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تصادف مرگبار
همــدان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه  اســتان همدان گفت: بر اثر 
برخورد یک دســتگاه خودروی ســواری تیبا با پراید در گردنه اسدآباد، سه 

عضو یک خانواده جان خود را از دست دادند.
سرهنگ رضا عزیزی افزود: راننده خودروی سواری تیبا به دلیل داشتن 
ســرعت غیرمجاز در سراشیبی گردنه اسدآباد نتوانست وسیله نقلیه خود را 
کنترل کند و موجب چرخش این وســیله نقلیه به دور خود و ورود به مسیر 

عبوری خودروهای خط مقابل شد.
وی ادامه داد: خودروی سواری پراید که از سمت همدان به کرمانشاه در 
حال تردد بود با خودروی تیبا برخورد کرده و 3 تن از سرنشینان پراید جان 

خود را در این سانحه از دست دادند.
دریا جان یک زوج را گرفت

ساری- خبرنگار کیهان: سخنگوی اورژانس و فوریت های پزشکی مازندران 
از غرق شدن زوج تهرانی در ساحل چلندر نوشهر خبر داد.

ذکریا اشکپور گفت: همزمان با تعطیالت تاسوعا و عاشورای حسینی این 
زن و شــوهر در حین آب تنی به علت عدم آشــنایی با فن شنا در آب غرق 
شدند، اجساد این زوج پس از تشکیل پرونده به پزشکی قانونی انتقال داده شد.

برخورد خودرو با رفتگر
یاســوج- ایسنا: سرپرست شهرداری شهرستان یاسوج از زیرگرفتن یک 

رفتگر توسط راننده بی احتیاط در این شهرستان خبر داد.
آذر صفایی گفت: یک رفتگر شــهرداری یاسوج در حین انجام وظیفه و 
نظافت شــهر توسط یک دســتگاه خودرو در میدان انقالب زیرگرفته شد و 

راننده خاطی متواری شد.
وی اضافه کرد: این رفتگر در دم و در صحنه حادثه جان خود را از دست 

داد.قابل ذکر است که راننده خاطی خود را به پلیس معرفی کرده است.
کشف 700 کیلو تریاک

بوشهر- ایرنا: روابط عمومی اداره کل اطالعات استان بوشهر اعالم کرد: با 
انجام اقدام های اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان)عج( در این استان و یکی 

از استان های همجوار 700 کیلوگرم تریاک کشف شد.
براســاس این گزارش این میزان مواد مخدر با انجام اقدام های اطالعاتی 
و عملیاتی ســربازان گمنام امام زمان)عج( در یکی از شهرستان های جنوبی 

استان بوشهر کشف شده است.
این محموله پس از بارگیری از یکی از مناطق شرق کشور از مسیر دریایی 
به جنوب استان بوشهر ارسال تا از راه زمینی به یکی از استان های کشور منتقل 
و برای توزیع در درون کشور تحویل اعضای باند شود.در این ارتباط یک متهم 

دستگیر و خودروهای حامل محموله نیز توقیف شده است.
دستگیری قاتل

بوشــهر- خبرنگار کیهان:فرمانده انتظامی بوشــهر گفت: پلیس 
از وقوع درگیری منجر به قتل در منزلی مســکونی در محله سرتل 

بوشهر مطلع شد.
ســرتیپ خلیل واعظی افزود: بالفاصله ماموران کالنتری 13 بوشــهر به 
منــزل مورد نظر اعزام که فردی به هویــت »ر.س« به منظور عوض کردن 
مسیر تحقیقات به پلیس گفت که برادرش به هویت »ج.س« بر اثر درگیری 

با سارقان زخمی و به قتل رسیده است.
وی بیان کرد: با بررســی میدانی محل حادثه مشاهده شد مقتول بر اثر 

ضربات متعدد چاقو در کتف، کمر و شکمش فوت کرده است.
این مقام ارشد پلیس بیان کرد: پس از بررسی های پلیسی و اطالعاتی و 
جمع آوری مســتندات الزم، پلیس 4 ساعت پس از حادثه برادر مقتول را به 

عنوان مظنون دستگیر کرد.
تیراندازی 2 مجروح گرفت

قم- مهر:  معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی استان قم از زخمی شدن 
دو نفر در قم بر اثر تیراندازی خبر داد.

