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دستگیری قاتل
اهواز – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری 
فردی خبر داد که با ضربات متعدد چوب یکی از بســتگان خود را به قتل 

رسانده بود.
سرتیپ حیدر عباس زاده با بیان اینکه قاتل به هویت )م_ب( از بستگان 
نسبی مقتوله به هویت )ف_ب( می باشد، افزود: در بازسازی صحنه جرم که 
با حضور قاتل انجام پذیرفت مشــخص شد متهم خانم موصوف را با ضربات 
متعدد چوب دســتی از ناحیه سر مورد اصابت قرار داده که در نهایت منجر 

به قتل وی شده است.
وی اضافه کرد: قاتل در تحقیقات پلیس انگیزه خود از قتل را اختالفات 

قبلی ناشی از اعتیاد خواهرش عنوان کرد.
قاچاق کولر

همدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان از کشف 
کولرهای گازی خارجی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد معصومی گفت: ماموران پاسگاه دو منظوره محور کنگاور 
به تویسرکان در حین ایست و بازرسی به دودستگاه خودروی نیسان مشکوک 
و آنها را متوقف کرده که در بازرسی از آنها شش دستگاه کولر گازی قاچاق 

به ارزش 150 میلیون ریال را کشف کردند.
وی اضافه کرد: در این رابطه دو متهم نیز دستگیر شدند.

برداشت غیرمجاز
زنجان- باشــگاه خبرنگاران جوان: رئیــس پلیس فضای تولید و تبادل 
اطالعات فرماندهی انتظامی اســتان زنجان از شناسایی و دستگیری عامل 

برداشت غیرمجاز از حساب بانکی در زنجان خبر داد. 
سرهنگ دوم محمد علی آدینه لو گفت: با اقدامات خاص پلیسی متهم 

به هویت )م. ح.( در استان زنجان شناسایی و دستگیر شد.
وی ادامــه داد:  متهم دربازجویی هــای اولیه منکر هر گونه بزه ارتکابی 
 شــد، ولی پس از مواجهه شدن با مســتندات و مدارک جمع آوری شده از 
سوی کارشناسان به بزه ارتکابی معترف شد و بیان داشت از دوستان شاکی 
می باشد وبا سوء استفاده از اعتماد وی نسبت به فعال سازی رمز دوم کارت 

اقدام و از حساب شاکی برداشت کرده است.
جریمه میلیاردی

رشت- خبرنگار کیهان: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیالن از جریمه 
1/5 میلیارد ریالی عامل قاچاق ۳1۷ دستگاه گوشی همراه قاچاق خبر داد.

رضا قشــالقی گفت: در راستای اجرای برنامه های مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز و برخورد با عوامل قاچاق کاال و ارز، در بازرســی از یک واحد صنفی، 
مقدار ۳1۷ دستگاه انواع گوشی همراه قاچاق کشف و گزارش به شعبه پنجم 

رسیدگی به قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی رشت ارسال شد.
وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و با احراز تخلف، 
متهم را به اســتناد بند الف. ماده 1۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
به ضبط کاالی قاچاق مکشوفه و پرداخت یک میلیارد و 51۸ میلیون ریال 

جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
پلمب واحد صنفی

زاهدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامي شهرستان چابهار از پلمب ۳5 
واحد صنفي متخلف در این شهرستان خبر داد

سرهنگ حیدر علی کیخا مقدم گفت: مأموران نظارت بر اماکن عمومي 
پلیس از 50 واحد صنفي در سطح حوزه استحفاظي بازدید و نسبت به توجیه، 

ارشاد و آگاه سازي متصدیان واحدها در محل اقدام کردند. 
وي تصریح کرد: از این تعداد بازدید، ۳5 واحد صنفي به علت نداشــتن 
پروانه کسب، عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط اماکن عمومي پلمب شدند. 

سرقت تابلوهای راهنما
اصفهان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از دستگیری 
اعضــای باند پنج نفره ســرقت تابلوهای راهنما و عالئم هشــداری در این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ علی پورکاوه گفت: ماموران کالنتری مشکات موفق به شناسایی 
یکی از ســارقان شدند که در یک عملیات غافلگیرانه وی را به همراه چهار 

تن دیگر دستگیر کردند.
وی اضافه کرد: در مخفیگاه دستگیرشدگان تعدادی از تابلوها یافت شد.

توقیف قایق صیادی
اهواز- خبرنگار کیهان: مدیرکل شــیالت خوزستان از توقیف 12 فروند 
شناور صیادی متخلف در آبهای شمال غرب خلیج فارس که اقدام به صید 

در دوره ممنوعیت می کردند، خبر داد.
نبــی اهلل خون میرزایی افزود: در جریان بازرســی از قایق های صیادی 
متخلــف، 400 کیلوگرم ماهی حلواســفید )زبیدی( به همراه 15 طاقه تور 
کشف و ضبط و پس از تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضایی منطقه شدند.

