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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

 مشت بر دهان اغتشاشگران

 مصطفی محمودی با انتشار این تصویر نوشت: »ما مردم دزفول 
هم تو هــوای ۴۲ درجه ای بیرون رفتیم تــا بگیم: اجازه نمیدیم 
مزدورای اغتشاشــگِر کفتار صفت تو شــیعه خانه امام زمان هفت 

تیرکش بشن!«
 غلط می کنی

 باران وکیلی: »تویی که مهاجرت کردی و در برابر قانونی شدن 
آموزش همجنس بازی به کودکانتون خفه خون گرفتی غلط می کنی 
به قانون حجاب در کشور مسلمان معترض باشی. تو غلط می کنی 
به آمریکایی که پلیســش هر سال ۱۲۰۰ شهروند می کشه احترام 

میذاری و مهسا رو دلیل جنگ سیاسیت کردی.«
 دعوت از سلبریتی ها و هنرمندان و ورزشکاران

 کاربری نوشــت: »از تمام هنرمندان، بازیگران، فوتبالیست ها و 
سلبریتی هایی که از اعتراض های )همراه با اغتشاش( اخیر حمایت 
کردنــد، دعوت می کنم تا خودرو یا فروشــگاه یا خانه خودشــان 
 را در اختیــار ایــن افراد قرار دهند تا در نشــانه اعتراض به آتش 

کشیده شود.«
 مدافعان وطن کنار مردم هستند

 حامد صراف پور با انتشــار این تصویر نوشت: »۴ سال پیش در 
چنین روزی، تروریســت های اعزامی سعودی )االحوازی( به زن و 
بچه های هموطن ما در اهواز حمله کردند و دهها تن را شــهید و 
زخمی کردند. آنروز همین مدافعان وطن سپر جان زنان و کودکان 

شدند.«
 این قدر نفهمید؟

 محمدجواد: »ســلبریتی وقیــح و دو زارِی ایرانی نمی فهمد در 
شرایطی که اغتشاشــات به این حّد از وحشی گری رسیده است، 
شــعار »بودن کنار مردم« یعنی دعوت به خیابان؟ یعنی اغتشاش 

بیشتر؟ یعنی ریخته شدِن خوِن مأمور و معترض؟...«
 اصل ماجرا

 ابوذر روحی: »خواهرم همه دعواها ســر حجاب توست؛ ما پاکی 
تو را می خواهیــم و آنها برهنگی تو؛  ما آزادی تو را می خواهیم از 
 بند هوس ها و آنها برده جنسی برای لذت ها و تو خود انتخاب کن

 بانو.«
  اغتشاشگر بی ریشه و هویت

 کاربری نوشــت: »وقتی آمریکا با شماست، اسرائیل با شماست، 
اروپا با شماست، امپراطوری رسانه ای غرب  با شماست، فضای مجازی 
با شماست، ســلبریتی  با شماست اما باز هم نمی تونید جمهوری 
اسالمی رو شکست بدید پس یقین بدونید که خدا با شما نیست.«

 وجدان داری؟
 کاربری نوشــت: »اون بسیجی که داری میزنیش میدونی کیه؟ 
همونکــه امواتت رو تو کرونا غســل کفن می کرد و تو نمی کردی! 
همونکه سیل میشد میرفت گل و الی رو از خونه مردم میشست و 
تو نمیشستی! همونکه داوطلب میرفت مدافع حرم میشد تا داعش 
نیاد تو شــهرت و تو نمیرفتی! به قیامت که اعتقاد ندارید انسانیت 

و وجدان هم تعطیِل؟«

 پایان مماشات
 حســین دارابی: »امیرالمومنین علی علیه السالم به اصحاب فرمود 
اگر خوارج سؤال داشــتند، جواب دهید؛ اگر شبهه ای داشتند، پاسخ 
دهید و متعرضشــان نشوید اما اگر شمشــیر کشیدند چشم فتنه  را 
درمی آوریم. تا دیروز پاسخ شبهه و سؤاالتتون مودبانه دادند، پلیس تا 
می توانست مماشات کرد و کتک خورد و شهید داد و اما شلیک نکرد، 
اما از این به بعد کف خیابان فتنه گری کنید همان گونه با شما برخورد 
 می شود که حضرت امیر با خوارج برخورد کرد. واهلل این کار را خواهیم 

کرد.«
 باز هم تو دروغگو؟!

