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دانگ فنگ به سمند زد
یزد- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه استان یزد گفت: در پی اعالم یک 
فقره تصادف در 15 کیلومتری محور خرانق- ساغند بالفاصله ماموران پلیس 
راه استان جهت بررسی موضوع به محل مراجعه کردند.سرهنگ مظفری افزود: 
ماموران مشاهده کردند یک دستگاه تریلی دانگ فنگ با یک دستگاه تاکسی 
سمند به رانندگی و سرنشینی 7 نفر برخورد کرده است که در این سانحه یک 
نوزاد 40 روزه در محل فوت و 7 نفر دیگر نیز به شدت مصدوم و برای مداوا به 
بیمارستان منتقل شدند.وی علت تصادف را انحراف به چپ تریلی اعالم کرد.

هروئین در معده قاچاقچی
سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی فهرج استان کرمان گفت: ماموران 
انتظامی این شهرستان با انجام یکسری اقدامات اطالعاتی دریافتند تعدادی 
از قاچاقچیان با استفاده از روش بلع اقدام به قاچاق مواد مخدر می کنند که 
عملیات پلیس برای شناس��ایی و دس��تگیری آنان در دستور کار قرار گرفت.
س��رهنگ پنجعلی زاده افزود: ماموران ضمن کنترل محورهای مواصالتی به 
سرنش��ینان یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و خودرو را متوقف 
کردند و متوجه ش��دند 3 سرنش��ین خودرو اقدام به بلع مواد مخدر کرده اند 
که هر 3 نفر دستگیر و به پلیس مبارزه با مواد مخدر انتقال یافتند.وی ادامه 
داد: با انجام اقدامات پزشکی، 3 کیلوگرم هروئین و 260 گرم کراک از معده 

متهمان کشف شد.
دستگیری قاچاقچی سوخت

سمنان- خبرنگار کیهان:ماموران انتظامی استان سمنان روز سه شنبه طی 
دو عملیات جداگانه در شهرستان های گرمسار و سرخه 45 هزار لیتر سوخت 
قاچاق را کشف کردند.ماموران انتظامی پاسگاه جنت آباد گرمسار و شهرستان 
سرخه با توقیف دو دستگاه خودرو مشکوک، راننده هر دو خودرو را دستگیر 

و به مراجع قضایی معرفی کردند.
کالهبردار مامورنما 

قم- خبرنگار کیهان: جانش��ین فرمانده انتظامی استان قم گفت: در پی 
ش��کایت 5 نفر از ش��هروندان مبنی بر اینکه فردی با لب��اس نظامی ناجا به 
مغازه ه��ای آنها مراجعه و مبادرت ب��ه خرید کاال در قبال پرداخت چک های 
سرقتی کرده است که با توجه به حساسیت موضوع ضمن تشکیل تیمی ویژه از 
ماموران زبده آگاهی استان شناسایی و دستگیری وی در دستور کار این پلیس 
قرار گرفت.س��رهنگ حمیدرضا اسدی افزود: متهم با لباس ماموران مرزبانی 
ناجا 500 میلی��ون ریال کالهبرداری کرده بود.وی تصریح کرد: با تحقیقات 
گسترده و انجام اقدامات پلیسی در نهایت مخفیگاه نامبرده به هویت »م.ک« 
شناس��ایی و پس از اخذ دس��تور قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر 
ش��د و در بازرس��ی از منزل وی لباس مرزبانی ناجا با آرم و عالئم و همچنین 

مقداری مواد مخدر به دست آمد.
قاچاقچیان تریاک در دام پلیس

ش��یراز- واحد مرکزی خبر: فرمانده انتظامی فارس دیروز گفت: ماموران 
مبارزه با مواد مخدر 300 کیلوگرم تریاک را در بازرس��ی از 2 دس��تگاه وانت 
در محورهای مواصالتی جنوب استان کشف کردند. سردار گودرزی افزود: در 

این ارتباط 2 نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.
قاچاق سوخت از سواحل دشتی

بوش��هر- ایرنا: رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرس��تان دشتی استان 
بوش��هر گفت: 53 هزار و 650 لیتر سوخت قاچاق در سواحل این شهرستان 
کشف و ضبط شد.رضا قایدی افزود: این محموله شامل نفت و گاز است که 
قرار بود قاچاقچیان آن را از س��واحل شهرس��تان دشتی بارگیری و به خارج 
قاچاق کنند.وی اضافه کرد: این مقدار س��وخت از 2 تانکر سوخت رسان و 3 
دس��تگاه کامیون و وانت و سواری به دست آمد.قایدی ادامه داد: قاچاقچیان 
قصد داش��تند این میزان س��وخت را با موتور پمپ و شیلنگ های مخصوص 
به شناورها در دریا منتقل کنند که با همکاری و هوشیاری مردم و ماموران 
انتظامی شناس��ایی ش��دند.وی تصریح کرد: ارزش این محموله سوخت یک 