وی با اشاره به اینکه به علت شروع فصل تخم ریزی ماهی حلوا سفید در 
آبهای خوزســتان از اول خرداد تا 45 روز ، صید این  گونه ماهی ممنوعیت 
قانونی دارد نسبت به صید اینگونه ماهی در صیدگاههای شمال غرب خلیج 

فارس که به شدت در خطر انقراض قرار دارد هشدار داد.
دستگیری قاچاقچی

ساری- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر، از دستگیری 
پنج سوداگر مرگ در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابراهیم شــجاعی گفت: در پی کسب خبر ی مبنی بر فعالیت 
افرادی در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرســتان بهشــهر ماموران با 
انجام اقدامات اطالعاتی و بررســی های همه جانبه موفق به دستگیری پنج 
سوداگر مرگ در این شهرستان شدند که از مخفیگاه آنها هفت کیلو و200 

گرم تریاک کشف کردند.
قاتل دردام پلیس

گرگان- فــارس: رییس پلیس آگاهی گلســتان گفت: با تالش پلیس 
آگاهی گلســتان عامالن تیراندازی و قتل در کالله دستگیر شدند و قاتل به 

جرم خود اعتراف کرد.
مجتبی مروتی افزود: ساعت 2۳ و 50 دقیقه شامگاه 19 خردادماه جاری 
در یکی از خیابان های شهرستان کالله فردی با شلیک گلوله توسط اسلحه 
شکاری به جوان 2۳ ساله اهل یکی از روستاهای شهرستان گالیکش باعث 

مرگ این جوان شد.
وی اظهار کرد: با تالش پلیس پس از گذشــت 24 ســاعت از وقوع این 

حادثه، سه نفر از عامالن این جنایت شناسایی و دستگیر شدند.
وی اضافه کرد: فرد اصلی که اقدام به تیراندازی کرده بود به جرم خود 
اعتراف کرد که در اعترافات خود، علت و انگیزه ارتکاب به این جرم را اختالف 

خانوادگی با همسر سابق خود بیان کرد.
بازداشت اراذل و اوباش

قم- ایسنا: جانشــین فرماندهی انتظامی استان قم از دستگیری اراذل 
و اوباش که باعث ایجاد رعب و وحشت در بین مردم شده بودند، خبر داد.

ســرهنگ صیاد درویشی افزود: پلیس امنیت عمومی استان قم 12 نفر 
از اراذل و اوباش شرور استان راکه اقدام به عربده کشی، قمه کشی و نزاع های 
دسته جمعی و باعث ایجاد رعب و وحشت در بین مردم کرده بودند را شناسایی 
و در یک عملیات پلیسی غافلگیرانه همگی آنها رادستگیر و تحویل مراجع 

قضایی استان کرد.
پایان شرارت

کرمان- باشگاه خبرنگاران جوان : فرمانده انتظامی استان کرمان از انهدام 
باند شرارت و دستگیری دو عضو مسلح آن خبر داد. 

ســرتیپ رضا بنی اســدی گفت: ماموران انتظامی شهرستان کهنوج با 
اشــرافیت اطالعاتی خود بر منطقه و با اســتفاده از شیوه های نوین کشف 
جرم، مخفیگاه سارقان را در حاشیه این شهر شناسایی  و طی سه عملیات 
همزمان در سه نقطه روستایی، دو عضو این باند مسلحانه را دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: در بازرســی از مخفیگاه اشرار، سه قبضه کالشینکف و 
یک قبضه کلت کمری به همراه مقادیری مهمات مربوطه و تعدادی البسه و 

تجهیزات نظامی کشف شد.
وی گفت: در تحقیقات و بازجویی های فنی پلیس، متهمان به شرارت های 
خود از جمله حمل سالح غیرمجاز، زورگیری و سرقت مسلحانه، تیراندازی، 

حمل و نگهداری مواد مخدر و اخاذی اعتراف کردند.

دادستان کل کشور، دادستان عمومی و انقالب 
تهران را موظف کرد ادعاهای مطرح شــده در یک 
برنامه تلویزیونی از ســوی یک فرد مبتال به نوعی 
بیماری کمتر شناخته شده را در اسرع وقت پیگیری 

و نتیجه را گزارش کند.
به گزارش روابط عمومی دادســتانی کل کشور، در پی 
پخــش برنامه ای در تاریخ 9۷/۳/۸ در یکی از شــبکه های 
سیمای جمهوری اســالمی ایران و طرح ادعاهایی درباره 
نوعی بیماری، معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور پس 
از انجام بررسی های الزم و اعمال و اعالم نظر کارشناسان و 
متخصصان ذی ربط درخصوص کذب بودن مطالب و ادعاهای 
مطرح شده در آن برنامه، گزارشی به دادستان کل کشور ارائه 
داده است.به دنبال این بررسی های اولیه، دادستان عمومی 
و انقالب تهران از سوی دادستان کل کشور مامور شد برابر 
با مقررات، در اسرع وقت و با توجه به آثار و تبعات ادعاهای 
مطرح شــده در آن برنامه در جامعه، موضوع را پیگیری و 

تعقیب کند و نتیجه نیز برای عموم اعالم شود.
حجت االسالم منتظری همچنین دستور داد نسبت به 
وجوه جمع آوری شــده نیز برابر مقررات اقدام و از تضییع 

