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دستگیری مأمور قالبی کمیته امداد
سرویس شهرســتان: رئیس  پلیس آگاهی استان قم اظهار کرد: در پی 
کسب خبری مبنی بر اینکه فردی با حضور در منازل مردم و معرفی خود به 
عنوان مامور کمیته امداد از مشترکین وجه دریافت کرده و رسید ارائه داده 

است، بررسی موضوع در دستور کار مأموران آگاهی قرار گرفت.
ســرهنگ احمد کرمی افزود: کارآگاهان به محل های سرقت اعزام و از 
طریق تصاویر به دست آمده موتورسیکلت سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیس لب به اعتراف گشــود و بیان 
کرد با جعل رسید وجه صندوق صدقات منزل خود، به در خانه های یکی از 
مناطق باالی شهر قم مراجعه کرده و با معرفی خود به عنوان مامور کمیته 
امداد و سوء اســتفاده از کارت جعلی به تخلیــه 10 فقره صندوق صدقات 

مشترکین اقدام کرده است.
رئیس  پلیس آگاهی استان قم گفت: در نهایت نامبرده برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مرجع قضایی استان شد.
قصاص قاتل

کرمان- خبرگزاری فارس: دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت 
گفت: حکم قصاص »م.ش« که اقدام به قتل فجیع پدر و نامادری خود کرده 

بود، در زندان این شهر اجرا شد.
 مجید رســتمی افزود: قاتل به  دلیل اختالفات خانوادگی در مرداد ماه 
ســال گذشته اقدام به قتل پدر و نامادری خود در یکی از روستاهای بخش 

ساردوئیه از توابع شهرستان جیرفت کرده بود.
بــه گفته وی، حکم قصاص این قاتل پس از طی مراحل قانونی به اجرا 

درآمد.
انبار لوازم آرایشی در روستا

 ایالم - فارس: فرمانده انتظامی ایوان غرب اظهار داشــت:پس از کسب 
اطالع از انبار یک محموله لوازم آرایشــی قاچاق در این شهرستان، بررسی 

موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
سرهنگ علی عزیزیان افزود: پلیس محل انبار محموله قاچاق را در یکی 

از روستاهای اطراف شهرستان ایوان شناسایی کرد.
وی بیان داشــت: در بازرسی از محل انبار کاالهای قاچاق، 90 هزار قلم 

لوازم آرایشی بهداشتی کشف شد.
این مسئول گفت: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
کشف 28 هزار لیتر گازوئیل

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی مهرستان گفت: ماموران انتظامی 
این شهرستان هنگام گشــت زنی وکنترل خودروهای عبوری درمحورهای 
مواصالتی و نقاط آلوده مهرســتان، به تعداد 17 دستگاه خودرومشکوک و 

آنها را متوقف کردند.
سرهنگ اسماعیل منصوری افزود: ماموران در بازرسی از این خودروها 
موفق شدند 28 هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کنند، وی تصریح کرد: در 
این زمینه 72 نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضائی شدند.
توقیف 16 تن چوب 

رشــت - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی صومعه ســرا گفت: ماموران 
انتظامی »تولم شهر« هنگام گشت زنی در روستای »مرجغل« به یک دستگاه 

کامیون حمل چوب مشکوک و آن را متوقف کردند.
سرهنگ اردشیر آقاجانی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو موفق 
شدند 719 اصله چوب قاچاق از نوع توسکا به وزن 14 تن و 275 کیلوگرم 

کشف و ضبط کنند.
وی با بیان اینکه ماموران انتظامی دهســتان »مرکبه« صومعه سرا نیز 
بیش از 2 تن چوب قاچاق از یک خودروی نیسان کشف کردند. اظهارداشت: 
رانندگان 32 و 33 ســاله خودروهای مزبور بازداشــت و به مراجع قضایی 

معرفی شدند.
حفاری به قصد سرقت

رامهرمز- خبرگزاری فارس: دادستان عمومی و انقالب رامهرمز اظهار کرد: 
ســه متهم که پس از حفاری قصد سرقت میراث فرهنگی را داشتند توسط 

مأموران نیروی انتظامی این شهرستان دستگیر شدند.
علی رضا قاســمی ادامه داد: این افراد در یک  منزل شــخصی در حال 
حفاری با هدف سرقت میراث فرهنگی بودند که با دستور دادستانی دستگیر 

و تحقیقات از این افراد در شعبه بازپرسی در حال انجام است.
اتوبوس در آتش سوخت

دماوند- خبرگــزاری فارس: فرمانده پلیس راه دماوند- فیروزکوه اظهار 
کرد: یک دســتگاه اتوبوس شــرکت واحد در جاده دماوند محدوده منطقه 

چناران دچار آتش سوزی شد.
ســرهنگ علی نیک روش افزود: این اتوبوس که برای سرویس دهی در 
مســیر جاده دماوند در حال تردد بود به علت نقص فنی یکی از چرخ های 

آن آتش گرفت.
فرمانــده پلیس  راه دماوند- فیروزکوه با بیــان اینکه این اتوبوس بدون 
سرنشــین بود، گفت: پس از آتش ســوزی اتوبوس، راننده از آن خارج شد و 