میلیارد و 150 میلیون ریال است.
کالهبرداری با بیمه نامه جعلی

سرویس شهرستانها: رئیس پلیس آگاهی لرستان گفت: در پی گزارش های 
رسیده مبنی بر اینکه افرادی کالهبردار در خرم آباد بدون مجوز قانونی مبادرت 
به بازگش��ایی دفترخانه بیمه کرده و جهت اقدامات سودجویانه با ترفندهای 
گوناگون مبالغی را از شهروندان برای صدور انواع بیمه نامه دریافت می کنند و 
فعالیت گسترده ای در انجام عمل مجرمانه دارند، مراتب در دستور کار اداره 
مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.سرهنگ »دالوند« 
افزود: ماموران با تحقیقات گس��ترده موفق ش��دند، دو متهم را شناسایی و با 
هماهنگی قضائی آنان را دس��تگیر و در بازرس��ی از منازل آنها تعدادی مهر 
جعلی مربوط به شرکت های بیمه ای کشف کردند.وی ادامه داد: کالهبرداران 
در بازجویی به عمل آمده به 32 فقره کالهبرداری به این روش به ارزش بالغ 

بر یک میلیارد ریال اعتراف کرده و با قرار صادره راهی زندان شدند.
رانندگی بهانه کالهبرداری

س��رویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان غرب استان 
تهران گفت: با دریافت یک فقره پرونده از کالنتری 13 گلس��تان نش��ان از 
انجام کالهبرداری به بهانه رانندگی در شرکت، بررسی موضوع توسط پلیس 
آغاز شد.سرهنگ عبدالمالکی افزود: شاکی در اظهاراتش به پلیس مدعی شد 
متهم به نام »الف-ت« با حیله و مانور متقلبانه مبنی بر رانندگی در شرکت 
خودش را مورد اطمینان شرکت قرار داده و بعد از گذشت چند ماه رانندگی 
در ش��رکت، به متهم دو فقره چک به مبلغ 800 میلیون ریال داده شد تا به 
مقصد برساند.وی تصریح کرد: متهم اقدام به جعل مهر و امضاء شرکت کرد و 
وجوه چک ها را پس از مراجعه به بانک مبلغ 430 میلیون را به حساب همسر 
خود به هویت »غ-س« واریز و مابقی را به صورت نقد دریافت کرد و متواری 
شد.عبدالمالکی ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی بهارستان با تحقیقات فنی و 
پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری همسر متهم در گلستان شده و وی را 
برای بررسی بیشتر به پلیس آگاهی انتقال دادند.فرمانده انتظامی شهرستان 
بهارستان خاطرنشان کرد: متهم در بازجویی ها به اتهام خود اعتراف کرد و با 

تکمیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
تریلی حامل سوخت قاچاق

سرویس شهرستانها: رئیس پلیس آگاهی استان قزوین از کشف 30هزار 
و 400 لیتر گازوئیل قاچاق در این اس��تان خبر داد.س��رهنگ علی حس��ین 
حس��ین نژاد گفت: ماموران پلیس آگاه��ی بوئین زهرا در یک اقدام اطالعاتی 
و عملیاتی یک دس��تگاه تریلر کش��نده را در جاده چرم سازی شرکت پیشرو 
حاوی 30 هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط کردند.وی افزود: همچنین 
ماموران انتظامی پاسگاه شهرستانک استان قزوین در حین گشت زنی در حوزه 
استحفاظی به یک دستگاه خودرو پیکان مشکوک و در بازرسی از آن 20 گالن 
20 لیتری به مجموع 400 لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط کردند.گفتنی 

است، ارزش سوخت قاچاق کشف شده 330 میلیون ریال است.
کشف محموله گوشی تلفن همراه قاچاق

سرویس شهرستانها: جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: ماموران 
کالنتری مرکزی شهر دیلم یک محموله بزرگ گوشی های قاچاق را در حال 
بارگیری در انبار دپوی کاالی قاچاق کش��ف کردند.سرهنگ رزمی افزود: در 
یک عملیات منسجم، ابتدا به مدت چندین روز این افراد زیر نظر پلیس بودند 
که سرانجام با دستور مقام قضائی ماموران به محل مورد نظر اعزام شده و یک 
دس��تگاه خودرو که در حال بارگیری بود توقیف و یک هزار و 231 دس��تگاه 
تلفن همراه با مارک های مختلف، 824 عدد ش��ارژر و 571 عدد باتری و 45 
عدد هندزفری کشف شد.وی با اشاره به اینکه ارزش این محموله قاچاق بالغ بر  
2میلیارد و 100 میلیون ریال است گفت: در همین خصوص 1 نفر قاچاقچی 

دستگیر و تحویل مرجع قضائی شد.
شکارچیان گیر افتادند

س��منان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی آرادان گفت: با کسب خبری 
مبنی بر شکار غیرمجاز حیوانات در منطقه محافظت شده توسط دو نفر موضوع 
در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی و یگان حفاظت محیط زیست 
قرار گرفت.سرهنگ عباسی افزود: در بازرسی انجام گرفته توسط ماموران از 
شکارچیان غیرمجاز که هر دو نفر اهل و ساکن آرادان بودند یک قبضه سالح 
شکاری یک عدد دوربین چشمی شکاری یک عدد بیسیم دستی و یک راس 
کله قوچ و مقداری گوشت شکار کشف و یک دستگاه خودروی نیسان متعلق 

به شکارچیان توقیف شد.