 فائزه طالیی با انتشــار این تصویر نوشــت: »سعودی نشنال فیلم 
گذاشته که رئیسی و تیمش رفتن خرید با کامیون دارن سوغاتی بار 
میکنن، دقیقه ۱۶ فیلم کارت تیم ملی فوتبال رو روی چمدوناش نشون 
میده! داداش خجالت نکشی یه وقت؛ سوغاتیای دستیار اسکوچیچ را 

پای رئیسی مینویسی؟ شما دیگه به ته دیگ رسیدی.«

با پرسه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم 
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار این مطالب 

به معنی تأیید همه آنها از سوی کیهان نیست.

زاکانی:

بدون یک سانتی متر فروش تراکم ۹۹ درصد منابع شهرداری محقق شد
فعالیت های  از  گزارشــی  تهران   شهردار 

یک ساله شهرداری ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی 
با حضور در برنامه صف اول شــبکه خبر در ابتدای 
سخنان خود با اشاره به استفاده از فناوری های نوین 
در ارائه خدمت به مردم، گفت: ما چهار تحول را در 
دســتور کار قرار دادیم؛ یک تحول مربوط به درون 
شهرداری است و به دنبال این هستیم که شهرداری 
از یــک نهاد خدماتی به نهــاد خدمتگزار اجتماعی 

تبدیل شود.
 زاکانی افزود: بیشــترین فیبر نوری موجود در 
شهر متعلق به شــهرداری است که باید بتوانیم در 
خدمت شهر و شــهروندان قرار دهیم. بخش دیگر 
اقدامات توسعه زیرساخت های فناوری است که بتواند 
هویت هوشمندانه و فناورانه برای تهران خلق کند. 
امیدواریم در آینده نزدیک و تا پایان ســال بتوانیم 

خدمات متعددی ارائه کنیم.
تجمیع هزار و ۲۰۰ حساب شهرداری تهران

 در خزانه واحد
وی با اشــاره به طراحی برنامه امید و افتخار در 
تهــران، گفت: ما وقتی شــهرداری تهران را تحویل 
گرفتیم عمال شهرداری دو سال و نیم در تنش مالی 
بود و در ســال ۹۹ برای پرداخت حقوق پرسنل سه 
ماه پول قرض گرفته شده بود و ما مسیر را به سمتی 
بردیم کــه در ۶ ماه اول چهار فصل را باز کنیم. در 

سر فصل اول می خواستیم به حوزه امنیت در حوزه 
مالی برسیم و با تجمیع هزار و ۲۰۰ حساب در خزانه 
واحد به شورای اسالمی شهر تهران اعالم کردیم که 
در تنش مالی نیســتیم و امروز نیز همچنان در این 

تنش قرار نداریم.
شــهردار تهران خاطرنشان کرد: ما بدون اینکه 
یک سانتی متر فروش تراکم در شهر داشته باشیم و 
همچنین بدون اینکه چشم خود را بر روی تخلفات 
ببندیم توانســتیم ۹۳.۴ درصد از اعتبارات خود را 
کســب کنیم که در ۱۰ ســال اخیر در شهر تهران 
بی نظیر است. البته سال ۹۵، چون پنج هزار میلیارد 
تومان از بانک قرض گرفته شــده بود چنین اتفاقی 
افتاده بود، اما این اتفاق در ســال قبل بی نظیر بود و 
بر اساس گزاراش های هفته گذشته ۹۹ درصد منابع 

محقق شد.
زاکانی با بیان اینکه عمده منابع به صورت نقد و 
غیر نقد است، گفت: بخش غیرنقد شامل امالک است 
که برای تهاتر در اجرای پروژه ها، ملک را به پیمانکاران 
عرضه می کنیم. در حال حاضر نیز امالک برای تهاتر 
در بورس ارائه می شــود تا پیمانکاران نیز از بورس 
اســتفاده کنند. منابع نقدی از محل عوارض است 
که نیاز به اهتمام دارد. ما هر هفته جلسات درآمدی 
برگزار کردیم و تأکید ما این بود که باید فعال عمل 
کرد و مولفه های درآمد ها و کم کاری ها و فعالیت ها 
ســنجیده می شد که نیاز به تالش مضاعف داشت و 

توسط بخش های مختلف تالش صورت گرفت.
 واگذاری ۱۸۰ هزار مسکن سالیانه به مردم

وی ادامه داد: هدف سوم ما درقبال معیشت مردم 
مربوط به مسکن اســت، در همین راستا مشارکت 
 در ســاخت ۱۸۰ هزار مسکن را در دستور کار قرار

دادیم.
شــهردار تهران با اشاره به این که یکی از وجوه 
هویت شهر معماری است، خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر شهر از نظر معماری بی هویت است و در این 
زمینه دقت بسیار زیادی انجام داده ایم و الگو هایی را 
در نظر گرفته ایم تا افراد در زمینه نمای ســاختمان 
 الگوی تایید شده ای را انتخاب کنند؛ اگر مدلی هم 