آسیبی به او نرسید اما اتوبوس در آتش سوخت.
حمل سیگار خارجی قاچاق

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی استان قزوین اظهار داشت: ماموران 
انتظامی هنگام گشت زنی در عوارضی آزاد راه »قزوین- کرج«، به یک دستگاه 
خودروی پژو 405 مشکوک شده و دستور ایست صادر کردند اما راننده خودرو 

بدون توجه به دستور پلیس متواری شد.
سرتیپ مهدی محمودی افزود: ماموران فورا به تعقیب خودرو پرداختند 

و پس از طی مسافتی کوتاه آن را متوقف کردند.
 وی اظهار داشت: ماموران در بازرسی از این خودرو موفق شدند، 2 هزار 
نخ سیگار خارجی بدون مدرک معتبر قانونی را کشف و ضبط کنند.سرتیپ 
محمودی تصریح کرد: فرد دســتگیر شده با تشکیل پرونده اتهامی تحویل 

مراجع قضایی شد.
کشف 5 کیلو هروئین

بیرجند - خبرگزاری تســنیم: فرمانده انتظامی نهبندان اظهار داشت: 
مأموران انتظامی این شهرســتان هنگام پایــش خودروهای عبوری به یک 
دستگاه سواری پژو 405 که با سرعت باالیی در حال حرکت بود، مشکوک 

شدند و به آن دستور ایست دادند.
وی افزود: راننده خودرو به ایســت مأموران توجهی نکرد و متواری شد 
که در یک عملیات ضربتی خودرو توسط مأموران متوقف و در بازرسی از آن 

پنج کیلو و 420گرم هروئین کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان افزود: در این عملیات یک سوداگر 
مرگ دســتگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضائی معرفی شد.
گوسفندهای قاچاق به مقصد نرسیدند

ســرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی شــهر خاتم استان یزد گفت: 
ماموران مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی »هرات« این شهرستان هنگام 
پایش خودروهای عبوری به دو دســتگاه کامیون حامل احشام مشکوک و 

آنها را متوقف کردند.
ســرهنگ علیرضا صالحی افزود: ماموران در بازرسی از این دو کامیون 

تعداد 91 راس گوسفند فاقد مجوز بهداشتی را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان خاتم ارزش ایــن دام های قاچاق را 750 
میلیون ریال بیان کرد و افزود: در این رابطه دو نفر دستگیر و تحویل مراجع 

قانونی شدند.
سیگارهای خارجی آتش گرفت

کرمان - خبرگزاری تســنیم: بزرگتریــن محموله کاالی قاچاق دخانی 
استان کرمان به ارزش بیش از 3 میلیارد تومان با حضور جمعی از مسئوالن 

این استان به آتش کشیده شد.
بیش از 8 میلیون و 500 هزار نخ سیگار قاچاق با عبور از خیابان های شهر 

کرمان در منطقه دفن زباله های شهر کرمان به آتش کشیده شد.
دبیر کمیسیون مبارزه باقاچاق کاال و ارز استان کرمان گفت: این میزان 

سیگار قاچاق طی دوسال کشف و ضبط شده است.

دختر 8 ساله یک خانواده پناهجوی لبنانی 
در آلمــان در برابر 42 هزار یــورو به فروش 

گذاشته شد.
به گزارش سایت »لیبانون فایلز«، دختربچه یک 
خانواده لبنانی پناهجو دوشنبه 27 دی ، بر روی یک 

سایت فروش اینترنتی آگهی شده بود.
روزنامه آلمانی وستفالن پالت آورده است که این دختر 8 سال سن دارد 

و فرزند یک خانواده لبنانی و دارای یک برادر و یک خواهر است.
خانواده این دختر دو سال پیش به آلمان رسیده و درخواست پناهندگی 
کرده بودند. این خانواده هم اکنون در یک مرکز سکونت موقت پناهجویان در 

شهر »لونه« واقع در ایالت نوردراین- وستفالن آلمان مستقرند.
پلیس آلمان بالفاصله پس از انتشار آگهی از آن مطلع شده و به منزل دختر 
8 ساله می رود و واحد محل سکونت آن خانواده را کامال بررسی کرده است.

خانواده دختر نسبت به این آگهی اظهار بی اطالعی کرده اند.
پلیس می گوید به احتمال قوی این دختر 8 ساله خودش اقدام به آگهی 

کردن خود کرده بود.
پلیس آلمان بالفاصله اقدام به صدور دستور حذف آگهی از سایت کرد.

پس از این حادثه، تمامی فرزندان این خانواده از سوی پلیس در اختیار 
مرکز رسیدگی به امور جوانان آلمان قرار گرفتند.

مرکز رسیدگی به امور جوانان آلمان مدتی پس از دریافت کودکان، آنها 
را به خانواده خود تحویل داده اما بازجویی از خانواده آنها را آغاز کرده است.
به گفته مسئوالن سایت انتشار دهنده آگهی، دختر 8 ساله لبنانی در مقابل 
42 هزار دالر به فروش گذاشته شده اما کسی برای خرید آن تماس نگرفته بود.

