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تلف شدن گوسفندان
تبریز -خبرنگار کیهان : 222 راس گوسفند بر اثر ریزش شن 

کارگاه ماسه شویی در تبریز تلف شدند. 
در ایــن حادثه از 240 راس گوســفندی که در منطقه چرا 

می کردند 222 گوسفند زیر آوار شن و ماسه خفه شدند.
چوپان این گوسفندها درباره حادثه گفت : این مناطق را برای 
چرای گوســفندانمان اجاره کرده بودیم و حق چرا داشتیم اما 
هیچ گونه تابلو یا حصاری مبنی بر فعالیت شرکت ماسه شویی 

در منطقه وجود نداشت.
برنج قاچاق

مراغه - خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی مراغه از کشــف 
محموله 23 تنــی برنج خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و 

380 میلیون ریال در این شهرستان خبرداد. 
ســرهنگ رضا اصالنی فر افزود: این محموله قاچاق در حین 
گشت زنی ماموران انتظامی این شهرستان از یک دستگاه کامیون 

کشف و ضبط شد.
وی اضافه کرد: راننده دستگیر شده به همراه خودرو و کاالهای 

توقیف شده، برای تکمیل پرونده تحویل دستگاه قضائی شد.
دستگیری سارقان طال 

همدان - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان همدان 
از دستگیری خواهر و برادر سارق طالی کودکان در این استان 

خبر داد. 
ســرهنگ پژمان قویمی، گفت: در تحقیقات مشخص شد 
سارقان دختر و پسری حدودا ۱0 و ۱4 ساله هستند که با نزدیک 
شدن به کودکانی که النگو و گوشواره دارند به بهانه بازی کردن، 
در فرصتی مناسب، با سرقت طالها، بالفاصله سوار بر خودرویی 
که در اطراف پارک منتظر آنها بوده از محل متواری می شدند.

وی افزود: سارقان طالهای کودکان همچنین سه فقره سرقت 
دوچرخه از پارکینگ چند مجتمع مسکونی نیز داشتند.

کشف عتیقه
سبزوار - باشگاه خبرنگاران جوان : رئیس پلیس شهرستان 
ســبزوار گفت: ۵0 قلم عتیقه جات مربوط به دوران سلجوقیان 
در سبزوارکشف و چهار متهم نیز در این رابطه دستگیر شدند. 
سرهنگ ســید محمد هاشــمی افزود: از متهمان ۵0 قلم 
عتیقه جات شامل پیه سوز، چراغدان، کاسه، مشکات و درپوش 
مسب و برنجی دارای نقوش انسانی و خطوط کوفی  کشف شد.  
وی ادامه داد: براســاس اعالم کارشناسان میراث فرهنگی 

این اشیاء بیش از ۱000 سال قدمت تاریخی دارند.
قاچاق کاال از امارات

بوشــهر - فارس: فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از کشف 
کاالی قاچاق در آب های این استان خبر داد.

علی اصغر خــرم روی افزود: در بررســی های به عمل آمده 
مشخص شد شناورهایی از کشور امارات بارگیری و به مقصد این 
بندر در حال حرکت هستند که با توقف آنها و با بازرسی دقیق 
پنج هزار و 4۵7 دســتگاه چاپگر، دوهزار و 87 قوطی نوشیدنی 
انرژی زا، 246 بطری مایع خوشبوکننده، 348 قوطی شیر خشک، 
۵۵2 شیشه شــربت فیمتو، 73 کیلوگرم چای و... که خارج از 
 مجوز قانونی بارگیری شــده بود را کشف و یک متهم دستگیر

 شد.
وی تصریح کرد: کارشناســان ارزش ریالی کاالهای کشف 
شده در این عملیات را 43 میلیارد و 796 میلیون و 604 هزار 

ریال برآورد کرده اند.
برق گرفتگی

شیراز - خبرگزاری صدا و سیما : رئیس اداره برق شهرستان 
ممسنی گفت : تکنسین پیمانکار اداره برق شهرستان ممسنی 

دچار برق گرفتگی شد و جان باخت.
رفیعی افزود: یکی از تکنسین های پیمانکاری اداره برق این 

شهرستان هنگام کار دچار برق گرفتگی شده و جان باخت.
رفیعی ادامه داد: علت حادثه در دست بررسی است.