مد نظر باشد را می توانند شهروندان ارائه دهند.
زاکانی بیان داشت: تا قبل از انقالب چهار هزار و 
۲۰۰ هکتار فضای سبز و تنها ۷۲ پارک داشتیم، اما 
در حال حاضر ۵۹ هزار هکتار فضای سبز و دو هزار 
و ۳۴۶ پارک داریم. ما سال گذشته هزار و۲۵۰ هکتار 
فضای سبز پیرامونی در شهر و اطراف آن داشتیم و 

امسال هزار و ۵۰۰ هکتار به آن اضافه خواهد شد.
وی با اشاره به افتتاح پارک ایرانیان در هفته های 
پیش رو عنوان کرد: چند روز پیش مرحله اول بوستان 
ایرانیان به وســعت ۱۶ هکتار افتتاح شــد و مرحله 
دوم آن با مساحت ۲۲ هکتار به بهره برداری خواهد 
رسید و اقوام مختلف در آنجا می توانند حضور فعال 

داشته باشند.

در حادثــه وقوع تیراندازی در 
محل یک کافه در مکزیک، دست کم 

۱۰ تن کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مقامات 
محلی مکزیک اعالم کردند: تعدادی مرد 
مســلح ناشناس با حضور در محل یک 

کافه در مرکز این کشور، اقدام به تیراندازی کردند. در این حادثه 
دست کم ۱۰ تن کشته شدند.

بــه گزارش خبرگزاری رویترز، بــه گفته مقامات محلی ایالت 
گواناهواتو، تمامی ۱۰ قربانی این تیراندازی مرد بوده و تاکنون در 

ارتباط با این حادثه مظنونی دستگیر نشده است.

تیراندازی
مرگبار
درکافه

مکزیک

صد ها نهنگ خلبان در سواحل 
تاسمانی استرالیا به گل نشستند.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما، 
به نوشته روزنامه واشنگتن پست، افراد 
 داوطلب و نیرو های امدادی توانســتند

۳۲ نهنــگ را به آب های عمیق هدایت   
کنند، اما ۲۰۰ نهنگ تلف شده اند.

منطقه ای که این نهنگ ها به گل نشسته اند کم عمق است و به 
دروازه جهنم شهرت دارد. دو سال پیش نیز ۳۵۰ نهنگ در همین 

منطقه به گل نشسته و تلف شدند.
وارد کردن ایــن نهنگ ها به آب های عمیق نیازمند تجهیزات 
خاصی اســت که شن های نرم سواحل این منطقه عملیات نجات 

را دشوار کرده است.
اگرچه علت به گل نشستن نهنگ ها کامال روشن نیست، ولی 
دانشــمندان گرمایش جهانی را در این پدیــده موثر می دانند. به 
گفته این دانشــمندان گرم شدن زمین موجب تغییر جریان های 
اقیانوسی و دور کردن مواد غذایی آنها شده است. این نهنگ ها در 
جســت وجوی مواد غذایی خطرپذیری کرده و به مناطق جدید از 

جمله سواحل نزدیک می شوند.

بهگلنشستن
صدهانهنگ

خلبان

استرالیا

مقامات السالوادور اعالم کردند 
که در پی چهار روز بارندگی شدید 
در سراسر کشور حداقل هفت نفر 
در اثر رانــش زمین جان خود را از 

دست داده اند.
به گزارش خبرگزاري صدا و سیما؛ به 
گزارش رویترز، وزیر محیط زیست و منابع طبیعی السالوادور گفت: 
دو نفر در پانچیمالکو، در حدود ۱۸ کیلومتری جنوب پایتخت، پس 
از بیرون کشیدن و انتقال به بیمارستان جان باختند. همچنین یک 
خانواده پنج نفره در هوئزوکار، همچنین در جنوب سن سالوادور، 
 که ســه تن از کشته شــدگان کودک بودند، کشــته شدند و کل 

خانه و خانواده زیر گل مدفون شد.
مقامات در ۲۹ شــهرداری ســاحلی و تمامی شهرداری های 
اســتان سان میگل در شرق کشــور حالت آماده باش اعالم کردند 
و از ســاکنان خواستند به محض اطالع از این موضوع به تماس ها 

برای تخلیه پاسخ دهند.

مرگ۷نفر
درحادثه
رانشزمین

السالوادور

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اظهار نظر اولیه این سازمان 
درخصوص بررسی پرونده مهسا امینی را تشریح کرد.