زیســت شناســان تصویری از الرو نوعی 
شاپرک کمیاب را منتشــر کردند که شباهت 

حیرت آوری به موی سر ترامپ دارد!
به گزارش العالم، »وازریک نازاری«، زیست شناس 
کانادایی، در مقاله ای در یک نشــریه جانورشناســی 

گزارش کرده است که اخیر گونه ای از شاپرک )یا بید( را شناسایی کرده که 
تا پیش از این به عنوان گونه جدیدی از این حشــره شناســایی نشده بود. او 

برای این شاپرک نام دونالد ترامپ را انتخاب کرده است.
این زیست شناس در مقاله خود در نشریه علمی زوکیز ZooKeys نوشته 
است که این گونه جدید را هنگام بررسی شاپرک های گردآوری شده در مراکز 
علمی در کانادا و آمریکا مشاهده کرد و با بررسی دقیق آنها نتیجه گرفت که 

گونه جدیدی از شاپرک را شناسایی کرده است.
زیستگاه شاپرک دونالد ترامپ منطقه ای واقع در جنوب کالیفرنیا تا منطقه 
»باخای کالیفرنیا« در مکزیک است، یعنی همان محلی که آقای ترامپ گفته 

در نظر دارد در آن دیوار مرزی معروف خود را احداث کند.
عرض بال های این شاپرک حدود یک سانتیمتر و طول بدن او هم همین 
حدود است و بین جنس نر و ماده آن تفاوت چندانی از این نظر وجود ندارد.
کاشف این شاپرک گفته است که علت انتخاب نام رئیس جمهوری منتخب 
آمریکا برای این گونه جدید شــکل ظاهری سر این حشره است که وضعیت 

چینش پولک های آن به آرایش و رنگ موی ترامپ بی شباهت نیست.
معموال گونه های جدید جانداران به نام کاشــف آنها نامیده می شود هر 
چند گذاشتن اسامی دیگران، به خصوص مشاهیر روی جانوران و گیاهان تازه 
کشــف شده یا پرورش یافته هم رواج داشته است. به خصوص نامیدن انواع 
گل به نام بانوان سرشناس معمول بوده که به عنوان نمونه می توان به نوعی 

گل رز اشاره کرد که به نام الیزابت دوم، ملکه بریتانیا نامگذاری شده است.
ماه گذشــته، نشریه زوکیز گزارشی را در مورد شناسایی یک نوع ماهی 
بومی در هاوایی منتشر کرد که برای آن نام »اوباما« انتخاب شده بود. تاکنون 

هفت گونه جانوری به نام باراک اوباما نامگذاری شده است.

یک شــهروند آمریکایی پس از مشاجره 
لفظی با سازمان وسایل نقلیه موتوری، مالیات 
3 هزار دالری خود را با 300 هزار ســکه داخل 

چند فرغون پرداخت کرد.
بر اســاس گــزارش دیلی میل، ایــن تاجر اهل 

ویرجینیا، برای پرداخت مالیات خود، سکه ها را با پنج فرغون به اداره وسایل 
نقلیه موتوری برد.

این در حالی است که حتی دستگاه شمارش سکه از پس این کار برنیامد 
و خراب شد و کارمندان مجبور شدند دستی سکه ها را شمارش کنند و این 

کار بیش از هفت ساعت طول کشید.
ناراحتی »نیک استافورد«، از این اداره به زمانی بر می گردد که وی برای 
پرسیدن چند سؤال درباره پرداخت مالیات با این اداره تماس گرفت، اما پس 
از آن که یک ســاعت پشت خط معطل شــد، نتوانست با شخص مورد نظر 

صحبت کند.
طبق این گزارش، »استافورد« چند بار تالش کرد تا شماره مستقیم فردی 
که باید سؤاالتش را از وی می پرسید، به دست بیاورد اما کسی پاسخگوی او 
نبود.اســتافورد سه خودرو خریده بود و باید نشانی منزلش را ثبت می کرد تا 

بتواند مالیات آنها را بپردازد.
اما مشکل وی این جا بود که استافورد سه منزل در نقاط مختلف آمریکا 

داشت و نمی دانست کدام یک از نشانی ها را باید ثبت کند.
هیچ شخصی در اداره وسایل نقلیه موتوری، پاسخگوی او نبود. استافورد 
سپس از این اداره به دادگاه شکایت کرد و خواستار جریمه کارکنان آن شد، 

اما دادگاه دادخواست او را رد کرد.
وی ســپس به این شــیوه با جمع  آوری 5 فرغون سکه، اعتراضش را به 
این نشان داد. »استافورد« برای این کار 11 نفر را استخدام کرد تا سکه ها را 
جمع کنند و این کار 4 ساعت طول کشید و وی برای خرید فرغون ها حدود 

400 دالر هزینه کرد.
وزن این فرغون های پر از سکه تقریباً 720 کیلوگرم بود.

متخصص کودکان گفت: آلودگی هوا در دراز مدت 
می تواند سبب سرطان خون و ریه در کودکان شود.

معصومی اصل در ارتبــاط با تأثیر آلودگی هوا بر روی 
کودکان، به فارس گفت: تقریباً همه مشکالتی که آلودگی 
هوا برای بزرگســاالن ایجــاد می کند برای کــودکان نیز 

خطرآفرین است.
وی با اشــاره به اینکه آلودگی هــوا در کودکان دچار 
بیماری های قلبی و عروقی، حساســیت های ریوی و آسم 
بیشتر حائز اهمیت است، افزود: به خانواده ها توصیه می شود 
زمانی که هوا آلوده اســت از رفتن فرزندانشان به بیرون از 
منزل و قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا خودداری کنند.

