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دستگیری عضو شورای شهر هشتگرد
کرج - ایرنا: دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان البرز گفت که یک 

عضو شورای شهر هشتگرد به دلیل اتهامات مالی دستگیر شد.
حاجی رضا شــاکرمی افزود: این عضو شورای شهر به دلیل برداشت های 
غیرمجاز در یک موسسه مالی اعتباری که در آن مشغول به کار بوده، دستگیر 

شده است.
وی گفت: میزان وجوه برداشت شده توسط فرد دستگیر شده مشخص و 

پرونده هم اکنون در دست بررسی های بیشتر است.
مرگ محیط بان درحین ماموریت

تبریــز - ایرنا: »ناصر رحیم نیا« محیط بان پناهگاه حیات وحش کیامکی 
در حین گشت زنی در حوزه ماموریت کاری خود بر اثر سانحه رانندگی جان 

خود را از دست داد.
رحیم نیا از محیط بانان پناهگاه حیات وحش کیامکی شب سه شنبه در مسیر 
پاسگاه محیط بانی میاب بر اثر برخورد خودروی سواری پژو با وی مجروح و 
به بیمارســتان مرند منتقل شد. با وجود اقدامات تخصصی تیم پزشکی، این 

محیط بان بر اثر شدت جراحات وارده بامداد سه شنبه درگذشت.
این پنجمین محیط بان آذربایجان شرقی است که در محل کار بر اثر سانحه 
یا شکار جان خود را از دست می دهد و چهار محیط بان دیگر نیز در محل کار 

جانباز شده اند. وی اهل روستای چبقلو شهرستان بناب بود.
کشف 500 کیلوگرم »گل«

همدان - ایرنا: دادستان عمومی و انقالب شهرستان همدان گفت: پلیس 
مبارزه با موادمخدر موفق به کشف بیش از 500 کیلوگرم ماده مخدر »گل« 

که در این شهرستان کشت و پرورش یافته بود، شد.
کامران حمزه افزود: پس از کسب اطالع از کشت و پرورش ماده روان گردان 
گل در اطراف همدان و انجام رصدهای نهایی، با صدور دستور قضایی این مواد 

به دست ماموران نیروی انتظامی کشف شد.
وی افزود: بیش از 15 نفر در این ارتباط دســتگیر شــدند و تحقیقات از 

آنها درجریان است.
به گفته دادســتان همدان این میزان از ماده مخدر گل پیش از مرحله 

حمل، توزیع و فروش آن کشف شد.
قرآن نجات بخش فرد اعدامی

شهرکرد - ایرنا: قاتل جوانی که قرار بود در شهرکرد به دار مجازات آویخته 
شــود، با بخشش خانواده مقتول درپای چوبه دار به شرط حفظ چند جزء از 

قرآن کریم از قصاص رهایی یافت.
عضو شورای اسالمی شهرکرد گفت: 2 سال قبل در یک نزاع دسته جمعی 
محمدرضا صالحیان قاتل 27 ساله، اسداهلل شفیعی 54 ساله را به قتل رساند.

فرهاد رئیســی دهکردی افزود: پس از مدتــی حکم اعدام قاتل صادر و 
قرار شد اعدام شود. 

وی تصریــح کرد: به همین منظور معتمدان و 2 تن از اعضای شــورای 
اســالمی شــهرکرد در محل زندان حضور یافتند و با اولیای دم شامل برادر 
و مادر مقتول که خانواده ای متدین و ارزشــی هســتند، مذاکره کردند و در 
نهایت، خانواده شــفیعی قبول کردند درصورتی که قاتل بتواند طی ســه ماه 
چند جــزء از قرآن کریم را حفظ و در رفتارهای خود تغییر اجتماعی ایجاد 

کند، بخشیده خواهد شد.
189 کیلو هروئین به تهران نرسید

کرمان - ایرنا: رئیس دادگاه عمومی شهرستان نرماشیر از دستگیری یک 
قاچاقچی که قصد انتقال 189 کیلوگرم هروئین را به تهران داشت خبر داد 

و گفت: این محموله در محور زاهدان - کرمان کشف شد.
سیدعلی متولی افزود: بامداد دیروز پس از مشکوک شدن ماموران پلیس 
مبارزه با موادمخدر نرماشیر به یک دستگاه تریلر کشنده در محور مواصالتی 

زاهدان - کرمان با مجوز قضایی خودروی مذکور متوقف شد.
این مقام قضایی عنوان کرد: پس از بازرســی خودرو، مشــخص شــد 
قاچاقچیان به طرز ماهرانه ای با بسته بندی به جاسازی این محموله موادمخدر 

در کف قسمت بار تریلر اقدام کرده اند.
وی گفــت: تحقیقات اولیه از متهــم حکایت از آن دارد که این محموله 
سنگین موادمخدر از استان سیستان و بلوچستان و به مقصد تهران بارگیری 
شده بود که با هوشیاری ماموران پلیس و اقدام به موقع دستگاه قضایی موفق 

به اجرای نقشه شوم خود نشدند. 
وی اعالم کرد: متهم دســتگیر شــده )ی.گ( اهل تبریز است و پرونده 
به منظور ادامه رســیدگی به دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بم ارسال 

شده است.
درگیری ماموران با اشرار و قاچاقچیان

تایباد - خبرنگار کیهان: فرمانده هنگ مرزی تایباد از درگیری  ماموران این 
هنگ با اشرار و قاچاقچیان در منطقه مرزی دوغارون در شرق خراسان رضوی 
و کشف 71 کیلو و 400 گرم حشیش و 14 کیلو و 300 گرم تریاک خبر داد.

