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انهدام باند سرقت
اصفهان – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از انهدام 
باندی که اعضای آن با تهدید سالح سرد اقدام به سرقت گوشی های همراه 

شهروندان می کردند، خبر داد.
سرهنگ حسن یاردوستی گفت: پلیس با گشت زنی هدفمند در سطح 
شــهر طی یک عملیات غافلگیرانه سارقان را در حالی که لباس مشکی و 
ماسک پوشــیده بودند در حین سرقت گوشی همراه یکی از شهروندان ، 

دستگیر کرد.
توقیف شناور

هندیجان – خبرنگار کیهان: رئیس  اداره شیالت و آبزی پروری هندیجان 
گفت: 11 قایق و یک فروند لنج که صیادان آن با استفاده از آالت لنگری 
اقدام به صیادی در صیدگاه های این شهرســتان می کردند توســط پایگاه 

حفاظت منابع آبزی این شهرستان توقیف شد.
فالمرز مزارعی افزود: با توجه به دریافت گزارش هایی مبنی بر نصب آالت 
لنگری در صیدگاه های هندیجان توسط برخی صیادان غیر بومی گشت زنی 
دریایی توسط یگان حفاظت منابع آبی و مرزبانی در مناطق سریم، خورموسی 
و بحرکان و برخی نقاط دیگر انجام و 11 قایق، یک فروند لنج و در مجموع 

با 47 ملوان شناسایی و مجوز آنها توقیف شد.
فالمرز مزارعی افزود: از این تعداد قایق و لنج یک دستگاه ترال لنج، 71 
عدد لنگر،40 طاقه تور حلوا سفید و 265 کیلوگرم ماهی کشف و ضبط شد.

سرقت در پایانه مسافربری
اهواز – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر گفت: اعضای 
باند سارقان حرفه ای سرقت از تریلرهای بارگیری شده در پایانه های بندرامام 

خمینی)ره( به دام افتادند. 
سرهنگ جلیل زبیدی، افزود: با انجام اقدامات فنی و تخصصی پلیس 
باند شــش نفره ســارقان شناسایی شــد و در یک عملیات غافلگیرانه در 

مخفیگاهشان به دام افتادند.
ســرهنگ زبیدی در ادامه افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان یک 
قبضه سالح کلت کمری کشف و متهمان در تحقیقات پلیس به 10 فقره 

سرقت از پایانه های بندر امام خمینی)ره( اعتراف کردند.
سقوط از صخره

اردبیل – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامي شهرســتان »نمین« گفت: 
کوهنورد 29 ســاله تهراني بر اثر سقوط از صخره ارتفاعات »سوها« جان 

خود را از دست داد. 
سرهنگ حسن شریفي افزود: شش کوهنورد تهراني برای کوهپیمایي 
در ارتفاعات صعب العبور »سوها« حاضرشدند ولي یکي از آنها که جواني 29 
ساله بود از باالي صخره به پایین سقوط کرد و جان خود را از دست داد.
وی تصریح کرد: جسد کوهنورد جوان به پزشکي قانوني انتقال داده شد.

مواد افیونی در تریلر
یزد – خبرنگار کیهان: رئیس  پلیس مبارزه با مواد مخدر یزد از کشف 

مواد افیونی در این استان خبر داد.
ســرهنگ محمد حسین ســتوده گفت: ماموران انتظامی یزد در یک 
عملیات ایســت و بازرســی 100کیلوگرم تریاک و 10کیلوگرم حشیش 

کشف کردند. 
وی افــزود: این مقدار موادمخدر هنگام کنترل خودروهای عبوری در 
محورهای مواصالتی از یک دســتگاه تریلی که با محموله قطعات صنعتی 

در حال حرکت بود بدست آمد. 
وی اضافه کرد: در این زمینه دو متهم دستگیر شدند. 

صاعقه یک نفر را کشت
تبریز – خبرنگار کیهان: ســخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی 
گفت: صاعقه یک کشته و 4 مصدوم در روستای جانبهان از توابع شهرستان 

بستان آباد بر جای گذاشت.
وحید شــادی نیا اظهار داشت: در این حادثه که روز دوشنبه روی داد 
نیروهای اورژانس پس از ســختی های فراوان و عبور از سیالب به روستای 

جانبهان رسیدند.
وی افــزود: در این حادثه مرد 27 ســاله جان باخت و چهار نفر دیگر 
مصدوم توسط اورژانس بستان آباد به بیمارستان انتقال یافتند طبق گزارش 

کارشناسان اعزامی اورژانس وضعیت مصدومان مساعد است.
دستگیری سوداگران مرگ

همدان - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی اســتان همدان از کشــف 
حشیش در عملیات مشترک پلیس همدان با البرز و دستگیری دو سوداگر 

مرگ خبر داد.
سرتیپ بخشــعلی کامرانی صالح گفت: با تالش های اطالعاتی پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اســتان همدان بر روی یک باند قاچاق و توزیع مواد 
مخدر از نوع حشیش، مشخص شد باند مذکور اقدام به انتقال مواد مخدر 

