
برق جان سارق را گرفت
اصفهان- خبرنگار کیهان: فرماندهی انتظامی شهرســتان فالورجان گفت: 
ســارق کابل های برق شهری هنگام ســرقت، بر اثر برق گرفتگی از باالی تیر 
چراغ برق بر زمین ســقوط کردو براثر شــدت ســوختگی در دم جان باخت.
سرهنگ حســن نیکبخت، افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد فرد 
متوفی قصد سرقت کابل های تیر چراغ برق را داشته که پس از باال رفتن از آن 
با برق فشار قوی برخورد کرده و دچار برق گرفتگی شد و به علت شدت صدمه 
وارده به زمین ســقوط کرده و در دم فوت کرد.وی عنوان کرد: جسد متوفی به 

پزشکی قانونی منتقل شد.
زمین خواری میلیاردی 

ســرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی استان بوشــهر از کشف یک فقره 
زمین خواری در شهر برازجان شهرستان دشتستان خبر داد. 

سرتیپ خلیل واعظی افزود: پس از تحقیقات و استعالم از مراجع قانونی و 
بازدیدهای میدانی با حضور کارشناسان متخصص، مشخص شد پنج نفر سودجو 
اقدام به تصرف ۲۰ هکتــار از اراضی مرغوب ملی در قالب قطعات ۲۰۰ متری 
به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال در شــهر برازجان کردند.وی اضافه کرد: نیروهای 
پلیس با هماهنگی قضایی پنج متهم به زمین خواری را در این ارتباط شناسایی، 

دستگیر و به مرجع قضایی معرفی کردند.
مین زدایی 

ارومیه- ایرنا: عملیات مین زدایی در منطقه »باغ قاضی« شهر بوکان که از 
پنجشنبه هفته گذشته کلید خورده، همچنان ادامه دارد و تاکنون ۹ مین عمل 
نکرده در این منطقه دارای ســکونت خنثی شــده است. مسئول دفتر سیاسی 
فرمانداری بوکان اظهار داشــت: از این تعداد پنج قبضه مین به صورت کنترل 
شــده منفجر و چهار قبضه دیگر نیز با ریســک بسیار باال خنثی شد تا صدای 
انفجار باعث هراس مردم نشود.»حسن خضری« اضافه کرد: چندی قبل ساکنان 
منطقه مشهور به باغ قاضی واقع در ضلع شمالی مجسمه مادر این شهر، وجود 
مین های عمل نکرده را گزارش کردند و خنثی ســازی این مین ها در دســتور 
کار قرار گرفت.وی علت صداهای انفجار شنیده شده در این شهر را نیز همین 
امــر عنوان کرد و افزود: عملیات مین زدایی در این منطقه تا اطمینان کامل از 

پاکسازی این منطقه ادامه خواهد داشت.
کشف هروئین

ارومیه- ایسنا: فرمانده سپاه سلماس از کشف محموله هروئین در ارتفاعات 
مرزی این شهرســتان خبر داد. ســرهنگ علیرضا مدنی، گفت: در پی کسب 
خبــری مبنی بر احتمال انتقال محموله بزرگ مــواد مخدر از ارتفاعات مرزی 
منطقه کوزه رش این شهرستان، موضوع به سرعت سرلوحه کار نیروهای سپاه 
سلماس قرار گرفت که  با انجام سلسله اقدامات پیچیده شناسایی و اطالعاتی 
توســط یگانهای اطالعات و عملیات ، نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
شهرســتان در یک اقدام غافلگیرانه اقدام به کشف بیش از 6۲ کیلوگرم شامل 

1۲4 بسته مواد مخدر از نوع هروئین از سوداگران مرگ کردند. 
وی اظهار کرد: در این راستا دو نفر از قاچاقچیان مواد مخدر دستگیرشدند.

مرگ مادر و فرزند در رودخانه
کرج- خبرگزاری صدا و ســیما: معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 

البرز از فوت مادر و فرزندی بر اثر غرق شدن در رودخانه کرج خبر داد.
وطنی، گفت: با ســقوط یک پسر بچه هفت ساله به رودخانه مادر ۳۲ساله 
کودک برای نجات وی اقدام به ورود به رودخانه کرده که متاســفانه هر دو آنها 
جان خود را از دســت دادند. وی افزود: در همان مراحل اول کودک را آب برد 
اما مادر با تالش نیروهای هالل احمر از آب خارج شده و به احیای اولیه جواب 
داداما در ادامه در حین انتقال به اورژانس به دلیل شــدت جراحات جان خود 

را از دست داد. 
قاچاق بنزین 

البرز - ایســنا: مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از کشف بنزین قاچاق در 
یک شــرکت پاالیش در اشتهارد خبر داد.علی اکبر مختاری گفت: ماموران این 
اداره در بازرسی از شرکت مذبور مقدار 61 هزار و 6۹6 لیتر بنزین قاچاق کشف 
کردند.وی اضافه کرد: پس از احراز تخلف ســوخت مکشــوفه ضبط و متهم به 

پرداخت مبلغ پنج میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
سرقت لوله و کابل برق

اهواز- ایرنا: جانشــین فرمانده انتظامی خوزستان گفت: 1۰ هزار کیلوگرم 
لوله و ۳۰۰ کیلوگرم کابل و ســیم برق ســرقتی در شهرستان امیدیه کشف و 
ضبط شد. سرهنگ سید محمد صالحی، افزود: مأموران کالنتری مرکزی امیدیه 
با انجام تحقیقات گســترده اطالعاتی، یک انبار محل دپوی کاالهای ســرقتی 
را شناســایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در بازرســی از محل مذکور 
تعداد 6۹ عــدد انواع لوله فلزی انتقال نفت بــه وزن 1۰ هزار کیلوگرم لوله و 
۳۰۰ کیلوگرم کابل و سیم برق سرقتی کشف کردند.وی ادامه داد: انبار مذکور 
تا اطــالع ثانوی تعطیل و در این خصوص یک متهم دســتگیر، و یک خودرو 

توقیف شد.
مواد مخدر به مقصد نرسید 

ســمنان- تسنیم: فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: یک محموله مواد 
مخدر در عملیات مشترک پلیس سمنان و کرمان کشف و ضبط شد. 