سرهنگ مجید پویان گفت که در این عملیات 2 تبعه کشور افغانستان 
دستگیر شدند. 

وی همچنین افزود: مرزداران طی عملیات در پاسگاه ایست و بازرسی 17 
شهریور حین کنترل خودروهای عبوری 15 کیلو و 850 گرم هروئین فشرده از 
یک دستگاه خودرو ترانزیت کشف کردند. وی از دستگیری 44 متجاوز مرزی 

طی 48 ساعت گذشته در مرزهای شرقی استان خبر داد.
آدم ربایی شرکت هرمی

کرج- ایرنا: فرمانده انتظامی شهرستان فردیس گفت که 8 عضو شرکت 
هرمی توسط پلیس اطالعات و آگاهی فردیس دستگیر شدند.

ســرهنگ ایوب احمدی افزود: این افراد از طریق فضای مجازی اقدام به 
اغفال مردم و عضو گیری می کردند و آنها را به شهرستان فردیس می کشاندند.

وی ادامه داد: این افراد ضمن کشاندن یکی از طعمه های خود به فردیس 
و حبس کردن وی از خانواده او تقاضای 150 میلیون ریال پول می کنند که 

خانواده این فرد، آدم ربایی را با پلیس درمیان می گذارند.
وی اظهار داشت: مراجع قضایی پرونده را به پلیس ارجاع می دهند و پلیس 

محل اختفای این افراد را شناسایی کرده و آنها را دستگیر کردند.
وی همچنین گفت:  تحقیقات جهت شناسایی ابعاد کالهبرداری و میزان 

اموالی که از طریق شرکت های هرمی تحصیل شده در دست بررسی است.
کشف فرآورده  نفتی قاچاق

یزد- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی اســتان، از کشف 370 هزار لیتر 
فرآورده های نفتی قاچاق به ارزش 25 میلیارد ریال توســط ماموران پلیس 

آگاهی خبر داد.
ســرتیپ »ایرج کاکاوند« گفت: ماموران پلیس آگاهی دو دستگاه تریلی 
نفتکش را برای بررســی مدارک متوقف کردند و با بررسی آن مشخص شد 
این تریلی ها حامل »نفت کوره« قاچاق هســتند که راننده ها تحت بازجویی 
قرار گرفته و به بارگیری 60 هزار لیتر فرآورده های نفتی قاچاق از یک شرکت 

اعتراف کردند.
ماموران پلیس آگاهی ضمن هماهنگی با مقامات قضائی، از محل بازرسی 

کرده و در نتیجه 310 هزار لیتر فرآورده های نفتی قاچاق را کشف کردند.
فرمانده انتظامی اســتان یزد ارزش این محمولــه قاچاق را 25 میلیارد 
ریال اعالم کردند، در این خصوص ســه متهم دســتگیر و به مراجع قانونی 

معرفی شدند.
انتقام جویی در فضای مجازی

اصفهان- خبرنگار کیهــان: رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیان داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان 
مبنی بر اینکه فردی ناشناس با درج مطالب توهین آمیز و غیراخالقی علیه او و 
خانواده اش در فضای مجازی موجب آبروریزی آنها شده است بررسی موضوع 

در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
سرهنگ »سیدمصطفی مرتضوی« افزود: کارشناسان با انجام تحقیقات 
در فضای مجازی ســرانجام متهم که زنی جوان بود را در یک عملیات ویژه 

دستگیر کردند.
وی با بیان اینکه متهم از همکاران شــاکی بود عنوان داشــت: این 
شــخص هنگامی که با مدارک و مســتندات پلیس مواجه شد به جرم 
خود اعتراف کرد و انگیزه خود را انتقام جویی از شاکی به دلیل اختالفات 

شغلی عنوان داشت.

معاون خدمات شهری شــهرداری تهران 
از نیروهای شهرداری  از اعزام نخستین گروه 
تهران برای خدمات رسانی به زائرین اباعبداهلل 
الحسین)ع( به شهرهای نجف و کربال خبر داد.
مجتبی یزدانی با اعالم این خبر گفت: اولین گروه 
از نیروهای شــهرداری تهران برای پاکسازی، رفت و 
روب و خدمات رسانی به زائرین اباعبداهلل الحسین)ع( 
شنبه 29 مهر به شهرهای نجف و کربال اعزام می شوند.
یزدانی با اشاره به اینکه برای اولین بار مرز خسروی 
نیز به دیگر مرزها افزوده شــده است، تصریح کرد: با 
برنامه ریزی های انجام شده منطقه 5 در مرز مهران، 
منطقه 14 در مرز خسروی )قصرشیرین(، منطقه 4 
در مرز چذابه و منطقه 6 در مرز شــلمچه مستقر و 
مجموعا تمامی مرزهای منتهی به کشور عراق تحت 
پوشش خدمات رسانی به زائرین قرار خواهند گرفت.
همچنین شهرداری منطقه 2 نیز در شهر کوت واقع در 
خاک عراق که محل تقسیم و جابجایی زائرین به شهر 
نجف است، به زائرین حسینی خدمات رسانی می کنند.