در این اقدام، تروریست ها به بدن گربه ها کمربند انتحاری می بندند 
و آنها را به سمت تجمعات مردمی می فرستند!

به گزارش رویترز، اظهارات »تونی ابوت« نخس��ت وزیر استرالیا، مبنی بر 
اینکه در نشست رهبران جی 20 با »والدیمیر پوتین« دست به یقه خواهد شد، 
با واکنش مقامات مسکو مواجه شده است.در همین رابطه یکی از کارمندان 
بلندپایه سفارت روسیه در کانبرا اعالم کرد: پوتین جودوکار است و کمربند 
مشکی این رشته ورزشی را دارد، بنابراین بهتر است ابوت مراقب رفتار خود 
باشد.همین درگیری لفظی موجب شده تا برخی رسانه ها به سراغ سرگذشت 
ابوت بروند و بنویس��ند که او در جوانی یک بوکسور نیمه حرفه ای بوده است.
براساس این گزارش نشست آتی رهبران جی20 در »برزین« استرالیا برگزار 
خواهد ش��د، در همین رابطه رسانه های استرالیا تصمیم ابوت برای مقابله با 
پوتین و مذاکره درباره اس��ترالیایی هایی که در پرواز ام.اچ 17 خطوط هوایی 
مالزی کشته شدند را نشانه افزایش تنش میان دو کشور دانستند.پرواز ام.اچ 
17 خطوط هوایی مالزی 26 تیر با 298 سرنش��ین از جمله 27 اس��ترالیایی 
در مس��یر آمستردام به کواالالمپور در شرق اوکراین سرنگون شد و تالش ها 
برای مشخص شدن دلیل این حادثه همچنان ادامه دارد.نخست وزیر استرالیا 
به خبرنگاران گفت که در مذاکره با پوتین در برزین به رئیس جمهور روسیه 
می گوید که اس��ترالیایی ها در پرواز ام.اچ 17 توسط شورشیان تحت حمایت 
روسیه در اوکراین به قتل رسیدند و کانبرا از این جریان بسیار ناراضی است.
این بوئینگ به اعتقاد کارشناسان بر اثر انفجار ناشی از موشک سرنگون شده 
است و هم اکنون دولت اوکراین و استقالل طلبان تحت حمایت روسیه یکدیگر 
را متهم به پرتاب این موش��ک می کنند.ابوت گفت که او پذیرفته روس��یه به 
دنبال ایجاد این فاجعه نبوده است، اما »ما در حال حاضر از روسیه تقاضا داریم 
به طور کامل با تحقیقات جنایی همکاری کند.«نخس��ت وزیر استرالیا گفت 
من می خواهم به آقای پوتین بگویم استرالیایی ها به قتل رسیدند. استرالیا از 
شهریور سال جاری تحریم هایی شامل توقف صادرات انرژي و مواد معدنی و 
نیز معامالت مالی با بانک های دولتی روسیه و ممنوعیت سفر 63 مقام سیاسی 
و اقتصادی را علیه مسکو اعمال کرده است.شانزدهمین اجالس سران جی20 
قرار است 15 و 16 نوامبر )24 و 25 آبان 93( در برزین استرالیا برگزار شود. 
اجالس قبلی رهبران جی 20 در روس��یه برگزار شد و اجالس 2015 نیز در 

ترکیه برگزار می شود.

تنش ه�ای ایجاد ش�ده میان روس�یه 
و اس�ترالیا که از زمان س�قوط هواپیمای 
مسافربری در ش�رق اوکراین به اوج خود 
رسیده، با اظهارات نخست وزیر استرالیا در 
مورد اینکه در صورت روبرو شدن با پوتین 

دادگاه ماساچوست یک زن 31 ساله را به 
جرم قتل سه نوزادش محاکمه کرد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران، ماجرا از آنجا 
فاش ش��د که فرزند 10 س��اله این زن از یکی از 
همسایه ها کمک خواست و او پلیس را در جریان 

گذاشت. در خانه مادر نامهربان چهار کودک 6 ماهه تا 13 ساله پیدا 
شده که در شرایط بسیار نامناسبی قرار داشتند و همگی از سوءتغذیه 
و بیماری های عفونی رنج می بردند. پس از بازرس��ی دقیق تر از خانه 
این زن نیروهای پلیس بقایای جنازه س��ه نوزاد دیگر را در زیرزمین 

خانه پیدا کردند.

تروریس�ت های تکفی�ری داعش برای 
دس�تیابی به اهداف تروریستی خود حتی 

به حیوانات هم رحم نمی کنند.
روزنامه الجریده کویت نوشت: داعش برای 
انجام عملیات انتحاری از گربه ها استفاده می کند. 