نجات معجزه آسا
زنجان - ایسنا: رئیس هالل احمر خدا آفرین گفت : پیرمرد 
80 ساله اهل روستای اولی بخش منجوان شهرستان خداآفرین 
که در جنگل گم شده بوده به  طور معجزه آسایی توسط نجاتگران 

جمعیت هالل احمر این شهرستان نجات یافت. 
عبادت عبدلی افزود: یک تیم عملیاتی پنج نفره توسط یک 
دســتگاه آمبوالنس کمک  دار به محل حادثــه اعزام و پس از 
مدتی جست وجو موفق شدند این هموطن را پیدا کرده و پس 
از ارائه کمک های اولیه با همکاری اورژانس خداآفرین به مرکز 

درمانی تحویل دهند.
وی یادآور شد: خوشبختانه این پیرمرد به طور معجزه آسایی 
پس از دو شبانه  روز ماندن در وسط جنگل بدون آب و غذا و با 
وجود جراحات ناشی از سقوط از ارتفاع صخره حدود سه متری 

جان سالم به  در برد.
تصادف مرگبار

ایالم - باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس  پلیس راه ایالم گفت: 
تصادف رانندگی در شهرستان مهران سه کشته برجای گذاشت. 
سرهنگ رضا همتی زاده افزود: در یک حادثه رانندگی که در 
سه راهی جاده شهید بسطامی شرکت نفت شهر مهران رخ داد، 
ســه نفر از سرنشینان خودروی پراید در برخورد با یک دستگاه 

کامیون جان خود را از دست دادند.
وی اظهار کرد: حال دو نفر دیگر از سرنشینان وخیم گزارش 

شده است.
سارق لوازم خودرو

مراغه - خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی مراغه از دستگیری 
سارق حرفه ای لوازم و قطعات خودرو در این شهرستان خبر داد 
و گفت: این ســارق در بازجویی های اولیه به ۱4 فقره سرقت از 

داخل خودورها اعتراف کرد.
ســرهنگ رضا اصالنی فر افزود: سارق پس از دستگیری به 

همراه اموال مسروقه کشف شده تحویل مقام قضائی شد.
مار سرگردان

تبریــز - خبرنگار کیهان: یک حلقه مار در حیاط یک خانه 
مسکونی در چهارراه ابوریحان تبریز به دام ماموران آتش نشانی 

افتاد.
این مار باعث ترس و وحشــت ســاکنان منزل شده بود که 
توســط ماموران اعزامی آتش نشــانی به دام افتاد و سپس در 

طبیعت رها شد.
کشف تریاک

مشــهد - ایسنا: سرپرست دادسرای انقالب مشهد از کشف 
بیش از 200 کیلو تریاک در مشهد خبر داد.

مهدی خدابخشی گفت: پلیس یک دستگاه کامیون حامل 
بار هندوانه که حامل یک محموله تریاک بود، در یکی از مبادی 
ورودی مشــهد متوقف کردند که در بازرسی از این خودرو 48 
کیلو و ۵00 گرم تریاک را که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده 

بود، کشف و یک نفر متهم را دستگیر کردند.
وی اضافــه کرد: همچنین تیم دیگری از پلیس در عملیاتی 
دیگر یک دستگاه تریلی تانکر سوخت را که از کرمان به مقصد 
مشــهد در حرکت بود در نزدیکی مشهد متوقف کردند که در 
بازرســی از این تانکر سوخت ۱90 کیلو گرم تریاک را کشف و 

یک متهم را نیز دستگیر کردند.

رشید نسیم جوان پاکستانی در ۶۰ ثانیه 
با ســرش ۵۱ هندوانه را شکست و رکورد 

جهانی جدیدی را ثبت کرد.
به گزارش دیلی میل، رکورد قبلی به »احمد 
تفزی« از آلمان تعلق داشت که در سال 20۱۱ 

تازه ترین آمار منتشــر شده حاکی از 
آن است که از ســال 2۰۱۰ تاکنون، میزان 
خودکشی دانش آموزان آمریکایی با 3 برابر 
رشد مواجه بوده و خودکشی دومین عامل 

مرگ و میر محصالن است.

به گزارش فارس، تازه ترین آمار منتشر شده حاکی از آن است که 
از سال 20۱0 تاکنون، میزان خودکشی دانش آموزان آمریکایی با سه 

برابر رشد مواجه بوده است. 
این آمار که توسط انجمن بهداشت مدارس آمریکا به دست آمده 
است، تأیید می کند، خودکشی دومین عامل مرگ و میر دانش آموزان 

در ایاالت متحده آمریکا است. 
پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد، پسران بیش از دختران 
خودکشی می کنند. کارشناسان علت شیوع خودکشی در میان قشر 
نوجوان آمریکا را ناشی از فضای استرس زای مدارس، فضای مجازی 

و الگوی غلط خواب و تغذیه می دانند.
براســاس داده های منتشر شده از نتایج یک مطالعه که به دنبال 
شیوع خودکشــی در جامعه آمریکا صورت گرفته است، در هر ۱00 

دقیقه یک دانش آموز به زندگی خود پایان می دهد.
همچنین، پژوهش های انجام شده از یک میلیون دانش آموز نشان 
می دهد، بیش از 20 درصد نوجوانان قبل از آنکه دوره بلوغ را به پایان 

برسانند، دچار افسردگی می شوند.
کارشناسان و تحلیلگران باور دارند، تکنولوژی و رسانه های اجتماعی 

در افزایش نرخ افسردگی نوجوانان نقش زیادی دارند.