به گفته این متخصص کودکان، آلودگی هوا می تواند در 
دراز مدت سبب بروز سرطان خون و ریه در کودکان و بروز 

آلرژی، خشکی  پوست، سوزش بینی و... در کوتاه مدت شود.
وی خاطرنشان کرد: افزایش مصرف لبنیات به ویژه شیر 
برای کاهش اثرات سمی مواد آالینده می تواند موثر واقع شود 

و والدین نباید از این مسئله غافل بمانند.
با »ماسک فیلتردار« نفس بکشید

متخصص گوش،  حلق و بینی نیز در پاسخ به اینکه آیا 
زدن ماســک های فیلتردار در روزهای آلوده می تواند موثر 
باشــد یا خیر، گفت: استفاده از ماسک توصیه می شود زیرا 
بســیاری از ذرات نمی توانند از ماســک عبور کنند اما این 
ماسک ها هم نمی توانند به صورت کامل از ورود مواد سمی 

به بدن جلوگیری کند.
صفا صمدزاده در خصوص عوارض تنفس طوالنی مدت 
در هوای آلوده، گفت: آلودگی هوا مشکالتی همچون گرفتگی 

گوش، سرگیجه، گلودردهای التهابی ایجاد می کند، همچنین 
نفس کشیدن در هوای آلوده می تواند در گرفتگی سینوس ها 

مؤثر باشد.
صمدزاده افزود: کســانی که آلرژی دارند با قرار گرفتن 
در آلودگی هوا بیماری آنها تشدید می شود و افراد سالم نیز 

دچار مشکل خواهند شد.
آلودگی هوا سبب خشکی چشم و کاهش دید می شود

یک متخصص چشم نیز، قرمزی، سوزش و ریزش اشک 
را از نشــانه های تاثیر آلودگی هوا بر روی چشم برشمرد و 
گفت: کاهش کیفیت دید و خشکی چشم از عوارض آلودگی 

هوا بر روی چشم است.
ذاکر محمــدی در ارتباط با آلودگی هوا و بیماری های 
چشــمی اظهار داشت: هر نوع آلودگی در هوا می تواند روی 

محیط چشم اثر گذارد و قرنیه، شبکیه و... را درگیر سازد. 
وی افزود: چشم هرچند کمتر از قلب و ریه تحت تاثیر 
آلودگی است ولی باید توجه داشت که اعضای بدن انسان از 
هم جدا نیست و در زمان آلودگی هوا کاهش اکسیژن رسانی 
بــه رگ های خونی را خواهیم داشــت که این مســئله بر 

سرخرگ هایی که بر چشم اثر می گذارد بی تاثیر نیست. 
این متخصص چشــم توصیه کرد: افــراد و گروه های 
حســاس در روزهای آلوده کمتر در فضای باز قرار گیرند و 
افراد دارای مشکل چشمی در آلودگی هوا شست وشوی لبه 

پلک با شامپوی بچه و آب ولرم را انجام دهند.
گفتنی است، کیفیت هوای تهران دیروز که به عنوان روز 
هوای پاک نام گرفته بود برای سومین روز مستمر در شرایط 

ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

روز هوای پاکی که آلوده بود

 بیماری خون و ریه ارمغان هوای آلوده برای کودکان

آموزش و پرورش شهر تهران اعالم کرد: توزیع 
شــیر در تمام مدارس تهــران از هفته آینده آغاز 

می شود.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و 
پرورش شهر تهران، توزیع شیر، از شنبه دوم بهمن ماه بین 
تمام دانش آموزان و کارکنان شاغل در همه مقاطع دوره اول 

و دوم دولتی و غیردولتی شروع می شود.
گفتنی اســت، توزیع شیر هر ساله در مهر و آبان بین 
دانش آموزان آغاز می شد اما امسال به علت عدم اختصاص 
بودجه در زمان مقرر، با تأخیر انجام می شــود، ضمن اینکه 
در شرایط هوای آلوده پایتخت و کالن شهرها، لزوم  توزیع 
شــیر بین دانش آموزان برای کم شدن آسیب های ناشی از 

آلودگی هوا بیش از پیش احساس می شود. 

در طول ٩ ماهه سال جاري، سه هزار و 44٧ 
جلد گواهینامه در سراسر کشور به دلیل رسیدن 
صاحبانشان به مراحل مختلف محرومیت، ضبط 

شده است. 
رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا با اعالم این 
خبر به ســایت راهور، افزود: تهران بزرگ با 500 جلد 
بیشــترین تعداد گواهینامه های ضبط شده را به خود 
اختصاص داده است، همچنین استان اصفهان با ضبط 
418 جلد گواهینامه  و استان مرکزي با ضبط 222 جلد 

گواهینامه در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
ســرهنگ کرمی اسد در پاسخ به اینکه محرومیت 
از رانندگي چه مراحلي دارد، توضیح داد: ســه مرحله 

وجود دارد. در مرحله اول، اگر متخلف به دلیل تخلفات 
20گانه، 30 نمره منفي کســب کند به مدت ســه ماه 
حق رانندگي ندارد، اما بعد از سه ماه با پرداخت جریمه 
مربوط مجددا مي تواند وارد چرخه ترافیک شــود. اگر 
مجددا 25 نمره منفي کسب کند وارد مرحله دوم شده 
و به مدت ٦ ماه از رانندگي محروم مي شــود و بعد از ٦ 
ماه، باز با پرداخت جریمه مربوط مي تواند فرصتي براي 

رانندگي داشته باشد.
به گفته  وی، اگر راننده بازهم قوانین را رعایت نکند 
و 20 نمره منفي کسب کند وارد مرحله سوم شده و بعد 
از کسب این 20 نمره، گواهینامه اش باطل مي شود و تا 

یک سال حق رانندگي نخواهد داشت.