سرهنگ احمد صادقی گفت: در این حادثه که در بلوار یادگار امام به وقوع 
پیوست دو نفر که پدر و پسر بودند با سالح گرم زخمی شدند.

وی افزود: این حادثه در پی اختالف بین دو خانواده به وقوع پیوست.
دستگیری متجاوزان مرزی

تایباد- خبرنگار کیهان- فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: با تالش 
مرزداران هنگ مرزی تایباد 30 متجاوز مرزی توســط مرزداران خراســان 

رضوی دستگیر شدند.
سرتیپ ماشاءاهلل جان نثار افزود: مرزداران هنگ مرزی تایباد در گروهان 
مــرزی معدن گل بانو با انجام عملیات پاکســازی مناطق آلوده 46 کیلوگرم 
موادمخدر از نوع هروئین کشــف کردند. وی اضافه کرد: جان برکفان مرزبان 

در رابطه با دستگیری 30 متجاوز یک رابط ایرانی را نیز دستگیر کردند.
تصادف با خرس

نوشهر- ایرنا: رئیس اداره حفاظت محیط زیست نوشهر گفت که یک توله 
خرس عصر یکشنبه براثر برخورد با یک دستگاه خودرو در جاده سخت گذر 

و کوهستانی کجور تلف شد.
کامبیز محسن سلطانی افزود: درپی گزارش های مردمی و نیز انتشار فیلمی 
در فضای مجازی مبنی بر اینکه چنین حادثه ای پائین تر از روستای خاچک رخ 
داده است بالفاصله کارشناسان و پزشک مربوطه به این منطقه اعزام شدند که 
آثار خونریزی و خطوط ترمز برجا مانده خودرو روی آسفالت را مشاهده کردند.
وی ادامه داد: کارشناســان پس از معاینه توله خرس که حدود یک سال 
داشت، پی بردند که حیوان به علت شدت جراحت از سمت چپ بدن و ناحیه 
ســر در برخورد با خودرو مرده و عالئم و آثار حیاتی ندارد به گونه ای که امعا 

و احشای این حیوان توسط سگ ها و سایر گوشتخواران دریده شده است.
نجات 4 مفقود

گلستان- فارس: مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گلستان گفت: پس 
از هشت ســاعت تالش بی وقفه امدادگران و نجاتگران چهار مفقود شده در 

آبشار »گل بن« در ارتفاعات گرگان پیدا شدند.
حسین احمدی اظهار کرد: صبح روز یک شنبه خبر مفقودی چهار نفر در 
ارتفاعات گرگان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هالل احمر اعالم 
شد.وی تصریح کرد: تیم واکنش سریع جمعیت هالل احمر در قالب یک تیم 

به منطقه اعزام و به جست وجوی مناطق موردنظر پرداختند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان گفت: پس از هشت ساعت تالش 
بی وقفه امدادگران و نجاتگران افراد موردنظر در آبشار گل بن گرگان پیدا شدند.

قربانی بی احتیاطی
اهواز- باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
گتوند از مرگ جوان گتوندی براثر اصابت گلوله به ســر وی خبر داد. یوسف 
بهداروندی گفت: این جوان به اتفاق دوستان خود به یک موسسه کشاورزی 
در گتوند رفته بود و به دلیل بی اطالعی از پر بودن سالح شکاری براثر شلیک 
گلوله و اصابت آن به ســر وی، این فرد جان باخت.جسد این جوان 28 ساله 

