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فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به نزدیک 
انتخابات مجلس  تبلیغات  به زمان  شــدن 
شورای اســالمی و آغاز این تبلیغات برای 
مجلس خبرگان، برگزاری »میتینگ و تجمع 

خیابانی« را ممنوع اعالم کرد.
ســردار حسین اشتری در گفت وگو با تسنیم، 
اظهار داشت: نیروی انتظامی با توجه به وظیفه ذاتی 
و قانونی خود در تامین امنیت انتخابات و برخورد 

با تخلفات انتخاباتی عمل خواهد کرد.
وی ادامه داد: در حــال حاضر تمامی ضوابط 
مربوطه مشخص شده و نیروی انتظامی بر اساس 
این ضوابط عمل می کند.فرمانده ناجا خاطرنشان 
کرد: البتــه تذکرات الزم در خصــوص تبلیغات 
انتخاباتی به نامزدها داده شــده است و امیدواریم 
با توجه نامزدهای انتخاباتی به این تذکرات، شاهد 
رعایت قانون در این زمینه باشیم.ســردار اشتری 
برگــزاری »میتینگ و تجمع خیابانی« از ســوی 
کاندیداهای انتخاباتــی را غیرقانونی اعالم کرد و 
گفت: پلیس مجری قانون اســت و به وظیفه خود 
در قبــال اجرای صحیح قانون عمل خواهد کرد و 
انتظار می رود که نامزدهای انتخاباتی نیز در مسیر 

قانون تبلیغات خود را انجام دهند.

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توســعه 
منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور گفت: 
طبق مصوبه هیئت وزیران تمامی کارت های 
شناسایی ملی که اعتبارشان به پایان رسیده 

تا پایان سال ۹۴ دارای اعتبار هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدابراهیم 
طریقت در گفت وگویی اظهارداشت: اعتبار برخی از 
کارت های شناسایی ملی که هم اکنون در دسترس 
مردم اســت به اتمام رسیده و طبق مصوبه هیئت 
وزیران تمامی این کارت ها تا پایان سال 94 معتبر 
هستند.سخنگوی سازمان ثبت احوال کشورتأکید 
کرد: در ســال آینده با اعالم جامعه هدف کسانی 
که مهلت کارت های اعتباری آنها به اتمام رسیده 
حتماً باید برای تعویض اقدام کنند و مابقی براساس 
اعالمی که خواهد شــد به تدریــج برای تعویض 

کارت های شناسایی ملی اقدام کنند.
طریقت افزود: طبــق برنامه ریزی های صورت 
گرفته مقرر شده تا پایان سال جاری هفت میلیون 
کارت هوشمند ملی برای افراد 15 سال و جامعه 
هدف صادر شود.وی با اشاره به صدور پنج میلیون و 
500 هزارکارت هوشمند ملی درکل کشور، تصریح 
کرد: امیدواریم در یک برنامه سه ساله سراسر کشور 

را پوشش دهیم.

اتحادیه صنف بستنی، آبمیوه و کافی شاپ 
تهران در اطالعیه ای از بخشنامه اداره اماکن با 
موضوع مقابله با ترویج فرهنگ منحط غرب 

موسوم به روز ولنتاین خبر داد.
در این اطالعیه که روی سایت این صنف قرار 
گرفته خطاب به کلیــه واحدهای صنفی اتحادیه 
آبمیوه بســتنی و کافی شــاپ تهران آمده است: 
طبق بخشــنامه اداره اماکن با موضــوع مقابله با 
ترویج فرهنگ منحط غرب موسوم به روز ولنتاین 
به استحضار می رســاند، واحدهای صنفی به هیچ 
عنوان حق تبلیغ و عرضــه اجناس با نام و عالیم 
ولنتاین را ندارند و هیچگونه تجمع دختران و پسران 
و اهدای نمادهایی چون عروسک و گل و شکالت 
و ... نباید در واحد صنفی به وجود بیاید در غیر این 
صورت عواقب ناشی از آن به عهده شخص و واحد 

صنفی می باشد .

