بودند با شناســایی 
و اغفال افراد فقیر و کم بضاعت و متعهد کردن آنان با اخذ اســناد تجاری، 
همچنین با وعده پرداخت درصدی از مبالغ وصولی از شرکت های بیمه اقدام 
به ایجاد تصادفات ساختگی و مصدومیت در سطح شهرهای بیرجند، کرمان، 
قزوین، مشــهد، بجنورد، زاهدان، طبس و اردبیل می کردند و سپس اعمال 

مجرمانه خود را انجام می دادند.
5 مصدوم در نزاع دسته جمعی

کرمانشــاه- فارس: فرمانده انتظامی کرمانشاه از دستگیری عوامل ایجاد 
نزاع دسته جمعی توسط پلیس خبر داد و گفت: پنج نفر در این درگیری براثر 

تیراندازی مجروح شدند.
رضا شیرزادی اظهار داشت: مأموران کالنتری 25 دولت آباد کرمانشاه در 
پی وقوع یک فقره نزاع دســته جمعی در یکی از شهرک های حاشیه ای این 
شهرستان، به منظور بررسی موضوع، بالفاصله راهی منطقه شدند که مشخص 
شد عده ای از همسایه ها به دلیل اختالفات شخصی با یکدیگر درگیر شده و 

اقدام به تیراندازی با سالح شکاری کرده اند.
فرمانده انتظامی کرمانشــاه افزود: به دلیل گستردگی درگیری دو اکیپ 
از مأموران یگان امداد نیز به محل اعزام شدند که در نهایت با دخالت پلیس 

درگیری خاتمه پیدا کرد.
کشف 280 کیلو حشیش

سمنان- مهر: فرمانده انتظامی اســتان سمنان از کشف 280 کیلوگرم 
حشیش در محور مهریز- یزد خبر داد. سرتیپ روح االمین قاسمی گفت: یک 
دســتگاه پژو پارس با همکاری پلیس مبــارزه با مواد مخدر یزد که محموله 

280 کیلوگرمی حشیش را حمل می کرد توقیف شد.
وی اضافه کرد: در این رابطه 2 قاچاقچی نیز دستگیر شد.

سرقت کابل های مخابراتی
زاهدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان سرباز از دستگیری 

سارق حرفه ای کابل های مخابراتی خبر داد.
ســرهنگ »ســیامک مرادی« گفت: در پی وقوع چندین فقره ســرقت 
کابل های مخابراتی در شهرســتان تحقیقات پلیســی برای بررسی موضوع 

آغاز شد.
وی افزود: کارآگاهان پس از انجام اقدامات اطالعاتی و تخصصی یک سارق 
سابقه دار را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات ضربتی در 

مخفیگاهش دستگیر کردند.
ایــن مقام انتظامی گفت: متهم در تحقیقات اولیه به 20 فقره ســرقت 

کابل های مخابراتی اعتراف کرد.
واژگونی تانکر حامل سوخت

شــاهرود- مهر: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شاهرود 
از واژگونی یک دستگاه تانکر حامل بنزین در محور شاهرود- طرود خبر داد.
علیرضا محمدی گفت: ماموران ایستگاه والیت آتش نشانی شاهرود بالفاصله 

پس از کسب خبر به محل اعزام و از هرگونه آتش سوزی جلوگیری کردند.
وی اضافه کرد: این حادثه تلفات جانی دربر نداشت.
زوج شیاد در دام پلیس

رشــت- خبرنگار کیهان: افراد شــیادی که با درج آگهی  در کانال های 
پرمخاطب شبکه های اجتماعی تحت عنوان »استخدام راننده و بادیگارد در 
کشورهای خارجی«، بیش از 3 هزار دالر از کاربران این شبکه ها کالهبرداری 

کرده بودند، توسط پلیس فتا دستگیر شدند.
رئیس پلیس فتا استان گیالن در تشریح این خبر اظهار داشت:  ماموران این 
فرماندهی در پی شکایت چند شهروند گیالنی مبنی بر اینکه افرادی از طریق 
شــبکه های اجتماعی موبایلی تحت پوشش استخدام راننده در شهر بانکوک 
کشور تایلند از آنها کالهبرداری نموده، موضوع را بررسی و در تحقیقات خود 
موفق شدند یک زوج جوان ساکن رشت را که از اهالی شهرستان های رودبار 

و مشهد بودند، شناسایی کنند.
سرهنگ ایرج محمدخانی در ادامه با بیان اینکه با هماهنگی مقام قضایی 
زن در مخفیگاهش در رشت دستگیر شد، افزود: شوهر این زن نیز که در خارج 
از کشور به سر می برد، پس از ورود به کشور در شهرستان رشت بازداشت شد.