رئیس پلیس نظارت ب�ر اماکن عمومی ناجا 
از بررسی صالحیت مدیران، مربیان و کارکنان 

مهدکودک ها توسط پلیس خبر داد.
ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری پلیس س��رهنگ 
خلی��ل هاللی ضمن گالیه از فعالی��ت بدون نظارت 
مهدکودک ها گفت: متأسفانه برخی از مراکز بدون طی 
فرآیند امنیت بخشی، اخذ مجوز از سازمان بهزیستی و 

نظارت پلیس فعالیت می کنند.
وی تاکی��د کرد: مهدهای ک��ودک بعد از محیط 
خانواده اولین نهادی هستند که کودکان در آن پرورش 
می یابند و این نهادها مس��ئولیت مراقبت و س��المت 
ک��ودکان در ابعاد مختلف زیس��تی را بر عهده دارند، 
این ویژگی ها موجب می شود تا مسئوالن با برنامه ریزی 
مناسب برای ایجاد محیط آموزشی منطبق با معیارها 
و ارزش های اسالمی و ایرانی و اعمال نظارت های الزم 
بکوشند تا به اهداف تعیین شده این نهاد دست یابند.

این مقام انتظامی تاکید کرد: متاس��فانه براساس 
گزارش ها و بررسی های انجام شده برخی از مهدهای 
کودک برخالف انتظار اقدام به استفاده از موسیقی های 
غیرمجاز، ارائه الگوهای رفتاری غربی، آموزش حرکات 
ورزشی غیراستاندارد و... می کنند، این وضعیت پلیس 
نظارت بر اماکن عمومی را بر آن داش��ت تا عالوه بر 
بررسی ش��رایط، با ایجاد تعامل با سازمان بهزیستی 
کش��ور به وضع ضوابط برای افتتاح مهدهای کودک 
اقدام کرده و س��اماندهی وضع موجود را در دس��تور 

کار قرار دهد.
ب��ه گفته رئیس پلیس نظ��ارت بر اماکن عمومی 
ناجا، بررس��ی صالحیت مدی��ران، مربیان و کارکنان 
مهدهای کودک و دارا بودن شرایط امن و ایمن برای 
مکان این نهادها، توسط نیروی انتظامی مورد بررسی 
ق��رار گرفته و پ��س از طی این روند مهدهای کودک 
می توانند با مجوز رس��می سازمان بهزیستی فعالیت 

خود را آغاز کنند.
هاللی با اشاره به اینکه برخی از مراکز بدون طی 
فرآیند امنیت بخشی و اخذ مجوز از سازمان بهزیستی 
فعالیت می کنند، خاطرنشان کرد: این امر موجب بروز 
آث��ار مخربی بر جس��م، روح و روان نونهاالن جامعه 
م��ی ش��ود؛ از مردم درخواس��ت می کنیم در صورت 
نیاز به اس��تفاده از خدمات ای��ن مراکز از مجاز بودن 
آنها اطمین��ان حاصل کرده و مراک��ز غیرمجاز را به 
س��ازمان بهزیستی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی 

ناجا اطالع دهند.
گفتنی اس��ت روزنامه کیهان نیز در گزارش اخیر 
خود مورخ 14 مهر ماه سال جاری درباره بحرانی بودن 
وضعیت آموزش در برخی مهدکودک ها ریشه بسیاری 
از آموزش های غیراخالقی و ضددینی در این نوع مراکز 
را ناشی از عدم نظارت سازمان بهزیستی کشور دانسته 
و از نفوذ برخی از تفکرات ضددینی نظیر مونته سوری 

و فروید در شبکه های الکترونیک مهدهای کودک خبر 
داده شده است.

روزنام��ه کیهان در آن گ��زارش تاکید کرده بود: 
غفلت مس��ئولین سازمان بهزیستی کشور در ارتباط 
وضعیت آموزش در مهدهای کودک به حدی اس��ت 
که مجموع��ه بزرگی از مهده��ای کودک خصوصی 
تبدیل به یک سازمان مردم نهاد خودمختاری شده اند 
ک��ه نظام نامه آموزش��ی خود را نیز براس��اس اصول 
روانشناسی غیربومی به ثبت رسانده اند. تامل  برانگیزتر 
اینکه در این ماجرا بهائیان نیز با هویت پنهانی تحت 
عنوان »فعالین حقوق کودک« مش��غول به فعالیت و 
تاثیرگذاری بر افراد عادی بی خبر از نقشه ها هستند. 
لذا به نظر می رسد بهزیستی به عنوان کارفرمای 
مهدهای کودک، نظارت دقیقی بر سیس��تم طراحی 
شده به دست خود ندارد و عماًل اختیار این مراکز را 

از دست داده است.