وی در ادامه در تشــریح اقدامات کمیته خدمات 
شهری در ستاد اربعین گفت: مباحث خدمات شهری 
چــون پاکســازی و رفــت و روب پایانه های مرزی، 
شــهرهای نجف و کربال، تامیــن نیروهای کارگری، 
تامین تجهیزات خدمات شــهری، جمع آوری زباله، 
شسست وشــوی المان های شــهری، تامین مخازن، 
ارائه خدمات نظافتی و تامین و نگهداری سرویس های 
پرتابلی، تامین مخازن آب مورد نیاز و حمام از جمله 
اقدامات کمیته خدمات شهری ستاد اربعین خواهد 

بود.
وی بــا بیــان اینکــه راهنمای زائرین و ســتاد 

گمشدگان نیز توســط نیروهای شهرداری تهران و 
بسیج شهرداری تهران صورت خواهد گرفت، افزود: 
برای بازدید از مرزها و نظارت بر تمامی امور، مسئولی 

تعیین و به بازدید مستمر از مرزها می پردازد.
وی افزود:همچنین هماهنگی های الزم در مرزها 
انجام شــده اســت و اعتبارات الزم نیز برابر مصوبه 
شورای اسالمی شهر تهران به مناطق ذیربط اختصاص 

یافته است.
معاون شــهردار تهران گفت: با برنامه ریزی های 
انجام شــده نیروها در دو مرحله به شهرهای نجف و 
کربال برای خدمات رسانی و رفت و روب اعزام می شوند 
و این گروه ها در دو شیفت کاری به نظافت این شهرها 
می پردازند. همچنین شــنبه 29 مهر حدود 1100 
نفر نیرو شامل نیروهای کارگری، ناظرین، نیروهای 
آتش نشــانی و نیروهای ستاد شهر سالم به شهرهای 

نجف و کربال اعزام خواهند شد.
وی با بیان اینکه ستاد عتبات عالیات هماهنگی های 
بسیار خوبی با شهرداری تهران داشته است، تصریح 
کرد: در بحث اسکان حدود 50 هزار نفر )5 هزار نفر 
در نجف و حدود 45 هزار نفر در کربال( توسط عتبات 
عالیات اســکان و پذیرایی خواهند شد و شهرداری 
تهران در این راســتا امکانــات الزم را جهت برپایی 

چادرها در اختیار آنان قرار خواهد داد.
وی با اشــاره به اینکه شهرداری تهران امسال در 
بحث صدور ویزا برای نیروها هزینه ای پرداخت نخواهد 
کرد، گفت: با هماهنگی های انجام شده امسال صدور 
ویزا توســط ســتاد عتبات عالیات انجام و هزینه ای 
برای شــهرداری تهران نخواهد داشت.یزدانی با بیان 
اینکه 10 روز پیش از شروع مراسم اربعین حسینی 

پاکسازی و رفت و روب شهرهای نجف و کربال و مسیر 
بین نجف به کربال به شــکل کامل آغاز خواهد شد و 
زباله های جمع آوری شده در مکان های تعیین شده 
منتقل می شــود، بیان کرد: همچنین شهرداری های 

دیگر نیز ما را در این امر یاری می کنند. 
وی ادامه داد: برای تسهیل در جابجایی زائرین از 
مرز مهران به شــهر کوت تدابیر الزم اندیشیده شده 
است و 500 دســتگاه اتوبوس برای این امر در نظر 
گرفته شــده اند. ضمنا زائرین از شــهر کوت توسط 
ماشین های عراقی به نجف و کربال منتقل خواهند شد.

وی در ادامه به اقدامات ســتاد شــهر سالم اشاره 
داشت و گفت: ستاد شهر سالم نیز با حضور در مرزها و 
شهرهای نجف و کربال با استقرار تیم پزشکی و امکانات 
درمانی به نیروهای خدمات رســان شهرداری تهران 
و زائرین خدمات رســانی می کند.یزدانی خاطرنشان 
کرد: کارشناســان سازمان آتش نشانی نیز با استقرار 
در مرزها و شهرهای نجف و کربال نسبت به آموزش 
و ارائه خدمات ایمنی در محل های استقرار نیروهای 

شهرداری تهران می پردازند.
معاون شــهردار تهران ادامــه داد: همچنین دو 
موکب نیز توسط بسیج شهرداری تهران برپا خواهد 
شد که مجهز به درمانگاه و تجهیزات الزم، خوابگاه، 

سرویس های بهداشتی و حمام خواهد بود. 
وی بیان کرد: برای رفاه حال زائرین هماهنگی های 
الزم با بانک شهر برای ارائه خدمات رسانی مطلوب به 
شــهروندان در تمامی مرزها و شهر کربال انجام شده 
است و تدابیر بســیار خوبی برای این امر با استقرار 
پیشخوان های سیار وخودپرداز سیار اندیشیده شده 

است.

معاون خدمات شهری خبر داد

اعزام نخستین گروه خدمات رسانی به شهرهای نجف و کربال

رئیس کمیته امنیتی ستاد مرکزی اربعین 
گفت: در تمامی مرزها الیه های امنیتی برای 
اعمال کنترل مجوزهای قانونی و رویت مدارک 

افراد و زائرین را در نظر گرفته ایم.
سردار محسن فتحی زاده با بیان اینکه هم اکنون 
ویزای اربعین در 16 نقطه تعریف شــده کشــور از 
سوی سفارت و کنسولگری عراق و دفاتر موقت در 
حال صدور است، از زائرین اربعین خواست مدارک 
قانونی شــامل گذرنامه و ویــزا را هنگام مراجعه 
به مرزها همراه داشــته باشــند تا دچار مشکالت 