کالهبرداری از شالیکاران
گرگان- تسنیم: فرمانده انتظامی استان گلستان از دستگیری کالهبرداری 

میلیاردی به اتهام صدور چک های سرقتی خبر داد.
سرتیپ علی اکبر جاویدان اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان 
بــه پلیس آگاهی مبنی بر اینکه فردی کالهبردار با صدور چک های بالمحل 
اقدام به خرید شالی از آنها کرده، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران 

پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مالباختگان در مراجعه به پلیس آگاهی اظهار داشتند؛ متهم با 
جلب اعتماد و رفتارهای فریبکارانه، شالی ها را در تناژ مختلف با صدور چک 
خریداری و با این وعده که چک های پرداختی به روز بوده و اعتبار کافی دارد، 

آنها را مجاب به تحویل چک کرده است.
فرمانده انتظامی استان گلستان ادامه داد: با راهنمایی مالباختگان و تالش 
ماموران، متهم در »مشهد« دستگیر و برای انجام تحقیقات به پلیس آگاهی 
منتقل شد. در بازجویی های انجام شده، متهم به یک میلیارد و 800 میلیون 

ریال کالهبرداری با صدور چک بالمحل اعتراف کرد.

ویولت براون، ســالمندترین زن جهان، در 
وطنش جاماییکا درگذشــت. او که ۱۱۷ ســال 
داشت راز عمر طوالنی اش را در تغذیه مخصوصش 

می دانست. او هر روز سه تخم مرغ می خورد.
به گــزارش دویچه ولــه، ویولت بــراون که اهل 

ایتالیایی ها هر هفت سال یک بار برای توبه 
و نیایــش به درگاه خداوند در »گواردیا ســن 
فراموندی« جمع می شوند و مراسمی را به مدت 
هفت روز برگزار می کنند که شامل راهپیمایی و 

زنجیرزنی است.

به گزارش مشــرق، پیروان مسیحی معروف به »بتنتی« یا لطمه زنان در 
مراســمی به  احترام مریم مقدس برای حضور در مراسم نهایی آیین سنتی 
طلب مغفرت که در شهر 5000 نفری گواردیا سن فراموندی برگزار می شود، 
خود را به این شــهر جنوبی ایتالیا می رسانند. صدها هزار نفر در شهر شاهد 
این رویدادند و بسیاری دیگر نیز این آیین را از شبکه های تلویزیونی خارجی 
مشاهده می کنند. این رویداد که هر 7 سال یک  بار اتفاق می افتد، بزرگ ترین 
مراســم مسیحی برای مجازات خویشتن است. نام این مراسم »روز خون« یا 

»آداب  ورسوم هفت  روزه« است.

باندهای قاچاق شــاخ کرگدن، این کاالی 
غیرقانونی را به جواهــرات تبدیل می کنند تا 
این محموله  در فرودگاه قابل شناسایی نباشد و 

بتوانند به  راحتی آن را جا به جا کنند.
به گزارش ایســنا، کارشناســان مقابله با قاچاق 

حیات وحش می گویند: باندهای خالفکار برای قاچاق شاخ کرگدن از آفریقا، 
ابتــدا آن را به انواع جواهرات و پودر شــاخ کرگــدن تبدیل می کنند تا این 

محموله ها به راحتی در فرودگاه ها شناسایی نشوند.
از ســال 2007 حداقل 7100 کرگدن در آفریقا کشته شده اند و اکنون 
حدود 25 هزار راس کرگدن باقی مانده اســت.مقصد اصلی شاخ های قاچاق 
شــده، بیشتر در چین و ویتنام است، اما بررسی ها نشان می دهد مسیرهای 
قاچاق به طور مداوم در حال تغییر است و مقابله با قاچاق آن سخت تر شده 
اســت. همچنین بازار فروش شــاخ کرگدن برای مصرف دارویی تا حدودی 
کاهش پیدا کرده است.به گزارش شبکه خبری بی بی سی، پیش بینی شده در 
صورتی که روند فعلی شکار کرگدن ها ادامه داشته باشد این حیوان در مدت 

10 سال آینده منقرض می شود.