پس از انتقال به بیمارستان گتوند به سردخانه منتقل شد.
مصدومیت براثر ریزش سن

بندرعباس- ایسنا: در جریان مراسم شام غریبان در هیئت علی اصغر در 
شهســوار بندرعباس ســه نفر از عزاداران به دلیل ریزش سن تخته ای راهی 
بیمارستان شدند.رئیس بیمارستان خلیج فارس بندرعباس گفت: یکی از سه 
مصدومی که در یکی از هیئت های عزاداری مجروح شده بود دچار قطع نخاع 
شده است.غالمعباس مؤمنی افزود: وضعیت عمومی دو مصدوم دیگر مناسب 

بوده که بعد از اقدام پزشکی مرخص شدند.
کشف مواد مخدر

کرمان- تسنیم: جانشین فرماندهی انتظامی استان کرمان از کشف 352 
کیلو و 560 گرم تریاک در درگیری با سوداگران مرگ خبر داد.

ســرهنگ ناصر فرشــید گفت: درپی شناســایی یک باند مسلح قاچاق 
موادمخــدر، پس از رصــد اطالعاتی از محل تردد اعضای این باند در منطقه 
چهل منی واقع در محور قلعه گنج به کهنوج، به دو دستگاه خودروی پژو که 
درحال انتقال مواد مخدر بودند دســتور ایست داده شد ولی آنها بی توجه به 
فرمان ایست اقدام به فرار کردند.وی اضافه کرد: مأموران پلیس در یک اقدام 
ضربتی و تعقیب و مراقبت موفق شدند قاچاقچیان را دستگیر کنند. وی ادامه 
داد: در این عملیات دو سوداگر مرگ دستگیر و مقادیری فشنگ جنگی نیز 

کشف و خودروی پژو نیز توقیف شد.

تحقیقات نشان می دهد طی یک سال 
گذشته ۳۹ هزار نفر به تعداد مبتالیان به 
بیماری ایدز در پاکســتان اضافه شده و با 
ادامه ایــن روند تعداد بیماران از مرز ۱۳2 

هزار نفر گذشته است.

قتل   از شمار  منتشر شــده  آمارهای 
در کشــور آمریکا نشان می دهد، چاقو به 
عنوان سالح سرد 5 برابر بیشتر از سالح 
گرم در نزاع های خیابانی مورد اســتفاده 

قرار می گیرد.
به گزارش فارس، بر اساس داده های اداره تحقیقات فدرال، چاقو 
آلت قتاله ای است که به راحتی در آمریکا فروخته می شود و هیچ قانونی 

هم برای منع خرید و فروش این نوع سالح وجود ندارد. 
نتیجه تحقیقات مشــخص کرد، شمار زیادی از قتل هایی که به 
وسیله چاقو و سالح سرد رخ می دهند بدون برنامه ریزی و قصد قبلی 
هستند، اما در دسترس بودن آنها عامل اصلی وقوع یک جنایت بوده 
اســت و ضارب بدون آنکه فکر کند و قادر به تصمیم گیری باشد، در 

لحظه  درگیری از سالح خود استفاده کرده است.
طبق آمار جرم و جنایت از اداره تحقیقات فدرال )FBI(، ســالح 
سرد بسیار بیشتر از اسلحه  در نزاع های خیابانی و درگیری های گروهی 

استفاده می شود. 
این اداره تأکید می کند که عدم منع قانون استفاده از سالح سرد 
موجب شده است تا چاقو چند برابر بیشتر از اسلحه در درگیری های 

خیابانی مورد استفاده قرار گیرد. 
آمارها نشان می دهد، چاقو جان بیش از 2 هزار شهروند عادی را 
در سال 2016 گرفته است؛ ضعف قانون برای حمل سالح سرد موجب 

افزایش آمار قتل بر اثر چاقو شده است. 
با تکیه بر آمار منتشر شده، در سال 2014، 11 هزار و 961 قتل 
در کشــور آمریکا رخ داده کــه از این تعداد 1567 فقره آنها به علت 
حمل ســالح ســرد بوده و تنها 247 فقره قتل به وسیله سالح گرم 

اتفاق افتاده است.
اگرچه اداره تحقیقات فدرال، 2052 قتل را تحت عنوان »سالح های 
گرم ناشــناخته« معرفی می کند، اما با توجه به درصد شناخته شده 
سالح های گرم در آمریکا، بعید است بیش از 4 درصد آمار قتل ها در 

دسته »سالح های گرم ناشناخته« قرار بگیرند.