به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، مهدی فروزش گفت: در این اظهار 
نظر صرفا به مواردی همچون سوابق پزشکی مرحومه امینی و معاینه ظاهری 
جســد اشاره شده است. در این میان آنچه نیازمند زمان است، تعیین علت 
فوت متوفی است که آن هم پس از مشخص شدن نتایج آزمایشات نمونه های 
برداشته شده و تجمیع آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق پزشکی 
به انجام خواهد رســید و در قالب گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی به 

مرجع قضایی ارائه خواهد شد.
فروزش درباره روند بررسی پرونده مهسا امینی در سازمان پزشکی قانونی 
و چرایــی تحویل پیکر متوفی در فاصلــه زمانی کوتاه به خانواده وی و عدم 
نگهداری چند روزه جسد در مرکز پزشکی قانونی برای انجام معاینات، اظهار 
داشت: با توجه به دستورالعمل ها و آیتم های تعریف شده در سازمان پزشکی 
قانونی کشور در روند رسیدگی و فرآیند پرونده های ارجاعی به این سازمان 
و همچنین با توجه به اینکه هویت جسد معلوم بوده است، نیاز به مستندات 

تعیین هویت وجود نداشت.
وی افزود: فرآیند رسیدگی به پرونده های اجساد دارای هویت مشخص 
طبیعتا بسیار کوتاه تر از اجسادی است که هویتشان نامشخص و مجهول الهویه 
هستند.با توجه به اینکه هویت متوفی مهسا امینی مشخص بود، رسیدگی به 

این پرونده در کمترین مدت زمان صورت گرفت.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران بیان داشت: با توجه به اینکه هرگونه 
اظهار نظر در سازمان پزشکی قانونی کشور درخصوص پرونده های ارجاعی به 
این سازمان نیاز به مستندات دقیق و مستدل دارد، در این مورد خاص تا این 
لحظه مستندات پزشکی که بتوان به آن استناد کرد صرفاً یک پرونده بستری 
در بیمارستان آن هم در سال ۱۳۸۶ و در سن ۸ سالگی متوفی است که این 
پرونده مربوط به جراحی مغز در یکی از بیمارستان های تهران بر روی وی است.

فروزش در مورد شبهات مطرح شده در مورد پرونده مهسا امینی گفت: با 
توجه به اینکه در فضای مجازی نسبت به اطالع رسانی نادرست و غیر علمی 
درخصــوص خروج خون از گوش ها، شکســتگی قاعده جمجمه و صدمه به 
احشای داخلی بدن متوفی اقدام کرده بودند، باید اعالم کنیم که در معاینه 
ظاهری و کالبد گشایی هیچ گونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت 
و آثار کبودی در اطراف چشم ها و شکستگی در قاعده جمجمه، مشاهده نشده 
است. در کالبد گشایی تنه و شکم نیز هیچ گونه آثاری از خونریزی، له شدگی 

و یا پاره شدگی در احشای داخلی بدن مشاهده نشده است.
وی تأکید کرد: در این میان آنچه نیازمند زمان است، تعیین علت فوت 
متوفی اســت که آن هم پس از مشــخص شدن نتایج آزمایشات نمونه های 
برداشته شده و تجمیع آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق پزشکی 
به انجام خواهد رســید و در قالب گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی به 

مرجع قضایی ارائه خواهد شد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران:
آثار ضرب و جرح و شکستگی در جمجمه »مهسا امینی« 

مشاهده نشده است

اژه ای،  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
طی تماس های جداگانه ای با دادستان کل کشور 
و مراجع قضایی ، خطاب به آنها دســتور داد در 
راســتای حفظ امنیت و آرامش شهروندان و 
صیانت از زندگی عادی و روزمره آنها در سراسر 
کشــور و مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و 
آشــوب طلب حرفه ای ، برخورد بازدارنده طبق 
قانون صورت گیرد و در تکمیل و رســیدگی به 

پرونده های قضایی انها هم تسریع شود. 

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت االسالم 
والمسلمین محسنی اژه ای، طی تماس های جداگانه ای 
با دادستان کل کشور و مراجع قضایی ، خطاب به آنها 
دستور داد در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان 
و صیانــت از زندگی عادی و روزمره آنها در سراســر 
کشور و مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوب طلب 
حرفه ای ، مخالن آرامش شــهروندان و امنیت روانی 
مردم ، افرادی که به اموال عمومی و دولتی خسارت وارد 
کرده انــد و در برابر پلیس تمرد می کنند، مرتبطین با 

سرویس های جاسوسی خارج از کشور برخورد بازدارنده 
طبق قانون صورت گیرد و در تکمیل و رســیدگی به 

پرونده های قضایی  آنها هم تسریع شود. 
رئیس قوه قضائیه کلیه دادســتان ها و مســئوالن 
قضایــی ذی ربط در نقاط مختلف کشــور را مکلف و 
موظف کرد، در این راســتا بدون هیچ گونه اغماض و 