جاماییکا بود روز جمعه گذشــته در 117 سالگی در بیمارستانی در »مونتگو 
بی« درگذشــت. او اندک زمانی پیش از درگذشتش به دلیل آریتمی قلب به 
بیمارســتان انتقال یافته بود.پس از آنکه خانم اما مورانو، بانوی ایتالیایی، در 
ماه آوریل گذشته بدرود حیات گفت، خانم ویولت براون پیرترین زن دنیا بود. 
اما مورانو در 29 نوامبر سال 1899 به دنیا آمده بود و همانند ویولت براون در 
117 سالگی درگذشت.براون متولد دهم مارس سال 1900 بود. او می گفت که 
عمر طوالنی اش را مدیون نوع خاص تغذیه اش است. او در ماه آوریل گذشته 
به روزنامه »جاماییکا گلینر« گفته بود که هر روز سه تخم مرغ می خورد که 
دو تا از این تخم مرغ ها خام هستند.ویولت براون بخش بزرگی از زندگی اش را 
صرف کار در مزارع نیشکر کرد. او همچنین تا چند سال پیش در کلیسا فعالیت 
می کرد. او معتقد بود که این دو کار نیز باعث طوالنی شدن عمرش شده است.
براون سه پسر و دو دختر داشت. مسن ترین پسرش در آوریل گذشته در 
97سالگی درگذشت. به گزارش گروه تحقیقی پیری شناسی، حاال خانم نابی 
تاجیما که اهل ژاپن است، پیرترین انسان روی کره زمین است. او در 4 اوت 

سال 1900 به دنیا آمده است.

حضور بابک زنجانی در جلسه محاکمه متهمان نفتی به عنوان مطلع

آقای فالح داده اید؟
زنجانی افزود: بله. از پول خودم بود.

قاضی مقیســه ادامه داد: خانم آقــای فالح اقرار 
کرده اســت که بابت این خانه ها هیچ پولی نداده اند. 
خانه تهران کجا بود و آن زمان چقدر ارزش داشت و 

اآلن چقدر می ارزد؟
زنجانی پاســخ داد: خانه در شــهرک غرب است، 
آن زمــان 6 میلیارد تومان می ارزید و اآلن حدود 50 
میلیــارد تومان. آقای قاضی، شــما اآلن به دنبال چه 
می گردید که این ســؤال ها را می پرسید؟ در آن زمان 
کاًل 14 میلیــارد و 800 میلیون تومان به آ قای فالح 
هروی پرداخت کردم که همه این ویالها و آپارتمان ها 

جزو همین مقدار است.
خرید بیمارستان 50 میلیاردی با سند جعلی

در ادامه قاضی مقیسه به پرونده خرید بیمارستان 
پارسیان اشاره کرد و گفت: شما در آنجا 25 میلیارد به 

آقای فالح هروی داده اید؟
زنجانی پاسخ داد: خیر؟ این ادعا را دادستانی دارد. 
ما بیمارستان پارســیان را به مبلغ 50 میلیارد تومان 
خریداری کردیم اما بعد از اینکه مشخص شد سند آن 
جعلی است قصد پس گرفتن پول را داشتیم که گفتند 

25 میلیارد آن را آقای فالح گرفته است.
رئیس  دادگاه در ادامه به ماجرای خرید شرکت های 
تأمین اجتماعی و دریافت 5 فقره چک اشاره کرد و از 
زنجانی پرسید: شما به چه علت به آقای فالح زنگ زدید 

که شبانه از مشهد حرکت کرد؟
زنجانی پاســخ داد: آقای فــالح ربطی به تأمین 
اجتماعی ندارد. من چهار میلیارد یورو به حساب تأمین 
اجتماعی در بانک مســکن واریز کردم و وقتی که در 
امارات بودم متوجه شــدم مشمول تحریم های غرب 
شدم، برای همین در امارات بازداشت شدم. در آنجا با 
وزیــر نفت تماس گرفتم و وزیر نفت با آقای مصلحی 
وزیر اطالعات تماس گرفتند. آقای مصلحی با تیم شان 
هماهنگ کردند که مشکلی پیش نیاید. از آن طرف هم 
بانک اف آی آی بی با من تماس گرفت و گفت که به ما 

نامه ای زده و گفته اند ظرف 15 روز آینده حساب های 
ما مســدود می شود و اگر این طور شود دسترسی به 