ســرهنگ عبداهلل حســنی افزود: در این عملیات پلیس یک محموله مواد 
مخدر حاوی 4۰۰ کیلو و ۲۳5 گرم ماده مخدر از نوع تریاک را کشف کردند.

وی اضافه کرد: در تحقیقات مشخص شد این مواد افیونی از سوی شبکه ای 
ســازمان  یافته از قاچاقچیان و ســوداگران مرگ از یکی از روســتاهای استان 
کرمان به شهرســتان کرمان حمل  ونقل  شده اســت.وی بیان داشت: مأموران 
نیروی انتظامی در این عملیات چهار نفر از قاچاقچیان را دستگیر و دو دستگاه 

خودروی پراید و پیکان را نیز توقیف کردند.
تصادف مرگبار

بندر عباس- فارس :مدیرعامل جمعیت هالل احمر هرمزگان گفت: برخورد 
یک دســتگاه وانت پیکان با پراید در جاده بندرعباس به بندرخمیر یک کشته 
و دو زخمی برجای گذاشــت. علی اعمی برنطین، افزود: دو مصدوم این حادثه 
توسط اورژانس و نیروهای نجات گر هالل احمر به مراکز درمانی انتقال داده شد.

بازداشت عامل انتشار تصاویر بانوان 
سنندج- باشــگاه خبرنگاران جوان: فرمانده انتظامی مهاباد از دستگیری 

عامل انتشار تصاویر شخصی بانوان در این شهرستان خبر داد. 
ســرهنگ ظهریان، افزود: کارشناسان پلیس فتا پس از یک سری عملیات 
ســایبری، منبع انتشار این تصاویر را شناســایی کردند و فرد مورد نظر را در 
مخفیگاهش به دام انداختند.وی گفت: این فرد متخلف تصاویر تعدادی از بانوان 
را از پروفایل آنها برداشــته و سپس با اســتفاده از آن ها اقدام به سوءاستفاده، 

تهدید و کالهبرداری می کرد.
دستگیری ضارب 

ایالم - مهر: معاون اجتماعی انتظامی ایالم از دســتگیری ضارب شهروند 
ایالمی در کمتر از دو ســاعت خبر داد.سرهنگ فرزاد یاسمی، گفت: با حضور 
مأموران مشخص شــد یک نفر با اسلحه شــکاری راننده یک دستگاه خودرو 
پراید را که در یکی از خیابان های شــهر ایالم پارک شــده بود و راننده در آن 
حضور داشــت مورد اصابت گلوله قرار داده اســت.وی افزود: بالفاصله ماموران 
پلیس امنیت عمومی انتظامی اســتان با  اشراف اطالعاتی، ضارب را در کمتر از 
دو ساعت دســتگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضائی دادند.
حادثه رانندگی مرگبار

ســرویس شهرستانها: جانشــین فرمانده انتظامی شهرستان بافت از جان 
باختــن دو نفر و مجروح شــدن یک نفر بر اثر تصادف خــودروی وانت پیکان 
با تویوتا درجاده بافت- ارزوئیه خبر داد. ســرگرد موســی رستمی بیان داشت: 
برابر اعالم کارشناسان حاضر در صحنه در این حادثه بر اثر برخورد شدید یک 
دستگاه وانت پیکان با یک وانت تویوتا، راننده و سرنشین خودروی وانت پیکان 

فوت و راننده وانت تویوتا نیز مجروح و به بیمارستان بافت منتقل شد.
وی اضافه کرد: علت حادثه در دست بررسی است.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

در  هتلی  در  کربن  مونوکســید  نشت 
کانادا ۴۶ نفر را دچار مسمومیت کرد.

به گزارش ایســنا به نقل ازاسکای نیوز، بنابر 
اعالم رسانه های محلی با نشت مونوکسید کربن 
در ســاختمان هتلی در کانادا و به صدا درآمدن 
آژیر هشــدار، کارکنان هتل از این حادثه اطالع 

پیــدا کردند. به دنبال وقوع این حادثه دســت کم 46 نفر دچار مســمومیت و 
به بیمارستان منتقل شــدند.رئیس  اتحادیه آتش نشانی کانادا نیز با بیان اینکه 
نیروهای آتش نشان از وقوع این حادثه در شوک هستند، اظهار داشت: با اطالع 
یافتن از وقوع این حادثه و شدت نشت این گاز، اولین اقدام صورت گرفته حفظ 
جان افراد حاضر در محل بود.منابع بیمارستانی اعالم کردند: در آزمایشات انجام 
شده مشخص شد در خون 15 نفر از این افراد سطح باالیی از مونوکسید کربن 

وجود دارد که تحت مراقبت های ویژه هستند.