از استان های جنوبی به استان های مرکزی کشور می کند.
وی افزود: ماموران مبارزه با مواد مخدر البرز طی بازرسی از منزلی در 
تهران که محموله توســط قاچاقچیان در آن تخلیه شده بود، 24کیلوگرم 

حشیش با لفافه را کشف کردند.
تبلیغ مواد مخدر 

اصفهان – خبرنگار کیهان: رئیس  پلیس فتای اصفهان گفت : فردی که 
دریکی از شبکه های اجتماعی اقدام به تبلیغ فروش مواد مخدر می کرد، در 
عملیات رصد و پایش مأموران پلیس فتای استان شناسایی و دستگیر شد. 
سرهنگ سید مصطفی مرتضوي افزود: کارشناسان این پلیس در پی 
رصد و پایش فضای مجازی صفحه ای را در شــبکه اجتماعي اینستاگرام 
مشاهده کردند که در آن فردی اقدام به تبلیغ فروش مواد مخدر می کرد.

وی اضافه کرد: کارشناسان بالفاصله موضوع را در دستور کار خود قرار 
داده و با تحقیقات علمی و تخصصی خود موفق شــدند فرد مذکور را در 

یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.
وی در ادامه گفت: متهم که در مواجهه با مدارک و مســتندات پلیس 
چاره ای جز اعتراف نداشت، صراحتاً به بزه انتسابي اقرار و به همراه مقادیري 
مواد مخدر کشف  شده براي سیر مراحل قانوني به مرجع قضایي معرفي شد.

آتش سوزی قربانی گرفت
ســاری – خبرنگار کیهان: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
مازندران گفت : منزل پیرمردی 95 ساله به نام »خداورد – خ« در یکی از 
روستاهای حومه شهرستان نوشهر بر اثر بخاری هیزمی دچار حریق شد.   
ســرهنگ علیرضا باقری افزود: بر اثر وقوع این آتش سوزی این مرد به 

همراه همسر ۸۸ ساله اش دچار خفگی شد و فوت کرد.
وی اضافه کرد: علت حریق در دست بررسی است.
آتش در استخر مواد نفتی

سرویس شهرستانها: معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان سمنان 
از وقوع آتش سوزی در استخر دو تنی حاوی مواد نفتی در شرکتی تولیدی 

در شهرک صنعتی گرمسار خبرداد.   
سرهنگ سید علی میراحمدی افزود: در بررسیها مشخص شد استخری 
حاوی دو تن مواد نفتی در یک شــرکت تولیدی در شهرک صنعتی جنت 

آباد شهرستان گرمسار دچار حریق شده است.
وی خســارت این حادثه را دو میلیارد ریال بــرآورد کرد و ادامه داد: 
 بــا اقــدام به موقع آتش نشــانان و مهار حریق، این حادثــه تلفات جانی 

در برنداشت.
کشف تریاک

سرویس شهرستانها: رئیس پلیس مبارزه با موادمخدراستان قم از کشف 
تریاک و دستگیری یک قاچاقچی در این استان خبرداد. 

سرهنگ غالمعباس بلفکه اظهار داشت: در پیگیریهای مأموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اســتان »زنجان« بر روي عناصر اصلي تهیه و توزیع 
مواد مخدر، مشخص شد فردی قصد دارد محموله مواد مخدر را توسط یک 
دســتگاه »تریلی« از یکی از استان های جنوب کشور به پایتخت منتقل و 
از استان قم عبور کنند که بالفاصله موضوع در دستور کار مأموران پلیس 

این استان قرار گرفت و خودروی مذکور توقیف شد.
وی بیان داشت: در بازرسی تخصصی از تریلی، مقدار 99 کیلو و 600 

گرم تریاک در قالب 14 بسته کشف شد.

فرانکفورت  از دود در فرودگاه  ستونی 
آلمــان، مســافران و بدرقه کنندگان را 

سراسیمه کرد.
به گزارش ایسنا،  آتش گرفتن یک خودروی 
ِکشنده هواپیما روز دوشنبه به هواپیمای ایرباس 

لوفت هانزا به شدت آسیب زد و در پی آن 10 نفر زخمی شدند.
آتش گرفتن این خودروی کشــنده هواپیما سبب شد که حریق 
به هواپیما نیز سرایت کند. خودروهای آتش نشانی فرودگاه به سرعت 
خود را به محل حریق رسانده و پس از 10 دقیقه موفق شدند آتش 

را خاموش کنند.
به گزارش دویچه وله، خودروی کشــنده هواپیما ساعت حدود ۸ 
صبح هواپیمای ایرباس مــدل - 340-300 را به گیت پرواز هدایت 
می کرد که دچار آتش ســوزی شد. مسافران آماده سوار شدن به این 