در حادثه برخورد دو قطار در آلمان دو 
تن کشته و3۵ تن دیگر مجروح شدند.

بنا بر اعالم رسانه های آلمان، در این حادثه 
ریلی یک قطار مسافربری با قطار باری در ایستگاه 
راه آهن با یکدیگر برخورد کردند که موجب شد  

دو تن کشته و حدود 3۵ نفر دیگر مجروح شوند.
مقامات محلی با بیان اینکه وضعیت جسمی دو نفر از مجروحان 
این حادثه وخیم اســت، گفتند: قطار باری حامل چوب بوده که در 

ایستگاه با قطار مسافربری برخورد می کند.
به گزارش راشاتودی، هنوز علت این برخورد مشخص نشده  هرچند، 
گزارش ها حاکیست این حادثه زمانی رخ داده که یکی از قطارها هنگام 

تغییر مسیر ریل دچار مشکل شده  است.

به همراه همســرش  دختر جوانی که 
مشغول قایق سواری در یکی از رودخانه های 
باالی آبشار ویکتوریا بود، دچار یک حادثه 
تلخ شد و دست راست خود را از دست داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این دختر 
انگلیسی در یک حادثه وحشتناک یک دستش توسط کرکودیل قطع 

شد، اما چند روز بعد توانست جشن عروسی اش را برپا کند. 
»جیمی فاکس« به همراه همسرش مشغول قایق سواری در یکی 
از رودخانه های باالی آبشار ویکتوریا در کشور زیمباوه بودند که دچار 
این حادثه تلخ شدند. دست راست زانله ندلوو، بازیکن سابق تیم ملی 
تنیــس زنان انگلیس در این حادثه قطع و دســت چپ او نیز دچار 

جراحت شدید شد.
در حالی که خون زیادی از بدن زانله خارج می شد و احتمال مرگش 
وجود داشــت،  جیمی توانست او را به بیمارستان برساند. جراحان با 
انجام یک عمل جراحی توانستند جان این زن جوان را نجات دهند، 

اما او دست راست خود را از دست داد.
گفته می شــود قرار بود این زوج با سفر به آبشار ویکتوریا مراسم 
عروسی خود را در آنجا برگزار کنند که حمله این کروکودیل این مراسم 
را چند روز به تعویق انداخت. با این حال و با وجود این اتفاق تلخ، این 
دختر جوان مراسم عروسی اش را برگزار کرد و مراسم عروسی این زوج 

جوان در کلیسای کوچک بیمارستان برگزار شد. 

عوامل  اتهامات  به  رســیدگی  هفتمین جلسه 
گروهک تروریستی داعش در حمله به مجلس شورای 
اســالمی و حرم مطهر امام)ره( در شعبه ۱۵ دادگاه 

انقالب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، در جلســه دیروز 
»خ.ر« و »ع.ب« متهمان ردیف های هفتم و هشتم محاکمه 
شدند و دفاعیات خود را در برابر کیفرخواست ارائه کردند.

در این جلســه همچنین چند شــاهد عینی از لحظه 
عملیات تروریستی مجلس به دادگاه آمدند و مشاهدات خود 
را ارائه کردند.برخی از خانواده شهدای این حادثه تروریستی 

نیز شکایت خود را مجدداً در دادگاه مطرح کردند.
در این جلســه که نماینده دادستان، وکالی متهمان، 
متهمان و خانواده شهدای حادثه تروریستی مجلس و حرم 
امام راحل حضور داشتند، متهمان ردیف های هفتم و هشتم 
به اتهام افساد فی االرض مستوجب اعدام، حمل و نگهداری 
سالح های سبک و سنگین، کمک به مسیریابی برای گروهک 
تروریستی و تهیه مسکن برای اقامت تروریست ها در دادگاه 
محاکمه شدند.رئیس شــعبه ۱۵ دادگاه انقالب در جریان 
هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان حادثه 
تروریستی مجلس و حرم امام )ره( پس از نمایش یک فیلم 
از حمله تروریستی به مجلس گفت: تلگرام محل امنی برای 
اعمال گروهک تروریستی داعش و انجام عملیات تروریستی 

قاضی صلواتی در آخرین جلسه دادگاه:

تلگرام محل امنی برای تبادل اطالعات تروریست های داعش بود

مجلس و حرم امام راحل بوده است.
قاضــی صلواتی افــزود: فیلم ارســالی از محل حمله 
تروریســتی مجلــس از طریق تلگرام بــه مرکزیت داعش 

فرستاده شده است.
وی ادامه داد: متاســفانه تلگرام محل امنی برای اعمال 
گروهک تروریستی داعش، تبادل اطالعات، جابجایی و انتقال 

مهمات و ورود تروریست ها به کشور بوده است.
پس از پایان دفاعیات متهمان وکیل تســخیری آن ها 
قاضلی صلواتی ختم رسیدگی به پرونده 8 متهم اصلی این 

حادثه تروریستی مجلس شورای اسالمی و حرم امام راحل 
را اعالم کرد.