احتمالی نشوند. 
فتحی زاده به فارس گفت: طرح کنترل مدیریت 
جمعیــت زائر به صورت جدی در ســال جاری و 
در همه مرزها اجرایی خواهد شــد و با هماهنگی 
صورت گرفته با دســتگاه قضایی قرار اســت اجازه 

نزدیک شدن و حضور در مرزها به افرادی که بدون 
مجوزهای قانونی هستند داده نشود، اما اگر افرادی 
اصرار به نقض قانون دارند ضمن بازداشــت، آنها را 
بــه قوه قضائیه معرفی کرده و برخورد الزم صورت 
خواهد گرفت. وی ادامه داد: افرادی که سال گذشته 
بدون ویزا به عراق سفر کرده اند را فراخوان کرده و از 
آنها تعهد الزم را گرفته  و تذکرات الزم را به این افراد 
داده ایم، ضمن اینکه امسال به دنبال آن هستیم که 
به صورت کامل و ریشه ای، عبور بدون ویزا از مرزها 
در ایام اربعین را حل کنیم و مزاحمتی که در سال 
گذشته برای تعدادی از زائرینی که مدارک قانونی 

داشتند تکرار نخواهد شد. 
رئیس کمیته امنیتی ستاد مرکزی اربعین اظهار 
داشــت: طرح کنترل مدیریت جمعیت از مبدأ و 
شهرها تعریف شده و اجرایی خواهد شد، ضمن اینکه 

به مسئوالن محلی و انتظامی هم ابالغ کرده ایم که 
نظارت و کنترل بیشتری را در پایانه ها درخصوص 

زائرین اربعین داشته باشند. 
وی بــا بیان اینکه زائرینــی که به نقاط مرزی 
نزدیک می شوند، در نقاط مختلف کنترل می شوند، 
گفت: در شهر ایالم 6 الیه کنترلی از پل زائر تا نقطه 
صفر مرزی پیش بینی شده است و اگر در این الیه ها 
متوجه شویم فردی به انجام تخلف اصرار دارد، ضمن 

بازداشت، به دستگاه قضائی ارجاع خواهیم داد. 
سردار فتحی زاده افزود: تمامی این اقدامات برای 
حفظ جان زائرین انجام می شود، چرا که در صورت 
ورود بدون مجوز به عراق، برخورد بسیار شدیدی از 
سوی پلیس این کشور با آنها صورت خواهد گرفت.

به گفته وی، مرز شلمچه تنها مرز در نظر گرفته 
شده برای تردد اتباع خارجی مقیم ایران است.

استقرار ۶ الیه امنیتی منتهی به مرز مهران 

اجازه نزدیک شدن افراد فاقد مجوز سفر اربعین به مرزها داده نمی شود

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: مغازه داران 
نمی توانند در مقابل فروشگاه خود پارک اختصاصی 
داشته باشند و پارک حاشیه ای متعلق به همه مردم 

است.
 سردار حسین رحیمی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: 
متأسفانه شــاهدیم در مقابل فروشگاه ها به ویژه در مقابل 
رستوران ها، آبمیوه فروشی ها، لوازم اسپرت فروشی خودرو و 
تعمیرکاران خودرو، کسبه با گذاشتن اشیاء و عالئمی از پارک 

کردن حاشیه ای خودروی شهروندان جلوگیری می کنند.
رحیمی افزود: حتی در برخی از موارد تعمیرکاران خودرو 
با پارک عمود موجب می شوند بخشی از خیابان و معابر بسته 
شــود که کاًل این موضوع تخلف و خالف قانون و مقررات 
اســت و دســتور داده ام با آن برخورد شود، از رئیس پلیس 
راهور تهران هم خواسته ام که این موضوع سریعاً حل شود.

وی با بیان اینکه در این شهر تهران حجم خودرو ها بیش 
از چهار تا پنج برابر معابر است، ادامه داد: از درب مغازه به 
آن طرف متعلق به کســبه نیست و متعلق به مردم است و 

کسبه باید این موضوع را رعایت کنند.
رئیس پلیــس پایتخت گفت: در موضوع ســدمعبر و 
گذاشــتن لوازم در مقابل مغازه هــا نیز این موضوع خالف 
قانون است گرچه بایستی شهرداری در این زمینه به طور 
جدی ورود پیدا کند، اما باز از پلیس اماکن خواسته ام که به 
این موضوع ورود پیدا کنند و با آن به شدت برخورد کنند.

رحیمی تصریح کرد: باید فروشــگاه ها و مغازه ها قبل 
از راه اندازی در جایی پیش بینی شــوند که فضای فعالیت 
را داشته باشــند، در غیر اینصورت کسی مسئول فعالیت 

آنها نیست. 