نشت

 مونوکسید کربن 

در هتل

آمار وزارت دادگســتری عربســتان 
سعودی نشان می دهد که موارد ثبت شده 
طالق در سال ۲۰۱۸ میالدی، باالترین آمار 

در طول تاریخ عربستان بوده است.
به گزارش ایســنا به نقل از اسپوتنیک،  آمار 
جدید وزارت دادگســتری عربستان سعودی در 

رابطــه با ازدواج و طالق توجهات را به خود معطوف کرده زیرا بر اســاس این 
آمار، طالق میان شهروندان عربســتان سعودی چند برابر بیشتر از کشورهای 
مســلمان دیگر اتفاق افتاده اســت.طبق گزارش وزارت دادگستری این کشور، 
در ماه مه ۷11 ازدواج میان شــهروندان ســعودی انجام گرفت و در همین ماه 
نیز ۹۰۰ مورد طالق بین زوج های عربستانی روی داد.بیشترین عوامل موثر در 
افزایش آمار طالق در عربستان تماشای مسابقه فوتبال توسط همسر، استفاده 
از شبکه های اجتماعی یا اضافه وزن عنوان شده است.همچنین روزنامه »سبق« 
چاپ عربســتان در این باره نوشــت: بنابر آمار وزارت دادگســتری این کشور، 
در ســال ۲۰1۸ بیش از 5۸ هزار مورد طالق ثبت شــده که ۲۸ درصد از کل 
15۰ هزار ازدواج در این ســال بوده است.بر اساس این آمار، میانگین طالق به 
هفت مورد در هر ســاعت رسیده که به طور متوسط بیش از 16۰ مورد طالق 
در روز اتفاق افتاده اســت، همچنین در مقابِل هر 1۰ ازدواج، سه طالق انجام 
شــده یعنی یک سوم ازدواج ها در طول سال به طالق منجر شده است.مقامات 
این کشــور در تالش برای تشکیل کمیته ای برای بررسی علل این رشد آماری 

بی سابقه هستند.

افزایش 

بی سابقه طالق 

در عربستان

مجبورند  آمریکایی  دیابتــی  بیماران 
به علت گرانی داروی انســولین به کشور 

همسایه بروند.
به گزارش خبرگزاري صدا و ســیما، شــبکه 
راشــاتودی گــزارش داد گروهی از شــهروندان 
آمریکایی که به بیماری دیابت مبتال هستند برای 

تامین داروی انســولین موردنیازشان ناچار هستند به کانادا بروند تا در آنجا با 
قیمت مناســب تری داروی انسولین موردنیاز خودشان را تامین کنند.»کوئین 
نای اســتورم« یکی از سازمان دهندگان ســفر بیماران دیابتی در آمریکا برای 
خرید انســولین ارزان تر به شــبکه راشــاتودی گفت: قیمت یک بسته داروی 
انســولین در مینیاپولیس ایالت مینه ســوتا حدود ۳4۰ دالر است، اما قیمت 
همین دارو در داخل خاک کانادا حدود ۲6 دالر آمریکا است، بنابراین اختالف 
قیمت این دارو بین آمریکا و کانادا بســیار زیاد اســت به همین علت بسیاری 
از شــهروندان آمریکایی مبتال به دیابت نمی توانند ایــن دارو را در داخل این 
کشور خریداری کنند. بر اساس اعالم انجمن دیابت آمریکا، بیش از ۳۰ میلیون 
شــهروند این کشور مبتال به دیابت هستند و حدود هفت میلیون و 5۰۰ هزار 
نفر از آنها برای ادامه زندگی شان به شدت به دریافت داروی انسولین نیازمند 
هستند.قیمت انسولین در آمریکا از سال ۲۰1۲ تا سال ۲۰16 دو برابر افزایش 

یافته است.

مشکالت 
بیماران دیابتی 

در آمریکا

که  کیلومتری  بزرگراه ۲هزار  ســاخت 
چین را از طریق روســیه بــه اروپا متصل 

می کند به زودی آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، 
با موافقت روسیه ساخت بزرگراهی به طول بیش 
از دو هــزار کیلومتر که چیــن را به اروپا متصل 

می کنــد آغاز می شــود.این بزرگراه بخشــی از پروژه های عظیــم چین برای 
گســترش خطوط جاده ای، ریلی و دریایی برای وصل کردن این کشور به اروپا 
و آفریقاســت و از چین به قزاقســتان و سپس روسیه رسیده و از این کشور به 
اروپا متصل می شود.چین از سال ۲۰1۳ پروژه »یک جاده یک کمربند« را آغاز 
کرده اســت.طرح راه ابریشم جدید یا طرح یک کمربند و یک جاده، یک طرح 
ســرمایه گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از 6۰ کشــور جهان و توسعه دو 
مســیر تجاری »کمربند اقتصادی راه ابریشم« و »راه ابریشم دریایی« است که 
توسط چین در سال ۲۰1۳ ارائه شده است.موافقان این طرح، آن را راهی برای 
شــکاف زیرساخت ها بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، 

کمک به رشد اقتصادی این کشورها و رونق تجارت بین المللی می دانند.

ساخت 
بزرگراه 

۲ هزار کیلومتری

هجدهمین جلســه دادگاه رسیدگی به اتهامات 
دیگر متهمان بانک ســرمایه در شعبه سوم دادگاه 
رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی روز گذشته به 
ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار 

شد.
به گزارش میزان، درآغاز این دادگاه، نماینده ســازمان 
بازرسی کل کشور در جایگاه حاضر شد و در پاسخ به سخنان 
متهم ضیایی )معاون وقت بانک سرمایه( در جلسه قبل گفت: 
متهم ضیایی دیروز در دفاعیات خود گفت ما مجمع تشکیل 
دادیم و زیان بانک ســرمایه را نشان دادیم در حالی که باید 
بگویم شما در واقع نتوانستید زیان بانک سرمایه را بپوشانید.
وی اظهار داشــت: متهم ضیایی می دانســت دنبال چه 
کســانی باشــد. او به خوبی مدیریت می کرد و اطالعات را 
جمع آوری می کرد که باعث جلب اعتماد ما می شــد، اما ما 

هر گاه به آقای ضیایی اعتماد کردیم به بن بست خوردیم.
نماینده ســازمان بازرســی کل کشــور افزود: در بانک 

ســرمایه دو نوع فســاد رخ داد؛ یکی فساد ســاده بوده که 
تســهیالت می گرفتند و حق داللی پرداخــت می کردند و 
دیگری فساد سازمان یافته بوده که درخصوص ضمانت نامه 
فروشــی رخ داده است. ضیایی در این فساد سازمان یافته از 
ابتدا تا روز آخر که از بانک خارج می شود، نقش داشته است.