آغاز توزیع شیر در مدارس 
پایتخت از هفته آینده

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا  خبر داد

ضبط ٣٥٠٠ جلد گواهینامه در ٩ ماهه امسال

همدان- خبرنگار کیهان:
معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ستاد اقامه 
نماز کشور گفت: تهران یکی از فقیرترین استان های 

کشور از لحاظ تعداد مسجد است.
منصور ســرگزی افزود: در برخی مناطق استان تهران 
دسترسی مردم به مسجد با مشکل مواجه است. وی با اشاره 
به تصمیمات گرفته شــده در اجالس سراسری نماز گفت: 
براساس مصوبات این اجالس مجمع خیرین مسجدساز در 
کشور تشکیل و فعال شد و ساالنه مساجد متعددی در نقاط 
مختلف با پیگیری این مجمع ساخته می شود. وی با اشاره به 

وجود 70 هزار باب مســجد در کشور بیان داشت: با اجرای 
طرح احیاء نماز صبح مساجد، تحت عنوان »سفیران صبح« 
هم اکنون در دو هزار و ٦00 مســجد، اقامه نماز صبح از سر 
گرفته شده است.سرگزی خاطرنشان ساخت: همچنین طرح 
منهاج در 320 بازار کشور با هدف شرکت بازاریان در نمازهای 
جماعت و طرح آموزش 12 هزار پرستار با هدف راهنمایی 
بیماران دارای وضعیت های خاص، جهت اقامه نماز به موقع 

در بیمارستان ها، از سوی این ستاد به اجرا درآمده است.
وی تاکید کرد: در همه فضاهای اداری کشــور، فضای 
مناســب برای اقامه نماز جماعت وجــود دارد و این امر با 

استقبال کارمندان مواجه می شود. معاون فرهنگی، آموزشی و 
پژوهشی ستاد اقامه نماز کشور، اظهار داشت: طرح مدیریت 
کالن مســجد به پیشنهاد ستاد اقامه نماز کشور تهیه شده 

است و هم اکنون در حال بررسی برای اجرا است.
وی افزود: اجالس سراسری نماز تاکنون در 20 استان 
کشور برگزار شده و 11 استان باقی مانده تا یک دوره برپایی 

آن کامل شود.
وی افزود: با وجود 70 هزار باب مسجد در کشور هنوز 
به احداث هزاران مســجد در اقصی نقاط ایران و توســعه و 

تجهیز مکان هایی برای اقامه نماز نیاز داریم.

معاون ستاد اقامه نماز کشور:

تهران یکی از فقیرترین استان های کشور از لحاظ تعداد مسجد است

مأموریت کوآد کوپتری که عصر روز دوشنبه در 
منطقه ممنوعه در حال پرواز بود، تصویر برداری برای 
تهیه تیزر تبلیغاتی یک شرکت فیلم سازی بوده است.

به گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس، براساس تحقیق 
و بررســی های اولیه صورت گرفته از سوی پلیس، صاحب 

وسیله پرنده شناسایی شده است.
این فرد در تحقیقات اعالم کرد: پرواز این وسیله برای 
تصویر برداری برای تهیه تیزر تبلیغاتی توسط یک شرکت 
فیلم سازی بوده که بررسی های تکمیلی درحال انجام است.

گفتنی اســت، پرواز هرگونه وســیله پرنــده برای هر 
منظوری )تصویربرداری، فیلم برداری، مســتند سازی و...( 

منوط به اخذ مجوز از مراجع ذی صالح قانونی است.
عصر دوشنبه گذشته صدای شلیک ممتد ضد هوایی 
در منطقه مرکزی تهران به گوش رســید که باعث تعجب 
بسیاری از مردم شد. پس از آن بود که علت این شلیک ها 

رؤیت یک کوآد کوپتر در منطقه ممنوعه اعالم شد.

طی تحقیقات پلیس مشخص شد

تهیه تیزر تبلیغاتی با »کوآد کوپتر« 
رؤیت شده در منطقه ممنوعه

هیئت عمومی دیوان عدالــت مصوبه ای که به 
موجب آن 6266 هکتار از اراضی به محدوده منطقه 

آزاد تجاری انزلی افزوده شده بود را ابطال کرد.
بــه گزارش روابــط عمومی دیوان عدالــت اداری، به 
موجب یکی از دستور جلســات 28 دیماه هیئت عمومی 
دیوان عدالت، سازمان بازرسی کل کشور با طرح شکایت از 
مصوبه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری که به موجب آن 
مساحت ٦2٦٦ هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی 
از اراضی محدوده همجوار به آن افزوده شده بود، خواستار 

ابطال این مصوبه شد.
براساس ادعای سازمان بازرسی، در این افزایش محدوده 
تعرض و دســت اندازی به تاالب انزلی و پارک ملی بوجاق 