فرمانده انتظامی تهران:

کسبه نمی توانند مقابل 
مغازه خود جای پارک 
اختصاصی داشته باشند

معاون عملیات پلیس اطالعات و امنیت عمومی 
داد  از دستگیری دست فروشانی خبر  بزرگ  تهران 
که به نزاع دســته جمعی در مقابل پاساژ عالءالدین 
و درگیری با خریداران گوشــی تلفن همراه اقدام 

کرده بودند.
به گزارش فارس، ســرهنگ ســعید راستی در جمع 
خبرنــگاران با بیان اینکه این افراد اقدام به ایجاد مزاحمت 
برای کسبه، شــهروندان و مشــتریان کرده بودند، افزود: 
متهمان که در قالب دســتفروش و فروش موبایل فعالیت 
می کردند، اقدام به فروش موبایل های مســروقه، قاچاق و 
بدلی با قیمت های باال به شهروندان کرده بودند و زمانی که 
مشتریان حاضر به خرید این تلفن های همراه نمی شدند با 
چــوب و چماق به آنان حمله کــرده و با ترتیب دادن نزاع 

جمعی، فضا را برایشان ناامن می کردند.
راســتی با بیان اینکه اقدام مجرمانه این افراد ســبب 
خسارات به واحدهای صنفی و ایجاد ناامنی در منطقه شده 
بود، ادامه داد: با هماهنگی سلسله مراتب فرماندهی تهران 
بزرگ، ماموران پلیس امنیت اقدامات اطالعاتی خود برای 
دستگیری این افراد را در دستور کار قرار داده و 18 نفر از 
متهمان را که در قالب یک باند فعالیت می کردند در نقاط 
مختلف تهران و شهرستان های اطراف دستگیر کردند که 
از مخفیگاه این افراد مقادیر قابل توجهی گوشی تلفن همراه 

قاچاق و مسروقه کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه تعدادی از شاکیان این افراد شناسایی 
شده اند، گفت: شهروندان اگر در محدوده پاساژ عالءالدین 
توسط همین افراد یا با همین سبک و شیوه مورد درگیری 
و کالهبرداری قرار گرفتند، حتما به پلیس امنیت مراجعه 

و شکایت خود را ثبت کنند.

سرپرست فرمانداری گیالنغرب، از تعیین مرز 
سومار به عنوان مسیر جایگزین صادرات کاال به 

عراق در ایام اربعین خبر داد.
فرهاد همتی در گفت وگو بــا خبرنگار ایرنا اظهار 
داشت: این تصمیم توسط مسئوالن کشور اتخاذ شده 
تا صادرات کاال از مرزهای پرویزخان، خسروی و دیگر 
مرزهای کشورمان در ایام اربعین حسینی از طریق مرز 

سومار انجام بشود.
وی اظهار داشت: تمام تمهیدات الزم در این زمینه 
اندیشیده شده و زیرساخت های این امر نیز در مرز سومار 
مهیاســت.وی بیان کرد: برای بازگشت زوار در صورت 

بار ترافیکی مرز خسروی، مرز سومار نیز به عنوان مرز 
کمکی آمادگی الزم را دارد تا در صورت صالحدید در 

ایام بازگشت زوار در این امر مشارکت داشته باشد.
وی همچنیــن از انجام تمهیــدات الزم به منظور 
تســهیل در تردد زوار عتبات عالیات در ایام اربعین از 
محور این شهرستان خبر داد و افزود: عملیات اجرایی 
احداث الین ســوم از جاده اسالم آبادغرب به گواور به 
طول چهار کیلومتر و با صرف 47 میلیارد ریال اعتبار، 
آماده روکش آسفالت شده است و تا 10 روز آینده نیمی 

از آن به اتمام خواهد رسید.
سرپرســت فرمانداری گیالنغرب ادامه داد: احداث 

2 باب ســرویس بهداشــتی در ورودی شهر سرمست 
هم آخرین مراحل تکمیــل را می گذراند ضمن اینکه 
ساماندهی، بهســازی فضای ســبز و امکانات رفاهی 
موجود در ورودی شهر ســرمت نیز درحال اجراست.

همتی اضافه کرد: با توجه به تردد بخش زیادی از زوار 
اربعین از محور بخش گواور به ســمت مرز مهران، 2 
ایســتگاه صلواتی در این مسیر پیش بینی شده ضمن 
اینکه استقرار موکب در جاده گیالنغرب به قصرشیرین 
هم در دستور قرار دارد تا درصورت تردد زوار از سمت 
اسالم آباد به سمت گیالنغرب و خسروی ارائه خدمات 

به زوار به شکل شایسته انجام شود.

انهدام باند 18 نفره
 اراذل و اوباش دستفروش 

در پاساژ عالءالدین

یک زن نامزدش را برای ثبت ویدئویی برای 
آپلود روی یوتوب کشت.

به گزارش سی ان ان، این دو که حساب مشترکی 
در یوتوب داشتند، تصمیم گرفته بودند که یک ویدئو 
برای آپلود کردن در بخش شیرین کاری های این سایت 

معاون اول رئیس قوه قضائیه گفت که این 
قوه هیچ خط قرمزی در برخورد با مفسدان 
اقتصادی و دست اندازان به بیت المال برای 

خود قائل نیست.
به گزارش ایرنا، حجت االســالم والمسلمین 
غالمحســین محســنی اژه ای در آیین تودیع و 
معارفه رئیسان  ســابق و جدید دادگستری کل 
استان قزوین افزود: قوه قضائیه همه کسانی که در 
جهت رونق اقتصادی کشور به شکل سالم فعالیت 
می کنند مورد حمایت قرار می دهد اما با مفسدان 
و دست اندازان به انفال، بیت المال و دارایی مردم 

با قاطعیت برخورد می کند.
وی ادامه داد: باید کســانی که در زمینه های 
اقتصادی به شــکل ناســالم و با فریب و تطمیع 
فعالیت می کنند شناسایی و با روحیه انقالبی با 

آنان برخورد کنیم.
حجت االســالم محســنی اژه ای افــزود: اگر 
بخواهیم  اشــتغال و ســرمایه گذاری در کشور 

رونق گیرد و با فعالیت های ناسالم در عرصه های 
اقتصادی قاطعانه برخورد شود باید با مشورت و 