گالیه رئیس پلیس اماکن
 از فعالیت بدون نظارت مهدکودک ها

مدیرعامل س�ازمان پارک ها و فضای س�بز 
شهر تهران گفت: ساختمان هایی که در حاشیه 
خیابان ولی عصر)عج( اقدام به تخریب و نوسازی 

کنند باید 3 متر عقب نشینی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی محمد مختاری 
در نشست خبری به برپایی ششمین نمایشگاه فصلی 
گل و گیاه اشاره کرد و گفت: از 28 مهر تا دوم آبان 
در محل نمایش��گاه های بین المللی شهرداری تهران 
ششمین نمایشگاه فصلی گل و گیاه برگزار می شود 
ک��ه در آن بیش از 200 تولیدکننده داخلی فعال در 

این عرصه حضور خواهند داشت.
وی با بیان اینکه ساعت کار نمایشگاه از 10 صبح 
الی 21 شب است و جمعه عرضه مستقیم گل و گیاه 
برای فروش انجام خواهد شد، ادامه داد: در کنار این 
نمایشگاه کالس های آموزشی در حوزه گل و گیاه دایر 
می شود، قرار است تعداد کلینیک های گل و گیاه از 
75 به 123 افزایش یابد چرا که قصد داریم هر ناحیه 

حداقل یک مرکز آموزش گل و گیاه داشته باشد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
ته��ران ب��ا اش��اره به اینک��ه تاکنون 12 نمایش��گاه 
بین المللی گل و گیاه برگزار شده است،  تصریح کرد: 
نمایش��گاه های گل و گیاه دومین نمایشگاه از لحاظ 

تعداد بازدیدکننده بعد از نمایشگاه کتاب است.
وی گف��ت: در ای��ن نمایش��گاه ان��واع گل های 
آپارتمانی، فضای باز انواع گلدان و ادوات باغبانی ارائه 
می شود و برگزاری کارگاه های آموزشی از فعالیت های 
جانبی اس��ت که ش��امل گل های آپارتمانی و فضای 
باز می ش��ود. از دوش��نبه 28 مهر همزمان با افتتاح 
نمایش��گاه کاروانی از گل و گیاه در س��طح شهر به 

حرکت درمی آید.
مختاری در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: 
س��اماندهی خیابان ولی عصر)عج( در دستور کار قرار 
گرفته و در فاز نخس��ت کاش��ت درخت از نوع گونه 
چن��ار با محیط بن باال و عمر 15 تا 20 س��ال انجام 
می شود. در نقاطی که این گونه ها از بین رفته باشد 
اقدام به کاشت خواهد شد این در حالی است که در 

قالب این طرح یک هزار درخت چنار برای کاشت در 
نظر گرفته شده است.

وی در ادام��ه با بیان اینکه این درختان از اطراف 
تهران مانند ورامین، محالت و کرج وارد شده است، 
گفت: از دی تا بهمن فرصت داریم این کار را شروع 
کنیم این در حالی است که امسال نهضت درختکاری 
نیز در سطح شهر انجام می شود که در این طرح نیز 
درختانی با بن باال مناسب برای کاشت در شهر تهران 

استفاده خواهد شد.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
تهران خاطرنشان کرد: ضوابط اجرای طرح تحصیلی 
در ارتب��اط با خیابان ولی عص��ر به مناطق 1، 3، 6 و 
11 که این خیابان در محدوده آنها واقع ش��ده، ابالغ 
کرده ای��م و به منظور آزادس��ازی فضایی برای تردد 
و مکث عابران پیاده و حفظ درختان، عقب نش��ینی 
ساختمان هایی که در حاشیه خیابان ولی عصر وجود 
دارند به عمق سه متر الزامی است یعنی هر که بخواهد 
خانه خود را در خیابان ولی عصر نوسازی کند باید تا 

سه متر عقب نشینی داشته باشد.
وی همچنین گفت: امسال خزان زودرس در تهران 
نداشتیم در حالی که چند سالی بود که از تیر و مرداد 
این پدیده رخ می داد اما امسال به دلیل آبیاری منظم 

شاهد خزان زودرس نبودیم.
مختاری با اشاره به اینکه کاشت چمن در تهران 
ممنوع ش��ده اس��ت، گف��ت: طراح��ی و احداث 52 
بوس��تان محلی و فرامنطقه ای تا پایان س��ال و طرح 
کمربند اطراف شهر تهران از 17 اسفند به بهره برداری 
می رسد. همچنین احداث بوستان باغ گل ها و بوستان 
ویژه کودکان با عنوان بوس��تان دوستدار کودک طی 

چند ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.
وی گفت: ساماندهی درختان کهنسال با قدمت 
300 ت��ا 400 س��ال در دس��تور کار ق��رار گرفته و 
ساماندهی پارک های قدیمی نیز در حال انجام است. 
عالوه بر این اقدامات مناسب س��ازی بوستان ها برای 
جانبازان و معلوالن نیز در حال اجراست و تعداد زیادی 

از دو هزار و 63 بوستان بازسازی شده اند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران خبر داد

الزام 3 متر عقب نشینی برای ساختمان سازی در حاشیه خیابان ولی عصر)عج(

یک پژوهشگر هواشناس�ی از موج جدید و 
گس�ترده باران و کاهش دما طی روزهای آینده 

خبر داد.
احس��ان مرادی در این باره به مهر گفت: هم اینک 
س��امانه کم فشاری در شرق دریای مدیترانه و جنوب 
کش��ور ترکیه قرار گرفته است. این سامانه بارش زا با 
حرکتی که به س��مت ش��رق دارد، ابتدا مناطق غرب 
کش��ور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و به تدریج طی 
روزهای آینده س��بب بارش و ناپای��داری در نیمی از 
کشور خواهد شد.وی درباره نحوه فعالیت این سامانه 
افزود: خوشبختانه سامانه یاد شده با رطوبت مناسبی 
از س��مت عرض های جنوبی همراهی می شود و امروز 
و فردا سبب بارش های شدیدی در دامنه های مرکزی 