کوتاهی و در چهارچوب موازین قانونی اقدام کنند.
رئیس دســتگاه قضا همچنین در این تماس ها با 
اشاره به شگرد دشمنان و عناصر وابسته به گروهک های 

معاند در برانگیختن هیجانات مردم به ویژه نوجوانان 
و جوانان و تحریک احساسات آنها با ترویج شایعات و 
اکاذیب ، به مسئوالن قضایی ذی ربط در سراسر کشور 
دســتور داد، در مورد برخــورد قانونی با منابع ترویج 
دروغ و شــایعه هم اهتمام صورت گیردرئیس عدلیه 
تاکید کرد: نباید اجازه دهیم دشمن با سوءاستفاده از 
موقعیت به وجود آمده بخشی از جامعه را که بر اساس 
شنیدن برخی از اخبار غیر دقیق، دارای سؤال و مطالبه 

می باشند را مسئله دار و دارای شبهه کند.

دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان ها برای برخورد قانونی و سریع 
با عوامل اغتشاشات و مروجان دروغ و شایعه

مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
بهداشــت جدیدترین آمار کرونا در کشور را 

اعالم کرد.
 به گزارش وبدا، در اطالعیه این مرکز آمده است: 
» از ۳۱ شــهریور تــا ۱ مهرماه ۱۴۰۱ و بر اســاس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۲۱ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۹۶ نفر از آنها بستری 
 شدند و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون 
و ۵۴۶ هزار و ۲۷۶ نفر رســید. متاســفانه در طول 
این مدت، ۳ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور جان 
خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۳۶۷ نفر رســید. ۲۱۴ نفر از 
بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های 
 ویژه بیمارســتان ها تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون 
اول، ُدز  نفــر   ۷۸۸ و  هــزار   ۷۴ و  میلیــون   ۶۵ 

 ۵۸ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۴۹۷ نفر ُدز دوم و ۳۱ میلیون 
و ۱۸۱ هزار و ۸۲۲ نفر، ُدز سوم و باالتر واکسن کرونا 
را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در 
کشور به ۱۵۴ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۱۰۷ ُدز رسید. در 
شبانه روز گذشته هم ۴ هزار و ۶۴۳ ُدز واکسن کرونا در 
کشور تزریق شده است. در حال حاضر ۲۰ شهرستان 
در وضعیت نارنجی، ۲۵۷ شهرستان در وضعیت زرد 
و ۱۷۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. گفتنی 
اســت، روز پنجشنبه هم تعداد فوتی های روزانه تک 

رقمی شده بود و تعداد فوتی ها ۶ نفر ثبت شد.

مرگ و میر روزانه کرونا 
تک رقمی شد

استان  انتظامی  نیروی  اطالع رسانی  مرکز 
کردســتان از کشف و ضبط ۶۵ قبضه اسلحه 
اتوماتیک آمریکایی در شهرســتان دیواندره 

خبر داد.
بــه گــزارش ایرنــا، این اســلحه ها از اســتان 
آذربایجان غربی به مقصد استان های مرکزی بارگیری 
شده بودند که توسط پلیس دیواندره کشف و ضبط 
شدند. گزارش ها حاکی است قاچاقچیان قصد داشتند 
این اســلحه ها را که شامل ۴۵ قبصه کلت کمری و 
۲۰ قبضه وینچستر آمریکایی بود در میان معترضان 

شهرهای مرکزی کشور توزیع کنند.
گزارش ها همچنین حاکــی چهار نفری که در 
تجمعات اخیر اســتان کردســتان کشته شده اند با 

اسلحه هایی از همین نوع کشته شده اند. پیش از این 
مقامات استان کردستان از آغاز پروژه کشته  سازی 
توســط ضد انقالب و معاندیــن در میان معترضان 

خبر داده بودند.
عبداله قدیمی پدر یکی از جانباختگان دیواندره ای 
نیز ضمن تایید پروژه کشته  سازی توسط ضد انقالب 
گفته بود که پسرم در هیچ تجمعی شرکت نکرده و در 
مسیر بازگشت از مغازه به خانه با اسلحه گرم کشته 
شده بود. او گفته بود در محلی که پسرم کشته شده 
هیچ نیروی نظامی و یا امنیتی حضور نداشته است.