هواپیما و پرواز به سوی فیالدلفیا بودند.
یک ســخنگوی شــرکت هواپیمایی لوفت هانــزا اعالم کرد که 
خوشبختانه در زمان حادثه، مسافر یا خدمه ای در هواپیما نبودند، اما 
10 نفر از خدمه فرودگاه که در نزدیکی محل حادثه حضور داشــتند 

به مشکالت تنفسی دچار و به بیمارستان منتقل شدند.
میزان خسارت های ناشی از این آتش سوزی هنوز مشخص نشده 
اما سخنگوی شرکت لوفت هانزا گفته که خسارت های بسیاری در پی 
این حادثه بوجود آمده اســت، زیرا به خاطر حرارت زیاد، شعله های 
آتش به بدنه هواپیما آسیب رسانده و دود ایجاد شده به درون هواپیما 

سرایت کرده است.
هم خودروی کشــنده هواپیما و هم هواپیمای ایرباس به ناوگان 
خطوط هوایی شرکت هواپیمایی لوفت هانزا تعلق داشتند. هنوز دلیل 

آتش گرفتن خودروی کشنده هواپیما مشخص نیست.

انتشار اسناد مالی مربوط به دارایی های 
جرد کوشنر نشان می دهد، دارایی های او 
در یک سال گذشته بیش از ۴۰ میلیون دالر 

افزایش یافته است.
آسوشــیتدپرس،  گــزارش خبرگزاری  به 

فرم های مالی که ساعات پایانی دوشنبه منتشر شد، نشان می دهد 
ثروت و بدهی جرد کوشــنر، مشــاور ویژه کاخ سفید و داماد دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در یک سال گذشته افزایش یافته است. 
این موضوع نشــان دهنده پیچیدگی مالی و مشکالت بالقوه برخی 

سرمایه گذاری های کوشنر است.
این اسناد مالی را که کاخ سفید از دارایی های کوشنر و همسرش 
منتشر کرد، نشان می دهد کل دارایی های کوشنر 1۸1 میلیون دالر 
است. انتشار دارایی های کوشنر در 2017 نشان داده بود که میزان 
دارایی های وی دست کم 140 میلیون دالر بوده است. کوشنر و ایوانکا 
ترامپ در مجموع، 240 میلیون دالر در سال گذشته دارایی داشتند.

انتشار منظم اسناد مالی مقامات دولت از سوی کاخ سفید نشان 
می دهد دارایی ها و بدهی های مقامات در محدوده وسیعی از افزایش و 
کاهش قرار گرفته است و این موضوع ارزیابی دقیق میزان دارایی های 

مقامات دولتی را دشوار می کند.
اســناد مالی کوشــنر و ایوانکا ترامپ در یک روز بسیار پرخبر 
منتشر شد، روزی که بیشتر توجه ها به دیدار تاریخی ترامپ با رهبر 
کره شــمالی برای مذاکرات درباره سالح های هسته ای معطوف بود. 
کاخ سفید ماه گذشته اسناد مالی مربوط به دارایی های رئیس جمهور 

را منتشر کرد.
سخنگوی این زوج گفت: انتشار اسناد مالی آقای کوشنر و خانم 
ترامپ نشان می دهد میزان دارایی ها و بدهی های آنها در یک سال 
گذشــته تغییر چندانی نداشته است و آنها به قوانین اخالقی فدرال 

پایبند بوده اند.
در چند مورد، انتشــار اســناد مالی موقتی مربوط به کوشنر در 
ســال گذشته نشان داد کوشنر میزان اعتبار مالِی خود را نزد بانک 
آمریــکا، بانک کامیونیتِی نیویورک و بانک ســنگاپور افزایش داده 
اســت. هریک از این افزایش اعتبارات نزد ســه بانک یاد شــده، از 
دست کم یک میلیون به پنج میلیون دالر بوده است. این تحرکات 
نشان نمی دهد که کوشنر چنین بدهی های به آن بانک ها پیدا کرده 
اســت، بلکه حاکی از آن است که وی قادر است تا سقف اعتبارات 
یاد شــده، از آن بانک ها وام دریافت کند. منتقدان و کارشناسان در 
امور اخالق مالی خاطرنشــان کرده اند که برخی سرمایه گذاری های 
کوشــنر در سال 2017 و درآمد های حاصل از آن سرمایه گذاری ها، 
ممکن است با مشکل تضاد منافع )میان مقام دولتی و منافع حاصل 

از سرمایه گذاری های خصوصی( مواجه شود.

معتقدند  زیست  محیط  کارشناســان 
تغییــرات اقلیمــی علــت از بین رفتن 
عجیب ترین و کهنســال ترین درختان در 

آفریقاست.
به گزارش ایســنا، برخی از کهنســال ترین 
و عجیب تریــن درختان در آفریقا به صورت نامشــخصی در حال از 
بین رفتن هســتند که به گفته کارشناسان تغییرات اقلیمی علت آن 

می تواند باشد.
به گفته کارشناسان در 13 ســال گذشته تعداد قابل توجهی از 
درختان بائوباب که 2000 ســال یا حتی بیشــتر عمر داشته اند، از 

بین رفته اند.
بائوباب از جمله متمایزترین گیاهان در جهان هســتند که بیش 
از هفت تنه غول پیکر دارند و شــبیه به ستون هستند. این درختان 
ابتدا به شکل یک تنه رشد می کنند اما به مرور زمان تعداد آن  بیشتر 
می شــود. این درختان به دلیل ســایز بزرگی که دارند شامل صدها 
متر مربع چوب هستند، اما داخل آنها سوراخ های بزرگی وجود دارد.