وی تاکیــد کرد: ما معتقدیم ضیایــی همکار غندالی و 
امامی است نه مهره آنها، ضیایی حتی مربی این دو است.

قاضی مسعودی مقام: اطالعات کاملی
 از چهره های پنهان پرونده داریم

در ادامه قاضی مسعودی مقام ضمن تذکر گفت: متهم 
ضیایــی و همه متهمین بدانند وجوهی که گرفته اند باید به 
نفع دولت ضبط شــود، آنها باید یــاد بگیرند که فکر نکنند 
اطالعات دادگاه در ســطح پایین است. ما از کسانی که شما 
اســمی از آنها نبرده اید اطالعات کامل داریم و می دانیم چه 
کسانی هستند، شــما با ســن کم دائما عضو هیئت مدیره 
بسیاری از شرکت ها بودید. کسانی که شما را چینش کردند 

را نام ببرید. 
وی خطاب به متهم ضیایی ادامه داد: در جلســه دیروز 
شــما ده درصد فساد را گفتید و ۹۰ درصد را پنهان کردید. 
دســتگاه هایی که به شما تاکید می کنند دادگاه ها را در این 
مسیر قرار بدهید باید بگویم این طور نیست ما تمام مدارک 

را به دست آورده ایم.
نماینده دادســتان هم در این جلسه گفت: شخصی که 
آقای خانی به عنوان ناظر معرفی کرد، ضیایی با آن شخص 
پرداختی هایی داشته، آقای باقری هم گفت ایشان در لواسان 
مهمانی هایی داشته است. به این فرد که خیلی در کشور ادعا 
دارند، عرض می کنــم که به زودی در دادگاه ویژه روحانیت 

علیه شان اعالم جرم خواهم کرد.
پای رئیس دفتر یکی از رؤسای ادوار مجلس 

به پرونده باز شد
بــه گزارش فارس، قهرمانی افــزود: متهم ضیایی اعالم 
کــرده پرداخت مبلغ 1۰ میلیــارد و ۷۰۰ میلیون تومان به 

آقای درویش نوری رئیس دفتر یکی از رؤسای ادوار مجلس، 
از محل رشوه بوده اســت؛ بنابراین باید هر چه سریعتر این 

پول برگردانده شود.
بعد از سخنان نماینده دادستان، وکیل متهم ضیایی با 

حضور در جایگاه به دفاع از موکل خود پرداخت.
در ادامه قاضی مســعودی مقام از متهم پرویز احمدی 

خواست در جایگاه حاضر شود و به دفاع از خود بپردازد.
همچنین در این جلســه، نماینده بانک مرکزی درباره 
متهــم احمدی گفت: احمدی ســه ماه سرپرســت و عضو 
هیئت مدیره بانک سرمایه بود و هم حقوق گرفته است و هم 
پاداش که جمع آن 1۰۳ میلیون تومان در سه ماه بوده است 

در حالی که او گفته 15 میلیون تومان گرفته ام.
در پایان این دادگاه، قاضی مســعودی مقام ضمن اعالم 
ختم جلســه گفت: با توجه به اینکه دوشــنبه آینده جلسه 
علنی پرونده پتروشــیمی در موعد صبح برگزار می شــود، 
جلسه بعدی این دادگاه بعدازظهر آن روز تشکیل خواهد شد.

در هجدهمین جلسه دادگاه

پای رئیس دفتر یکی از رؤسای اسبق مجلس به پرونده بانک سرمایه باز شد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با اشاره به 
نقش عوامل مختلف در وقوع تصادفات و جان باختگان 

گفت: برخی خودروسازان ارابه مرگ تولید می کنند.
به گــزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار ســیدکمال 
هادیانفر دیروز در رزمایش گشــت های نامحســوس پلیس 
راهور، یکی از جدی ترین برنامه ها و اهداف پلیس راهنمایی و 
رانندگی ناجا را  توسعه انضباط ترافیکی و  کاهش تصادفات 
و جان باختگان دانســت و گفــت: 56 درصد از تصادفات در 
1۰ اســتان اتفاق می افتد، بنابراین با استفاده از گشت های 
نامحســوس در نظر داریم میزان تصادفات را در استان های 
هدف، کاهش دهیم. در این راســتا از ظرفیت بازرســان و 

گشت های نامحسوس همچون بالگرد، پهپاد، جایروپلن و ... 
بهره ببریم.