حقوق عامه جلوگیری شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: 
از آغاز سال جاری تاکنون، ۱۸۵ تن کشفیات 
مواد مخدر داشته ایم که نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرتیپ محمد 
مسعود زاهدیان در حاشــیه کارگروه مبارزه با مواد 
مخدر غرب کشور در شهرستان ارومیه گفت: پلیس 
در راستای وظایف سازمانی موظف است با شبکه ها و 
باند های تهیه و توزیع مواد مخدر برخورد کند که در 
همین راستا شناسایی هایی را در استان ها و شهر های 

مختلف انجام داده است.
وی با بیان اینکه تاکنون چندین شبکه فعال توزیع 
مواد افیونی در فضای حقیقی و مجازی شناســایی و 
با اشــراف اطالعاتی با آنان برخورد شده است، تاکید 
کرد: عناصری که در نقاط مختلف هم فعالیت دارند 

شناسایی و به سزای اعمالشان خواهند رسید.
سرتیپ زاهدیان تصریح کرد: امروز ایران در عرصه 
مقابله جهانی با پدیده شــوم مــواد مخدر از ابتدای 
پیروزی انقالب تا به امروز نیرو های نظامی و انتظامی 
بسیاری را در مبارزه با قاچاق مواد مخدر تقدیم نظام 
اســالمی کرده است.وی در پایان مواد مخدر را حربه 
دشمنان برای آلوده کردن جوانان و تضعیف بنیان و 

نهاد خانواده ها دانست.

زوج جوان مراغه ای با ایجاد مزرعه پرورش 
عقرب تولید گران  ترین مایــع جهان را آغاز 

کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، وحید بهروز و خانم 
انیســه ولی این طرح دانش بنیان را در مرکز رشــد 
دانشگاه آزاد اســالمی واحد مراغه در اتاقی 10 متر 
مربعی پیاده کردند.آنها با پرورش عقرب به دنبال تولید 
زهر این بند پا، به عنوان گران ترین مایه جهان هستند.
وحید بهروز گفت: این طرح را از شش ماه پیش 
و بــا 200 عقرب شــروع کرده انــد و در پایان دوره 
زهرگیری به 20 هزار عدد خواهد رســید.وی افزود: 
این عقرب ها در مدت هشت ماه به مرحله زهرگیری 

و سوددهی می رسند.
به گفته وی هرگرم زهر عقرب 60 میلیون ریال 

و فرآوری شده آن ۸00 میلیون ریال ارزش دارد.
بهروز گفت: ســم عقرب با وجود اینکه کشــنده 
است اما درساخت داروهای ضدسرطانی، ساخت آنتی 
بیوتیک و درمان دردهای مفصلی و ســاخت داروها 
کاربرد دارد.وی افزود: از گونه های مختلف عقرب در 

ایران زهر چهار گونه ارزش دارویی و تجاری دارد.

ورود دادستانی
 به ادعاهای »اشکی« 

در برنامه تلویزیونی »ماه عسل«

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا 
در ارومیه خبر داد

کشف185 تن مواد مخدر 
از آغاز سال 97 تاکنون

هرگرم زهر عقرب
 60 میلیون ریال

دام گفت:  امور  مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
قیمت ذرت و کنجاله ســویا ناشی از توزیع این 
اقالم از سوی شرکت پشتیبانی امور دام در بازار 

کاهش یافته است.
حمید ورناصری، در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان با بیان اینکه شــرکت پشتیبانی امور دام توزیع 
نهاده ها را با قیمت اعالمی، ادامه خواهد داد، افزود: هم 
اکنون شرکت پشتیبانی هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و 
100 و کنجاله سویا یک هزار و 950 تومان در استان ها 
تحویــل تولیدکنندگان می دهد و مرغداران و دامداران 
با مراجعه به مراکز شرکت پشتیبانی امور دام در مراکز 
استان ها می توانند  متناسب با ظرفیت تولید خود، نهاده 

دریافت کنند.

ورناصری با  اشــاره به اینکــه محدودیتی در توزیع 
نهاده ها وجود ندارد، بیان کرد: شــرکت پشتیبانی امور 
دام حدود 2 میلیون تن نهاده دامی خریداری کرده است 
که بخشی از این بار توسط کشتی ها رسیده و ورود مابقی 
کشتی ها ادامه پیدا خواهد کرد و جای هیچ گونه نگرانی 
بــرای تولیدکنندگان وجود ندارد، چراکه کاال به اندازه 
کافی وجود دارد و پشــتیبانی امور دام به عنوان بخش 
حمایتی در کنار ســایر واردکنندگان بخشی از نیاز را 
تامین می کند.این مقام مسئول در بخش دیگر سخنان 
خود درباره اقدام پشتیبانی امور دام جهت جلوگیری از 
کاهش قیمت مرغ در بازار گفت: در شرایط کنونی شرکت 
پشــتیبانی امور دام، روزانه هزار تا هزار و 200 تن مرغ 
منجمد از مرغداران جمع آوری می کند تا با عرضه زیاد 

مرغ در بازار، قیمت کاهش نیابد.
وی با  اشاره به دیگر تدابیر شرکت پشتیبانی برای 
حل مشکل مرغداران تاکید کرد: شرکت پشتیبانی امور 
دام برنامه خرید مرغ زنده از استان های پرتولید به طور 
مستقیم از تشــکل و اتحادیه ها را آغاز کرده است که 

این کار به زودی در سراسر کشور اتفاق خواهد افتاد.
به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام؛ هم 
اکنون خرید مرغ زنده از استان های گلستان و مازندران 
آغاز شده است.ورناصری در پایان تصریح کرد: مرغ های 
خریداری شده به عنوان ذخیره شرکت پشتیبانی امور 
دام تلقی شده تا در مواقعی که با کمبود عرضه و نوسان 
قیمت در بازار روبرو شــدیم، این مرغ ها در بازار توزیع 

خواهند شد.