هیچ پولی نخواهیم داشت.
زنجانــی افزود: وزیر نفت از من پرســید: چه کار 
می توانیم بکنیم؟ به ایشان گفتم چهارمیلیارد یورو به 
حســاب تأمین اجتماعی واریز کردم تا از این شرکت 
خرید کنم. وزیر نفت هم گفت: می توانید دو میلیارد 

از آن پول را به ما بدهید و کمتر خرید کنید.
زنجانــی توضیح داد: برای همین موضوع به آقای 
فالح دستور دادم که به تأمین اجتماعی برود و چک ها 
را بگیرد و از شــرکت هم خواســتم که به ایشان یک 
معرفی نامه بدهد، چون قرار بود دو میلیارد از این پول 
را به شــرکت نفت بدهیم طی تماس تلفنی با آقای 
مرتضوی، از ایشان خواستم که پنج فقره چک صادر 
کند. فالح چک ها را گرفت و به آقای میرکاظمی که 

امین من بود تحویل داد.
زنجانی: شرکت نفت پول خود را قباًل گرفته بود

قاضی مقیسه در ادامه با  اشاره به فروش نفت توسط 
مهدی شمس، گفت: نحوه فعالیت آقای شمس را در 
این موضوع بگویید و آیا شما دستور دادید شرکت اونر 

ایر خریداری شود؟
زنجانی گفت: شمس اجازه نداشت پول نفت را به 
وزارت نفت بدهد زیرا طرف حساب او من بودم. طبق 
قراردادی که با شــرکت نفت داشتم باید پول نفت را 

به حساب آنها در بانک اف آی آی بی واریز می کردم. 
مقیسه گفت: پرونده اونر ایر به چه شکلی بود؟ آیا 

از پول نفت پول خرید اونر ایر را دادید؟
زنجانی پاســخ داد: شمس زاده به من ایمیل زد و 
گفت 502 میلیون دالر وجه حاصل از فروش نفت را 
کجا هزینه کرده است که 235 میلیون دالر آن بابت 

خرید اونر ایر بوده است.
متهم ردیف اول گفت: پول شرکت اونر ایر را من 
باید از منابع مالــی خودم پرداخت می کردم و ربطی 
به شــرکت نفت ندارد. شرکت نفت پول خود را قباًل 

گرفته بود.

اخراج زنجانی از دادگاه
 هنگامی که بابک زنجانی، ادعا کرد که شــرکت نفت 
پول نفت های فروخته شده را از طریق حساب ارزی در بانک 
FIIB دریافت کرده است، وکیل شرکت نفت در واکنش به 
این اظهارات گفت: چندین بار با نمایندگان شــرکت نفت، 
وزارت اطالعات و سایر نهادها این حساب ها را چک کردیم 
که مشخص شد این حســاب ها جعلی و موضوع پرداخت 

صحت ندارد. 
مهدوی ادامه داد: آقای قاضی، اگر شــما 10 بار 
دیگر هم با آقای زنجانی صحبت کنید، حرف راستی 

از ایشان نمی شنوید.
در ادامه، درگیری لفظــی میان زنجانی و وکیل 
شــرکت نفت رخ داد که در نتیجه این اتفاق، قاضی 

مقیسه دستور اخراج زنجانی را از دادگاه صادر کرد.
قاضی مقیسه: مسئوالن برای بازپس گیری 

اموال زنجانی اقدام الزم را انجام دهند
به گزارش فارس، قاضی مقیسه در حاشیه جلسه 
چهاردهم دادگاه رســیدگی به پرونده فساد نفتی در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه علت 
حضور زنجانی در دادگاه امروز چه بود گفت: ابهاماتی در 
مورد پرونده فالح و شمس درخصوص مشارکت و نحوه 
پرداخــت هدایایی که زنجانی به فالح داده بود وجود 
داشت که این هدایا بیش از 30 میلیارد تومان است.