با پایان جلســات دادگاه حکم متهمان در مهلت مقرر 
صادر می شود.

دادگاه های رســیدگی به پرونده 8 متهم اصلی حادثه 
تروریســتی مجلس شورای اســالمی و حرم امام راحل که 
8 اردیبهشت امسال آغاز شده بود دیروز و پس از هفتمین 
جلسه محاکمه و اخذ دفاعیات همه متهمان به ریاست قاضی 
صلواتی و در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب به کار خود پایان داد.

۱7 خرداد سال گذشته دو عملیات تروریستی همزمان 
در مجلس شــورای اسالمی و حرم امام راحل توسط عوامل 
مرتبط با داعش در تهران رخ داد که ۱7 نفر از هموطنانمان 
در اثر این حادثه به شهادت رسیدند و جمعی مجروح شدند.

همچنین در جریــان این حادثه پنج نفر از عوامل این 
حادثه تروریستی به هالکت رسیدند و 26 نفر از همدستان 
آن ها دســتگیر شدند که رســیدگی به پرونده 8 نفر از این 
متهمان در دادگاه انقالب انجام شد و محاکمه دیگر عوامل 

دستگیر شده در آینده انجام خواهد شد.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: جرایم سایبری، جهان 
امروز را با چالش های فراوان امنیتی مواجه ســاخته و 
این امر متأثر از اســتفاده و بهره گیری تروریست ها و 
مجرمان بین المللی از فضای سایبری و فناوری های نوین 

و پیچیده می باشد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حسین اشتری در 
ششمین نشست روســای پلیس های سایبری آسیا و اروپا ) 
اوراســیا( که به مدت سه روز و با حضور ۱7 کشور و سازمان 
اینترپــل در تهــران در حال برگزاری اســت، افزود: حمالت 
تروریستی سایبری به زیرساخت های کشورها منجر به تهدید 
صلح و امنیت بین المللی می شــود که در این راســتا مقابله 
با این تهدیدات یکی از اهــداف مهم مجتمع جهانی نوآوری 

سازمان اینترپل است.
اشتری ادامه داد: فعالیت و توسعه گروه های سازمان یافته 
جنایی در فضای ســایبری و بهره برداری مجرمانه گروه های 
تروریستی از فضای مجازی؛ مهم ترین تهدیداتی است که در 
حال حاضر فضای سایبری جهان را تحت تأثیر خود قرار داده 
است.وی تأکید کرد: امروزه ما شاهد حمالت تروریستی سایبری 
در جهان، خصوصا در منطقه و در کشــورهای واقع در غرب 
آسیا هستیم و شرایط کنونی، فرصت های بسیاری را برای سوء 

استفاده گروه های تروریستی فراهم کرده است.
فرمانده ناجا گفت: از آنجایی که کشور ما یکی از قربانیان  
این حمالت تروریستی بوده جای بسی تأسف است که برخی 
از این حمالت به صورت هوشــمندانه و مدیریت شده توسط 
کشــورهایی که دارای زیرساخت ها و بانک های اطالعاتی و 
همچنین ســرورهای شبکه های مجازی هستند، صورت می 
پذیرد.سردار اشتری خاطر نشان کرد: ما توانسته ایم به کمک 
جوانان نخبه خود و با ابزار، تجهیزات و فناوری های بومی به 
مقابلــه با این حمالت پرداخته و آمادگی آن را داریم تا دانش 

به دست آمده خود را در اختیار جامعه جهانی قرار دهیم.

فرمانده ناجا در نشست رؤسای پلیس های سایبری  اوراسیا:

جرایم سایبری، جهان امروز را با چالش های فراوان امنیتی مواجه ساخته است

فعالیت داعش با چند صد کانال 
و ۱۱ زبان دنیا در تلگرام

 رئیس پلیس فتای ناجا نیز در حاشیه این نشست در جمع 
خبرنگاران گفت: امروز تأمین امنیت فضای سایبر، چالش تمام 
کشورهای جهان است و برای این مهم همه دولت ها در حال 

تکاپو و سرمایه گذاری هستند.
 سردار سیدکمال هادیانفر افزود: امروز حاکمیت اینترنت 
در انحصار آمریکا است و علی رغم اینکه 4/2 میلیارد کاربر از 
اینترنت اســتفاده می کنند اما این کشور اطالعات مربوط به 
ردیابی و ...را در اختیار ســایر کشورها قرار نمی دهد، بنابراین 

الزم است حاکمیت اینترنت از انحصار خارج شود.
هادیانفر درباره پول های دیجیتال گفت: ۱/2 میلیارد دالر 

پول دیجیتال تولید شده که ازاین مقدار، بیش از 8۱0 میلیون 
دالر به 8۱ نفر فروخته شــده که اسامی برخی پنهان و برخی 

از خریداران روسی و تعدادی نیزایرانی هستند.
وی تأکید کرد: پول های دیجیتال هیچ عقبه ای ندارد و در 
واقع مردم با خرید این پول ها سرمایه خود را به باد می دهند.