قیمت نهاده های دامی در بازار کاهش یافت

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی 
از دستور معاون اول رئیس جمهور برای رفع مشکل 
آب آشامیدنی شــهرهای آبادان و خرمشهر در 

کوتاه ترین زمان ممکن خبر داد.
عامــر کعبــی در گفت وگو با مهر ضمن  اشــاره به 
سخنان معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصاد 
مقاومتی گفت: وی ضمن ارائه برخی گزارش ها درباره آب 

آشامیدنی شهرهای آبادان و خرمشهر، به مردم اطمینان 
داد که دولت عزم خود را برای رفع مشکل آب آشامیدنی 
شهرهای آبادان و خرمشهر در کوتاه ترین زمان ممکن 

جزم کرده است.
وی با بیان اینکه معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت 
تمرکز برای حل مشکل آب آشامیدنی این شهرها تاکید 
کرد، افزود: جهانگیری با تأکید بر اینکه مردم اطمینان 

داشــته باشند که در کوتاهترین زمان ممکن مشکل را 
برطرف می کنیم، از وزیر نیرو، رئیس  ســازمان برنامه و 
بودجه و قرارگاه خاتم االنبیاء خواست تا تمرکز ویژه ای 
بر روی این موضوع داشته و حل مشکل آب آشامیدنی 
مردم آبادان و خرمشهر را به عنوان یک اولویت ویژه در 
دستور کار خود داشته باشند تا آب آشامیدنی با کیفیت 

و مناسب هر چه سریعتر به مردم این مناطق برسد.

نماینده مردم آبادان در مجلس خبر داد

دستور دولت برای رفع مشکل آب آشامیدنی شهرهای آبادان و خرمشهر

مدیر موسسه حمایت از کودکان کار استان 
البرز گفت: دیروز طی مراسمی 39  نفر از کودکان 
کار خیابانی بازنشسته شدندکه این اقدام برای 

اولین بار در کشور انجام شد.
حسین بابازاده مقدم در گفت وگو با فارس در البرز 
اظهار داشت: متاســفانه ما در شناسایی کودکان کار 
خیابانی دچار مشکالت زیادی هستیم و آمار مشخصی 

از تعداد این کودکان در دست نیست.
وی افــزود: طبق برآوردهای موسســه حمایت از 
کودکان کار استان البرز، حدود دو هزار و 500 کودک 
کار کمتر از 1۸ سال در استان البرز وجود دارند که در 

چرخه کار اجباری فعالیت می کنند.
مدیر موسسه حمایت از کودکان کار استان البرز 
ادامه داد: در اطلس مناطق این موسســه، هزار و 40 
کودک کار شناســایی  شده اند که تاکنون ۳40 نفر از 

آنان تحت پوشش طرح زندگی خوب قرار دارند.
وی تأکید کرد: درمراسمی جشن تکلیف 2۳ نفر از 
دختران کودکان کار خیابانی کرج انجام می شود و این 
برنامه در پایان با افطاری به این کودکان خاتمه می یابد.

مدیر موسسه حمایت از کودکان کار استان البرز 
بیان کرد: این موسســه با حضور در مدارس و مراکز 

آموزشی حاشیه نشین استان البرز مانند حصارک کرج، 
محمدشهر، اسالم آباد، ملک آباد، مهدی آباد، سهرابیه و 
... ایستگاه های چندمنظوره خدمات اجتماعی برگزار 

کرده است.
مدیر موسسه حمایت از کودکان کار استان البرز 
انواع خدمات درمانی شــامل دندانپزشکی، مشاوره، 
روانشناســی، تعمیر منازل کودکان کار، دادن ســبد 
کاال به کودکان کار و ... را مهم ترین اقدامات موسسه 
در جهت حمایت از کودکان کار خیابانی دانســت و 
تصریــح کرد :برخی از کــودکان کار به دلیل اعتیاد 
والدینشــان مجبور به انجام کار خیابانی شــدند لذا 
موسســه، والدین این کــودکان را به رایگان در مراکز 
کمپ ترک اعتیاد بستری نمود .بابازاده مقدم خاطرنشان 
کرد: طی تفاهمی که با نهضت ســوادآموزی استان و 
مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ساوجبالغ داشتیم 
150 نفر از کــودکان کار محروم از تحصیل یا ترک 
تحصیل کــرده را به تحصیل بازگرداندیم و نزدیک به 
65 کودک کار دیگر نیز مهرماه سال جاری به چرخه 

تحصیل بازمی گردند.
وی بابیــان اینکه مرکز غربالگــری کودکان کار 
به تازگی در اســتان تأسیس شده اســت، بیان کرد: 