در این مطالعه گروهی از محققان به بررسی روی بیش از 60 اصله 
از بزرگ ترین و کهنســال ترین درختان بائوباب در آفریقا پرداخته تا 

مشخص شود رشد این درختان به چه صورت است. 

استاندار تهران گفت: از هفته آینده و عید فطر 
امسال کار بازسازی ساختمان ۱۵ طبقه پالسکو 
کلید خواهد خورد و در عید فطر دو سال آینده 

به بهره برداری می رسد.
محمدحســین مقیمی در حاشیه جلسه رفع موانع 
و مشکالت بازسازی ساختمان پالسکو افزود: از زمانی 
که رسیدگی به وضعیت ســاختمان پالسکو و اجرای 
طرح جدید آن به استانداری تهران محول شد جلسات 

متعددی تاکنون برگزار شده است.
مقیمی با بیان اینکه بنیاد مســتضعفان هزینه های 
ساختمان را تقبل کرده است، به خبرگزاری صدا و سیما 
گفت: در نهایت قرار شــد ساختمان بازسازی شود، به 
نحوی که پنج طبقه برای اقدامات خدماتی ساخته شود 

و از محل درآمد آن هزینه های ساختمان تامین شود.
وی ادامه داد: قســمت پشت ساختمان 15 طبقه 
پالسکو که در پنج طبقه است، به عقیده برخی از کسبه و 
ساکنان پالسکو امکان مقاوم سازی دارد و قبول کردند با 
هزینه ساکنان مقاوم سازی انجام شود، تعدادی هم البته 
عقیده بر نوسازی این ساختمان همچون ساختمان 15 
طبقه دارند، برای این کار نظرسنجی ساکنان از طریق 
فرمانداری، شــورای کسبه پالسکو و اتاق اصناف انجام 
خواهد شد و مهندس مشاور طرح را ارائه می دهد و پس 
از تایید، شــهرداری طبق طرح مقاوم سازی یا نوسازی 

پروانه بدون هزینه صادر خواهد کرد.

برخورد آذرخش با زمین همراه با توفان شدید 
دوشنبه شب در ورامین سبب بروز آتش سوزی در 
بخش وسیعی از مزارع گندم و جو این شهرستان 

شد. 
به گزارش ایرنا محدوده این آتش ســوزی وســیع در 
زمین های کشاورزی منطقه شهرک مدرس حوالی راه آهن 

سراسری تهران - مشهد گزارش شده است.
مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری ورامین در گفت و گو با ایرنا گفت: آتش سوزی 
مزارع به دلیل وزش شدید باد بشدت گسترش پیدا کرده و 
حجم وسیعی از اراضی گندم و جو این منطقه را درگیر کرد.

محسن پارسا علت این حریق را برخورد آذرخش شدید 
با زمین اعالم کرد.

به گفته وی عوامل سازمان آتش نشانی ورامین باتوجه 
به وســعت آتش با حداکثر توان به محل اعزام شدند و از 

سرایت آتش به مزارع مجاور جلوگیری کردند. 
محمددانی چینی رئیس  اداره هواشناسی ورامین شدت 
وزش این توفان را 70 کیلومتر بر ساعت اعالم کرد و گفت 
بر اثر این توفان شاخه های تعدادی از درختان شکستند.

مدیر روابط عمومی ستاد دیه کشور گفت: هم 
اکنــون ۱8هزار محکوم جرائم مالی غیر عمد در 
زندان های کشــور هستند که برای آزادی چشم 

امید به کمک خیران دوخته اند. 
بــه گزارش ایرنا، هادی جاللی در جمع خبرنگاران 
در بوشــهر افزود: برای آزادی این زندانیان که بیشــتر 
آنها در استان های فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی و 
خراســان رضوی زندان هستند 20 تا 25 هزار میلیارد 

ریال نیاز است. 
وی اظهارکرد: از این شــمار ســه هزار نفر به دلیل 
مهریه، 2 هزار نفر دیه و مابقی به دلیل محکومیت های 

مالی و حقوقی در زندان های کشور بسر می برند. 
جاللی بیان کرد: برای بهره مندی از کمک خیران و 
نیکوکاران در زمینه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد هر 
سال در ماه مبارک رمضان جشن های گلریزان در سراسر 
کشور برگزار می شود که براساس برنامه ریزی ها امسال 
400 جشن گلریزان در کشور برنامه ریزی شده است. 