زاگرس خواهد شد.
مرادی درباره اوج فعالیت این سامانه گفت: بخاطر 
ش��دت بارش ها در اس��تان های غربی کش��ور شاهد 
آبگرفتگی معابر و جاری ش��دن س��یالب های محلی 
خواهی��م بود و از ای��ن رو بارش به دامنه های مرکزی 

زاگ��رس و مناطق��ی از دامنه های البرز هم کش��یده 
می شود.

این پژوهش��گر درباره اوضاع دمایی طی روزهای 
آینده اف��زود: ابتدا در نیمه غرب��ی دمای هوا کاهش 
خواه��د یافت و به تدریج کاهش دما بیش��تر مناطق 
کشور را فرا می گیرد و بارش ها در ارتفاع های غربی و 
ش��مالی به برف تبدیل می شود. مرادی گفت: کاهش 
دما روز جمعه محس��وس خواهد بود و می تواند سبب 

سرمازدگی برخی محصول های کشاورزی شود.
وی درباره اوضاع جوی سایر مناطق کشور نیز گفت: 
تنها در نیمه جنوبی کش��ورمان و مناطقی از شرق و 
جنوب شرق بارشی نخواهیم داشت و پدیده چیره در 
این مناطق وزش باد، گرد و خاک و افزایش ابر است.

ای��ن پژوهش��گر در پای��ان اضافه کرد: بی ش��ک 
بارش ه��ای پیش رو گس��ترده ترین بارش های س��ال 
آبی جدید اس��ت و خوش��بختانه هفته آینده نیز بار 
دیگر س��امانه جدیدی به کشور نفوذ می کند و سبب 

بارش های خوبی در نیمه شمالی می شود.

بارش های پائیزی در راه است

شده است.
به گزارش دویچه وله، به نظر می رسد سران کلیسای کاتولیک در دیدگاه 
خود نسبت به دگرباشان تغییراتی را اعمال کرده اند. در نشستی که روز دوشنبه 
در واتیکان با حضور 200 روحانی ارش��د برگزار ش��د از همجنس گرایان به 
عنوان کسانی یاد شد که می توانند موجب غنی  شدن جامعه مسیحیان شوند!

در گزارش اولیه منتشره از این نشست برای نخستین بار این پرسش مطرح 
ش��ده، که آیا کلیسا قادر به استقبال از همجنس گرایان و اعطای »جایگاهی 
برادرانه« به آنان در جوامع کاتولیک هس��ت؟ بدون آنکه به تصویر و جایگاه 
ازدواج و خانواده خللی وارد ش��ود؟این در حالی اس��ت که کلیسای کاتولیک 
همواره از مخالفان سرس��خت  همجنس گرایی بوده و ازدواج همجنس��ان با 
یکدیگر را رد کرده است. در این گزارش البته اشاره ای نسبت به عقب نشینی 
کلیس��ای کاتولیک از موضع اش نسبت به دگرباش��ان دیده نمی شود، با این 
همه برای نخستین بار از »جنبه  های مثبت« روابط همجنس خواهانه سخن 
به میان آمده است.لحن این گزارش نسبت به گزارش ها و بیانیه های پیشین 
واتیکان که در دوران رهبری پاپ بندیکت شانزدهم در مورد همجنس گرایی 
منتشر شدند، به وضوح نرم تر است. پاپ پیشین در زمانی که هنوز کاردینال 
»یوزف راتسینگر« نامیده می شد، همجنس گرایی را »نابهنجاری« خوانده بود.
گزارش واتیکان در مورد همجنس گرایی بازتاب های متفاوتی را به وجود 
آورده اس��ت. جان تیویس، نویسنده و کارش��ناس امور واتیکان، رویکرد تازه 
کلیسای کاتولیک را به یک »زمین لرزه« تشبیه کرده و می گوید، این سند نشان 
می دهد که در میان اسقف ها نیروهای میانه رو مجالی برای ابراز وجود یافته اند.

پاپ فرانس��یس پیش از این نیز همجنس گرایی را مس��ئله ای مربوط به 
حوزه شخصی دانسته و گفته بود، دین حق دخالت در زندگی خصوصی افراد 
را ندارد. او در نخستین کنفرانس خبری خود پس از برگزیده شدن به عنوان 
پاپ در پاسخ به پرسشی در مورد موضوع همجنس گرایی گفته بود: »اگر کسی 
همجنس گرا است و خدای خود را می جوید و نیت خیر دارد، من که هستم 

که بخواهم درباره او قضاوت کنم!«

سران کلیسای کاتولیک پس از نشستی یک 
هفته ای سندی منتش�ر کردند که نشان از تغییر 
دیدگاه واتیکان نسبت به موضوع همجنس گرایی 
دارد. در این س�ند برای اولین بار از امکان غنی تر 
شدن جامعه مسیحیان توسط دگرباشان صحبت 