صورت گرفته است.
هیئــت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بحث و 
بررسی به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد: با توجه به 
اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، که در این 
اصل آمده اســت »در جمهوری  اسالمی، حفاظت  محیط 
زیســت  که  نسل  امروز و نســل های  بعد باید در آن  حیات  
اجتماعی  رو به  رشدی  داشته  باشند، وظیفه  عمومی  تلقی  
می شــود. از این  رو فعالیت هــای  اقتصادی  و غیر آن  که  با 
آلودگی  محیط زیست  یا تخریب  غیر قابل  جبران  آن  مالزمه  
پیدا کند، ممنوع  اســت« و همین طور طبق مادتین 2 و 3 
قانون حفاظت از محیط زیســت، اوالً تعیین مناطق پارک 
ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی 
حفاظت محیط زیســت می باشد لذا مقام واضع در مصوبه 
مورد شــکایت خارج از حدود اختیارات است و ثانیاً اینکه 
داخل شــدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت شــده 
انزلی مطابق مادتیــن 4 و 5 قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد تجاری، مســتلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و 
منطقه حفاظت شده از شورای عالی محیط زیست خواهد 
بود که مخالف با بند )ب( ماده 3 قانون شــکار و صید بوده 
اســت بنابراین با قرار گرفتن زیستگاه حیات وحش با افراد 
غیر متجانس با محیط زیست تخریب بیشتر زیستگاه های 
حساس کشور را به همراه خواهد داشت و لذا هیئت عمومی 
با اعمال ماده 12 و 84 قانون تشــکیالت و آئین دادرسی 

دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور را ابطال کرد.

سازمان غذا و دارو در اطالعیه ای اسامی برخی 
اقالم آرایشی و بهداشتی غیرمجاز را اعالم کرد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان غذا و دارو، شامپو با 
نام تجاری  Subaru، کرم دســت و صورت با نام تجاری  
Aloe cream  و پاک کننــده و لکــه برکاغذ دیواری- رنگ 
 ARAMIS با نام تجاری HOGER روغن - رنگ آکرولیک واحد
به علت نداشتن مجوزهای الزم غیرمجاز شمرده می شوند.

همچنین خط چشــم »پنه لوپه« به دلیل جعل پروانه 
ساخت محصول متعلق به خط چشم »نارون« تولید کارخانه 
کاج تهران و نیز کرم پودر »بی کی« با نام تجاری »بوکاژ« 
به همان دلیل جعل مجوز کرم پودر نیمه جامد »بی کی« 
که به شرکت »بهشت کیمیا« تعلق دارد مشمول محصوالت 

غیرمجاز می شود.
ســازمان غذا و دارو از مصرف کنندگان خواسته است 
در صورت مشــاهده فرآورده های نامبرده در بازار مراتب را 
از طریق شــماره تلفن ٦٦4055٦9 به اطالع این سازمان 
برسانند یا به نزدیکترین معاونت غذا و داروی دانشگاه های 
علوم پزشــکی سراســر کشــور مراجعه کنند تا نسبت به 

جمع آوری آنها  از بازار اقدامات الزم صورت گیرد.

با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

62٠٠ هکتار اراضی محیط زیست 
از تصرف مناطق آزاد خارج شد

سازمان غذا و دارو اعالم کرد

اسامی برخی فرآورده های 
آرایشی و بهداشتی غیرمجاز

سازمان هواشناسی اعالم کرد از یکشنبه  آینده 
به واسطه ورود یک توده هوای نسبتاً سرد، دمای 
هوا در اغلب نقاط کشور کاهش یافته و بیشینه دما 

در برخی مناطق به زیر صفر می رسد.
  مدیر پیش بینی و هشدار  سازمان  هواشناسی از ورد 
تدریجی توده هوای نســبتاً سرد طی روزهای یک شنبه 
تا چهارشــنبه  هفته آینده به کشور خبر داد و  افزود: بر 
این اساس از روز یکشنبه تا سه شنبه آینده در آذربایجان 
شــرقی، آذربایجان غربی و اردبیل، گیــالن، مازندران و 
گلســتان کاهش 3 تا ٦ درجه ای دما و در کردســتان و 

کرمانشاه کاهش3 تا 5 درجه ای دما را خواهیم داشت.
به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، 
احد وظیفه گفت: از دوشنبه تا چهارشنبه آینده در خراسان 
شــمالی و خراسان رضوی کاهش 7 تا 12 درجه ای، در 
اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کرمان و خراسان جنوبی 
کاهش 4 تا 8 درجه و از یکشــنبه شب تا چهارشنبه در 
تهران، البرز، قزوین، سمنان و قم کاهش 3 تا ٦ درجه ای 
پیش بینی شده است.وظیفه با بیان این که در مدت زمان 
یاد شده، بیشینه دمای هوا در مناطق واقع در شمال غرب، 

شــرق و به ویژه شمال شرق کشور به زیر صفر درجه نیز 
خواهد رسید، توصیه کرد: برای تامین حامل های سوخت 

و انرژی اقدامات الزم به کار گرفته شود.
همچنین ســازمان هواشناســی اعالم کرد بر اساس 
تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی عالوه بر 
کاهش دمای هوا طی روزهای یکشنبه تا چهارشنبه هفته 
آینــده، برای امروز بعد از ظهر رگبار باران گاهی با رعد و 
برق و وزش باد در هرمزگان بویژه در شــرق استان، نیمه 
شمالی بوشهر، جنوب غرب سیستان و بلوچستان و بارش 
برف و باران در لرستان، کهگیلویه و بویر احمد، شمال و 
شرق خوزستان، شمال و غرب فارس و نیمه جنوبی کرمان  
و برای فردا رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد در 
هرمزگان بویژه درنیمه شرقی استان و تنگه هرمز، سیستان 
و بلوچستان و بارش برف و باران در فارس و کرمان پیش 
بینی می شود. دراین مدت بارش برف موجب لغزندگی و 
کاهش دید افقی در جاده های کوهستانی زاگرس و اختالل 

در تردد جاده ای این مناطق خواهد شد.
روز جمعه نیز سواحل غربی دریای خزر بارش پراکنده 

خواهد داشت.