در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقدام کنیم.
وی به کارکرد رسانه ها و نقشی که در کمک 
به دستگاه های مختلف دارند،  اشاره کرد و گفت: 
رســانه ها باید در جهت ارتقای ســطح فرهنگ 
جامعه به دســتگاه ها کمک کرده و برای نشان 
دادن نقص ها و عیب ها به کمک دستگاه ها آمده 

و به شفاف سازی امور کمک کنند.
حجت االســالم محســنی اژه ای خاطرنشان 
کرد: ما از همه رســانه های سالم که در خدمت 
انســانیت، اخالق و پیشرفت جامعه و آرامش آن 
گام برمی دارند حمایت کرده و خواســتار تقویت 

آنها هستیم.
وی از رســانه ها به عنوان ابزارهایی مهم در 
جامعه که باید به شــکل صحیح از ظرفیت آنها 
استفاده کرد، نام برد و گفت: اگر رسانه در اختیار 
نااهالن قرار گیرد می تواند به جای یاری رساندن 

به جامعه و جهــش آن، اخالق و امنیت را مورد 
تهدید و در جهت انحطاط جوامع حرکت کند.

ســخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: امروز در 
برخی از رسانه ها افراد نااهل ورود و از طریق فضای 
مجازی خطرهایی را برای کشور ایجادکرده اند و ما 

نمی توانیم نسبت به آنها بی تفاوت باشیم.
معاون اول قوه قضائیه با  اشاره به قاطعیت این 
قوه در برخورد با هنجارشکنان در فضای مجازی و 
کسانی که قصد آسیب رساندن به نظام و کشور از 
طریق این فضا را دارند، افزود: اگر برخی بخواهند 
از این طریق ارزش های دینی ما را زیر پا گذاشته 
و در حوزه های اجتماعی و فرهنگی اخالل ایجاد 
کنند از این هیاهو ها هراسی نداریم و به شدت با 

آنها مقابله می کنیم.
وی گفت: برخی مدعی شــده اند که ما اهل 
رســانه را زندانی کرده ایم که در پاســخ به آنها 
بایــد اذعان کرد با مجرمان در این حوزه برخورد 
می کنیم، آنچنان که در ســایر زمینه ها حتی در 

قوه قضائیه اگر تخلفی صورت گیرد با آن برخورد 
می شــود.وی اضافه کرد: به همه کسانی که در 
جهت آرامش مردم و افزایش امنیت و انســجام 
ملی حرکت می کنند کمک می کنیم اما وظیفه 
داریم به کمک نهادهای انقالبی همچون بسیج و 
سپاه با کسانی که برخالف این رویه حرکت کرده 
و امنیت جامعه را مختل کرده و به تخریب چهره 
مسئوالن و کشور می پردازند و قصد ایجاد تشنج 

دارند، با قاطعیت مقابله کنیم.
این عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام بر 
ضرورت همدلی و اتحاد در کشــور تاکید کرد و 
ادامه داد: اگر با هم همدل باشــیم ظرفیت های 

خود را باال برده و افزایش می دهیم.
وی با بیان اینکه در روزهای گذشــته شاهد 
هجمه های زیــادی به قوه قضائیه بوده ایم،گفت: 
پیش بینی می کنیم این فشارها نه تنها کم نخواهد 
شد بلکه افزایش می یابد که یکی از دالیل مهم این 

قضیه سیاست های قوه قضائیه است.

تعیین مرز سومار به عنوان مسیر جایگزین صادرات کاال به عراق

رئیس جمهور روسیه در نظر دارد تا با قانونی 
جدید بخشــی از هزینه های درمانی را مردم 

پرداخت کنند.
به گزارش ودوموستی، والدیمیر پوتین گفت: هر 
فردی باید مسئولیت سالمتی خود را بر عهده بگیرد و 
دولت باید فکر کند که چه نوع خدمات پزشکی به شهروندان روسی رایگان 

ارایه شود.
در بررسی های صورت گرفته در زمینه خدمات درمانی در سال های 2016 
تا 2017 میالدی، مشخص شد که 41 درصد مردم خواهان پرداخت هزینه های 
درمانی برای بهره مندی از خدمات پزشکی باکیفیت باال و مراقبت های پزشکی 

مطلوب هستند.
ارایه تمامی خدمات پزشکی در روسیه همانند دوران کمونیستی شوروی 
ســابق همچنان رایگان است. با این حال به دلیل پایین بودن دستمزدهای 
کادر درمانی و تسلط کامل دولتی بر بیمارستان ها، پروسه های درمانی بسیار 

بی کیفیت هستند که در سال های اخیر باعث نارضایتی مردم شده است.
همچنین بسیاری از بیماران در روسیه ترجیح می دهند که از درمانگاه های 
خصوصی با هزینه شــخصی خود استفاده کنند یا برای درمان به کشورهای 

اروپایی سفر کنند تا نتیجه مطلوب تری از روند بهبودی خود بگیرند.
از ســوی دیگر به دلیل بیمه رایگان عمومی، عمال شرکت های بیمه در 
این کشــور نقشی در روند افزایش کیفیت خدمات درمانی و ارتقای سالمت 

جامعه ندارند.
به نظر می رسد سرانجام دولت روسیه به این نتیجه رسیده که ادامه سیستم 
بیمه رایگان خدمات درمانی و روش اداره دولتی مراکز درمانی با بودجه های 
حداقلــی دولتی، کمکی به افزایش کیفیت ســالمت جامعه نمی کند. با این 

حال تاکنون راهکار اجرای قانون جدید درمانی در روسیه مشخص نیست.