رئیــس کل گمرک ایران شفاف ســازی 
اطالعات گمرکی از طریق راه اندازی اســناد 
الکترونیکی را زمینه ســاز کشف 11 تن مواد 
مخدر صنعتی پیش ساز هروئین به نام »انیدرید 

استیک« در گمرک دوغارون اعالم کرد.
به گزارش ایرنا، »مسعود کرباسیان« چهارشنبه 
شب در نشســتی با فعاالن اقتصادی مازندران در 
ســاری گفت: این میزان مواد مخــدر در کانتینر 
حامــل آهن قراضه ای که به عنوان کاالی ترانزیتی 

از افغانستان به ایران حمل می شد به دست آمد.
معاون وزیر امور اقتصــاد و دارایی اضافه کرد: 
این ماده پیش ساز هروئین  که برایش اسناد جعلی 
ترانزیتی از افغانســتان هم درست شده بود هنگام 

بررسی اسناد الکترونیکی کشف شد.
رئیــس کل گمرک ایــران راه اندازی اســناد 
الکترونیکی در گمرکات و طرح دروازه مشــترک 
مرزی و اخذ گواهــی الکترونیکی مبدا و مقصد را 

برای جلوگیری از هرگونه تخلف مهم دانست.

در ایام تبلیغات انتخاباتی
فرمانده ناجا: برگزاری 
میتینگ و تجمع خیابانی 

ممنوع است

کارت های ملی تا پایان امسال 
اعتبار دارند

بر اساس دستور ناجا
کافی شاپ ها حق تبلیغ اجناس 

با عالیم ولنتاین را ندارند

با راه اندازی اسناد الکترونیکی صورت گرفت
کشف 11 تن مواد مخدر

 در گمرک دوغارون

ساری - خبرنگار کیهان:
وزیر اطالعات گفت: در ماه های اخیر ده ها 
عضو و سرکرده گروه های معاند تروریستی 
که قصد خرابکاری و انفجار داشتند توسط 
سربازان گمنام امام زمان)عج( در کشور قبل 
از هرگونه اقدامی شناسایی و دستگیر شدند.

حجت االسالم والمسلمین سید محمود علوی 
در مراسم جشن سی و هفتمین سالروز پیروزی 
انقالب اسالمی در جمع مردم ساری با بیان این 
مطلــب افزود: عده ای از افــراد فریب خورده که 
درصدد پیوســتن به گروه تکفیری داعش بودند 
دستگیر شدند  و پس از آگاهی بخشی به آغوش 

خانواده هایشان بازگشتند.

وزیر اطالعات گفت: سربازان امام زمان)عج( 
بــا تکیه بر مردم که 160 میلیون چشــم بیدار 
80 میلیون ایرانی لحظه ای چشــم از دشــمنان 
برنمی دارنــد، اجــازه نخواهند داد تا به کشــور 

آسیبی برسد.
حجت االسالم والمســلمین علوی ادامه داد: 
کســانی که مردم را در مســیر غیر خدا هدایت 
کنند و  پیوند خدا با مردم را قطع کنند خائن و 

ظالم هستند.
وزیر اطالعات در بخش دیگر ســخنان خود 
با اشــاره به انتخابات پیــش رو، مردم را در نظام 
جمهوری اسالمی اصل دانست و تصریح کرد: اگر 
وکیل یا وزیر هســتید برای مردم قیافه نگیرید و 

گردن افرازی نکنید زیرا انتخاب با مردم است.
وی خاطرنشان ساخت: نظام جمهوری اسالمی 
ثمره خون شــهدای انقالب اسالمی، استقامت و 
پایمــردی و انتخاب مردم ایثارگر بود که موجب 
سرافکندگی و سرخوردگی دشمنان و خشنودی 

دوستان شده است.
وزیــر اطالعات تأکید کرد: با اراده ملت ایران 
و حمایــت رهبر معظم انقالب، در تداوم راه امام 
راحــل کوچک ترین خللی به وجود نخواهد آمد. 
علوی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 
بهمن قدردانی کرد و گفت: حضور مردم بار دیگر 
ســبب یاس و سر خوردگی دشــمنان داخلی و 

خارجی شده است.