وی یادآور شد: تا کنون 90 درصد جشن های گلریزان 
پیش بینی شده برگزار و 500 میلیارد ریال جمع آوری 
شــده است که تالش می شــود در ماه مبارک رمضان 
امســال زمینه آزادی 2هزارو 500 تا ســه هزار نفر در 
کشور فراهم شود. مدیرروابط عمومی ستاد دیه کشور 
گفت: اســتان های فارس، خوزستان و بوشهر از جمله 
استان هایی هستند که بیشترین جشن های گلریزان را 

در کشور برگزار کرده اند. 
جاللی در باره اســتان بوشهر گفت: این استان جزو 
کم جمعیت ترین استان ها در داشتن زندانیان جرائم غیر 
عمد است که تالش می شود با همت خیران و ستاد دیه 
زمینه آزادی 125 زندانی جرائم غیر عمد این اســتان 
فراهم شود. جاللی اضافه کرد: امروز زندانیان مربوط به 
چک های بدون پشتوانه و مهریه بیشترین تعداد زندانیان 

جرائم غیر عمد در کشور را تشکیل می دهند.

وزش طوفان شدید شامگاه دوشنبه در تهران 
و البرز 2۰ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس، در پی 
وزش باد شــدید با سرعت ۸3 کیلومتر در ساعت در 
استان های تهران و البرز، تا ساعت 23:30 دوشنبه،20 
نفر از هموطنان دچار مصدومیت شدند که از این تعداد 
پنج نفر در تهران و دو نفر در البرز پس از درمان اولیه 
با آمبوالنس به بیمارستان منتقل و سایر مصدومان نیز 

در محل درمان شدند.
علت مصدومیت ســقوط دکل، درخت و ریزش 

سنگ گزارش شده است.
هموطنان و همشهریان عزیز در مواقع وقوع طوفان 

نکات زیر را رعایت نمایند:
جــز در حالت ضرورت از خانه خارج نشــوید. به 
پشــت بام ها نروید. زیر درختان تنومند، داربســت ها 
و ســاختمان های نیمه کاره توقف نکنید. وسایلی که 
ممکن است بر اثر باد جابه جا شوند را از هوای آزاد به 

ویژه بالکن ها و لبه پنجره ها جمع آوری کنید.
گفتنی اســت، طوفان شامگاه دوشنبه که بدون 
اخطار الزم از ســوی ســازمان هواشناسی و به طور 
غافلگیرانه ای وزیدن گرفت باعث قطع برق در برخی 

مناطق تهران نیز شد.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان رامشیر 
گفت: یکی از ماموران زخمی شــده در حادثه 
حمله به خودرو حامل زندانیان در مسیر رامشیر 
به رامهرمز در استان خوزستان شامگاه دوشنبه 

به شهادت رسید. 
حمید عیدانی نیا دیروز در گفت و گو با ایرنا افزود: 
نوید حقیقت شناس 20 خرداد ماه در حادثه حمله به 
خودرو حامل زندانیان توسط بستگان زندانیان یاد شده 

در مسیر رامشیر به رامهرمز زخمی شد.
وی گفــت: گروهبان یکم حق شــناس به دلیل 
جراحات وارده در بیمارستان فاطمه الزهرا)س( اهواز 

به همرزمان شهیدش پیوست.
یک فرد مسلح 20 خرداد ماه جاری قصد داشت 
سه متهم را که توسط ماموران انتظامی در راه انتقال 
بــه زندان بودند فراری دهد کــه با مقاومت ماموران 

انتظامی مواجه شد.
در ایــن حادثه دو مامور نیــروی انتظامی دچار 

جراحات شدید شدند.
اتهــام ایــن زندانیــان تیراندازی بــه کالنتری 
بــوده اســت. رامشــیر و رامهرمــز دو  رامشــیر 
 شهرســتان خوزســتان هستند که در شــرق اهواز

 قرار دارند.

سرویس شهرستان ها : 
فرمانده انتظامی خوزستان گفت: محموله 
کالن قاچاق کاال در قالب هشــت تریلر در 

اندیمشک کشف و ضبط شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی پلیس سرتیپ 
حیدر  عباس زاده افزود: پلیس مبارزه با قاچاق کاالی 
فرماندهی انتظامی شهرستان اندیمشک موفق شد 
محموله ای از کاالی قاچاق در قالب هشــت تریلر 
 به ارزش 4۸ میلیارد ریال را کشــف و ضبط کند. 
وی گفت:  در بازرسی از  این  هشت  دستگاه  تریلر  
 تعداد 500  دستگاه یخچال خارجی کشف و ضبط شد. 
فرمانده انتظامی خوزســتان با اشــاره به اینکه در 
این رابطه هشــت نفر دســتگیر و ضمن تشکیل 
پرونده تحویل مراجع قضایی شــدند، خاطرنشان 
کرد: قاچاق کاال و ورود بی رویه تولیدات خارجی، 
اثرات منفی فراوانی بــر تولیدات داخلی و اقتصاد 
کشــور دارد از این رو پلیس بنــا به وظایف ذاتی 
خــود و در راســتای تحقق شــعار ســال مبنی 
 بــر حمایــت از کاالی داخلــی بــا جدیت عمل 

خواهد کرد. 