»س�لفی« شیوه جدید عکاس�ی است که 
تب آن در میان کاربران ش�بکه های اجتماعی 

داغ است. 
با گس��ترده ش��دن عکس های س��لفی وسایل 
مخصوص گرفتن این تصاویر هم پیدا شدند اما این 

بار شاهد یک مورد بسیار عجیب هستیم.
به تازگی تصویری منتش��ر ش��ده است که یک 
خانم را در حال گرفتن عکس سلفی نشان می دهد 
اما این خانم یک دست بسیار بلند دارد و با استفاده 

از آن در ح��ال گرفتن عکس از خویش اس��ت. این 
دس��ت کامال با پیراهن این خانم هماهنگ است و 

حالت عجیبی دارد.
این تصویر در موزه ژوراسیک و مقابل بزرگ ترین 
دایناس��وری که تا به امروز کشف شده است، گرفته 
ش��د. به نظر می رس��د تب این موض��وع به صورت 
خاصی در حال گس��ترش اس��ت و ممکن است در 
آینده حتی عمل های جراحی برای گرفتن عکس های 

سلفی هم ببینیم!

تکنیکی عجیب برای گرفتن سلفی

بزغاله ای با قلب خارج از بدن در روستای 
ده کل شهرستان بستک متولد شد.

به گزارش واحد مرک��زی خبر از بندرعباس 
کارش��ناس اداره دامپزش��کی شهرستان بستک 
گفت: این بزغاله دو روزه شیر می خورد و می تواند 

راه برود. بلوکی افزود: اختالالت ژنتیکی علت تولد 
این بزغاله به این صورت است.

وی گف��ت: از 8 س��ال پی��ش تاکنون چنین 
مش��اهده بس��تک  شهرس��تان  در  م��واردی 

نشده است.

تولد بزغاله با قلب خارج از بدن در بستک

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور 
از محدودیت ه�ا و ممنوعیت های تردد خودرو و 
موتورسیکلت در محورهای کرج - چالوس، هراز 

و فیروزکوه در روزهای پایان هفته خبر داد.
س��رهنگ محمدحس��ین حمیدی در گفت وگو با 
فارس گفت: تردد موتورسیکلت از ساعت 12 ظهر روز 
چهارشنبه تا ساعت یک بامداد روز شنبه 26 مهر ماه 
از محورهای هراز -  فیروزکوه، کرج - چالوس، قزوین 

- رشت و  سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.
وی تاکی��د ک��رد: تردد ان��واع تریل��ر و کامیون و 
کامیونت کماکان از محور کرج - چالوس ممنوع است و 
تردد کلیه تریلرها به جز حاملین مواد سوختی و فاسد 
ش��دنی از ساعت 6 الی 24 روز جمعه  25 مهر ماه از 

تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.
س��رهنگ حمیدی تصریح کرد: رانندگان وسایل 
نقلی��ه ای ک��ه در ط��ول مس��یر دارای محدودیت در 
حرکتند، موظفند به نحوی برنامه ریزی و تردد نمایند 
ک��ه قبل از س��اعت اجرای محدودی��ت از جاده عبور 
کنن��د در غیر این صورت از حرک��ت آنان جلوگیری 

به عمل می آید.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور گفت: این سازمان از اعمال هرگونه تغییر 
کاربری در عرصه های جنگلی در کش�ور بویژه 

جنگل های شمال جلوگیری می کند.
به گزارش ایرنا، خداکرم جاللی دیروز در گفت وگو 
با خبرنگاران در بوشهر افزود: بر اساس قانون هرگونه 
کاربری در اراضی که متعلق به مردم و جزو مستثنیات 

است ممنوع است.
بر این اس��اس هرگونه ساخت و ساز در جنگل در 
م��وارد اضطراری، باید از کمیس��یون مربوط به حفظ 

کاربری اراضی مجوز گرفته شود.
وی اظه��ار کرد: ای��ن موضوع ب��ه ادارات کل در 
استان ها ابالغ شده است و بر این اساس مراجع ذیربط 
حق ندارند مجوز س��اخت و س��ازی را در عرصه های 
مربوط به جنگل ها و مس��تثنیات مردم صادر کنند و 
باید به صورت باغ، زراعت و دامداری باقی بماند و در 

عرصه های جنگلی نباید ویالسازی انجام شود.
وی گفت: با وجود گس��تردگی عرصه های موجود 
درکشور که 135 میلیون هکتار آن معادل 83 درصد 
زیرپوش��ش منابع طبیعی اس��ت، تخلفاتی می شود و 
ساالنه 30 هزار پرونده تخلف در حوزه منابع طبیعی 

کشور تشکیل می شود.
جاللی گفت: الیحه ای برای ارتقای حفاظت از منابع 
طبیع��ی به دولت ارائه ش��ده که در این الیحه جرایم 

متخلفان منابع طبیعی به روز شده است.
وی تصری��ح کرد: در این الیحه مش��کالتی نظیر 
تصرفات غیرقانون��ی، بهره برداری غیرقانونی از خاک، 
چوب جنگلی و گیاهان دارویی از مواردی اس��ت که 

در الیحه جدید مجازات های آن به روز شده است.
وی گفت: پروژه ترسیب کربن در سطح یک میلیون 
و 300 هزار هکتار در 18 استان کشور در دست اجرا 
می باشد که هدف از این طرح توسعه روستایی است.