وزیر اطالعات:

ده ها تروریست در ماه های اخیر
 دستگیر شده اند

برخورد پژو با رهگذر
تبریز- فارس: مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی گفت: در اثر برخورد 
خودرو ســواری پژو با عابر پیاده در بزرگراه پاسداران تبریز، 

این رهگذر جان خود را از دست داد.
حبیب حسینقلی زاده افزود: با اطالع این حادثه به مرکز 
اپراتوری اورژانس 115 تبریز، امدادگران اعزامی با بررســی 
وضعیت مصدوم، فوت عابر پیاده را که به علت شدت حادثه 

رخ داده بود تأیید کردند.
حریق در انبار لوازم یدکی

مشــهد- ایرنا: معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد 
چهارشــنبه شب از وقوع حریق گسترده در انبار لوازم یدکی 

موتورسیکلت در این شهر خبر داد.
مهدی رضایی افزود: این ســاختمان 2 طبقه شب هنگام 
دچار آتش سوزی شد و حریق به سرعت در حال گسترش بود.

وی با بیان اینکه کانون حریق یکی از اتاق های طبقه دوم 
این انبار بود گفت: شعله های آتش به سرعت به کل ساختمان 
سرایت کرد و از آنجا که شیشه های ساختمان برای جلوگیری 
از سرقت با ورقه های فلزی جوشکاری شده بود، آتش و دود 

ناشی از حریق کل این مکان را در برگرفت.
رضایی اظهار کرد: آتش نشــانان با قطع جریان برق و گاز 
ساختمان، در تالشی مستمر و نفس گیر آتش را مهار کردند.
وی درباره علت این آتش سوزی گفت: براساس اظهارات 
مالک انبار، ساعتی قبل از وقوع آتش سوزی در یکی از اتاق ها 
از پیک نیک برای گرم کردن محیط استفاده شده بود که نشت 

گاز آن منجر به وقوع این آتش سوزی شد.
کشف دام و علوفه قاچاق

مشهد- ایرنا: رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: 
کارآگاهــان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی روز 
چهارشــنبه طرح کنترل محورهای ارتباطی منتهی به شهر 

مشهد را تشدید کردند.
سرهنگ حسین بید مشکی افزود: در این طرح مأموران 
اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز 12 دســتگاه کامیون حامل 
خوراک دام و احشام قاچاق را در ورودی شهر مشهد شناسایی 

و توقیف کردند.
وی تأکید کرد: در بازرســی از ایــن خودروها 65 رأس 
گوسفند، 19 رأس گاو، یک هزار و 440 کیلوگرم خوراک دام 
فاقد مجوز کشف و ضبط شد که خودروها توقیف و متخلفان 

با تشکیل پرونده راهی دادسرا شدند.
قاتل خاموش قربانی گرفت

قم- فارس: رئیس مرکــز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی استان قم گفت: براثر مسمومیت با منوکسید کربن 

یک نفر در قم جان خود را از دست داد.
محمدرضا حســینی گفت: این مرد 40 ســاله به دلیل 
استنشاق گاز منوکسید کربن و استفاده از کپسول پیک نیک 
به عنوان وســیله گرمایشی در فضای بسته دچار مسمومیت 

شد و در گذشت.
قاچاقچیان حرفه ای زمینگیر شدند

زاهــدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی سیســتان و 
بلوچســتان گفت: به دنبال کســب خبــری مبنی بر اینکه 
قاچاقچیان قصد جابجایی مقدار زیادی مواد مخدر در محور 
»خاش- زاهدان« را دارند بالفاصله موضوع در دســتور کار 

مأموران قرار گرفت.
سرتیپ حسین رحیمی افزود: تیمی مجهز از یگان تکاوری 
به محورهای خاش- زاهدان و سرجنگل- کورین و قلعه بید 

اعزام و منطقه را زیر نظر گرفتند.
وی ادامه داد: مأموران با اقدامات اطالعاتی و رصد تحرکات 
قاچاقچیان موفق به شناسایی خودرو حمل مواد شدند و دستور 
ایست دادند اما سرنشینان بالفاصله خودرو را رها کرده و اقدام 
به تیراندازی به سمت مأموران کردند. و با به جای گذاشتن 
خودرو حامل مواد با اســتفاده از تاریکی شب و کوهستانی 
بودن منطقه متواری شدند. فرمانده انتظامی استان سیستان 
و بلوچســتان گفت: مأموران در بازرسی از این خودرو 776 
کیلــو و 400 گرم تریاک و 54 کیلوگرم مرفین را کشــف و 