تنها مرجعی که می تواند نسبت به تولید پول مجازی اقدام کند 
بانک مرکزی است، یعنی صرفا بانک های مجاز می توانند پول 
مجازی در اختیار متقاضیان برای معامالت سایبری قرار دهند.

رئیس پلیس فتا اظهارداشت: فعالیت های مجرمان، گروه 
های سازمان یافته و تروریست ها مانند داعش، النصره، القاعده 
و ده ها گروه تروریســتی که به صورت پنهان  در کشــورها 
فعالیت می کنند دردراک نت، وب عمیق و فری نت در بستر 

شبکه های اجتماعی  و پیام رسان های اجتماعی مانند تلگرام، 
توئیتر، فیس بوک و واتس آپ در کنار ابزارهایی مانند پنهان 
ســازان هویت، پول های مجازی مانند بیت کوین و شبکه و 
ســرویس های رمز شده سبب گردیده بستری مناسب و امن 

برای مجرمان و تروریست ها ایجاد شود.
هادیانفر خاطر نشــان کرد: امروز با تالش های جمهوری 
اسالمی ایران، روسیه، عراق، سوریه و حزب اهلل، داعش به پایان 
خود در میدان نبرد رسیده است ولی تفکر داعشی و تکفیری 
هنوز در فضای سایبری توســط عوامل این گروهک تبلیغ و 
ترویج می شــود و از تلگرام و توئیتر به منظور ترویج و تبلیغ، 
جذب، آموزش و به کارگیری افراد در عملیات های تروریستی 

در سراسر جهان استفاده می کنند.
وی ادامه داد: گروه های تروریســتی از اوایل سال 20۱8 
وارد فاز جدیدی تحت عنوان فعالیت گسترده و شبکه سازی 
ســایبری برای یارگیری پنهان هستند به گونه ای که داعش 

با چند صد کانال و ۱۱ زبان دنیا در تلگرام فعالیت می کند.
رئیــس پلیس فتا افزود: از ســوی دیگر فعالیت مجرمان 
و گروه های ســازمان یافته با انگیزه های اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی در دارک نت ) Dark net( حمله به سیستم 
های پرداخت الکترونیک، نفوذ به شبکه های بانکی، نفوذ هکرها 
به خانه های کاربران برای سرقت اطالعات شخصی با توسعه 
اینترنت اشــیاء، توسعه بی رویه پیام رسان موبایلی OTTها و 
گسترش اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی و هدایت افکار 
عمومی و انواع حمالت جلوگیری از ارائه سرویس D-DOS بر 

هیچ کشوری پوشیده نیست.
وی ادامه داد: شــاید جدی ترین مسئله در این خصوص، 
مشــکالتی در حاکمیت اینترنت در دنیا و نبود نظام حقوقی 
واحــد جهانی برای مقابله بــا اینگونه پدیده ها و تولیدات که 
امنیت مردم را بــه مخاطره می اندازد و تأمین کننده امنیت 

برای مجرمان است، باشد.

در شصت و دومین جلسه علنی شورای شهر 
تهران مکارم و افشانی به عنوان 2 گزینه نهایی 

شهرداری تهران انتخاب شدند.
به گزارش فارس، در جلســه دیروز شورای شــهر 

افشانی ۱۵، مکارم ۱۱ و حناچی ۱0 رای داشتند.
در ایــن مرحلــه حناچــی و موســوی حــذف 
 شــدند و قبــل از رای گیــری هم حجــت میرزایی

 انصراف داد.

مکارم و افشانی 2 گزینه نهایی شهرداری تهران

بامداد دیروز بر اثر برخورد یک دستگاه سواری 
پژو ۴۰۵ سوخت  کش با یک دستگاه سواری پژو 
2۰۶ در محور »ایرانشهر- سرباز« پنج نفر جان 
خود را از دســت دادند و سه نفر دیگر مجروح 

شدند. 
مدیرکل پزشــکی قانونی سیستان و بلوچستان در 
گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: این حادثه ساعت ۵ و 
30 دقیقه بامداد دیروز در کیلومتر 80 محور »ایرانشهر- 

سرباز« روی داد.