آزمون های غربالگری ســالمت از کودکان کار استان 
مثــل آزمایــش ایدز، هپاتیــت و ... گرفته  شــده و 
آزمون غربالگیری تمامی کودکان کار استان به عالوه 
خانواده هایشــان که جمعیتی نزدیک به ســه هزار 
نفر اســت را انجــام دادیم و واکسیناســیون ســه 
 مرحلــه ای هپاتیت نیز بــرای کودکان کار اســتان

 انجام شد.
مدیر موسسه حمایت از کودکان کار استان البرز 
گفت: دو موسسه و چهار انجمن در استان البرز وجود 
دارد که تحت نظارت بهزیســتی در جهت حمایت از 

کودکان کار خیابانی فعالیت می کنند.
وی بابیان اینکه کار خیابانی کودکان برای جامعه 
مضر اســت، تصریح کرد: مســئولین استان عالوه بر 
برگزاری جلســه و حرف زدن، اقدام عملی در جهت 
حمایت از کودکان کار اســتان نیز انجام دهند تا این 

کودکان از کار در خیابان ها دست کشند.
بابازاده مقدم گفت: انسان های زیر 1۸ سال در همه 
جای دنیا حق دارند سرگرم بازی، رشد، مهارت آموزی 
و درعین حال هنر ورزی و تربیت دینی باشــند لذا ما 
باید باهمت همه مسئولین و با تمام توان با این موضوع 

مبارزه کنیم.

بازنشستگی 39 کودک کار برای اولین بار در کشور

سرویس شهرستان ها: 
نیروهای مرزبانی ناجا در سراوان و میرجاوه 
دو هزار و 339 کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف 

و ضبط کردند.
فرمانده مرزبانی سیســتان و بلوچســتان گفت: 
مرزداران هنگ مرزی سراوان در جنوب شرق استان 
یک هزار و 42۳ کیلوگرم مواد مخدر را کشف کردند. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی مرزبانی سیستان 
و بلوچســتان، سرتیپ ســعید کمیلی دیروز افزود: 
مرزداران هنگ مرزی ســراوان با  اشراف اطالعاتی از 
قصــد قاچاقچیان برای انتقال محموله مواد مخدر به 
عمق کشور آگاه شدند و بالفاصله به اجرای کمین و 

تشدید پوشش منطقه پرداختند.
وی افزود: سوداگران مرگ که با توجه به پوشش 
دقیق منطقه توسط مرزداران راهی برای انتقال مواد 
مخدر پیدا نکردند با مخفی کردن محموله و استفاده 

از کوهستانی بودن محدوده از محل متواری شدند.
وی بــا تاکید بر اینکه شناســایی و دســتگیری 
قاچاقچیان در دســتور کار مرزداران قرار دارد، خاطر 
نشان کرد: مرزداران در پاکسازی منطقه عالوه بر کشف 
و ضبط مواد مخدر فوق الذکر یک دســتگاه خودروی 
تویوتا نیز کشف کردند.فرمانده مرزبانی ناجا هم گفت: 

مرزبانان هنگ مرزی میرجاوه سیستان و بلوچستان در 
درگیری با  اشرار مسلح موفق به کشف 916 کیلوگرم 

انواع مواد مخدر شدند. 
سرتیپ قاسم رضایی افزود: مرزبانان غیور با اطالع 
از احتمال نفوذ  اشرار مسلح به خاک کشور، با هماهنگی 
عوامل سپاه پاسداران به منطقه عمومی میرجاوه اعزام 
و با گروهی از  اشــرار مسلح که شمار آنان حدود 15 

نفر بوده درگیر شدند.
وی افــزود: در این درگیری مأمــوران با اجرای 
آتش پرحجم و برتری متقابل علیه  اشــرار مســلح، 
آنان را مجبور به متواری شدن به سمت کشور مقابل 

)پاکستان( کردند.
فرمانده مرزبانی ناجا تصریح کرد: در این درگیری 
مأمــوران مرزبانی موفق شــدند عالوه بر توقیف یک 
دســتگاه خودرو از اشرار مسلح، ۸۷6 کیلوگرم تریاک 
و 40 کیلوگــرم مرفین را به همــراه مقادیری ادوات 

نظامی کشف کنند.
ســرتیپ رضایی خاطرنشان کرد: شماری از اشرار 
مسلح در این درگیری مجروح و معدوم شدند و یک 
نفر از مرزبانان رشــید نیروی انتظامی به نام ستوان 
یکم »علی اکبر معصومی نژاد« به درجه رفیع شهادت 

نائل آمد.

شــهردار جدید تهران با بیان اینکه بدهی 
شهرداری تهران بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان 
است، گفت: هنوز میزان دقیق بدهی دولت به 

شهرداری مشخص نیست.
محمدعلی افشــانی در گفت وگو با فارس، درباره 
میــزان دیون دولت به شــهرداری تهران گفت: قرار 
است گزارشی در این زمینه تهیه شود تا میزان دیون 
مشخص شــود. هنوز میزان بدهی های قطعی دولت 
به شهرداری مشخص نیست و زمانی که نهایی شود 
اعالم می کنم.وی درباره بدهی شهرداری گفت: میزان 
دیون بسیار باالست و قریب به 50 هزار میلیارد تومان 
شــهرداری تهران بدهی دارد. این در حالی است که 
بودجه سال جاری شهرداری 1۷ هزار میلیارد است و 

نزدیک به 14 هزار میلیارد آن جاری است.
شهردار تهران با اشاره به رایزنی های انجام شده با 
بانک ها برای پرداخت دیون گفت: از طرفی امالک و 
دارایی هایی هم شهرداری دارد و به مرور زمان دیون 

را پرداخت می کنیم.