ضبط کردند.
رحیمی در ادامه از عملیات موفق دیگر در زاهدان خبر داد 
و گفت: در پی کسب خبری مبنی بر حمل و جابجایی مقادیر 
قابل توجهی مواد مخدر توسط یکی از قاچاقچیان معروف با 
یک دستگاه کامیون در زاهدان موضوع در دستور کار تیمی 

از پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.
وی ادامه داد: با پایش اطالعاتی مأموران موفق به شناسایی 
خودرو حامل مواد و یک دستگاه خودرو پژو به عنوان راه بلد 
در یکی از خیابان های اصلی زاهدان شــدند و در اقدامی به 

موقع دو خودرو را توقیف کردند.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در پایان از کشف 
41 عدد بطری نوشابه حاوی 84 کیلو گرم تریاک که به طرز 
ماهرانه ای در کامیون جاساز شده بود خبر داد و خاطرنشان 
کرد: در این راســتا 3 نفر قاچاقچی نیز دستگیر و با تشکیل 

پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.
آتش سوزی خودرو پس از واژگونی

قم- فارس: رئیس مرکــز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی استان قم ابراز کرد: در حادثه واژگونی وانت و در پی 
آن حریق خودرو مرد 35 ساله ای جان خود را از دست داد.

محمدرضا حسنی گفت: این حادثه در جاده سلفچگان روی 
داد که در آن یک نفر دیگر نیز مجروح شــد، و مجروح این 
حادثه توسط بالگرد به مرکز درمانی شهید بهشتی انتقال یافت.

ناجا گفت:  نظام وظیفه  رئیس سازمان 
درصورتی که ســن پدر سرباز کمتر از ۷۵ 
سال باشــد اگر مشکل پزشکی داشت با 
ارائه مدرک و سندی که مورد تایید شورای 
پزشکی سازمان وظیفه عمومی ناجا باشد از 

معافیت کفالت بهره مند می شود.
سردار سید حمید صدرالسادات در گفت وگو 
با نســیم اظهار داشــت: با توجه به اینکه سن 
معافیت کفالت از 60 به 75 ســال افزایش یافته 
است سربازانی که سن پدر آنها کمتر از 75 سال 
است درصورتی که دارای مشکل پزشکی باشند 
با ارائه مدرک و ســند و همچنین تایید شورای 
پزشکی سازمان وظیفه عمومی از معافیت کفالت 

برخوردار می شوند.
وی ادامه داد: ســربازانی که قصد استفاده از 
این معافیت را دارند، بــا توجه به ارائه مدارک 
پزشکی برای پدران کمتر از 75 سال، باید تک 
 فرزند ذکور خانواده نیز باشــند و این از شرایط 

اخذ معافیت کفالت از سربازی است.
مشکل سربازان با فرار حل نمی شود

رئیس ســازمان نظام وظیفه ناجا گفت: در 

زمینه کاهش مشموالن غایب با توجه به قوانینی 
که پیش بینی شده باید تشویق و ترغیب صورت 
گیرد تا جوانان با اشتیاق برای خدمت سربازی 

حاضر شوند.
وی بابیــان اینکه فرار از خدمت ســربازی 
مشکلی را از کسی حل نمی کند، افزود: جوانان 
بایــد مدت قانونی خدمت وظیفــه را در برنامه 
زندگی خود بگنجانند چراکه نرفتن به خدمت 
ســربازی باعث بروز مشکالتی در زندگی آن ها 

خواهد شد.
صدرالسادات تاکید کرد: اگر جوانان به موضوع 
سربازی نگاه مثبتی داشته و آن را به عنوان یک 
فرصت ببینند، می توانند از ظرفیت ایجادشده و 
فرصت در دوران سربازی استفاده الزم را ببرند.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: ما 
منکر وجود محدودیت ها و مشکالت نیستیم اما 
نیروهای مســلح تمام تــالش و توان خود را به 
کار گرفته تا شــرایط مطلوب و مناسبی را برای 

سربازان ایجاد کند.
رئیس سازمان نظام وظیفه ناجا اضافه کرد: 
جوانان با فرار و غایب شــدن از خدمت سربازی 

یک نوع جرمی را مرتکب می شوند و این موضوع 
برای آینده آنها و مسیر زندگی شان مشکالتی را 