هادیانفر ادامه داد: ســرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، 
عدم توجه به جلو و خســتگی و خواب آلودگی، چهار عامل 
اصلی وقوع تصادفات هســتند که ایــن عوامل در تصادفات 

سهم ۸۲ درصدی دارند.
وی با اشــاره به نقش خودروســازان در وقوع تصادفات 
گفت: امروز ســهم خودروســازها در میزان کشته شــدگان 
جاده ای کم نیســت؛ برخی خودروســازان ارابه مرگ تولید 
می کننــد! خودروهایی مانند »پرایــد« و »آردی« نباید در 
جاده های کشــور تردد کنند چرا که ایمنی الزم و استاندارد 

را ندارد، از این رو خودروســازان باید به سمت تولید خودرو 
ایمن بروند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اظهارداشت: بیمه 
مرکزی حاضر است برای هر جان باخته به طور میانگین ۲6۰ 
تــا ۳1۰ میلیون تومان غرامت پرداخــت کند ولی اقدامات 
پیشــگیرانه برای کاهش جان باختگان را به طور جدی دنبال 

نمی کند.
هادیانفــر افــزود: امســال دو هــزار دوربیــن ثبــت 
تخلفات جــاده ای نصب می کنیــم و در نظــر داریم برای 
 کنترل بیشــتر ترددهای جــاده ای از دوربیــن »لیزرگان« 

بهره ببریم.

ورود پهپادها به پلیس راهور
پهپادها برای رصــد و نظارت ترافیکــی در محورهای 
مواصالتــی و راه های کشــور به کمک پلیــس راهنمایی و 
رانندگی ناجا آمدند. به گزارش ایســنا، در حاشیه رزمایش 
گشــت های نامحســوس پلیس راهور، از پهپادهای کنترل 

ترافیک پلیس راهور ناجا رونمایی شد.
ایــن پهپادها از دیــروز در اختیار پلیــس راهنمایی و 
رانندگــی ناجا قرار گرفته و هماهنگ با گشــت های پلیس 

راهور اقدام به رصد ترافیک و جاده ها خواهد کرد.
این پهپادها مجهز به دوربین است و امکان ثبت تصاویر 

نیز از سوی آن ها وجود دارد.

رئیس پلیس راهور:

برخیخودروسازان»ارابهمرگ«تولیدمیکنند

شهردار تهران گفت :یکی از برنامه های شهرداری 
تهران افزایش تعداد میادین میوه و تره بار است چرا 
که محصوالت این میادین به طور متوســط ۴۰ درصد 

ارزان تر از سایر مراکز ارائه می شود.
به گزارش شهرنوشت، پیروز حناچی در آیین بهره برداری 
از 15 پروژه مدیریت شهری در منطقه 15 که دیروز برگزار 
شد، ضمن اشــاره به افتتاح ورزشــگاه در این منطقه گفت: 
اگر می خواهیم از مشــکالت اجتماعی شــهر بکاهیم، باید 
شــهروندان را به انجام فعالیت های ورزشی تشویق کنیم که 
سالن های ورزشــی مجال خوبی برای انجام فعالیت هایی از 

این دست است.
حناچــی با اعالم اینکــه برای کمتر کردن مشــکالت 
معلوالن در ســطح شهر طرح ها و برنامه هایی داریم و پروژه 

»باغچــه حواس« که توســط بخش خصوصی ایجاد شــده 
اســت در همین راستاســت ، افزود: یکی دیگر از مهم ترین 
پروژه هایی که امروز افتتاح شد، راه اندازی سوله کار آفرینی 
بود که زنان سرپرســت خانوار در آن فعالیت داشتند و این 

پروژه هم به وسیله بخش خصوصی راه اندازی شده است. 
وی ادامه داد: پــروژه دیگر افتتاح میدان میوه و تره بار 
بود که در شــرایط اقتصادی امروز جامعه ساخت مراکزی از 
این دست در دستور کار شــهرداری قرار دارد چرا که اقالم 
ارائه شــده در این مراکز به طور متوسط 4۰ درصد از سایر 
مراکز ارزان تر است و در عین حال این مراکز نقش مهمی در 
کاهش تردد شهری ایفا می کنند. شهردار تهران همچنین به 
افتتاح یک ایستگاه دوچرخه در منطقه 15 اشاره کرد و گفت: 

در حال حاضر 5۰ ایستگاه دوچرخه در شهر تهران داریم. 

گیت ورودی شــهرک الکچری »باســتی هیلز« 
لواســان با دســتور رئیس حوزه قضایی لواسانات 

جمع آوری شد.
به  گزارش فارس، با دستور رئیس حوزه قضایی لواسانات 
گیت ورودی شهرک باستی هیلز لواسان که مانع تردد عموم 

افراد شده بود جمع آوری شد.
باســتی هیلز لواســان منطقه ای اشــرافی برای افراد 
خاص اســت که نام آن برگرفته از محله معروف بورلی هیلز 
لس آنجلس در آمریکاست اســت که حتی سایر شهروندان 

لواسانات نیز تاکنون اجازه تردد در آن را نداشتند.
نمازگزاران جمعه شهر لواسان در نامه ای هفتم تیرماه از 
رئیس قوه قضائیه خواسته بودند تا به صورت سرزده و بدون 
اطالع قبلی برای بازدید از ســاخت و سازهای غیرقانونی و 

زمین خواری ها در این منطقه حضور یابد.
گفتنی اســت، روزنامه کیهان دوازدهم تیرماه جاری در 
گزارشــی با عنوان »معضل باستی هیلزها را جدی بگیریم« 
نســبت به شکل گیری شــهرک  و ویالهای اشــرافی مانند 
»باســتی هیلز« هشــدار داد بود. در این گــزارش به تبعات 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگــی چنین پدیده  ای پرداخته و 
تذکر داده شده بود که تشکیل کلونی های اشرافی که حتی 
اهالی آن منطقه اجازه ورود به آن را نداشته باشند، در آینده 

می تواند منبع مشکالت بی شماری باشد.
امید است برخورد جدی با اختصاصی سازی مناطق خوش 
 آب وهوا از سوی مسئوالن قضائی ادامه داشته باشد، به ویژه 
 اینکه در چنین مواردی پیشگیری مهم تر از برخورد پس از انبوه 

ساخت و سازهای بی رویه است.