 انهدام تیم مسلح تروریستی
 در مرز های استان آذربایجان شرقی

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان شرقی گفت: 

با اشراف اطالعاتی و عملیاتی مرزبانان هنگ مرزی 
خداآفرین اعضای تیم تروریستی شناسایی و دستگیر 

شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردارمحمد 
احمدی اظهار داشت: دو نفر از اعضای تیم تروریستی 
که قصد عملیات خرابکارانه در داخل کشور را داشتند 
به همراه مقادیر قابل توجهی سالح و مهمات جنگی 

در نوار مرزی خداآفرین دستگیر شدند.
احمــدی افــزود: در این عملیات دو دســتگاه 
خودروی ســواری پراید و دنا توقیف و در بازرسی از 
آنها یک قبضه سالح جنگی دوربین دار ام ۱۶، یک 
قبضه سالح جنگی کالشینکف و کلت کمری، چهار 
قبضه نارنجک دســتی، سه عدد ریموت انفجاری و 

بی سیم دســتی به همراه دوربین های دید در شب 
پیشرفته کشف شد.

وی ادامه داد: در بازجویی های فنی و تخصصی 
مشخص شد این افراد قصد عملیات  خرابکارانه با توجه 
به اوضاع پیش آمده در داخل کشور را داشتند که با 
تالش تیم های اطالعاتی و عملیاتی مرزبانی شناسایی 
و دستگیر شدند و دستگیری همدستان این افراد نیز 

در دستور کار قرار دارد.
احمدی با بیان اینکه امنیت و آرامش در مرز ها 
خط قرمز ماموران مرزبانی اســت، خاطر نشان کرد: 
متهمان دستگیر شده در این عملیات پس از تشکیل 
پرونده برای ســیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

تحویل داده شدند.

پیش از توزیع در بین آشوبگران

65 قبضه اسلحه اتوماتیک آمریکایی در دیواندره کشف و ضبط شد

رئیس سازمان محیط زیست گفت: جمهوری 
اســالمی ایران طلب حق آبه زیست محیطی 
خودش را از کشور های همسایه مصرانه دنبال 

می کند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی سازمان محیط 
زیســت، علی سالجقه در حاشیه نشست علمی و 
تخصصی اعضای کارگروه احیای تاالب بین المللی 
 هامون که در زابل برگزار شد اظهارداشت: جمهوری 
اسالمی ایران طلب حق آبه زیست محیطی خودش 
را از کشور های همســایه مصرانه دنبال می کند و 
ایــن کار در قالب نشســت های دوجانبه در حال 

انجام است. 

سالجقه افزود: حق آبه تاالب بین المللی  هامون را 
پیگیری می کنیم تا از ظرفیت حق آبه در سال های 

بعد بتوانیم به نحو مطلوب بهره ببریم.
وی ادامه داد: تاالب بین المللی  هامون از وضعیت 
مناسبی برخوردار نیست، متاسفانه با توجه به اینکه 
کشــور همســایه به تعهدات خود در قبال حق آبه 
 تــاالب  هامون عمل نکرده، تــاالب وضعیت خوبی

 ندارد.
رئیس سازمان محیط زیست گفت: آنچه که کشور 
همسایه مطرح می کند این است که شرایط موجود به 
خاطر تغییر اقلیم است، اما داده های ما نشان می دهد 
که طی اعالم حکومت افغانستان سه تا چهار میلیارد 

متر مکعب آب وارد رودخانه هیرمند و سپس به سمت 
گودزره منحرف شده است.

ســالجقه افزود: با توجه به ُحسن همجواری و 
پیشینه فرهنگی دو ملت و اینکه ایران همیشه یار و 
یاور افغانستان بوده از هیئت حاکمه این کشور انتظار 

داریم به تعهدات بین المللی خود عمل کند.
رئیس ســازمان محیــط زیســت همچنین در 
گفت وگو با تسنیم در رابطه با پرداخت نشدن حق آبه 
ایران از رودخانه هیرمند توســط طالبان اظهار کرد: 
مقدار ۸۵۰ میلیون متر مکعب حق آبه ما از هیرمند 
است که برای کشــاورزی سیستان و حق آبه تاالب  

هامون و برای ارتزاق مردم این استان است.

وی درخصوص ادعای کشــور افغانســتان برای 
نصب دستگاه های آب سنج برای تعیین سال نرمال 
آبی و محاســبات جدید درخصــوص حق آبه گفت: 
مشکل عدم پرداخت حق آبه در همین موضوع است 
که افغانســتان به داده های ما اعتماد ندارد و این در 
صورتی است که داده های ما که بر اساس ایستگاه های 
 آبی مشترک که از سال ها قبل وجود داشته، مقدار 
۲۶ متر مکعب بر ثانیه را برای حق آبه ایران از هیرمند 
مشخص کرده است. متأسفانه نقش کشورهای دیگر 
در ایجاد این بی اعتمادی مشهود است و دست های 
 پشــت پــرده ای مانــع از پرداخت حق آبــه ایران 

هستند.