ایجاد خواهد کرد.
تعیین تکلیف سربازی برای اخذ گواهینامه 
سردار صدرالسادات در مورد تعیین تکلیف 
خدمت ســربازی برای اخذ گواهینامه گفت: از 
سوی ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه 
عمومی ناجا اظهار نظر شــده است و ما منتظر 

تصویب نهایی این قانون هستیم.
وی ادامــه داد: اگــر بخواهیــم نســبت به 
موضــوع تعیین تکلیف خدمت ســربازی برای 
اخــذ گواهینامه بی تفــاوت باشــیم و نتوانیم 
محدودیت هــای قانون را برای آنها اعمال کنیم 
باعث می شود تا افراد غایب زیاد شده و از توان 
رزم نیروهای مسلح کاسته شود و تعداد سربازانی 
که باید برای خدمت سربازی حضور یابند کاهش 

خواهد یافت.
صدرالســادات اظهار داشــت: امیدواریم در 
بررسی نهایی شــورای نگهبان نظری که ستاد 
کل نیروهای مسلح به عنوان متولی امر سربازی 

در کشور دارد محقق شود.

رئیس سازمان نظام وظیفه ناجا:

تک فرزندان با شرایطی از معافیت کفالت بهره مند می شوند

طی امروز و دو روز آینده جوی آرام به 
همراه افزایش نسبی دما را در غالب مناطق 

شاهد خواهیم بود.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناســی با اعالم این خبر به ایســنا، گفت: 
امروز در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور 
وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود و طی 
ایــن مدت خلیج فارس نیز در اثر وزش بادهای 
شدید مواج است.احد وظیفه افزود: با استقرار جو 
پایدار، اوایل هفته جاری در شــهرهای صنعتی 

آالینده های جوی افزایش خواهند یافت.
به گفته وظیفه، هوای اســتان تهران امروز 
صاف در پاره ای نقاط غبارآلود بوده و بیشــترین 
و کمتریــن دمــای امروز به ترتیــب 10 و یک 

پیش بینی می شود.

سازمان هواشناسی خبر داد
افزایش نسبی دما 

در اغلب مناطق کشور

رویدادهای خارجی

مشــاور معاون وزیر آموزش و پرورش 
گفت: در صورت تامین نشدن اعتبار مصوب 
از محل هدفمندی یارانه ها، مجبور به قطع 

توزیع شیر مدارس می شویم.
مشــاور اجرایی معاون توســعه مدیریت و 
پشتیبانی آموزش و پرورش به باشگاه خبرنگاران 
جوان  گفت: از محل هدفمندی یارانه ها 
400 میلیارد تومان برای توزیع شیر در مدارس 
باید در اختیار آموزش و پرورش قرار می گرفت 
ولــی تا به امــروز علی رغم مکاتبــات متعدد و 
پیگیری ها، حتی یک ریــال نیز در اختیار این 

وزارتخانه قرار نگرفته است.
منصــور مجاوری ادامــه داد: در صورتی که 
اعتبار مربوطه تامین نشود، آموزش و پرورش به 
منظور جلوگیری از ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار، 

مجبور به قطع شیر مدارس است.
مجــاوری افزود: قرار بــود بودجه الزم برای 
تامیــن توزیع شــیر در مــدارس از دو محل 
هدفمندســازی یارانه ها و بودجه عمومی دولت 
تامین شــود، ولی تاکنــون از محل هدفمندی 
یارانه ها بودجه ای برای تامین هزینه های خرید 
شیر در مدارس و ترویج فرهنگ مصرف شیر بین 
دانش آموزان در اختیار وزارت آموزش و پرورش 

قرار نگرفته است.
وی بــا بیــان اینکه تا ایــن تاریخ علی رغم 
مکاتبــات متعدد و پیگیری هــا، هیچ اعتباری 
از محــل هدفمندی یارانه ها برای توزیع شــیر 
مــدارس در اختیار آموزش پرورش قرار نگرفته 
اســت، عنوان کرد: آموزش و پرورش در صورت 
ابالغ  نشدن اعتبار مربوطه توانایی توزیع شیر از 

ابتدای اسفند ماه را ندارد.
مشــاور اجرایی معاون توســعه مدیریت و 
پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت:  تاکنون 
505 میلیون پاکت شیر به طور میانگین در 37 
نوبت در مدارس دولتی و غیردولتی سراسر کشور 

توزیع شده است.