شهردار تهران:

بدهی شهرداری تهران 
بیش از 50 هزار میلیارد 

تومان است

کشف افزون بر دو تن موادمخدر در مرز های شرقی

آزوبویکه،  نــام  با  نیجریه  اهل  مردی 
پدرش را در اتومبیل جدید و گرانقیمتش 

به جای تابوت دفن کرد!
به گزارش ایسنا، پسر ثروتمند تصمیم گرفت 
برای این کار ماشین جدید بی ام دبلیو به قیمت 

66 هزار پوند بخرد.
او به پدرش قول داده بود که ماشــین »پرسرعتی« را به او هدیه 
دهد اما تا پیش از مرگ پدرش موفق به این کار نشــد. برای همین 
تصمیم گرفت که با روش غیرمعمولی این هدیه را به پدرش تقدیم کند.

عکاس مراســم خاکسپاری به شهرت باالیی دست یافت و خیلی 
زود عکس او در شــبکه های اجتماعی منتشر شد. بسیاری از کاربران 
برای اولین بار دیدند که چطور به جای تابوت، ماشین گرانقیمتی با 

جسد مرده به زیر خروارها خاک می رود!
به نوشته روزنامه دیلی میل، در عین حال برخی کاربران از اتالف 
پول برای مراســم خاکسپاری شاکی بودند. به عقیده آنها این پول ها 

می توانست در راه بهتری خرج شود.

روسیه سالح لیزری جدیدی برای انهدام 
زباله های فضایی ســاخته کــه به اعتقاد 
کارشناسان نظامی می تواند به عنوان سالحی 
مرگبــار در جنگ های فضایی به کار گرفته 

شود.
به گزارش دیلی میل، روسیه در حال ساخت 

یک توپخانه لیزری اســت که می  تواند با پرتوهای مرگبار خود، هر نوع 
زباله فضایی را نابود کند. دولت روسیه تأیید کرده که این سالح ٌکشنده 
به اندازه یک تلســکوپ خواهد بود و می  تواند هر نوع زباله فضایی که 

تهدیدی برای فضاپیماها یا سفینه های فضایی باشد را از بین ببرد.
زباله های فضایی به  اشیاء گوناگونی گفته می شود که توسط انسانها 
ساخت شده و به صورت بالاستفاده در مدار زمین رها شده اند. زباله های 
فضایی در واقع بقایای فعالیت بشر در فضا هستند و از قطعات سفینه ها 
گرفته تا قسمت هایی از سفینه که در مراحل مختلف ماموریت فضایی 
از آن جدا می شوند یا هر چیز دیگری که به عمد یا سهو در مدار زمین 

رها شده و دیگر هیچ کاربردی ندارد را شامل می شوند. 
گرچه مقامات روسیه اطمینان داده اند که این سالح تنها برای منفجر 
کردن زباله های فضایی به کار گرفته می شود، اما بسیاری از کارشناسان 
هشدار داده اند که این توپخانه مرگبار می تواند به بخش حیاتی زرادخانه 

والدمیر پوتین تبدیل شود.
رونمایی روســیه از پروژه ساخت این ســالح فضایی درست چند 
هفته پس از آن رخ داد که فرمانده نیروی هوایی آمریکا نسبت به وقوع 
جنگ های فضایی بین ابرقدرت ها طی سال های آینده هشدار داده بود.
پژوهشگران سازمان فضایی فدرال روسیه )روسکاسموس( -سازمانی 
معادل سازمان ناسا در آمریکا- هم اکنون کار ساخت این توپخانه لیزری 
را آغاز کرده اند.بر پایه گزارشــی که آکادمی علوم روسیه منتشر کرده 
دانشمندان روس تصمیم دارند به زودی یک تلسکوپ بزرگ را در مرکز 

نوری-لیزی آلتای بسازند و آن را به توپخانه لیزری تبدیل کنند.
اعضــای تیم تحقیقاتی این پروژه هنوز انتخاب نکرده اند که از چه 
مدلی استفاده کنند، اما کارشناسان پیش بینی می کنند که این وسیله 
با ژنراتور حالت جامد قدرتش چند برابر خواهد شــد. همچنین گفته 
می شود دانشمندان روسی امیدوارند یک سیستم ردیابی نوری مجهز 

به لیزر حالت جامد را به این سالح اضافه کنند.
پژوهشــگران روسکاسموس می گویند اگر مسئله زباله های فضایی 
به زودی حل نشود، مشــکالتی را برای مدار زمین به وجود می آورند و 
طی یکی دو قرن آتی پرتاب هرگونه سفینه و ماهواره به فضا غیرممکن 
خواهد شد.بنا بر گزارش ها، این توپخانه با شلیک لیزرهای تخریب کننده 
به  تدریج اشیاء فضایی را پودر می کند. پرتوهای لیزری گرمای بسیار زیادی 
تولید می کنند که موجب می شود شی ء هدف قرارگرفته شده تبخیر شود.
به گفته شبکه نظارت هوافضای آمریکا، هم اکنون بیش از 21 هزار 
قطعه زباله فضایی با اندازه بزرگتر از 10 سانتی متر وجود دارند که در 

مدار زمین در حال گردش هستند.
تالش روسیه برای ســاخت سالح های فضایی تنها محدود به این 
توپخانه لیزری نیســت، اوایل سال جاری گزارش هایی منتشر شد که 

مسکو جنگنده ای با قابلیت شلیک اشعه های لیزری ساخته است.