حناچی :

افزایش میادین میوه و تره بار در برنامه های شهرداری قرار دارد

با دستور مقام قضایی

گیت ورودی شهرک اشرافی»باستی هیلز« لواسان جمع آوری شد

میناب  چغازردی  بازرســی  ایســتگاه  فرمانده 
دردرگیری نیروی انتظامی با قاچاقچیان مسلح مواد 

مخدر به شهادت رسید. 
فرمانــده انتظامی هرمــزگان با اعالم ایــن خبر گفت: 
شامگاه سه شــنبه عوامل گشت انتظامی شهرستان میناب 
با اقدام اطالعاتی و شگردهای پلیسی از تصمیم قاچاقچیان 
مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر مطلع شــدند و پیگیری 

موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
ســرتیپ عزیزاهلل ملکی دیروز )چهارشــنبه( در جمع 
خبرنگاران افزود: مأموران هنگام گشــت زنی در جاده های 
خاکی اطراف ایستگاه بازرسی چغازردی خودروی قاچاقچیان 

را مشاهده کردند و با قاچاقچیان مسلح درگیر شدند.
به گفته وی در این درگیری قاچاقچیان عرصه را بر خود 
تنگ دیده و به ســمت مأموران شلیک کردند و پس از طی 
مســافتی با به آتش کشیدن خودرو حامل مواد مخدر قصد 
فرار داشتند که با سرعت عمل مأموران، چهار نفر از متهمان 

دستگیر شدند.
ســردار ملکی ادامــه داد: در پاکســازی از محل 5۰۰ 
کیلوگرم تریاک که مقداری از آن در آتش ســوخت کشف 

و یک دستگاه خودرو متعلق به قاچاقچیان نیز توقیف شد.
فرمانده انتظامی هرمزگان تصریح کرد: در این درگیری 
ســتوان یکم »حجت اهلل دشــتبانی« بر اثــر اصابت گلوله 
و شــدت جراحات به شهادت رسید و ســتوان دوم »صفدر 

ساالری« مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ارسال گزارش 
بررسی تخلفات در آزمون ســردفتری ۹۷ به دیوان 
عدالت اداری خبر داد و گفت: این مرجع قضایی باید 

درباره مقصران و ابطال این آزمون نظر دهد.
به گزارش تسنیم، آزمون سردفتری اسناد رسمی تیرماه 
سال ۹۷ پس از وقفه ای 11 ساله برگزار شد ولی همزمان با 
اعالم نتایج، موج گسترده اعتراضات به نحوه برگزاری و اعالم 
نتایج به راه افتاد. ایــن حجم متقاضی )پذیرش ۹5۰ نفر از 
بین ۷5 هزار متقاضی( و ســال ها برگزار نشدن آزمون سبب 
شد کسانی که در آزمون موفق نبودند ابهاماتی را درخصوص 

آزمون مطرح کنند.
سپرده نشدن برگزاری آزمون به سازمان سنجش، پلمب 
نبودن دفترچه سؤاالت و کدگذاری نشدن دفترچه ها، منتشر 
نشــدن دفترچه سؤاالت و پاسخنامه رســمی و عدم انتشار 
کارنامــه، رتبه، تراز از جمله موارد اعتراضی داوطلبان به این 

آزمون بود.
قاضی ســراج در گفت وگو با تسنیم، ضمن تأیید ارسال 
گــزارش درباره بررســی تخلفات آزمون ســردفتری ۹۷ به 
دیوان عدالت، درباره افرادی که در این زمینه تخلف کرده اند 

اظهارنظر نکرد.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منطقه ای وزیر کشــور از چهار طرح صنعتی تولیدی 
با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد بنا به دالیلی از جمله 
رعایت نکردن مسائل زیست محیطی جلوگیری شده 

است. 
بابک دین پرست در جریان بازدید از مجتمع فوالدسازی 
و کک ســازی فوالد زرنــد ایرانیان افزود: ایــن طرح ها به 
علت های مختلف از جمله مشــکالت زیســت محیطی به 
بهره برداری نرسیدند و در صورتی که پروژه ای مشکل زیست 
محیطی دارد باید از ابتدا مجوز اجرای آن را ندهیم.به گفته 
دین پرســت یک مورد از این چهار طرح متوقف شــده که 
بیشــترین حجم سرمایه گذاری در بین این طرح ها را داشته 

مربوط به استان کرمان می باشد.
معاون هماهنگــی امور اقتصادی وزارت کشــور گفت: 
سال گذشته به اســتان ها اعالم کردیم که فهرست پروژه ها 
با پیشــرفت فیزیکی مناســب که به دالیلی به بهره برداری 
نرســیده اند را به وزارت کشور ارســال کنند که در تمامی 
کشــور ۹۳ طرح اعالم شــد.وی بیان کرد: یک هزار و ۳1۸ 
میلیارد تومان میزان سرمایه ای است که برای این چهار طرح 

هزینه شده است.