بارش برف و باران در برخی مناطق طی امروز و فردا

هفته سردی در راه است

 رئیس  شــعبه دوم دادگاه کیفری یک یزد گفت: 
حکم 2 بار قصاص نفس بابت 2 فقره قتل عمدی،  2 بار 
حبس ابد بابت معاونت در قتل و مجموعا 246ســال 
حبس و 5٩4 ضربه شــالق برای قاتالن زرگر یزدی 

صادر شد.
علی محمد شــهیدی فر  افزود: متهــم ردیف اول این 
جنایت که توسط 2برادر صورت گرفت، برادر بزرگتر بود که 
بابت 2 فقره قتل عمد به 2بار قصاص نفس محکوم شــد و 
در مجموع 130 سال و ٦ ماه نیز حبس به واسطه جرائمی 
همچون معاونت در سرقت حدی، سه فقره آدم ربایی، ایجاد 
جرح با چاقو، سرقت موتورسیکلت، شروع به اقدام به قتل، 
خرید و نگهداری ســالح گرم و ســرقت مقــرون به آزار و 

همچنین مشــارکت در جنایت بر میت محکوم شد.وی به 
محکومیت به شالق و پرداخت دیه این متهم نیز اشاره کرد 
و اظهار داشــت: دیه بابت ایراد جراحت و 99 ضربه شالق 
جهت مشــارکت در ســرقت مقرون به آزار و همچنین 99 
ضربه شــالق بابت مشارکت در جنایت بر میت و همچنین 
پرداخت دیه نیز حکم دیگر جرائم این متهم بوده است.این 
مقام قضایی از صــدور 2 فقره حبس ابد برای متهم ردیف 
دوم که برادر کوچکتر دخیل در این جرائم اســت خبر داد 
و گفت: این متهم نیز به 2 فقره حبس ابد بابت معاونت در 
قتل محکوم شده است و 115سال و ٦ ماه حبس نیز بابت 
سایر جرائمی همچون غصب عنوان مأمور نیروی انتظامی، 
ســه فقره آدم ربایی، معاونت در شروع به قتل، مشارکت در 

سرقت مقرون به آزار و بابت نگهداری و حمل سالح گرم به 
عنوان حکم این متهم صادر شد.

وی قطع چهار انگشــت بابت 2 فقره ســرقت حدی را 
نیز از دیگر موارد محکومیت این متهم برشمرد و گفت: در 
مجموع 297 ضربه شالق بابت چند مورد سرقت و همچنین 
مشارکت در جنایت بر میت و همچنین پرداخت دیه از دیگر 

محکومیت های این متهم است.
شهیدی فر یادآور شد: حکم صادره قابل اعتراض بوده و 
پس از تأیید دیوانعالی کشــور حکم قصاص در مالعام اجرا 
خواهد شد.در اواخر شهریور ماه گذشته یکی از زرگری های 
یزد مورد دســتبرد قرار گرفت که این سرقت با برنامه ریزی 
دقیق قبلی انجام شد و صاحب طالفروشی نیز به قتل رسید.

قصاص نفس، حبس ابد و 246 سال حبس برای قاتالن زرگر یزدی

رئیس  اورژانس و فوریت های پزشکی دشتستان 
گفت: براثر حادثه نشــت گاز در مجموعه نفت 
نرگسی دشتستان از توابع استان بوشهر سه نفر 
کشــته و دو نفر نیز مصدوم و راهی بیمارستان 

شدند.
مهدی فروزان کمالی در گفت و گو با ایرنا، افزود: این 
حادثه ساعت 11 صبح در این مجموعه رخ داد و سه نفر 

از کارکنان شرکت بهره برداری نفت نرگسی 32 ساله، 35 
ساله و 30 ساله در محل کار فوت کردند.

وی یادآورشــد: دو نفر دیگر نیز 50 ساله و 27 ساله 
دچار گاز گرفتگی شــده اند که با اورژانس 115درمانگاه 
دالکی به بیمارستان شهید گنجی برازجان اعزام شدند.

فروزان کمالی تصریح کرد: دو مصدوم حادثه در حال 
حاضر در بیمارستان بستری هستند.

رئیس کالنتری 131 شــهرری از دستگیری پنج 
عضو باند سرقت لوازم داخلی خودرو و اعتراف این 
متهمان به 160 فقره سرقت و موبایل قاپی در شهرری 

و نازی آباد خبر داد.
به گزارش مهر، سرهنگ محمد کالوسی گفت: با وقوع 
سرقت های متعدد لوازم داخلی خودرو در محدوده شهر ری 
و اطــراف آن، ماموران انتظامی کالنتری های 131، 172 و 
1٦7 سرکالنتری نهم ضمن حضور در محدوده استحفاظی 

خود به بررسی و کنترل افراد مشکوک پرداختند.
کالوسی افزود: در بررسی های انجام شده مشخص شد 
که پنج تن از اعضای یک باند ســرقت لوازم داخلی خودرو 
با همدستی یکدیگر اقدام به سرقت کرده و ضمن پرسه در 

بخش های مختلف این محله ها اقدام به سرقت لوازم داخلی 
خودرو می کنند.