بیست و ششمین جلسه پرونده فساد 
نفتی در حالی برگزار شد که دفاع آخر از 
متهمان ردیف دوم و سوم پرونده و وکالی 
آنها اخذ شد و محاکمه بابک زنجانی و دو 

متهم پایان یافت.
به گزارش تسنیم، بیست  و ششمین جلسه 
رســیدگی محاکمه متهمان پرونده نفتی روز 
چهارشنبه هفته قبل در شعبه 15 دادگاه انقالب 

تهران به  ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
در آخریــن جلســه دادگاه، دو متهم دیگر 
پرونده به همــراه وکالی خود، آخرین دفاعیات 

خود را ارائه کردند.
قاضــی صلواتــی نیز با اعالم ختم جلســه 
محاکمه اظهار داشت: در اولین فرصت و طبق 
موازیــن قانونی،  حکم متهمــان پرونده اعالم 

خواهد شد.
وی ادامه داد: هنوز ختم رسیدگی و دادرسی 
را اعالم نکرده ام و ممکن اســت ختم رسیدگی 
مقــداری طول بکشــد اما بعــد از اعالم ختم 
رسیدگی، دادگاه موظف است ظرف مدت یک 

ماه حکم را صادر کند.

شمارش معکوس برای صدور رأی
محاکمه متهمان پرونده 
فساد نفتی به اتمام رسید

درصورت تامین نشدن اعتبار
شیر مدارس 
قطع می شود

خیابانگردی یک فیل وحشی در یکی 
از شــهرهای هند، خسارات زیادی برجا 

گذاشت!
روز چهارشنبه یک فیل نر وحشی از محل 
زندگــی اش در جنگل »باکونتوپــور« خارج 
شــد از جاده و رودخانه کوچکی که بر ســر 
راهش بود، عبور کرد؛ و خود را به داخل شهر 
»شیلیگوری« در ایالت »بنگال غربی« واقع در 

شرق هند رساند.
این فیل سرگردان در خیابان ها و کوچه های 

شهر و در مقابل دیدگان شهروندان بهت زده، 
اتومبیل ها و موتورسیکلت ها را زیر پا گذاشت 

و ساختمان ها را خراب کرد.
فیل وحشت زده در نهایت با شلیک دارت 
آرام بخش نیروهــای حفاظت از حیات  وحش 
در گوشــه ای به دام افتاد و بار دیگر به  محل 

زندگی اش در جنگل منتقل شد.
به نوشــته خبرگزاری ها، با وجود خسارات 
مادی زیادی که به شهر و شهروندان وارد شد، 

خیابان گردی این فیل، تلفات جانی  نداشت.

فیلی که شهری را به هم ریخت!

شــورش و آتش ســوزی  در یکی از 
زندان های مکزیک در نزدیکی »مونته ری« 
در شــمال این کشور ۴۹ کشته به جای 

گذاشته است.
به گزارش ایسنا، »جیمی رودریگز«، شهردار 

استان »نوؤو لئون« گفته است که در جریان درگیری خشونت آمیزی 
که بین دو گروه رقیب در زندان »توپو چیکو« رخ داد، 12 نفر نیز 

مجروح شدند.
وی در بیانیــه  خود گفت که یکی از اعضای کارتل »زتاس« از 
خشن ترین باندهای مواد مخدر در مکزیک رهبری یکی از گروه های 
درگیر را برعهده داشته است. همچنین رهبر گروه دیگر »خورخه 
آیوان هرناندز کانتو« که عضو کارتل »گلف«، معرفی می شود، بوده 
است.به گزارش بی بی سی، هنوز معلوم نیست هیچ یک از این دو نفر 
جزو قربانیان هستند یا نه و مسئوالن زندان می  گویند که وضعیت 

تحت کنترل است و هیچ یک از زندانیان فرار نکرده اند.
جمعیت زیادی از خویشاوندان زندانیان جاده های اطراف زندان را 
مسدود کرده و ضمن ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت آنها، خواستار 

اطالعات بیشتر در مورد اقوام خود شده اند.
رودریگز گفت که درگیری حوالی نیمه شــب آغاز شد و 30 تا 
40 دقیقه طول کشــید که در طول آن گروه های رقیب یک انبار 
را به آتش کشیدند.وی گفت همه کشته ها زندانیان مرد بوده اند و 
حال پنج نفر از زخمی ها وخیم اســت. همچنین در این درگیری 

هیچ سالحی به کار نرفته است.
بنابر این گزارش، شمار قربانیان پیشتر 52 نفر اعالم شده بود.