یک مرد جوان هندی حاضر شد تابوشکنی 
کند و یک زن بیوه را به همسری خود درآورد!

به گزارش العالم، »راکش کومار« داماد با »وینیتا 
دوی« عروس که همســر خود را در سیل چند سال 
پیش از دست داده بود، در میان تشویق صدها زن بیوه 

که لباس سفید برتن داشتند در مراسمی در معبد شهر »ورینداوان« زندگی 
مشترک خود را جشن گرفتند.

راکش کومار که راننده تاکسی است پیش از مراسم ازدواج در گفت وگو 
با خبرنگاران اظهار کرد من با این اقدام می خواستم به سهم خود گامی برای 

مقابله با تصورات باطل درباره زنان بیوه بردارم.
»بیندســوار پاتک« فعال اجتماعی و رهبر جنبــش پاکیزگی و اصالح 
اجتماعی هند نیز دراین مراســم گفت که در هند بیوه شدن زنان برای آنان 
نفرین محســوب می شود.وی اظهار کرد: اگر یک زن همسر خود را از دست 
بدهد همه زندگی خود را باخته و زن بیوه نه تنها برای جامعه موجودی نامبارک 

محسوب است، بلکه از سوی اعضای خانواده نیز طرد می شود.
به گفته وی زنان بیوه باید همواره لباس سفید پوشیده ،غذای ساده بخورند 
و نمی توانند مانند افراد عادی در جشن رنگ بازی »هولی« و »دیوالی« شرکت 
کنند. از این رو بسیاری از آنها با پناه بردن به شهر »ورینداوان« یا دیگر نقاط 
منتظر مرگ می مانند.»ورینداوان« شــهری مقدس است که بسیاری از زنان 
بیوه هند برای فرار از زندگی طاقت فرســا پس از آنکه خانواده هایشان آنها را 

به حال خود رها می کنند، به آنجا پناه می برند.
در این شهر مقدس بیش از چهار هزار معبد به عنوان پناهگاهی برای زنان 

بیوه که توسط خانواده هایشان طرد می شوند، تبدیل شده است.
این شهر مکانی برای زنان فراموش شده است که پس از مرگ همسرانشان 
بی پناه و فقیر مانده اند. بر اســاس باوری خرافــی در هند زنان بیوه در فوت 

همسرانشان مقصرند و زندگی با آن ها باعث فقر و تنگدستی می شود.
»آرتی ارورا« پیرزن 70 ســاله که در مراسم ازدواج در معبد گوبینات در 
150 کیلومتری دهلی نو شــرکت کرده بود، گفت که وقتی شوهرم مرد، مرا 

از خانه بیرون انداختند.
وی افزود: اعضای خانواده فکر می کردند که باعث این بدبختی من هستم 

و تقدیر مرا به این شهر مقدس آورد تا در این شهر به زندگی ام پایان دهم.
»انــو باردواج« یکی دیگر از زنان بیوه که در مراســم ازدواج این زوج در 
معبد گوبینات شرکت کرده بود، گفت که پس از مرگ همسرم زندگی بسیار 
دشواری را سپری کردم و بیشتر روزها برای زنده ماندن از معبد غذا می گرفتم.

وی اظهــار کرد: خانواده ام از وضعیت دشــوار من اطالع دارند، ولی هیچ 
کاری به دلیل اینکه مرا نحس می دانند، انجام نمی دهند.

بنا به این گزارش، پس از آنکه در سال های اخیر چندین موسسه خیریه 
در این شــهر فعالیت های خود را در راستای حمایت و مراقبت از بیوه ها آغاز 

کردند، شمار بیوه هایی که به این شهر می آیند، افزایش یافته است.
این سازمان ها تالش کردند که افراد را تشویق به ازدواج با زنان بیوه کنند 
و همه ســاله برای آنها در محل معابد این شهر جشن های مختلف را برگزار 
می کنند.دادگاه عالی هند ســال گذشــته دولت را موظف کرد که به زندگی 

بیوه های شهر ورینداوان سر و سامان دهد.
براساس گزارش های منتشر شده هندوستان حدود 40 میلیون بیوه دارد.

ضبط کنند.اما ســوژه ای که این دو برای شــیرین کاری انتخاب کرده بودند، 
انجام تلخی همچون زهر داشت.

»پدرو رویز«22 ساله و »مونالیزالپرز« 19 ساله قرار گذاشتند که »پدرو« 
کتابی را روی سینه اش نگهدارد و »مونالیزا« با یک اسلحه به سمت او شلیک 
کند.طبق گفته کالنتری اســتان نورمن، مونالیزا اعتراف کرده است که آنها 

تصور می کردند که کتاب جلو گلوله را خواهد گرفت.
»مونالیزا« که 7 ماهه باردار است، بالفاصله بعد از حادثه با مرکز فوریت های 

پزشکی و پلیس تماس می گیرد و ماجرا را تعریف می کند.
وی به پلیس گفت که او تصادفی به سمت قفسه سینه نامزدش شلیک 

کرده است.در حال حاضر »پرز« به اتهام قتل درجه 2 بازداشت است.
این در حالی است که »کلودیا روئیز« عمه »پدرو« در این رابطه گفته است 

که آنها عاشق هم بودند و این شوخی فقط یک اشتباه بوده است.
»پرز« به پلیس گفت که پیشنهاد ضبط ویدئو برای یوتوب از سوی پدرو 
بود و گفت: پدرو می خواســت یک ویدیو در یوتوب بارگذاری کند و ما برای 
مدت زمان زیادی در این رابطه صحبت کرده بودیم؛ او کتاب را به سینه اش 

چسباند و من را متقاعد کرد که کتاب جلوی گلوله را خواهد گرفت!
در حال حاضر، خانم پرز به قید وثیقه و به شــرط عدم استفاده از سالح 
گرم آزاد اســت. وی به اتهام قتل درجه 2 به 10 سال زندان و جریمه نقدی 
20 هزار دالری محکوم خواهد شد. او باید پنجم جوالی در دادگاه حاضر شود.