مقیســه گفت: همچنین درخصوص نقش آقای 
شــمس در فروش شرکت فال ابهاماتی مطرح بود که 
زنجانی قبل از جلســه علنی در شعبه 28 مسایلی را 
مطرح کرد و همچنین در دادگاه نیز به مواردی  اشاره 

کرد که تصمیم نهایی را خواهیم گرفت.
وی در رابطه با عدم حضور فالح هروی در دادگاه 
گفت: وی بیمار بود و حال مساعدی نداشت، که طبق 
قانون باید شخص متهم در جلسه دادگاه حضور داشته 
باشد بنابراین پس از بهبودی جلسه ای برای اخذ دفاع 
آخر برگزار می شود که متعاقبا اگر الزامی باشد علنی 

برگزار شود اعالم خواهد شد.
مقیسه افزود: درخصوص شمس آخرین دفاعیات 
اخذ شد و در مهلت قانونی پس از ارائه الیحه مبادرت 

به صدور حکم می شود.
وی تصریح کرد: زنجانی در دادگاه ادعاهای مکرری 
داشته که با بررسی مشخص شد تمام آن ادعاها کذب 
است و هیچ اقدامی انجام نداده، امیدواریم مسئوالن امر 
در جهت اجرای حکم و بازپس گیری اموال و احضار 
افرادی که اموال بیت المال در دستشان است اقدامات 

الزم را انجام دهند.
مقیســه گفت: افــرادی در داخــل از این اموال 
بیت المال برخوردار بودند و نزدیک 200 میلیارد تومان 
اموال در دســت افراد اســت که امیدواریم در جهت 
برگشــت اموال تالش شود چرا که امروز هم خودش 
بیــان کرد نزدیک 200 میلیارد از پولش در دســت 
افراد است.رئیس  شعبه 28 دادگاه انقالب گفت: برای 
سایر متهمان این پرونده هنوز دادستانی کیفرخواست 

صادر نکرده است.

رئیس کمیته میراث فرهنگی شــورای شــهر 
تهران، ری و تجریش از نیــاز 500 میلیارد تومانی 
برای تملک خانه های باقیمانده طرح توســعه حرم 

حضرت عبدالعظیم حسنی خبر داد.
حسن خلیل آبادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بازدید 
اخیرش از طرح تعریض حرم حضرت عبدالعظیم حســنی 
گفت: اقدامات خوبی از ســوی شهرداری منطقه 20 برای 
بهسازی خیابان های حرم و کاروانسراهای داخل بازار انجام 
گرفته است.وی با بیان اینکه شهرداری منطقه 20 اقدامات 
زیادی برای بهسازی جداره های بازار سنتی منتهی به حرم 
شاه عبدالعظیم حسنی انجام داده است، تصریح کرد: همچنین 
کاروانسرای متروکه ای که در خیابان حرم قرار داشت نیز با 
نظارت دقیق سازمان میراث فرهنگی در حال بازدید است.

رئیس کمیته میراث فرهنگی شــورای شــهر تهران با 
بیان اینکه متاســفانه وضعیت امــالک اطراف حرم خوب 
نیســت، گفت: تملک بخشی از منازلی که در طرح توسعه 
حرم قرار داشتند مانده و این مسئله سبب شده که عالوه بر 
نامناسب شدن چهره اطراف حرم، هم سکنه و هم زائران از 

این وضعیت ناراحت باشند.

خلیل آبادی با بیان اینکه تملک خانه های اطراف حرم 
برای اجرایی کردن طرح توســعه حرم در حال انجام است، 
ادامه داد: بنا به گفته مســئوالن شــهرداری منطقه 500 
میلیارد تومان الزم است که با توجه به محدودیت های مالی 
در شهرداری باید از مشارکت بخش خصوصی استفاده کرد.
رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران، ری و 
تجریش افزود: طرح تملک خانه های محدوده شرق و جنوب 
شرقی حرم مانده است و باید هرچه سریع تر این مسئله رفع 
شــود چرا که بیش از 60 درصد منازل اطراف حرم توسط 
شــهرداری تملک شده اما از آنجایی که هنوز به دلیل عدم 
تملک خانه های باقی مانده نمی توان طرح توسعه را آغاز کرد، 

این خانه ها رها شده اند که باید فکری برای آنها اندیشید.
گفتنی اســت، بیش از 20 سال است که طرح توسعه 
حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حســنی معطل مانده است 
و بر اســاس این طرح عملیات اجرایی آن به شــعاع 200 
مترمربع از حرم مطهر در زمینی به وسعت 20 هزار مترمربع 
آغاز می شود، اما به دالیل مختلف از جمله همکاری نکردن 
شــهروندان و موافقت نکردن آنها با قیمت های کارشناسی 

طرح به حالت تعلیق در آمد و بی  نتیجه ماند.