انفجار خط لوله گاز در میدان شهید مطهری قم 
منجر به تخریب چند مغازه شد.

به گزارش  فارس ، انفجار خط لوله اصلی گاز در میدان 
شهید مطهری قم منجر به تخریب شدن چند باب مغازه در 
این محل شد اما خوشبختانه با توجه به رخ دادن این حادثه 

در ساعات اولیه صبح احتماال تلفات جانی نداشته است.
نشــت لوله آب در این محل منجر به خالی شدن زیر 
لوله گاز شــده و همین مسئله منجر به شکستگی این لوله 

و وقوع انفجار شد. 
تعــدادی مغازه در محل وقوع این حادثه کامال تخریب 

شده است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
قم گفت: این حادثه مربوط به مترو نبوده و فعالیت پروژه در 

این بخش پایان یافته است.
عبــاس جعفری با اشــاره به اینکه چنیــن حادثه ای 
می توانست در هر نقطه از شهر روی بدهد، خاطرنشان کرد: 
نیروهای آتش نشــانی در دقایق اولیه به محل حادثه اعزام 

شده و نسبت به ایمن سازی اقدام کردند.
وی یادآور شد عملیات خاکبرداری انجام شده و تیم های 
ما در حال بررسی وجود تلفات احتمالی در این حادثه هستند.

دادستان تهران با  اشاره به صدور کیفرخواست 
متهم پرونده مدرســه  غرب تهران با چهار عنوان 

اتهامی گفت: پرونده امروز به دادگاه می رود.
به گزارش فارس، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه 
نشست بررسی وضعیت بهداشت عمومی و امنیت غذایی، در 
رابطه با آخرین وضعیت پرونده مدرســه ای در غرب تهران 
اظهار داشت: دادســتانی بالفاصله پس از تشکیل پرونده 
تحقیقات مفصلی هم از متهم و هم از اولیای دانش آموزان 

انجام داد.
جعفری دولت آبادی افزود: تعدادی از اولیا فقط در یک 
طوماری شکایت کرده بودند و تعدادی نیز در پلیس شکایت 

را طرح نموده و تعدادی نیز در دادسرا حاضر شدند.
وی بیان داشــت: تمام نوجوانانی که در این پرونده در 
موردشان ادعایی شده بود و اولیای آنها نیز داوطلب بودند 
به پزشکی قانونی معرفی شدند، پزشکی قانونی آنها را معاینه 
کرد و در تمام گزارش پزشــکی به آن معنا تجاوز جنسی 
که در اخبار اولیه آمده بود به معنای جرایم خاص جنسی 
دیده نشــد، ولی تعرضات جنسی گزارش شد و متهم هم 

پذیرفته است.
دادستان تهران ادامه داد: دیروز کیفرخواست پرونده با 
چهار عنوان اتهامی صادر شد و پرونده به دادگاه تحویل داده 
خواهد شد و امیدواریم دادگاه در سرعت قابل قبولی حکم 

را صادر کند.جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: بخشی 
از مســائل مرتبط با پرونده که به مسائل آموزش و پرورش 
و مدرسه بر می گشت مفتوح است و تحقیقات ادامه دارد.

وی در پاسخ به سؤالی که آیا پرونده مدرسه ای در غرب 
تهران فقط یک متهم دارد، گفت: این پرونده در حال حاضر 
یک متهم دارد و دلیل اینکه بخشی از پرونده مفتوح است به 
این خاطر است که ممکن است بخشی از عدم اطالع رسانی ها 
یا پوشــاندن موضوع وجود داشته باشد که در آینده کشف 
شــود، ولی فعال متهم همه چیز را پذیرفته است.دادستان 
تهران در مورد تعداد شــکات نیز گفت: در طومار اولیه که 
امضا شده شصت نفر و در مرحله دوم پانزده نفر بودند که از 
15 نفر که شکایت کردند تعدادی در دادسرا حاضر نشدند، 
ولی ما مبنا را بر همین 15 نفر گذاشتیم که در پلیس اعالم 
شکایت کردند، ولی در دادسرا تعداد کمتری حاضر شدند، 
اما چون شکایت در مرجع انتظامی هم کفایت می کند همان 
15 شکایت مالک ما بوده است، ولی ۸ نفر عالوه بر آن نامه 
و حضور در مرجع انتظامی، در دادسرا هم حاضر شدند که 
کتبا شکایت کردند که در گردش کار پرونده قید شده است.

جعفری دولت آبادی گفت: احــکام مربوط به محکوم 
آشوب های خیابان پاسداران که به سه بار قصاص محکوم 
شده بود و قاتل بنیتا بعد از ماه مبارک رمضان اجرا خواهد 

شد. 