رضا عبدی افزود: در این حادثه خودروی پژو 40۵ 
دچار حریق شد که دو سرنشین آن بر اثر سوختگی جان 
دادند از طرفی بر اثر شــدت جراحت وارده 3 سرنشین 
از سواری پژو 206 نیز در صحنه جان خود را از دست 
دادند و سه سرنشین دیگر پژو 206 مجروح شدند که 

به مراکز درمانی منتقل شدند.
سرهنگ ستوده، فرمانده پلیس راه جنوب سیستان و 
بلوچستان دلیل این تصادف را تجاوز به چپ خودروی 

40۵ که حامل سوخت قاچاق بود ، عنوان کرد.

ســفارت ایران در بغداد اعالم کرد: کلیه 
مرزهای زمینی، دریایی و هوایی مرزهای عراق 
با ایران از ســاعت 2۴ روز 2۱ اردیبهشــت تا 

ساعت2۴ روز 22 اردیبهشت تعطیل است. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســفارت 
جمهوری اسالمی ایران در بغداد با صدور اطالعیه ای 
به شهروندان ایرانی توصیه کرد، روز 22 اردیبهشت 
همزمان با برگزاری انتخابات در عراق به این کشــور 

سفر نکنند.
در این اطالعیه آمده است که با توجه به برگزاری 
انتخابات پارلمانی جمهوری عراق در روز شنبه آینده 
22 اردیبهشت جاری و تعطیل بودن دوایر دولتی در 
سراسر این کشور ایرانیانی که قصد آمدن به عراق را 
دارند برنامه سفر خود را طوری تنظیم کنند که با این 
روز تالقی پیدا نکند.انتخابات پارلمانی عراق روز 22 
اردیبهشت همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.

فرمانده انتظامی خوزســتان گفت: با تالش 
پلیس استان عامل درگیری دوشنبه شب شهر 
شیبان شهرســتان باوی و شهادت دو بسیجی 

دستگیر شد. 
سرتیپ  حیدر عباس زاده در گفت و گو با ایرنا اظهار 
کرد: این فرد در کمتر از ۱0 ساعت پس از به شهادت 
رســاندن دو بســیجی شهر شــیبان در مخفیگاهش 

شناسایی و دستگیر شد.
وی افزود: انگیزه این فرد تروریستی بوده و آلت قتاله 
و یک قبضه سالح جنگی نیز از او کشف و ضبط شد.

وی اضافه کــرد: کارشناســان انتظامی و قضایی 
 تحقیقــات خــود را از فرد یاد شــده آغــاز کرده اند.

این فرد نزدیکی های ساعت 22 روز دوشنبه در اطراف 
یک پایگاه بسیج شهر شیبان با استفاده از سالح سرد 
دو بسیجی را با ضربه های چاقو هدف قرار داد و سپس 

از محل گریخت.
در جریــان این درگیری »حســن کارونی« در دم 
به شهادت رسید و »بشیر عنافچه« دیگر بسیجی این 
پایگاه زخمی شد که پس از انتقال به بیمارستان به سبب 

شدت جراحت های وارده به شهادت رسید.

یک رادار پلیس راهنمایی و رانندگی در 
بلژیک سرعت غیرمجاز یک خودرو را ۶۹۶ 

کیلومتر بر ساعت ثبت کرد.
به گزارش ایســنا، راننده این خودرو که در 
اتوبانی در نزدیک مرز فرانســه رانندگی کرده 

بود، از دیدن نامه جریمه پلیس که در آن این ســرعت عجیب ذکر 
شده بود شگفت زده شد.

راننده جوان که نمی توانست باور کند با خودروی »اوپل آسترا«ی 
خود چنین رکوردی را ثبت کرده در حالی که نامه را در دست داشت 

راهی اداره پلیس شد و از مأموران توضیح خواست.
سپس روشن شد که ثبت این سرعت در واقع نتیجه یک اشتباه 
ســامانه کدگذاری پلیس بوده است. کامپیوتر پلیس همچنین برای 
محاسبه و تذکر دادن سرعت مجاز به راننده،  به شکل خودکار مقدار 
مشخصی از سرعت ثبت شــده کم کرده و سرعت مجاز را هم 6۵4 

کیلومتر بر ساعت نوشته است!
بــه گزارش یورونیوز، پلیس قول داد که این اشــتباه نامعمول را 
تصحیح کند و راننده جوان هم برای مزاح عکس برگه جریمه را روی 

فیسبوک خود منتشر کرد.

رکورد 
شکستن 
هندوانه 
شکست!