غواصان باستان شناس به تازگی محموله 
بار یک کشتی غرق شده در قرن ۱۷ میالدی 
را شناســایی کرده اند که حاوی جواهراتی، 

چون الماس و مروارید بوده است.
این کشتی با قدمت ۳۳0 ساله که از هندوستان 
در سال 16۸4 به سوی انگلستان در حرکت بوده است، به احتمال زیاد 
در اثر طوفان در دریا غرق و بین ماسه های کف دریا درمنطقه کورنوال 

انگلستان محصور شده است.
طوفان های اخیر در این منطقه ســبب کنار رفتن ماسه ها و نمایان 
شدن کشتی شده است. خدمه کشتی به نام پرزیدنت درطول سفرخود 
با مشکل های مختلفی ازجمله حمله دزدان دریایی و حتی گرسنگی و 
کمبود مواد غذایی مواجه شده اند و درنهایت در نزدیکی پایان سفر در 

اثر طوفان شدید دریایی کشتی خود را از دست داده اند.
باســتان شناسان همچنین موفق به کشف توپ های جنگی و لنگر 
این کشــتی در نزدیک ساحل دریا شده اند.محموله این کشتی حاوی 
الماس و مروارید بالغ بر صد هزار پوند ارزش دارد، در زمان غرق شدن 
کشتی تنها دو نفر از خدمه زنده می مانند و تالش ناکام برای کشف محل 
کشــتی در همان زمان انجام شده بود.کارشناسان امیدوارند درجریان 
حفاری های بعدی بتوانند محموله ارزشمند کشتی را از آن خارج کنند.

رئیس  پلیس راهور تهران محدودیت های تردد و 
توقف وسایط نقلیه در اطراف محل برگزاری نماز عید 

سعید فطر در مصلی تهران را اعالم کرد.
به گزارش سایت راهور، سردار محمدرضا مهماندار در 
نشست خبری درباره محدودیت های تردد در روز عید سعید 
فطر گفت: تردد کلیه وسایط نقلیه ازساعت 4 صبح روز عید 
فطر در معابر محدوده ممنوع خواهد بود. این محدوده شامل 
خیابان شهید بهشتي از تقاطع سهروردي به سمت غرب تا 
خیابان قائم مقام فراهاني، خیابان شهید علي اکبري از خیابان 
شــهید مطهري به سمت شمال تا خیابان بهشتي، خیابان 
میرعماد از خیابان شهید مطهري تا خیابان شهید بهشتي و 
خیابان پاکستان در ضلع غربي مصلي امام خمیني)ره( است.
مهماندار افزود: همچنین طــول خیابان هاي هویزه و 
خرمشهر در حد فاصل صابونچي و خیابان شهید قنبرزاده، 
مسیر غرب به شرق بزرگراه رسالت در محدوده مصلي امام 
خمیني)ره( از تقاطع کردستان، مسیر شرق به غرب بزرگراه 
رسالت از پل سیدخندان نیز شامل این محدودیت ها می شود 
و برای خط ویژه اتوبوسراني در خیابان هاي شهید بهشتي و 

شهید مطهري نیز محدودیت تردد وجود دارد.
وی درباره محدودیت توقف این روز نیز اظهار داشــت: 
از ســاعت 24 شب قبل از مراسم توقف کلیه وسایط نقلیه 
در برخی محدوده ها ممنوع و پاکسازي کامل انجام خواهد 
شــد. این محدوده ها شامل طول بزرگراه مدرس از میدان 
هفت تیر تا حقاني در هر دو مســیر، طول بزرگراه رسالت 
از بزرگراه آفریقا تا پل ســید خندان در هر دو مسیر، طول 
خیابان شهید قنبرزاده در حدفاصل بزرگراه رسالت تا خیابان 
شهید بهشتي در هر دو مسیر و طول خیابان شهید بهشتي 

از میدان تختي تا خیابان قائم مقام فراهاني است.
رئیس  پلیــس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ادامه 
داد: همچنیــن طول خیابان میرعماد در حدفاصل خیابان 
شــهید مطهري تا خیابان شهید بهشــتي، طول خیابان 
شهید مفتح در حد فاصل خیابان شهید بهشتي تا خیابان 
شهید مطهري )به اســتثنای اتوبوس هاي شرکت واحد(، 
طول خیابان پاکســتان از خیابان شهید بهشتي تا بزرگراه 
مدرس، طول خیابان هاي هویزه و خرمشــهر در حدفاصل 
قنبرزاده تا عشق یار )به استثنای موتورسیکلت ها(، محدوده 

اعالم محدودیت های ترافیکی نماز عید سعید فطر در پایتخت

ضلــع غربي میدان هفت تیر در حــد فاصل خیابان زهره و 
خیابان قائم مقام فراهاني و طول خیابان شهید مطهري در 
حد فاصل بزرگراه مدرس تا خیابان سهروردي مشمول این 