طرح تعریض »حرم حضرت عبدالعظیم« 
در انتظار 500 میلیارد تومان

انفجار یک قبضه مین باقیمانده از دفاع مقدس در 
نوسود موجب حریق شد.

بخشدار نوسود در گفت وگو با خبرنگار مهر، با  اشاره به 
انفجار مین صبح یک شنبه در نزدیکی روستای دزآور افزود: 
این انفجار ناشی از یک گلوله فسفری بوده است که در پی 

عملیات یافتن مین در منطقه، در مجاورت هوا قرار گرفته 
و خود به خود دچار آتش ســوزی شد که قسمتی از مراتع 

روستای دزآور نیز دچار آتش سوزی شد.
وی گفت: مهار آتش با توجه به وجود مین در منطقه با 

احتیاط کامل انجام شد.

انفجار یک قبضه مین باقی مانده از دفاع مقدس در نوسود

در یک پدیده کامال عجیب، 2 کالنشــهر یزد و 
اصفهان اکنون با یک شهردار اداره می شود.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان؛ بعد از تغییر 
شورای شهر اصفهان، اعضای جدید تصمیم به تغییر مهدی 
جمالی نژاد، شهردار این شهر گرفتند و قدرت اهلل نوروزی 

را جایگزین او کردند.
از طرفی نیز شورای شهر یزد با توجه به عملکرد مطلوب 
جمالی نژاد در یزد، تصمیم گرفت تا وی را به عنوان شهردار 

جدید این کالن شهر برگزیند.
از آنجا که صدور حکم شــهرداران کالنشهرها توسط 

وزارت کشور صادر و ابالغ می شود، حکم جمالی نژاد برای 
یزد و نــوروزی برای اصفهان همان زمان صادر نشــد و 
شوراهای این شــهرها مجبور به انتخاب سرپرست برای 

شهرداری خود شدند.
در این میان شــورای شهر اصفهان تصمیم گرفت تا 
شهر را همچنان به دست جمالی نژاد بسپارد و او به عنوان 
سرپرســت تا زمان صدور حکم نوروزی در شهرداری این 

شهر خدمت کند.
حال با گذشــت 24 روز از انتخاب شــهرداران برای 
اصفهان و یزد، روز یک شنبه وزیر کشور حکم جمالی نژاد 

را برای شــهرداری یزد صادر کرده و جمالی نژاد رســما 
شهردار یزد شد.

با این وجود شورای شهر اصفهان همچنان در انتظار 
صدور حکم نوروزی، اقدام به انتخاب سرپرست جدید نکرده 
اســت و خبرهای رسیده از اصفهان حاکی از آن است که 
جمالی نژاد همچنان قرار است به عنوان سرپرست شهرداری 

اصفهان نیز فعال باشد.
در این شرایط در پدیده ای عجیب شاهد خواهیم بود 
که 2 کالنشــهر مهم کشور همزمان با یک شهردار واحد 

اداره می شوند.

اداره 2 کالنشهر با یک شهردار!

 کرج- خبرنگار کیهان: 
 برای نخســتین بار در کشــور واکســن های 
توکسوئیدهای کلســتریدیایی دامی توسط بخش 

واکسن های بی هوازی موسسه رازي تولید شد.
 رضــا پیله چیان رئیس  بخش واکســن های بی هوازی 
موسســه تحقیقات واکسن و سرم ســازی رازی با  اشاره به 
امکان تولید واکسن های نوترکیب همگام با تکنولوژی جدید 
دنیا گفت: اگر چه واکسن های نوترکیب بی هوازی هنوز در 
ســطح دنیا به بازار نیامده اند، اما این قابلیت برای موسسه 
رازی ایجاد شده تا به محض ورود این واکسن ها در دنیا به 

خط تولید، در این موسسه نیز تولید شود.
وی با  اشــاره به اینکه توانایی تولید واکسن 5 ظرفیتی 
انتروتوکســمی به همراه شاربن عالمتی در این موسسه به 
سازمان دامپزشکی کشــور اعالم شده، افزود: امکان تولید 
واکسن 6 ظرفیتی انتروتوکسمی، شاربن عالمتی و قانقاریا 
نیز در موسسه رازی وجود دارد که فعالیت های تحقیقاتی 
و طرح های ابتدایی آن انجام و به سازمان دامپزشکی کشور 