خودروی سه میلیون دالری )۱2 میلیارد 
تومانی( یکی از شاهزادگان زن سعودی در 
خیابان های یکی از شهرهای اروپایی سر و 

صدای زیادی به پا کرده است.
فعاالن عربســتانی در شــبکه های ارتباط 

اجتماعی، ویدئویی را منتشر کرده اند که به گفته آنها یکی از شاهزادگان 
آل سعود را در حال رانندگی در خیابان های یکی از کشورهای اروپایی 

نشان می دهد که سوار بر یک خودروی بسیار گرانقیمت است.
شــاهزاده ای که ســوار بر خودروی گران قیمت »فِراری« است، 
»مشــاعل عبداهلل« نام دارد که این شاهزاده زن با این خودروی 12 

میلیارد تومانی به خوشگذرانی می پردازد.
فعاالن عربستانی در واکنش به این ویدئو نوشته اند: »شاهزاده خانم 
مشاعل عبداهلل با خودروی فراری سه میلیون دالری خود در اروپا به 
گشت و گذار می پردازد در حالی که شما شهروندان)عربستانی( باید 

فشار گرسنگی و مالیات را به خاطر وطن تحمل کنید!«

برای زیباتر  رنگ کردن مردمک چشم 
شدن، دختر جوان را در آستانه کور شدن 

قرار داد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، اقدام 
احمقانه یک دختر جوان کانادایی او را در آستانه 

کور شــدن قرار داده اســت. 
»کات گالینگــر« اهل اوتاوا 
که 24 ســاله است در عملی 
عجیب اقــدام به رنگ کردن 
و تاتو مردمک چشمش کرد. 
او قصد داشــت رنگ سفید 
مردمک چشمش را به رنگ 

بنفش تغییر دهد.
پس از انجام تاتو، چشــم 

او شــروع به درد کرد و مدت چهار هفته است که این درد در چشم 
چپ او ادامه دارد. گفته می شــود این دختر احتماال یک چشم خود 

را از دست خواهد داد.
او با انتشار تصاویری از چشم خود در صفحه فیسبوک نوشت: »به 
علت یک تصمیم احمقانه ممکن است چشم چپم را از دست بدهم. 
تاکنون سه بار به بیمارستان مراجعه کردم اما باز در چشم چپم درد 
شدیدی احساس می کنم. من همیشه روی سالمتی ام حساس بودم، 

اما در  اشتباهی احمقانه حاال سالمتی ام را به خطر انداختم.«
»کات« که اکنون بینایی اش بســیار ضعیف شده است، افزود: دو 
چشم پزشک و یک جراح با معاینه چشمش به او گفته اند که بینایی اش 

هرگز به حالت اول باز نخواهد گشت.
این دختر جوان امیدوار است جراحی که در پیش دارد از بروز یک 

فاجعه و کوری چشم چپش جلوگیری کند.

به گزارش دیلی پرس، تحقیقات نشــان می دهد طی یک ســال 
گذشــته 39 هزار نفر به تعداد مبتالیان به بیماری ایدز در پاکستان 
اضافه شــده و با ادامه این روند تعــداد بیماران از مرز 132 هزار نفر 

گذشته است.
بیش از 60 تیم تحقیقاتی پزشکی با بررسی مبتالیان به ایدز در 
20 شهر پاکستان اعالم کردند که در یک سال گذشته 39 هزار نفر 

به تعداد بیماران موجود اضافه شده است.
بر اســاس تحقیق تیم های پزشکی بیشــترین گسترش بیماری 
ایــدز در ایالت پنجاب بزرگترین و پر جمعیت ترین ایالت پاکســتان 