وی ادامه داد: با شناسایی این متهمان نتیجه تحقیقات 
در اختیار مقام قضائی قرار گرفت و متعاقبا دستور بازداشت 
متهمان صادر و تیمی از ماموران با هماهنگی های انجام شده 

به محل اختفای متهمان اعزام شدند.
به گفته رئیس کالنتری 131 شهر ری، طی یک عملیات 
ضربتی هر پنج متهم بازداشــت و در بازرســی از مخفیگاه 
متهمــان 108 دســتگاه پنل ضبط و 21 دســتگاه ضبط 
خودرو کشــف شد؛ همچنین متهمان به 150 فقره سرقت 
لوازم داخلی خودرو در محدوده شهرری و 10 فقره موبایل 

قاپی در محدوده نازی آباد اعتراف کردند.

سخنگوی آتش نشانی تهران گفت: 15 دانشجو که 
بر اثر حریق در خوابگاه دانشجویی در خیابان 16 آذر 
در میان دود و آتش گرفتار شده بودند، نجات یافتند.
ســیدجالل ملکــی به تســنیم گفت: بامــداد دیروز 
آتش ســوزی در یک ســاختمان  واقع در خیابان انقالب، 
خیابان 1٦ آذر به سامانه 125 اعالم و مأموران دو ایستگاه 
آتش نشانی همراه با خودروی تنفسی و نردبان هیدرولیکی 

به محل حادثه اعزام شدند.
ملکی ادامه داد: با حضور آتش نشانان در محل مشاهده 
شد طبقه منفی یک خوابگاه دانشجویی پنج طبقه )انباری 
خوابگاه( دچار حریق شده، آتش کامال شعله ور و دود ناشی 
از آن طبقات باالیــی را فراگرفته بود.وی افزود: گروهی از 
آتش نشــانان به زیرزمین رفتند و موفــق به مهار آتش و 
جلوگیری از ســرایت آن به ســایر قسمت های ساختمان 
شدند و همزمان گروهی دیگر از آتش نشانان به جستجو در 
طبقات باالیی خوابگاه پرداختند و در نهایت 15 دانشــجو 
که در میان دود و آتش گرفتار شده بودند را به سالمت به 
بیرون از خوابگاه هدایت کردند.سخنگوی سازمان آتش نشانی 
تهران با بیان اینکه در این حادثه مورد مصدومیتی نداشتیم، 
خاطرنشــان کرد: خوابگاه های دانشــجویی همواره باید از 
وضعیت ایمنی مناسبی برخوردار باشند و به سیستم های 

اتوماتیک اطفای حریق مجهز شوند.

4 کارگر در روستای وادان دماوند در اثر خفگی 
با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست دادند.
بر اســاس این گزارش 5 کارگر تبعه افغانستان و 
پاکســتان در ساختمان نیمه کاره ای واقع در روستای 
وادان بخش مرکزی شهرستان دماوند مشغول کار بودند 
که به علت نشت گاز منوکسید کربن دچار خفگی شدند. 
پس از اعزام امدادگران به محل حادثه با پیکر بی جان 3 
کارگر مواجه شدند. 2 کارگر نیز توسط عوامل امدادی 
به بیمارستان اعزام شدند که یک نفر دیگر از کارگران 
در بیمارستان فوت و نفر پنجم نیز تحت مراقبت های 

ویژه درمانی قرار گرفت.

رئیس  مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: بر اثر واژگونی 
یک دســتگاه اتوبوس در محور رفسنجان - کرمان 
)کمربندی سرچشــمه( 6 نفر کشته و 16 نفر دیگر 

مصدوم شدند.
سیدمحسن مرتضوی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
هشت دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس از 
سوی مرکز اورژانس 115 به همراه سایر نیروهای امدادی 
برای رســیدگی به وضع مصدومان در محل حادثه حضور 
یافتند.وی تصریح کرد: مصدومان به بیمارســتان علی ابن 

ابیطالب )ع( رفسنجان اعزام شدند.
مرتضوی گفت: این اتوبوس از یزد راهی ایرانشــهر در 
استان سیســتان و بلوچستان بود که شامگاه سه شنبه در 

کیلومتر 15 محور رفسنجان- کرمان واژگون شد.
علت این حادثه در دست بررسی است اما گفته می شود 

عدم توجه راننده به جلو علت وقوع حادثه بوده است.

15 دانشجو از میان دود و آتش نجات یافتند

حریق بامدادی 
در خوابگاه دانشجویی

نشت گاز در دشتستان بوشهر ٣ کشته برجا گذاشت

اعتراف به 160 فقره سرقت

باند سرقت لوازم خودرو و موبایل قاپی منهدم شد

واژگونی اتوبوس در محور
 رفسنجان - کرمان 6  قربانی گرفت

مرگ 4 کارگر در اثر 
خفگی با گاز منوکسید کربن