قبیله ای در اتیوپی مسابقه انتخاب 
چاق ترین مرد قبیله را برگزار کردند!

به گزارش ســی ان ان به تازگی »اریک 
الفرگ« عکاس مستند فرانسوی با سفر به 
اتیوپی گوشــه هایی از این مسابقه را با لنز 

دوربین خود به تصویر کشیده است.
این مسابقات بین مردان جوان قبیله »بودی« انجام می شود 

که در دره ای به نام »اومو« زندگی می کنند.
مسابقه به این صورت است که مردانی جوان از هر روستا یا 

کلونی این قبیله داوطلب می شوند.
آنها سپس به منظور کسب آمادگی برای مسابقه به مدت 6 
ماه از شیر و خون گاو تغذیه می کنند تا به حداکثر وزن برسند.

در نهایت در روزی با عنوان »کائل« که روز مســابقه است، 
داوطلبان جوان بدن  های خود را به رنگ سفید درمی آورند و مرد 
جوانی که در مدت 6 ماهه توانســته بزر گ ترین شکم را داشته 
باشد، از سوی داوران به عنوان پیروز مسابقه انتخاب می شود.

دو معــاون کالنتر مریلنــد در پی 
تیراندازی یک فرد مسلح کشته شدند.

به گزارش ان بی ســی نیوز، فرد مسلح نیز 
توسط نیروهای پلیس کشته شد.

یک شــاهد عینی گفت: یکــی از معاونان 

کالنتر مریلند پس از صحبت با فرد مظنون در  یک فروشگاه هدف 
گلوله وی قرار گرفته است.معاون دیگر کالنتر مریلند نیز در یک 
رستوران هدف گلوله قرار گرفت این فرد مسلح پس از شلیک به 
سوی وی متواری شــده ولی سایر ماموران پلیس که در صحنه 
حضور داشته اند به سوی فرد مسلح شلیک کرده و وی را از پای 
درآورده اند.جفری گالر کالنتر منطقه مریلند در این باره گفت: از 
داخل خودروی این فرد مسلح یک سالح دیگر نیز کشف شده است.
این فرد مظنون دیوید برایان ایوانز 67 ســاله بوده اســت. دو 
معاون کالنتر مریلند نیز بیش از 30 و 16 سال سابقه کار داشتند. 
هنوز هویت معاونان کالنتری که در این حادثه کشــته شده اند، 
اعالم نشده است.یک شاهد عینی نیز گفت: این فرد مسلح بدون 
اعالم اخطار ناگهانی شروع به شلیک گلوله به سوی معاون کالنتر 

مریلند کرده است.

پلیس چین موفق شــد بزرگترین 
محموله قاچاق 20 سال اخیر این کشور 
را در منطقه خودمختار ســین کیانگ 

کشف و ضبط کند.
به گزارش تســنیم، این محموله شامل 

148 پوست گرگ، گوشت و وسائل تزئینی ساخته شده از اعضاء 
و بدن این حیوان می شود که حدود 105 هزار پوند )معادل 457 
میلیون تومان( ارزش دارد.روزنامه مردم چین گزارش داد این 
محموله از طریق مرز چین و مغولستان وارد کشور شده است 
و قرار بود در بازار ســیاه چین فروخته شود.پلیس چین اعالم 

کرد اعضای این باند قاچاق دستگیر شده اند.