میالدی 43 هندوانه را شکانده بود.
از این رکوردزنی در دبیرستان»گرین پابلیک« در کراچِی پاکستان 

فیلمبرداری شده است.
نسیم همچنین با پیشانی 28۱ گردو را در عرض 60 ثانیه شکست 

و یک رکورد دیگر را نیز ثبت کرد.
این جوان 32 ساله پاکستانی مدت زمان طوالنی را برای آماده سازی 

خود صرف کرده است.
او می گوید: برای شکســتن رکورد جهانی باید خیلی تمرین کرد. 
قبل از این کار من چندین ماه تمرین کردم. برای هر رکورد باید کمک 
مالی خوبی صورت گیرد و من همه این کارها را بدون حامی مالی و 

کمک دولتی انجام دادم.
بنا به این گزارش، رشید نسیم در گذشته نیز چندین رکورد جهانی 
گینس را از آن خود کرده که می  توان به شکســتن بیشــترین تعداد 
نارگیل سبز و همچنین باز کردن بیشترین تعداد در بطری با سر اشاره 

کرد. او آرزو دارد ۵0 رکورد دیگر را هم ثبت کند.

قاچاق سوخت جان ۵ نفر را گرفت

همزمان با انتخابات پارلمانی

مرز عراق به مدت 2۴ ساعت بسته می شود

عامل شهادت دو بسیجی دستگیر شد

سازمان هواشناسی نسبت به تشدید بارش، گاهی 
رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید، آبگرفتگی معابر، 
احتمال تگرگ و سیالبی شدن مسیل ها و رودخانه ها 

در برخی استان ها هشدار داد.
بر اساس اعالم این سازمان، این وضعیت امروز در شرق 
کردستان، نیمه شرقی کرمانشاه، نیمه جنوبی زنجان، ایالم، 
خوزستان، همدان، مرکزی، لرستان، قزوین، البرز، تهران، 
شــمال چهارمحال و بختیاری، غــرب و جنوب اصفهان، 
کهگیلویه و بویراحمد، نیمه شمالی بوشهر، غرب فارس و فردا 
تا قبل از ظهر در استان های ایالم، شرق کرمانشاه، نیمه غربی 
لرستان، فارس، بوشهر، از بعدازظهر نیمه غربی کرمان، نیمه 
شرقی اصفهان، برخی نقاط یزد، خراسان رضوی، خراسان 

شمالی، نیمه غربی خراسان جنوبی پیش بینی می شود.
 در اخطاریه ســازمان هواشناســی آمده است: بارش 
رگباری همراه با رعدوبرق در مدت کوتاه منجر به روان آب 
و ســیالب ناگهانی در مناطق مستعد شامل رودخانه های 
فصلی می شــود؛ لذا توصیه می شــود ضمن رعایت نکات 
ایمنی از توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها در مناطق 

یاد شده خودداری شود.
شایان ذکر است امروز در استان های آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، اردبیل، گیالن و غرب مازندران وزش باد 
شدید بوده و انتظار می رود در برخی مناطق به خصوص در 
اردبیل و گیالن، متوسط سرعت باد بین ۵0 تا 70 کیلومتر 
بر ســاعت و سرعت لحظه ای باد به بیش از 80 کیلومتر بر 
ســاعت برسد. این شرایط با شــدت کمتر بعدازظهر امروز 
برای برخی نقاط استان های قزوین، مرکزی، البرز، تهران، 
قم و سمنان نیز پیش بینی می شود، بنابراین توصیه می شود 
برای جلوگیری از خسارات احتمالی اقدامات الزم به عمل آید. 
همچنین روز پنجشنبه در جنوب شرق و شرق کشور وزش 
باد شــدید پیش بینی می شود که می تواند موجب خیزش 
گردوخاک در منطقه و کاهش کیفیت هوا و دید افقی شود.
امــروز و فردا به ســبب وزش باد شــدید خلیج فارس 
به ویژه ســواحل بوشــهر و روز پنجشنبه تنگه هرمز مواج 

پیش بینی می شود.

سرویس شهرستانها:
از  بلوچستان  و  انتظامی سیستان  فرمانده 
هالکت عامل اصلی شهادت دو تن از ماموران 

ناجا در سیستان و بلوچستان خبر داد.
سرتیپ محمد قنبری افزود: این شرور در درگیری 
بــا ماموران انتظامی به هالکت رســید و پنج نفر از 
همدستانش در شهرستان ایرانشهر توسط یگان های 
عملیاتی پلیس دســتگیر شدند. در این درگیری دو 
نفر از کارکنان نیروی انتظامی ایرانشــهر نیز مجروح 
شدند.وی افزود: در کارنامه این شرور مسلح چندین 
فقره ســرقت مســلحانه، درگیری با ماموران پلیس، 
حمل مســلحانه موادمخدر، قتل راهبندی، راهزنی و 
باجگیری به چشم می خورد.فرمانده انتظامی سیستان 
و بلوچســتان ادامه داد: از این باند اشرار مقادیر قابل 

توجهی سالح و مهمات کشف شد.