شــهردار تهران با اشــاره به اینکه خط ۷ 
مترو در نیمه اول سال ۹8 به طور کامل آماده 
بهره برداری می شود، گفت: بیش از 2۷۰۰ میلیارد 

تومان برای تکمیل این خط اعتبار نیاز است.
به گزارش فارس، محمدعلی افشانی حین بازدید 
از خط 7 مترو خطاب به مدیرانش گفت: مطابق قول 
و وعــده ای که داده اید، تالش کنید تا در موعد مقرر 
پروژه ها  افتتاح شود که بعداً مردم حرف و وعده های 

شما را قبول کنند. 
وی با اشاره به اینکه پروژه خط 7 مترو شامل 22 
ایستگاه بوده است، گفت:  این پروژه قباًل با 7 ایستگاه 

افتتاح شد که نواقصی هم داشت. 
افشــانی با تأکید بر این موضوع که توسعه قطار 
شهری اولویت شهرداری تهران خواهد بود، افزود:  حمل 
و نقل عمومی نقش مهمی در کاهش  آلودگی هوا دارد. 
شهردار تهران با بیان اینکه در چند روز آینده پنج 
کیلومتر از خط 7 مترو آماده افتتاح می شــود، گفت:  
مــن با احتیاط حرف می زنم و اعالم می کنم تا نیمه 
اول ســال 9۸ خط 7 به طورکامل مورد بهره برداری 

قرار می گیرد. 
وی بــا بیان اینکه تأمین یک هزار میلیارد تومان 
در چند ماه منتهی به ســال با میــزان بدهی باالی 
پیمانکاران ســخت اســت، گفت: هر روز پیمانکاران 
شــهرداری مقابل شــهرداری تظاهرات می کنند و 
می گویند که تسویه حســاب حق مسلم آنهاست و 
البته خیلی هم حساب شده شعار می دهند و هر روز 
که می گذرد رنگ شعارشان تغییر می کند و این نشان 

می دهد که اعتراض شان جدی است. 
افشــانی با تأکید بر این که ســال گذشته که در 
سازمان شــهرداری ها بودم، اعتباری تزریق کردیم، 

شهردار تهران:

تکمیل خط ۷ مترو ۲۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

گفت: قرار اســت برای توســعه مترو اوراق مشارکت 
منتشر شود. 

وی با تأکید بر این کــه با جدیت اتمام پروژه ها 
را پیگیــری می کنیم، گفت: برای تأمین اعتبارها نیز 

جدی هستیم. 
شــهردار تهران در خصوص افتتاح خط 6 مترو 
هم گفت: این خط نیز در نیمه اول ســال 9۸ آماده 

بهره برداری می شود.
وی با اشاره به مشکالت به وجود آمده ادامه داد:  
تأثیر تصمیمات بین المللی در تجهیزاتی که می خواهیم 
خریداری کنیم مهم اســت و امیــدوارم خیلی تأثیر 

نداشته باشد. 
شــهردار تهران با تأکید بر کیفیت کار گفت:  اگر 
چند روز افتتاح پروژه به تعویق بیفتد بهتر این است 

که کار با مشکل آماده بهره  برداری شود. 
افشــانی همچنین در جمع خبرنــگاران با بیان 

اینکه برای افتتاح خط 7 مترو بیش از 2 هزار و 700 
میلیارد تومان اعتبار الزم است، گفت:  تالش می کنیم 
تا چند روز آینده 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت 
بفروشیم و همچنین تا پایان سال 1300 میلیارد اوراق 
مشــارک دیگر عرضه کنیم تا بتوانیم خط 7 را آماده 

بهره برداری کنیم. 
وی درباره ورود واگن ها به داخل مترو گفت: 1050 
واگن برای تهران در نظر گرفته شده که مناقصه آن 
برگزار و برنده اش مشخص شده است و قرارداد را برای 

طرف چینی ارسال کرده ایم تا آنها نیز امضا کنند. 
به گفته افشانی، برای ساخت این تعداد واگن حدود 

دو سال زمان الزم است. 
وی همچنین درباره برگزاری نماز عید سعید فطر 
گفت: شــهرداری تهران در بحث حمل و نقل کمک 
فراوانی می کند و مترو در این روز از ســاعت 5 صبح 

تا بعد از نماز عید رایگان است.  

استاندار تهران خبر داد

بهره برداری
از ساختمان جدید پالسکو 

تا عید فطر سال ۹۹

آذرخش گندمزارهای 
ورامین را به آتش کشید

18 هزار زندانی 
در انتظار یاری خیران

مصدومیت ۲۰ نفر بر اثر طوفان 
شدید در تهران و البرز

انتظامــی جزئیات  نیــروی  ســخنگوی 
خنثی سازی اقدامات تروریستی توسط تکاوران 
پلیس و مرزبانان در شب های قدر را تشریح کرد.