رئیس  سازمان محیط زیست:

نقش کشورهای دیگر در پرداخت نکردن حق آبه ایران از هیرمند مشهود است

سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده 
امام رضا )ع( گفت: تا صبح روز جمعه پنج هزار 
 زائر پیاده امام رضا )ع( وارد مشــهد شده اند
 و ۵۳ هزار و ۴۰۰ زائر پیاده در مسیر حرکت به 

سمت مشهد هستند.
به گزارش خبرگزاری میراث آریا، حسین رضایی 

اظهارداشــت: از پنجشنبه شب)۳۱ شهریور( تا ظهر 
جمعــه)۱ مهر( ۱۰ هزار نفــر در قالب ۳۸ کاروان از 
مســیر گلســتان، ۷ هزار نفر در قالب ۳۵ کاروان از 
مســیر قوچــان، ۴ هزار نفر در قالــب ۱۷ کاروان از 
مســیر گناباد، هزار نفر در قالب ۱۳ کاروان از مسیر 
تربت حیدریه و هزار و ۷۰۰ نفر در قالب ۱۵ کاروان 

از مســیر قاین به ســمت مشــهد حرکت کرده اند. 
رضایی افزود: با احتســاب افرادی که تاکنون حرکت 
خود را آغــاز کرده اند، هم اکنــون ۵۳ هزار و ۴۰۰ 
زائر پیاده در مســیر حرکت به سمت مشهد هستند. 
وی بیان داشــت: هم اکنون ۱۳۰ ایســتگاه صلواتی 
در استان گلستان، ۴۵ ایســتگاه در استان خراسان 

 شمالی، ۳۵ ایســتگاه در اســتان خراسان جنوبی،
۳۵ ایســتگاه صلواتی در محدوده شیروان تا قوچان 
و سه ایستگاه صلواتی سیار در مسیر شهرستان های 
جنگل تا شیروان مستقرند و به زائران پیاده حرم امام 
رضا )ع( خدمت رسانی می کنند. امسال خدمات رسانی 
برای ۶۰۰ هزار زائر پیاده در مشهد فراهم شده است.

حرکت بیش از 53 هزار زائر پیاده به سمت مشهد مقدس

در روزهای گذشته آشوبگران اعتشاشگر در 
پوشش اعتراض دست به تخریب گسترده اموال 

عمومی زدند.
سخنگوی وزارت بهداشت از تخریب ۶۱ آمبوالنس 
سازمان اورژانس کشور در جریان تجمعات اخیر خبر داد.

به گزارش وبدا، پــدرام پاک آیین گفت: حمله به 
آمبوالنس از نظر انســانی محکوم است و از کسی جز 
افراد اغتشاشگر متصور نیست. پاک آیین با بیان این که 
خسارات وارده بر این آمبوالنس ها بیش از ۳۰ میلیارد 
تومان بر آورد تقریبی می شود، افزود: اختاللی که ممکن 
است از ناحیه تخریب آمبوالنس ها در خدمات فوریتی 

پزشکی و فرآیند درمان بیماران ایجاد شود، از خسارت 
مادی زیانبار تر اســت. وی بیان داشت: اغتشاشگرانی 
که با تخریب آمبوالنس با جان و ســالمت مردم بازی 
می کنند، باید پاسخگوی اقدام ضد انسانی خود باشند.

 آسیب به۴۳ اتوبوس و ۲۳ خودروی آتش نشانی 
در اعتراضات اخیر

شــهردار تهران هم درخصــوص اقدامات تخریبی 
اغتشاشگران در روزهای گذشته گفت: برآورد مشخصی 
از خسارات وجود دارد، اما اساس تخریب، تخریب آرامش 

و امنیت مردم است.
علیرضــا زاکانی بــا بیان اینکه ما در شــهرداری 

ســعی می کنیم سطح خدمات را باال ببریم، اما عده ای 
اغتشاشگر باعث آسیب به ۴۳ دستگاه اتوبوس شده اند 
و ۵۴ ایســتگاه به بهانه اعتراض آســیب دید افزود: ما 
مسئول ایمنی شهر هستیم، اما ۲۳ خودروی آتش نشانی 
در روز های اخیر آسیب دید و یک دستگاه آتش نشانی 
سوزانده شد. به پاکبانان ما که به رفت و روب پرداخته 

بودند حمله شد.
 خسارت ۱۵ میلیارد تومان به تجهیزات آتش نشانی 

توسط اغتشاشگران
مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران هم درخصوص 
 اقدامات تخریبی آشــوبگران گفت: طی چهار شــب،