محدودیت ها می شود.
مهماندار گفت: محل اســتقرار تاکســي هاي ون ویژه 
جا به جایي گمشــدگان در پارکینگ لجستیک ارتش واقع 
در خیابان شهید بهشتي نرســیده به خیابان شهید مفتح 
اســت. همچنین محل هاي پیش بیني شــده جهت توقف 
موتورسیکلت هاي نمازگزاران شامل طول خیابان هاي هویزه و 
خرمشهر در ضلع شرقي مصلي، حد فاصل صابونچي و شهید 
قنبرزاده است. پارکینگ لجســتیک واقع در ضلع جنوبي 
خیابان شهید بهشتي قبل از خیابان شهید مفتح نیز جهت 

انتقال خودروهاي پاکسازي شده پیش بیني شده است.
استفاده رایگان شهروندان از پارکینگ بیهقی 

در روز عید فطر
مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری 
تهران نیز گفت: با توجه به برگزاری نماز پرشکوه عید سعید 
فطر در مصالی تهران، شهروندان و نمازگزاران خداجو برای 
شــرکت در نماز و انجام فرایض مربوط به این روز فرخنده، 
می توانند رایگان از پایانه و پارک ســوار بیهقی برای توقف 

خودروهای خود استفاده کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان پایانه ها و پارک سوارهای 
شهرداری تهران، امیرحسین صدیقی همچنین از اختصاص 
فضای مجزا برای توقف موتورسیکلت ها در پایانه بیهقی خبر 
داد و افزود: عالوه بر این، با همکاری ســازمان تاکسیرانی، 
تعدادی خودرو ون در پایانه مستقر خواهند شد و هموطنان 
مومــن و موحد را برای اقامه نماز به مصالی تهران منتقل 
می کنند.صدیقی با  اشاره به هماهنگی انجام شده با پلیس 
راهور درخصوص ایجاد محدودیت های ترافیکی یادآور شد: 
از ســاعت یک بامداد روز عید ســعید فطر پایانه تعطیل و 
تمام محوطه سکوهای مســافربری تخلیه و سرویس های 
برون شهری به نمایندگی شرکت ها و تعاونی های مسافربری 

در پایانه های جنوب، غرب و شرق منتقل می شود.
خدمت رسانی ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی 

تهران به نمازگزاران عید فطر
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز اعالم کرد: از ساعت 
5:۳0 بامداد روز عید، اقدام به برقراری سرویس های ویژه ای 
از میادین اصلی و مبادی خطوط اتوبوسرانی به شرح زیر به 

سمت مصلي بزرگ امام خمیني )ره ( خواهد نمود:
سامانه یک: میدان رسالت – چهارراه تهرانپارس – میدان 

نبوت-پایانه شمشیری.    
سامانه دو: میدان خراســان – پایانه خاوران – شهرک 

شهید بروجردی.     
سامانه سه: حکیمیه – شهرک شهید محالتی –تجریش-

پایانه علم وصنعت. 
سامانه چهار: میدان راه آهن – بازاردوم نازی آباد – ابوذر-

میدان انقالب اسالمی.   
سامانه پنج: میدان آزادی – فلکه دوم صادقیه – شهرک 
شهید باقری – تهرانسر - یافت آباد- شهرک ولیعصر)عج(-

شادآباد.
سامانه 6: میدان شهرری - فلکه سوم دولت آباد – 1۳آبان 

)رجایی(     
متــروی تهران نیز در روز عیــد فطر به صورت رایگان 
شهروندان تهرانی را به مصلی امام خمینی)ره( منتقل می کند.

اعالم محدودیت ترافیکی عید فطر
رئیــس پلیس راه البرز گفت: با توجه به تعطیالت عید 
سعید فطر محدودیت ترافیکی در راه های این استان به ویژه 

جاده کرج - چالوس اعمال می شود. 
سرهنگ رضا گودرزی در گفت وگو با ایرنا، افزود: بر این 
اســاس از ساعت 12روز پنجشنبه 24 خرداد ماه تا ساعت 
دو بامــداد روز جمعه 25 خرداد تردد خودروها از مرزن آباد 
به ســمت کرج ممنوع است و ازساعت 15 روز پنجشنبه تا 
ساعت دو بامداد روز جمعه 24 خرداد ماه از کرج به سمت 

مرزن آباد یک طرفه می شود. 
وی اضافه کرد: تردد وسایل نقلیه از ساعت 12 روز شنبه 
26 خرداد ماه الی ساعت دو بامداد روز یکشنبه 2۷ خرداد 

ماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع می شود. 
رئیس پلیس راه البرز خاطرنشان کرد که تردد وسایل 
نقلیه از ســاعت 15روز شنبه 26 خرداد ماه الی ساعت دو 
بامداد روز یکشنبه 2۷خرداد ماه از مرزن آباد به سمت کرج 
یک طرفه خواهد بــود. وی به رانندگان توصیه کرد عالوه 
بر حفظ آرامش و رعایت نکات ایمنی، مقررات راهنمایی و 

رانندگی را مورد توجه قرار دهند.