اســتاندار تهران با  اشاره به جمع آوری ۱۸۹ هزار 
کودک کار از اتباع خارجی در ســطح استان تهران، 
گفت: قاچاق کودک از برخی کشــورهای همسایه به 

تهران سیاست گذاری شده است.
به گزارش ایســنا، انوشیروان محسنی بندپی در جلسه 
شــورای برنامه ریزی اســتان تهران گفت: من 1۲ سال در 
مجلس و در کمیسیون تخصصی بودم و فکر نمی کردم استان 
تهران در حوزه ســالمت تا این اندازه دچار محدودیت باشد. 
تهران پایتخت اســت و بیشترین دانشگاه ها و هتل ها را دارد 
اما از یک عقب ماندگی رنج می برد. براســاس گزارش اعالم 
شــده در سرانه آموزشی بعد از استان سیستان و بلوچستان 

کمترین میزان سرانه را داریم.
 قاچاق کودک از برخی کشورهای همسایه

 به تهران 
محسنی بندپی با  اشــاره به حضور 55۰ هزار نفر اتباع 
مجــاز و دو برابر این میزان اتباع غیرمجاز در اســتان تهران 
اظهار داشت: ۲۲ خرداد نســبت به جمع آوری کودکان کار 
اقدام کردیم که از ۲4۹ هزار کودک کار، 1۸۹ هزار نفر اتباع 

خارجی بودند. 
می تــوان گفت که قاچاق کودک از برخی کشــورهای 

همسایه به تهران سیاست گذاری شده است.

معاون هماهنگی ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز با بیان اینکه بزرگ ترین و کالن ترین پرونده 
قاچاق امســال مربوط به کشــف ۳۶ هزار دستگاه 
کولرگازی در استان خوزستان است، گفت: ارزش این 

پرونده ۱۴۹ میلیارد تومان است. 
مصطفی پورکاظم شایسته در گفت و گو با ایرنا اعالم کرد: 
5۲ پرونده یکهزار میلیارد تومانی قاچاق تشــکیل و در ۲6 
استان نیز شــعب تجدیدنظر ویژه راه اندازی شده است ولی 
با این حال 1۳ میلیارد دالر کاالی قاچاق در کشور در حال 

چرخش است.
وی همچنین درخصوص مسائل و سؤاالت مردم مربوط 
بــه بیت کوئین و ماینرهــا، گفت: موضــوع بیت کوئین ها و 
دستگاه های الکترونیکی مربوطه با حضور مسئوالن مربوطه 
و وزرا در هیئت دولت مطرح و بحث شــده اما تصمیم گیری 

نسبت به اینکه چه برخوردی شود در حال انجام است.
شایسته ادامه داد: در این مورد با توجه به ایجاد اختالل 
بانکــی و اختالل در مصرف برق بــه زودی قوانین و مقررات 

مصوب و اعالم می شود.
معــاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ســتاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز خاطرنشان کرد: واردات پردازشگرها 

با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکلی ندارد.

معاون فرهنگی شهردار مشهد روز سه شنبه پس 
از توهین به خبرنگاران در نشست خبری شهردار در 
یک مکالمه تلفنی که روی بلندگو و در سالن نشست 
خبری در حال پخش بود، به  صورت رسمی استعفا داد.

به گزارش فارس، شهردار مشهد در جمع خبرنگاران در 
هتل پردیسان مشهد حاضر شد و گفت: این اتفاق نامناسب 
بود و فارغ از اینکه زمینه این خطا مربوط به چه کســی بود، 
جــای عذرخواهی دارد و من از خبرنــگاران و افکار عمومی 

عذرخواهی می کنم.
محمدرضا کالنی اظهار کرد: بعد از این اتفاق، در فاصله 
زمانی کمی، آقای زارعی معاون فرهنگی شــهرداری مشهد 
نســبت به موضوع ابراز تأسف کرد و استعفا داد، اما با توجه 
به اینکه پایــان وقت اداری بود و الزم بــود با وی در مورد 
این تصمیم صحبت کنم، اما در نهایت اکنون اعالم می کنم 
اســتعفای وی را پذیرفته ام. شهردار مشهد با بیان اینکه در 
کشور ما باب نیست که کسی نسبت به خطایش عذرخواهی 
کند، گفت: من از مهدی زارعی تشکر می کنم که در زمانه ای 

که کسی حاضر به عذرخواهی نیست وی آن اقدام شجاعانه 
و متناسب را انجام داد و عذرخواهی کرد.

کالئــی خاطرنشــان کرد: خبرنــگاران رکــن چهارم 
دموکراسی هســتند؛ بنابراین، این اقدام باید انجام می شد و 

یک سرپرست برای معاونت فرهنگی اجتماعی می گذاریم.
وی گفــت: من بــه نوعی با از دســت دادن یک مدیر، 
هزینه این شــفافیت و صداقت را پرداخت کردم، از وی هم 
عذرخواهــی می کنم که حقوق خصوصی ایشــان را رعایت 
نکردم؛ آقای زارعی باید در جریان پخش شــدن صدایش در 

جمع خبرنگاران قرار می گرفت.
گفتنی است، شــهردار مشــهد در این نشست خبری 
با مهــدی زارعی معاون خود تماس گرفتــه و خطاب به  او 
اعتراض خبرنگاران نسبت به پاسخگو نبودنش را به گوش وی 
می رساند که او نیز عصبانی شده و می گوید: زمانی که من در 
جلسه هستم چگونه پاسخ خبرنگار را بدهم، در جلسه حتی 
جواب تماس زن و فرزند خود را نمی دهم. .... خبرنگار! )لفظ 

رکیک نسبت به خبرنگاران(.