بــه گزارش پایــگاه خبری پلیس، سردارســعید 
منتظرالمهدی در بیســت و یکمین نشســت خبری 
ســخنگوی ناجا، اظهارداشــت: مراســم لیالی قدر و 
سالگرد ارتحال بنیانگذار انقالب اسالمی و همچنین 
راهپیمایی مثال زدنی روز قدس در سایه امنیت کامل 
به فضل و کرم الهی، تالش همکاران من در پلیس های 
تخصصی و دیگر دستگاه ها و نیز همکاری مردم عزیز 

کشورمان برگزار شد.
منتظرالمهدی با بیان اینکه در همین ایام، بالغ بر 
۸5 هزار مسجد و تکایا در پوشش اطالعاتی و انتظامی 
پلیس قرار گرفت، افزود: تمامی مراسمات ماه مبارک و 
لیالی قدر در امنیت کامل برگزار شد و همزمان تمامی 
ایستگاه های مترو در رصد و حفاظت یگان ویژه ناجا 

قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در سایه برگزاری امن تمامی 
این مراســمات، در مرزها، مرزبانان غیرتمند نیروی 
انتظامی از ورود یک گروه مســلح 20 نفره به خاک 
کشورمان در منطقه سردشت جلوگیری کردند و در 
مصاف با آنان دو نفر از افسران رشید و غیرتمند مرزبانی 

به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

معاون اجتماعی ناجا گفت: در منطقه سراوان نیز 
یک تیم انتحاری در کمین و تور پلیس قرار گرفت و 
عامل انتحاری قبل از هرگونه اقدامی با ضرب گلوله از 
پای درآمد و مقادیر زیادی مهمات، جلیقه و بسته های 

انفجاری از آن کشف شد.
به گفته سردار منتظرالمهدی، در استان خراسان 
جنوبــی نیز چهار نفر از کســانی کــه قصد اقدامات 
تروریستی در شــب های قدر را داشتند، شناسایی و 
دستگیر شدند؛ همزمان در استان های قزوین، فارس 
و اصفهان 6 نفر از مرتبطین با آنان نیز دستگیر شدند.
وی اظهارداشــت: در همین ایام، همکاران من در 
پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا در پی مبارزه بی امان 
خود با سوداگران مرگ، بالغ بر 10 تن انواع موادمخدر 
را کشــف و ۸ نفر از سرکرده ها و قاچاقچیان مسلح را 
دســتگیر کردند؛ این میزان کشفیات نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته با افزایش 35 درصدی مواجه بوده 
است.وی با بیان اینکه در ایام ماه مبارک رمضان شاهد 
کاهش یک درصدی جرایم بودیم، بیان کرد: کشفیات 
پلیــس آگاهی ناجا نیز با افزایش 14 درصدی همراه 

بوده است.
دستگیری2۷ تروریست با همکاری پلیس فتا 

و سربازان گمنام امام زمان)عج(
پلیس فتای نیروی انتظامی نیز اعالم کرد: پس 

از عملیات های گسترده سایبری گروه های تروریستی 
در فضای مجازی برای ترســاندن شهروندان ایران 
اسالمی مبنی بر اینکه در شب های قدر و روز قدس 
این افراد در تهران و شهرهای بزرگ ایران اسالمی 
عملیات های تروریستی انجام خواهند داد، هوشیاری 
و بیداری سربازان گمنام امام زمان)عج( و تخصص 
و پشتکار پرســنل خدوم پلیس فتا، باعث شد که 
نه تنها تروریســت های شکست خورده نتوانند در 
ماه میهمانی خدا در تهران و شهرهای بزرگ ایران 
عملیاتی انجام دهند، بلکه این سفاکان و خونخواران 
به راحتی با رد زنی پلیس فتا و پشــتکار و از جان 
گذشتگی ســربازان گمنام امام زمان )عج( به دام 
افتادنــد. به گونه ای که در اخبار اعالمی از ســوی 
وزارت اطالعات اعالم شد، 27 نفر از اعضای شبکه 
تروریستی که قصد جنایت گسترده در ماه مبارک 
رمضان به ویژه شب های قدر و روز قدس را داشتند ، 

شناسایی و دستگیر شدند.
به گــرارش پایــگاه اطالع رســانی پلیس فتا، 
زیــادی  مقادیــر  تروریســتی  شــبکه  ایــن  از 
ســالح و مهمات شــامل چندین قبضه اســلحه 
کالشــینکف، کلــت، نارنجــک جنگــی، بمب و 
 تجهیزات ســاخت مواد انفجاری کشــف و ضبط

 شده است.

سخنگوی نیروی انتظامی تشریح کرد

خنثی سازی اقدامات تروریستی 
توسط تکاوران پلیس و مرزبانان در شب های قدر

انفجار خط لوله گاز در قم

مامور نیروی انتظامی 
خوزستان به شهادت رسید

دادستان تهران:

کیفرخواست متهم پرونده مدرسه  غرب تهران با ۴ اتهام صادر شد

کشف 8 تریلر محموله 
قاچاق کاال در اندیمشک 