مدیر عامل شرکت متروی تهران و حومه 
از تکمیل شدن ایستگاه های باقی مانده خط 

3 مترو تا پایان بهار ۹۵ خبر داد.
به گزارش تسنیم، هابیل درویش در مراسم 
افتتاح ایســتگاه مترو میرزای شــیرازی، اظهار 
داشت: صنعت مترو بعد از انقالب وارد ایران شد 
و امروز از نظر کیفیت اگر از کشــورهای اروپایی 

باالتر نباشد، کمتر نیست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 200 کیلومتر 
مترو داریم، ادامه داد: پیش بینی می کنیم بیش از 
30 هزار سفر در ایستگاه متروی میرزای شیرازی 
صورت گیرد و تا اســفند بــه مرز چهار میلیون 

جابجایی با مترو برسیم.
مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه تصریح 
کرد: ایستگاه های باقی مانده خط 3 نیز طی دو تا 

سه ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید، خط 
ویژه فرودگاه مهرآباد نیز با قطارهای ویژه بزودی 
آماده بهره برداری می شود و به 4 ترمینال موجود 

در فرودگاه خدمت رسانی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه بیش از 70 هزار ســفر در 
خط ویژه فرودگاه انجام خواهد شــد، گفت: 57 
واگن قطار به ناوگان مترو افزوده خواهد شد که 

باعث افزایش سفرهای مترو می شود.
درویش خاطرنشان کرد: دو پروژه مهم خط 6 
و 7 مترو نیز در دستور کار قرار دارد و از آنجایی 
که خط 7 در اولویت قرار دارد امیدواریم در سال 
95 به بهره برداری برســد و خط 6 در سال 96 

آماده خدمت رسانی به شهروندان شود.
وی افزود: با راه اندازی خط 6 و 7، 9 میلیون 

سفر با مترو انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه خبر داد

تکمیل خط 3 مترو تا بهار 95

در دو تصادف جداگانه در تهران دو 
نفر جان خود را از دست دادند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری تهــران  از تصادف خودرو 
تانکر 30 هزار لیتری گازوئیل با یک دستگاه 
خودروی پراید خبر داد و گفت: در این حادثه 

راننده 32 ساله پراید جان باخت.
ســید جالل ملکی به ایرنا گفت: در این 
حادثه که صبح چهارشــنبه در مسیر غرب 
به شرق بزرگراه بعثت نرسیده به پل افسریه 
اتفاق افتاد، یک دستگاه تانکر 30 هزار لیتری 
گازوئیل به دلیل نامشــخص با یک دستگاه 

خودروی سواری پراید برخورد کرد.
ملکی افزود: زمانی که آتش نشانان به محل 
حادثه رسیدند راننده پراید در بین کامیون و 
گاردریل های وسط بزرگراه در داخل اتاق ویران 
شده پراید محبوس شده بود که آتش نشانان 

با اســتفاده از تجهیزات هیدرولیکی قطعات 
خودرو را برش داده و این مرد32 ســاله را از 
داخل پراید خارج کردند اما وی به دلیل شدت 
جراحات وارده جان خود را از دست داده بود.

مرگ راکب موتورسیکلت
 در برخورد با کامیون 

همچنین رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس 
راهور تهران بزرگ از مرگ راکب موتورسیکلت 
بر اثــر برخورد با کامیون در مســیر جنوب 
به شــمال جاده قدیم قم نرسیده به سه راه 

باقرشهر خبر داد.
سرهنگ مراد مرادی به ایرنا گفت: در این 
حادثه که بعد از ظهر چهارشنبه رخ داد، یک 
دســتگاه موتور سیکلت به علت بی توجهی، با 
یک دســتگاه کامیون برخورد کرد که بر اثر 
آن راکب  30 ساله موتورسیکلت در دم جان 

سپرد.

مرگ 2 نفر در 2 تصادف

ســخنگوی سازمان آتش نشانی شــهر تهران از مرگ 
پیرمردی ۸0 ساله در حادثه  آتش سوزی خبر داد.

ســیدجالل ملکی به فــارس گفت: در این حادثــه که بامداد 
پنج شــنبه در خیابان 30 متری نیروی هوایی،  خیابان سجاد رخ 
داد، یــک واحد 120 متری در طبقه اول ســاختمانی  پنج طبقه 

دچار آتش سوزی گسترده  شده بود.
ملکی افزود: پس از ورود عوامل آتش نشــانی به اتاق خواب این 

واحد مسکونی، جسد پیرمردی 80 ساله  کشف شد.

مرگ پیرمرد ۸۰ ساله
 بر اثر آتش سوزی

http://www.tasnimnews.com/
http://nasimonline.ir
http://www.tasnimnews.com/