دیده شده است.
در حال حاضر تعداد مبتالیان ایدز در ایالت پنجاب 60 هزار نفر 

است که این روند روبه افزایش است.
تعــداد مبتالیان به ایدز در ایالت ســند 52 هزار نفر و در ایالت 

خیبرپختونخواه نزدیک به 11 هزار نفر است.
تحقیقات پزشکی نشان می دهد که 6 هزار نفر از مردم اسالم آباد 

پایتخت پاکستان نیز مبتال به ایدز هستند.
در ایالت بلوچستان مبتالیان به ایدز نسبت به سایر نقاط پاکستان 

کمتر و حدود 3 هزار نفر هستند.

صفحه ۱۱
چهار شنبه۱۲ مهر ۱۳۹۶ 

۱۳ محرم ۱4۳۹ - شماره۲۱۷۳۷

ظاهرا محیط زیست استان گلستان به محل 
ثابت تولید ســریال پنهانکاری و تخریب بدل 

شده است. 
بــه گزارش خبرگزاری مهــر، هنوز چند ماهی از 
ماجرای پنهانکاری 9 ماهه در اســتان گلستان درباره 
تلف شــدن توله پلنگ رهاسازی شده به نام هیرکان 
نگذشته است که این بار دروغ برخی نیروهای محیط 
زیســت این اســتان درباره نحوه مــرگ توله خرس 
بی گناهی که تنها 300 متر از محل زیست خود خارج 

شده بود افشا شده است.
سیزدهم شهریور ماه امسال یک توله خرس قهوه ای 
به روســتای ترجنلی از توابع شهرستان گالیکش در 
حاشیه پارک ملی گلستان نزدیک شده بود. نیروهای 
محیط زیست گلستان مدعی شده بودند که برای دور 
کردن خرس از روستا این حیوان را بیهوش کرده اند و 
حیوان پس از بیهوشــی و انتقال به مرکز نگهداری به 
دالیل نامعلومی جان داده است، سپس بیماری هاری 
را بهانه کردند که از بخت بد آنها نتیجه آزمایش هاری 
هم منفی از آب در آمد و حاال فیلمی که در شبکه های 
اجتماعی و رسانه ها منتشــر شده نشان می دهد که 
نیروهای محیط زیست با چوب و چماق به جان توله 
خرســی افتاده اند که اصاًل فرصت بیهوشی نیافته، و 

او را تا ســرحد مرگ زده اند. تلخ ترین بخش داستان 
آنجاســت که این اتفاق دقیقاً با حضور و به دســت 
نیروهای »حفاظت محیط زیســت« انجام می شود و 
سرپرست اداره کل محیط زیست استان گلستان نیز 

اعالم می کند که از این موضوع بی خبر بوده است.
این رفتار متعلق به چندین دهه پیش است

در همین ارتباط مدیرکل حفاظت و شکار و صید 
ســازمان حفاظت محیط زیست گفت: طبق گزارشی 
که اســتان به ما داده بود با پزشک معتمد سازمان در 
مازندران تماس گرفته اند و با هماهنگی ایشان داروی 
بیهوشی را به میزان درست به حیوان تزریق کرده اند و 
خرس بیهوش شده است. بعد هم حیوان را به مجموعه 
نگهداری برده اند اما حیوان تلف شده است. گزارشی 
که هیچ بخش آن با فیلم منتشر شده ارتباطی ندارد 

و کاماًل متناقض است.
علی تیموری تأکید کرد: بر اســاس آنچه در فیلم 
می توان دید پس از اینکه داروی بیهوشی را به حیوان 
تزریق می کنند قبل از اینکه حیوان بیهوش شــود به 
خرس نزدیک می شــوند و خــرس هم ناگزیر از خود 
دفاع کرده است و دچار مشکل شده اند و متأسفانه با 
رفتاری واکنش نشــان می دهند که حتی پنجاه سال 

پیش هم پذیرفتنی نبود.