اعالم شده است.
پیله چیان با  اشــاره به اینکــه هم اکنون در حال تهیه 
دســتورالعمل این واکسن ها هســتیم تا پس از تحویل به 
ســازمان دامپزشــکی و تایید آن، به مرحله تولید برسد، 
بیان کرد: قدم های بســیار خوبی در زمینه تولیدات جدید 
برداشتیم،در این راستا واکسن انتروتوکسمی توکسوئیدی 
از محصوالتی اســت که در سراسر دنیا مورد استفاده قرار 
می گیرد اما واکســن فعلی موسســه رازی در حال حاضر 
در دنیا به عنوان واکســن کامل و اصلی برای پیشگیری از 
بیماری شناخته می شود.وی خاطرنشان کرد: امکان تولید 
واکسن های توکسوئید باکترین نیز در موسسه رازی وجود 
دارد که بخشی از آن توکسوئید خالص شده و بخش دیگری 
از آن باکترین اســت.رئیس  بخش واکســن های بی هوازی 
موسســه رازی ادامه داد: ســایتی در یکی از شــعبه های 
موسسه رازی برای این کار در حال تجهیز است تا واکسن 

توکسوئیدی به طور کامل در این سایت تولید شود.

 فرمانده انتظامی شهرســتان رباط کریم از 
دستگیری اعضای باند ۱2 نفری شرکت های هرمی 

در شهر پرند خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز عبداله زاده 
پاشــاکی در جمع خبرنگاران گفت: ماموران کالنتری 
18 پرند با کسب گزارش های مردمی مبنی بر تبلیغات 
گســترده یک شــرکت هرمی که در زمینه بازاریابی 
شبکه ای غیرمجاز فعالیت می کند، بررسی موضوع را 

در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران محل دقیق فعالیت شرکت هرمی 
را در شــهر جدید پرند شناسایی و پس از تشکیل یک 
تیم عملیاتی و هماهنگی قضائی وارد مخفیگاه شده و 

تعداد12 نفراز اعضای باند گلدکوئیســت را دستگیر و 
برای بررسی و بازجویی به پلیس آگاهی انتقال دادند.

فرمانده انتظامی شهرســتان ربــاط کریم افزود: 
مأموران پلیس در بازرســی از محل موفق به کشــف 
بسته های آموزشی، کیس، مانیتور، کتابچه و جزوه های 
آموزشی در خصوص فعالیت اعضای باندهای شرکت های 
هرمی شدند.پاشاکی اضافه کرد: متهمان دستگیر شده 
در بازجویی های پلیســی جرم خود را قبول کرده و در 
ادامه اذعان داشــتند برای عضوگیری و اعتمادسازی 
عضوهــا، کار خــود را قانونی جلــوه می دادند، که با 
هوشیاری پلیس شناســایی و پس از تشکیل پرونده، 
جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

انهدام باند ۱2 نفری شرکت های هرمی در پرند

برای نخستین بار در کشور توسط 
موسسه رازي

واکسن های توکسوئیدهای 
کلستریدیایی دامی تولید شد

معاون امداد جمعیت هالل احمر استان تهران 
از سقوط 2 کوهنورد از ارتفاعات فیروزکوه خبر 
داد و گفت: در اثر این حادثه یکی از کوهنوردان 

کشته و دیگری زخمی شد.
ابراهیم تاجیک نــوری، در گفت وگو با خبرنگار 
مهر از سقوط 2 کوهنورد حدوداً 16 ساله از ارتفاعات 
پشت راه آهن فیروزکوه خبر داد و افزود: متاسفانه این 
2 کوهنورد به مناطق ممنوع کوهنوردی صعود کرده 
بودند که هر 2 از ارتفاعات ســقوط کردند که یکی از 

آنها به محض سقوط جان خود را از دست داد.
وی با بیان اینکه یکی از کوهنوردان نیز مجروح 
شــد، گفت: نیروهای امدادی هالل احمر اســتان 
تهران، به محض اطــالع از این حادثه با نیروهای 
آتش نشانی شــهرداری فیروزکوه در محل حادثه 

حاضر شدند.
وی افزود: کوهنورد زخمی، به سرعت به یکی از 

مراکز درمانی فیروزکوه منتقل شد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف انبار 
بزرگ دپوی لوازم آرایشــی و بهداشتی قاچاق در 

اهواز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ســرتیپ حیدر عباس زاده 
گفت: در راســتای مقابله با معضل شــوم قاچاق، ماموران 
پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیسی، انبار بزرگ دپوی لوازم 
آرایشی و بهداشتی قاچاق را در شهرستان اهواز شناسایی و 

با هماهنگی قضایی از این محل بازرسی کردند.