مراســم توزیع کارت ضابطان عام دستگاه 
قضایی با حضور دادستان کل کشور و فرمانده 

نیروی انتظامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان کل کشور در 
این مراسم با بیان اینکه تعریف ضابط عام و خاص در 
قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته شده است،گفت: 
تا کنــون اطالعات قریب به 40 هزار نفر از ضابطین را 
جمع آوری کرده ایم که این اطالعات محرمانه است و 

ضریب امنیتی باالیی دارد.
حجت االسالم محمد جعفر منتظری با بیان اینکه 
حــدود 40 هزار کارت برای ضابطین صادر کرده ایم 
که از امروز در سراســر کشور توزیع خواهد شد، بعد 
از اینکه این کارت ها صادر و توزیع شد، تنها کسانی 
که دارای کارت ضابطیت هستند می توانند کارهای 
تحقیقاتی و بازجویی و کارهای قضایی را انجام دهند 
و کســانی که فاقد کارت هستند از انجام این کارها 

ممنوعیت دارند.

منتظری با بیان اینکه تا اواخر مهر ماه، طبق وعده 
این کارت ها در سراســر کشور توزیع خواهد شد، در 
تعریف ضابط عام و خاص، گفت: ضابطین دادگستری 
عبارتند از عام شــامل درجه داران، افســران نیروی 
انتظامی و ضابطان خاص که به موجب قوانین خاص 
ضابط محسوب می شوند شامل روسا، ماموران زندان، 
ماموران اطالعات و ماموران سپاه و بسیج که تمام یا 
برخی ماموریت های ضابطین به آنها محول می شــود 
و تفکیک این دو در قانون پیش بینی شــده است.وی 
با اشاره به اداره نظارت بر ضابطین در دادستانی، گفت: 
این اداره با تصویب رئیس قوه قضائیه تشــکیل شده و 
مسئولیت نظارت و هماهنگی در رابطه با ضابطین را 
برعهده دارد.منتظــری از صدور کارت ضابط خاص تا 

یک ماه و نیم دیگر خبر داد.
باید مقدمات اجرای حکم اعدام بابک زنجانی 

فراهم شود 
دادســتان کل کشــور همچنین در حاشیه این 

مراسم در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره 
شــایعه اجرای حکم اعدام بابک زنجانی گفت: باید 

منتظر باشیم، ان شاا... زودتر حقوق مردم برگردد.
منتظری در پاسخ به این سؤال که قاضی مقیسه در 
آخرین جلسه دادگاه گفته بود که حکم این فرد برای 
اجرا در دست مسئوالن است، آیا واحد اجرای احکام 
زمانی را برای اجرای حکم تعیین کرده است؟ گفت: 
آنها بدنبال اجرای حکم هستند، مقدمات اجرای حکم 
باید فراهم شود.وی در مورد طرح جمع آوری قلیان و 
منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی نیز افزود: از 
نظر قانون استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع 
اســت. در جای دیگر قانون قهوه خانه ها را جز اماکن 
عمومی تعریف کرده است. بعضی از عزیزان از جمله 
نمایندگان مجلس و مسئولین به ما ایراد می گیرند که 
چرا عرضه قلیان در برخی اماکن ممنوع شــده است 
در جواب آنها باید بگوییم که این ممنوعیت به واسطه 

حکم قانون است و ما ممنوع نکردیم.

ضرورت حمایت از ظابطان قضایی
فرمانده نیروی انتظامی نیز در مراسم رونمایی 
کارت ضابطان دستگاه قضایی با بیان اینکه عمده 
ضابطان عام از همکاران نیروی انتظامی هستند، 
گفت: یکی از موضوعاتی که می تواند به دســتگاه 
قضا و نیروی انتظامی کمک کند ســرعت عمل 
است که امیدواریم با این اقدام خوب بتوانیم اطاله 
دادرســی را کاهش دهیم تا ماموری که از صحنه 
جرم گزارش تهیه می کند با ســرعت عمل خوبی 

همراه بوده و محکمه پسند باشد.
سردار اشــتری با بیان اینکه پیش بینی شده 
در نیــروی انتظامی حدود 60 هــزار نفر اعم از 
پلیس های تخصصی نظیــر آگاهی، مبارزه بامواد 
مخدر، پلیس امنیت و... کارت ضابطیت عام قضائی 
دریافت کنند، افزود: حمایت و معاضدت قضایی و 
مشوق های الزم باید برای ضابطان در نظر گرفته 

شود.

دادستان کل کشور: 

تنها ضابطان قضایی دارای کارت می توانند کارهای تحقیقاتی و بازجویی را انجام دهند

محسنی اژه ای: قوه قضائیه 
برای برخورد با مفسدان اقتصادی خط قرمز ندارد