تیموری با  اشاره به چند مورد دیگر حضور خرس 
و حیات وحش در نزدیکی انسان افزود: چنین اتفاقاتی 
در کشــور می افتــد و راه و روش خود را دارد اما این 
روشی که در فیلم اتفاق می افتد به هیچ عنوان پذیرفته 
نیست. حداقل مربوط به چندین دهه  پیش است که 
مردم جمع می شدند و با حیوان برخورد می کردند اما 
آن زمان کسی شــناخت نداشت و امروز حتی مردم 
گونه هــای در معرض خطر انقراض را می شناســند. 
متأســفانه در این اتفاق همکاران و محیط بانان ما هم 
آنجا هستند و همه این ها نشان دهنده آن است که در 
واقع مسئوالن منطقه اطالعات نادرستی به سرپرست 

اداره کل استان داده اند.
از ضرب و شتم خرس اطالع نداشتیم

سرپرست محیط زیست استان گلستان نیز در این 
باره گفت: به دلیل اطالعات نادرستی که داده شده بود 
اطالعی از ضرب و شتم توله خرس پارک ملی گلستان 
نداشتیم و تازه مطلع شده ایم که توله خرس پارک ملی 
گلستان که 13 شهریور ماه جانش را از دست داد مورد 

ضرب و شتم قرار گرفته بود.
غالمرضا کریمی ضمن محکوم کردن ضرب وشتم 
حیوانات به ویژه از سوی کارکنان محیط زیست، تاکید 
کرده: به طور قطع این موضوع را پیگیری و بررســی 

می کنیم و با رئیس  پارک ملی گلستان به دلیل ارسال 
اطالعات نادرست به اداره کل محیط زیست و عامالن 

این ضرب وشتم برخورد می کنیم.
دستور معاون رئیس جمهور 

برای برخورد با خاطیان
عیســی کالنتــری رئیــس ســازمان حفاظت 
محیط  زیســت نیز پس از اطــالع از موضوع ضرب و 
شــتم توله خرس در پارک ملی گلستان، دستورداد 
به فوریت این موضوع بررسی و با خاطیان در محیط 

زیست گلستان بطور جدی برخورد شود.
چنــد ماه پیش نیز پیگیری رســانه ها منجر به 
افشای آن شد که محیط زیست گلستان 9 ماه تمام 
مرگ توله  پلنگ رهاسازی شده توسط این اداره کل 
را مخفی کرده و همچون این بار الشه پنهانی دفن 

شده است.
 آن زمان نیز معصومه ابتکار دستور برخورد قاطع 
با خاطیان را داشت اما اینک بار دیگر عملکرد مشابهی 
در این استان تکرار شده و اکنون باید دید آیا دستور 
کالنتــری برای برخورد قاطع با خاطیان نیز به اندازه 
دستور ابتکار جدی است یا سرنوشت خاطیان پرونده 
خرس گلستان متفاوت با سرنوشت متخلفان پرونده 

هیرکان خواهد بود.

سریال پنهانکاری محیط زیست گلستان ادامه دارد

کشتن خرس با چوب وچماق 
به دست نیروهای حفاظت محیط زیست

رئیس شــورای شــهر تهران با اشاره به 
پیشنهاد آخوندی درباره طرح ریل حومه ای 
گفت: این طرح می تواند باعث تقویت حمل و 

نقل عمومی در شهر تهران شود.
به گزارش تسنیم، احمد مسجدجامعی در جریان 
دهمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به تشکیل 
کمیسیون کالنشهرها در دولت گذشته بیان کرد:  در 
نخستین سال فعالیت شورای چهارم و با حضور وزیر 
راه و شهرسازی )آخوندی( کمیسیونی در دولت تحت 
عنوان کمیسیون کالنشهرها تشکیل و در ادامه به 
مسائل شهر پرداخته شد.وی تصریح کرد: بسیاری 
از مباحث نوســازی بافت فرســوده را می توان در 