منابع مردمی در ســوادکوه از مرگ یک نفر و 
مصدومیت یک نفر دیگر در جریان حفاری غیرمجاز 
برای کشف آثار باستانی در این شهرستان خبر دادند. 
این منابع دیروز به خبرنگار ایرنا گفتند که این افراد از 
جمع یک گروه حفار غیرمجاز پنج نفره بودند و شــب سه 

شنبه در منطقه شاهکوه در حال حفاری بودند.
این افراد که گفته می شــود تاریکی شــب را بهترین 
موقعیت برای حفــاری غیرمجاز خود انتخاب کرده بودند، 
در هنگام حفــاری با رانش زمین و ایجــاد گودال مواجه 
شــدند که طی آن یک نفر با سقوط در گودال فوت کرد و 

یک نفر هم زخمی شد.
یک منبع آگاه در فرمانداری ســوادکوه که خواســت 
نامش فاش نشود، وقوع این حادثه هنگام حفاری غیرمجاز 
را تایید کرد.این منبع گفت که به علت رانش زمین و ایمن 
نبودن محل حادثه، امدادگران هنوز نتوانستند جنازه فرد 
فوت شــده را از گودال خارج کنند ولی مصدوم این حادثه 
در بیمارســتان بستری شده است.به گفته این منبع آگاه، 
مصدوم و فرد فوت شده دایی و خواهرزاده هستند.همچنین 

در این ارتباط سه حفار دیگر بازداشت شدند. 

مدیرکل بهداشت و بیمه های اجتماعی کمیته امداد 
با بیان اینکه ۴2 هزار نفر از مددجویان تحت حمایت این 
کمیته به بیماری های صعب العالج مبتال هستند، گفت: 
هزینه فرانشیز بیماران صعب العالج تحت حمایت کمیته 

امداد ۱۰۰ درصد پرداخت می شود.
به گزارش فارس، جعفر رحیمی، مدیرکل بهداشت، درمان 
و بیمه های اجتماعی کمیته امداد با بیان اینکه 42 هزار نفر از 
مددجویان تحت حمایت این نهاد به بیماری های صعب العالج 
مبتال هستند، گفت: سال گذشته 3۱ میلیارد تومان برای این 

بیماران اختصاص یافته است.
وی با  اشاره به اینکه تمامی مددجویان تحت حمایت کمیته 
امداد دارای بیمه درمانی هستند، افزود: بیماران صعب العالج 
عالوه بر این، 30درصد بیشــتر از سایر بیماران تحت حمایت 

خدمات درمانی دریافت می کنند.
رحیمی با اعالم اینکه هزینه فرانشیز بیماران صعب العالج 
تحت حمایت کمیته امداد ۱00درصد پرداخت می شود، بیان 
داشت: تجهیزات درمانی مانند دستگاه اکسیژن ساز، ویلچر و 
تخت طبی برای این دســته از بیمــاران به  طور رایگان تهیه 
می شود.مدیرکل بهداشت، درمان و بیمه های اجتماعی کمیته 
امــداد با بیان اینکه حدود ۱0 هــزار نفر از مددجویان تحت 
حمایت کمیته امداد افراد ناتوانی هستند که به تنهایی توانایی 
مراقبت از خود را ندارند و نیازمند پرســتار هســتند، تصریح 
کرد: ایــن نهاد ماهانه ۱00 هزار تومان هزینه مراقبت به این 

مددجویان پرداخت می کند.
وی با  اشــاره به اینکه کمیته امداد در شهرهای اصفهان، 
شــیراز، تهران، بوشهر، مشــهد و بندرعباس به دلیل داشتن 
کادر پزشــکی و تجهیــزات تخصصی برای بیمــاران تحت 
حمایت، اقامتگاه دارد، گفت: مددجویان اســتان های همجوار 
برای درمان به طور رایگان در این اقامتگاه ها ساکن می شوند؛ 
همچنین هزینه ایاب وذهاب این افراد نیز توسط کمیته امداد 
پرداخت می شود.رحیمی با  اشاره به اینکه استان های اصفهان، 
خوزستان، فارس، گلستان، خراسان جنوبی و لرستان به ترتیب 
بیشترین تعداد مددجویان دچار بیماری صعب العالج را دارند، 
ابراز داشت: بیشترین بیماری صعب العالج در بین مددجویان 
کمیته امداد به ترتیب زمین گیر شــدن به علت کهولت سن، 

بیمارهای مادرزادی و بیماری های مزمن روانی است.

سازمان هواشناسی هشدار داد
 تشدید بارش، وزش باد 
شدید و آبگرفتگی معابر 

در بخش هایی از کشور

هالکت عامل اصلی 
شهادت 2 تن از ماموران 

نیروی انتظامی

حفاری غیرمجاز یک کشته 
برجا گذاشت

حمایت کمیته امداد
 از ۴2 هزار بیمار خاص

 و صعب العالج