از سوی پلیس راهور اعالم شد
محدودیت ها و ممنوعیت های 

ترافیکی پایان هفته

رئیس سازمان
 جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور:

ویالسازی در عرصه های جنگلی 
ممنوع است

سرویس شهرستان ها-
فرمان�ده انتظامی اس�تان کرم�ان از انهدام 
یک و نیم تن تریاک و هالکت دو ش�رور مس�لح 
در عملیات تکاوران 114 قرارگاه عملیاتی ابوذر 

در شرق استان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، س��رتیپ حسین 
چناریان گفت: ماموران این قرارگاه با اقدامات اطالعاتی 
از عبور یک کاروان قاچاقچیان مس��لح مواد مخدر از 
شرق کشور و عمق کویر به سمت استان های مرکزی 

برای انتقال محموله سنگین مواد مطلع شدند.
وی افزود: تکاوران پلیس طی چند مرحله عملیات 
ردزنی، شناس��ایی و کار اطالعاتی، مسیر دقیق تردد 

کاروان را شناسایی کردند.
چناریان بیان داش��ت: پلیس در این عملیات یک 
دستگاه خودرو هایلوکس فاقد پالک حامل مواد مخدر 
که در حال تردد به سمت مرکز استان بود را در عمق 

کویر منهدم کرد.
وی اظهار داش��ت: در ای��ن عملیات به علت آتش 
پرحجم، دو تن از اش��رار مسلح به هالکت رسیدند و 
خودرو به هم��راه کلیه تجهیزات و مواد مخدر داخل 

آن در آتش سوخت.
چناریان گفت: در پاکس��ازی محل عملیات، یک 
قبضه سالح نیمه س��نگین آر.پی.جی 7، دو دستگاه 
بی س��یم دس��تی و مقادیر زی��ادی مهمات از اش��رار 

کشف شد.
وی ادام��ه داد: در ای��ن عملیات قریب به یک تن 
و 500 کیلوگ��رم تریاک، به عل��ت انهدام خودرو، در 

آتش سوخت.

سه سارق و شرور مسلح در جریان درگیری 
با ماموران انتظامی ایرانشهر، زخمی و دستگیر 

شدند.
به گزارش ایرنا سه سارق مسلح در محله غریب آباد 
ایرانشهر با ماموران انتظامی درگیر که در این درگیری 
هر سه سارق زخمی و به بیمارستان ایرانشهر منتقل 

شدند.
مدیر داخلی بیمارستان ایرانشهر نیز انتقال این سه 

سارق زخمی به بیمارستان را تایید کرد.
»محم��د امیدی« افزود: این اف��راد در حال مداوا 

هستند.
فرماندار ایرانش��هر نیز با تایید دستگیری این سه 
سارق مسلح، گفت: سارق مسلح در محله غریب آباد با 
ماموران درگیر شدند که با رشادت نیروهای انتظامی 

زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.
»نبی بخش داوودی« افزود: این سه سارق از اشرار 
س��ابقه دار هستند که تاکنون ش��رارت ها و سرقتهای 
متعددی را در منطقه انجام داده و چندی پیش یکی 
از شهروندان را نیز زخمی کرده و متواری شده بودند.

باند فروش زمین های موقوفه در آذربایجان 
غربی متالشی شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان 
غربی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه افرادی 
در قالب تاسیس شرکت تعاونی مسکن یکی از ادارات 
اقدام به تصاحب 340 هزار مترمربع زمین های موقوفه 
ب��ه ارزش 30 میلیارد ریال کرده و آنها را به فروش 
می رسانند رس��یدگی به این موضوع در دستور کار 

ماموران پلیس قرار گرفت.
سرهنگ النقی پور افزود: در بررسی های به عمل 
آمده مش��خص ش��د متهم این پرون��ده با همکاری 
مش��اوران امالک اق��دام به خرید و ف��روش صوری 
قطعات تفکیکی کرده و اراضی موقوفه متصرفه را با 
قیمت های باال به افراد جویای مسکن فروخته است 
ک��ه با تالش ماموران 7 نفر از متهمان شناس��ایی و 

دستگیر شدند.
وی گفت: متهمان پس از اعتراف به بزه انتسابی 
با تشکیل پرونده مقدماتی برای طی مراحل قانونی 

به مقامات قضایی تحویل داده شدند.

سوختن 1/5 تن مواد مخدر
 در درگیری با قاچاقچیان مسلح 

مواد مخدر

انهدام باند
 فروش زمین های موقوفه

 در آذربایجان غربی

دستگیری 3 سارق و شرور مسلح 
در ایرانشهر

یقه او را خواهد گرفت، وارد مرحله جدیدی شد.