۲۵ دستگاه سبک و سنگین سازمان آتش نشانی دچار 
آسیب و خسارت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، محمدی در 
ارتباط زنده با شبکه خبر افزود: همچنین یک دستگاه 
ماشین آتش نشانی در حالی که در حال اعزام به محل 
آتش سوزی بودند، توسط اغتشاشگران واژگون و به آتش 
کشیده شد.  وی با بیان اینکه چهار ایستگاه آتش نشانی 
نیز مورد هجوم این افراد قرار گرفت که با شکسته شدن 
شیشــه، در و پنجره ایستگاه ها همراه بود، ادامه داد: تا 
شب جمعه، باالی ۱۵ میلیارد تومان به تجهیزات امدادی 

در سازمان آتش نشانی خسارت وارد شده است.

خسارت اغتشاشگران به ده ها آمبوالنس، خودروی آتش نشانی و اتوبوس

مدیرعامل ســازمان میادین میــوه و تره بار 
شــهرداری تهران از افتتاح سه بازار جدید تره بار 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ایوب فصاحت گفت: 
در پنجمین شنبه »امید و افتخار« پنج طرح که سه مورد 
آن بازار جدید است افتتاح می شود و دو مورد دیگر شامل 
میدان میوه و تره بار دریاچه چیتگر و میدان بهمن توسعه 
می یابد. فصاحت افزود: برای امســال تعهد داریم تا ۱۰۰ 
بازار جدید را کلنگ زنی کنیم. مناطق شــهرداری حدود 

۲۲۰ زمین را به سازمان میادین معرفی کردند که آنها را 
بررسی کردیم و ۴۰ مورد شناسایی شد.

وی درباره جزئیات کلنگ زنی احداث میادین میوه و 
تره بار در پنجمین شنبه »امید و افتخار« گفت: مجموعا 
بــرای امروز شــنبه دوم مهر در ۱۴ نقطــه در ۷ منطقه 
کلنگ زنی احداث میادین میوه و تره بار انجام می شود که 
این مناطق شامل ۱، ۲، ۴، ۷، ۱۷، ۲۰ و ۲۲ است؛ بیشترین 
زمینی که تحویل داده شــده بــرای منطقه ۲۲ بوده که 
چهار زمین است. مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار 

شهرداری تهران با اشاره به متراژ زمین ها بیان داشت: متراژ 
زمین ها از ۳۰۰ متر تا چهار هزار و ۷۰۰ متر است؛ بخش 
قابل توجهی از این ۱۴ مورد تا پایان سال افتتاح می شود 
و زمین هــای بزرگ مانند زمینی که متراژ آن چهار هزار و 

۷۰۰ متر است، سال آینده افتتاح خواهد شد.
فصاحت با اشــاره به هزینه احداث ۱۴ میدان میوه و 
تره بار گفت: مجموع هزینه ای که برای ساخت ۱۴ میدان 
میوه و تره بار که کلنگ زنی می شود، در نظر گرفته شده 
هزار میلیارد ریال اســت. برای پنج مورد افتتاح جدیدی 

که امروز انجام می شــود ، حدود ۱۹۵ میلیارد ریال هزینه 
شده است. وی درباره تعداد میادین میوه و تره بار متناسب 
با ســرانه جمعیتی محالت خاطرنشان کرد: ۱۲۹ محله 
داشتیم که بدون بازار و بازارچه بودند که بعد از افتتاح ها 
و کلنگ زنی های انجام گرفته طــی امروز، به ۱۲۲ مورد 
می رســند. در ۱۱ محله بر اساس شاخص های ما منطق 
ایجــاد بازار وجود ندارد، اما ســایر موارد در دســت کار 
اســت که تا پایان ۱۴۰۲، ۲۰۰ بازار جدید را کلنگ زنی 

و افتتاح کنیم.

افتتاح 3 بازار میوه و تره بار در پایتخت

حامل  قایق  غرق شدن  پی  در 
تعدادی مهاجر در سوریه، چندین 

نفر جان باختند.
بنابــر اعالم  به گــزارش ایســنا، 
رســانه های محلی، در پی غرق شدن 
قایــق مهاجــران در آب های ســوریه 

دست کم ۳۴ مهاجر جان خود را از دست دادند.
همچنین وزارت بهداشت این کشور از نجات ۲۰ مهاجر و انتقال 

آنان به بیمارستانی در شهر طرطوس خبر داد.
به گزارش شــبکه خبری بی بی ســی، مقامات سوری به نقل 
 از نجــات یافتگان این حادثه اظهار داشــتند که این قایق حامل

 ۱۲۰ تا ۱۵۰ سرنشین بوده است.

غرقشدن
قایق
مهاجران

سوریه