مدیریت بحران اســتانداری آذربایجان  شــرقی اعــالم کرد: بر اثر 
بارش های رگباری و جاری شــدن سیل روز سه شنبه در اهر و هریس، راه 

شماری از روستاهای این شهرستان ها مسدود شد. 
محمدباقر هنربر به ایرنا گفت: راه روســتاهای شــران، بهــل، انداب جدید و 
قدیم و فعله باشــی و بخشی از راه های عشایری شهرستان های اهر و هریس بر اثر 
بارش رگباری و جاری شــدن سیل مسدود شد.وی ادامه داد: طبق اعالم فرماندار 
شهرستان هریس، رگبار شدید و جاری شدن سیل به تعدادی از باغات و کندوهای 
عسل نیز خسارت زد.هنربر گفت: برابر اعالم فرماندار شهرستان جلفا، بارش رگباری 
در روستاهای کمار علیا و سفلی از توابع بخش سیه رود نیزموجب جاری شدن سیل 
شد که تاکنون خسارتی گزارش نشده است. وی همچنین اظهار داشت: در مناطق 
صعب العبور روستای تاریخی اوشتیبین نیز آتش سوزی رخ داد که نیروهای امدادی 

برای اطفاء حریق به محل اعزام شدند.

سیل در آذربایجان شرقی 
راه های روستایی را مسدود کرد

شهادت مامور نیروی انتظامی 
در درگیری با قاچاقچیان 

کولرگازی بزرگ ترین پرونده 
قاچاق کاالی کشور شد

ارسال گزارش نحوه برگزاری 
آزمون سردفتری ۹۷ 

به دیوان عدالت

معاون وزیر کشور:
جلوگیری از بهره برداری 

۴ طرح تولیدی 
به علت مشکل زیست محیطی

استاندار تهران خبر داد
جمع آوری ۱۸۹ هزار

 کودک کار خارجی در تهران

رئیس سازمان بازرســی گفت: گزارش مربوط به 
انتخابات شورایاری ها به شــورای شهر، وزیر کشور، 

رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه ارائه شد.
بــه گزارش مهــر، ناصر ســراج درخصــوص انتخابات 
شــورایاری ها گفت: در این ارتباط هم به شــورای شــهر و 
هم وزیر کشــور و همچنین روز دوشنبه نیز گزارشی برای 
رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه ارسال شده است.سراج با 
بیان اینکه ما این انتخابات را قانونی نمی دانیم، افزود: اگرچه 

شورای شــهر می خواهد انتخابات شورایاری ها را برگزار کند 
ولی ما گزارش ها را هم به وزارت کشــور و شــورای شهر و 
اخیراً به آقای رئیس جمهور ارســال کردیم و مواردی را که 
باید تذکر بدهم یادآور شدیم.گفتنی است، با وجود مخالفت 
قبلی ســازمان بازرسی کل کشور با انتخابات شورایاری ها به 
علت نبود قانون مشخص و همچنین تاکید اخیر رئیس این 
ســازمان، طبق اعالم شورای شــهر تهران قرار است چهارم 

مرداد این انتخابات برگزار شود. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

انتخابات شورایاری را قانونی نمی دانیم

استعفای معاون فرهنگی شهردار مشهد 
در پی فحاشی به خبرنگاران

همزمان با ایام سراســر نور دهه کرامت، جوانی 
بودایی اهل کشور هندوستان با حضور در حرم مطهر 
رضوی در دفتر مدیریت زائریــن غیرایرانی به دین 
مبین اسالم مشرف شد و نام زیبای علی را برای خود 

برگزید. 
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی 
دیروز گزارش داد: این جوان بودایی طی جلســه مشاوره با 

حضور کارشناس مذهبی ادیان و توریست این مجموعه، ذکر 
شهادتین را بر زبان جاری کرد.

از ســوی مدیریت زائرین غیرایرانی معاونت تبلیغات و 
ارتباطات اســالمی آســتان قدس رضوی به این جوان تازه 
مسلمان هدایایی از جمله یک جلد کالم اهلل مجید با ترجمه 
انگلیســی، کتاب های شناخت اســالم و اصول اعتقادات به 

همراه زندگینامه امام رضا)ع( اعطا شد.

جوان بودایی در حرم مطهر رضوی مسلمان شد

با متجاوزان  منابع طبیعی آمل  درگیری ماموران 
غیرمجاز مراتع منجر به زخمی شــدن شدید یکی از 

ماموران جنگل و مراتع این شهرستان شد. 
به گــزارش ایرنا رئیــس منابع طبیعــی و آبخیزداری 
شهرســتان آمل ضمن تأیید این خبــر افزود: این حادثه در 
منطقه الر بخش الریجان آمــل اتفاق افتاد و متجاوزین دو 
مرد بودند که با بیش از دو هزار رأس دام ســبک گوسفند و 

بدون مجوز به عرصه های منابع طبیعی تجاوز کرده بودند.
عباســعلی یل افزود: مأموران منابع طبیعی چندین بار 
به آنها اخطــار داده بودند و عصر روز سه شــنبه در اقدامی 
غافلگیرانه آنها را در حین تجاوز به مرتع مشاهده کرده که به 

دلیل مقاومت منجر به درگیری شد.
وی گفت: ابتــدا متجاوزین با چوب و چماق یکی از دو 
جنگلبان حاضر در صحنه را به شدت مصدوم کردند و سپس 

با شلیک تیر هوایی اقدام به ترساندن مأموران کردند.
به گفته رئیس منابع طبیعی شهرستان آمل با حضور به 
موقع دیگر مأموران یگان، یکی از ضاربین دستگیر و دیگری 
از محل متواری شــد که نیروی انتظامی در پی فرد فراری 
است. یل همچنین حال مأمور مصدوم را وخیم توصیف کرد 
و افزود: مامور منابع طبیعی از ناحیه سر، لگن، گردن و دست 

مجروح شده است.

متجاوزان به مراتع 
مامور منابع طبیعی آمل را 

زخمی کردند
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