وی ادامه داد: در بازرســی از این انبــار، تعداد زیادی 
انواع لوازم آرایشی و بهداشتی فاقد هر گونه مجوز گمرکی 

کشف شد.
فرمانده انتظامی اســتان خوزستان تصریح کرد: ارزش 
ریالی کاالی قاچاق کشــف شــده 45 میلیارد ریال برآورد 

شده است.
سرتیپ عباس زاده افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر 

و پس از تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی شد.

از کشف ۴20  انتظامی اســتان کرمان  فرمانده 
کیلوگرم مواد مخدر در درگیری با  اشرار مسلح خبر 
داد و گفت: در این درگیری ســه شــرور به هالکت 

رسیدند.
سرتیپ رضا بنی اسدی فر در گفت وگو با خبرنگار مهر 
اظهار کرد: نیروهای یگان تکاوری امام رضا)ع( بم با اشــرار 
مسلح درگیر شــدند و در این درگیری سه نفر از  اشرار به 

هالکت رسیدند.
فرمانده انتظامی اســتان کرمان از کشف حدود 420 

کیلوگــرم موادمخدر از نوع تریاک در این عملیات خبر داد 
و افزود: همچنین مأموران تکاوری امام رضا)ع( بم موفق به 
کشف و ضبط دو قبضه سالح و مقادیری مهمات به اضافه 

دو دستگاه خودرو از این اشرار شدند.
بنی اســدی فر با  اشاره به اینکه استان کرمان در مسیر 
ترانزیــت مواد مخدر قرار دارد و عزم جدی برای برخورد با 
قاچــاق این مواد افیونی در کرمان وجــود دارد، بیان کرد: 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 28 درصدی 
در زمینه کشف مواد مخدر در استان کرمان را شاهد هستیم.

سقوط 2 کوهنورد
 از ارتفاعات فیروزکوه 
یک کشته برجا گذاشت

کشف انبار بزرگ لوازم آرایشی
 و بهداشتی قاچاق در اهواز

3 شرور مسلح در بم به هالکت رسیدند

رئیس پلیس فتای استان کرمان گفت: اعضای باند کالهبرداری که از 
طریق فضای مجازی اقدام به فروش خودروهای لوکس خارجی می کردند، 

شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان امین یادگار نژاد اظهار داشــت: در پی 
شکایت فردی به این پلیس و اعالم اینکه مدتی پیش در فضای مجازی با شخصی 
که اقدام به فروش خودرو می کرد آشــنا شــده و از آن طریق مورد کالهبرداری 
مالی قرار گرفته اســت، پرونده با موضوع کالهبرداری مالی در دســتور کار این 

پلیس قرار گرفت.
وی افزود: شاکی اظهار کرد در یکی از شبکه های اجتماعی با تبلیغی روبه رو 
شده که در زمینه فروش خودروهای خارجی فعالیت داشته و برای خرید خودرو 
بــا صاحب آگهی تماس گرفته و پس از جلب اعتماد به منظور خرید مبلغ 250 
میلیون تومان به حساب فروشنده واریز که پس از دریافت مبلغ، خودرو را تحویل 

نداده و هیچ پولی را نیز به حسابم عودت نداده اند.
یادگار نژاد تصریح کرد: با بررســی های به عمل آمده توسط کارشناسان این 
پلیس مشخص شد، متهمان با پول های کالهبرداری کرده، اقدام به خرید سکه 

و ارز کرده  اند.
وی افزود: در ادامه پس از شناســایی چند عضو از این باند مشخص شد که 
شبکه مذکور به صورت گسترده و در سطح کشور فعالیت می کردند و همچنین 

تعدادی از اعضای این باند توسط پلیس فتا یزد دستگیر شده اند.
یادگار نژاد بیان کرد: لذا با توجه به پرونده مشابه در دادسرای عمومی و انقالب 
استان یزد و اینکه متهمین پرونده ها مشترک هستند، پرونده برای ادامه رسیدگی 

به استان یزد ارسال شد.

انهدام باند کالهبرداری فروش 
خودروهای خارجی در فضای مجازی