کمیسیون اشاره شده پیگیری کرد.عضو شورای شهر 
تهران با تاکید بر اینکه طبق قانون باید ساالنه 10 
درصد از بافت فرسوده نوسازی شود، گفت: متاسفانه 
طی ســال های گذشــته این اتفاق در شهر تهران 
صورت نگرفته است. مســجدجامعی با بیان اینکه 
ناصرخســرو جزو بافت فرسوده محسوب نمی شود، 
گفــت: این مجموعه یک بافت تاریخی ارزشــمند 
اســت. وی بیان کرد: ما باید به گونه ای عمل کنیم 
که در نوســازی بافت فرسوده باعث به وجود آمدن 
آسیب های جدید نشــویم، به طوری که با تخریب 
خانه های دروازه غار مشکالت مردم نه تنها در آنجا 
کمتر نشــد، بلکه افزایش یافت و همان فضای سبز 

موجود در محله آفت شهر و پاتوق خالفکاران شده 
است. مسجدجامعی گفت: بهترین راهکار برای رفع 
بافت فرسوده توجه به مسکن محلی و سرمایه های 
کوچک مردم است و باید از مشارکت مردم به نحو 

قابل قبول استفاده کنیم. 
در ادامه جلســه محسن هاشمی رئیس شورای 
شهر تهران ضمن قبول پیشنهاد طرح ریل حومه ای 
از سوی وزیر راه و شهرسازی گفت: این طرح می تواند 
بسیاری از مشکالت در شهر تهران را نیز کاهش دهد.

وی از کمیســیون عمران شــورای شهر تهران 
خواست تا بررســی این طرح را در دستور کار قرار 

دهد و نتیجه آن را اعالم کنند.

هاشمی مطرح کرد

موافقت شورای شهر با طرح ریل حومه ای در تهران

سازمان هواشناسی با پیش بینی بارش برف 
در چند استان کشــور نسبت به لغزنده بودن 
جاده های کوهستانی در این مناطق هشدار داد.

بر اســاس اعالم سازمان هواشناسی، امروز رگبار 
بــاران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شــدید موقت در 
گیالن، مازندران، غرب گلســتان، اردبیل، آذربایجان 
شــرقی، آذربایجان غربی، زنجان، شمال کردستان، 
قزوین، نیمه شمالی استان های تهران، البرز، سمنان، 
همدان، مرکزی و شرق کرمانشاه و روز پنج شنبه رگبار 
باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد در گیالن، مازندران، 
غرب گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی استان های 

سمنان، تهران و البرز پیش بینی می شود.
بر همین اساس، با توجه به شدت بارش در مناطق 
یاد شده، آب گرفتگی معابر عمومی و سیالبی شدن 

رودخانه ها و مسیل ها پیش بینی می شود. 
همچنین طی روز چهارشنبه در ارتفاعات البرز در 
استان گیالن، مازندران، غرب گلستان، البرز، تهران، 
سمنان، شــمال زنجان، اردبیل، ارتفاعات آذربایجان 
شرقی و غربی و در روز پنج شنبه در ارتفاعات البرز در 
مازندران، غرب گلستان، تهران، البرز، سمنان، بارش 
برف و لغزندگی جاده های کوهستانی در این نواحی 
پیش بینی می شــود که با توجه به موارد ذکر شــده 
توصیه می شود برای پیش گیری از خسارات احتمالی، 

اقدامات الزم به کار گرفته شود.

پیش بینی بارش برف در 
ارتفاعات 10 استان و لغزندگی 

جاده های کوهستانی

رئیس پلیــس آگاهی ناجــا از عملکرد موفق 
کارآگاهان زن در این پلیس خبر داد.

به گزارش ایســنا، سردار محمدرضا مقیمی در حاشیه 
آیین تجلیل از کارآگاهان پلیس آگاهی که دیروز در ستاد 
مرکزی ناجا برگزار شــد، با بیــان اینکه یک کارآگاه برای 
موفقیــت در حرفه اش باید حتما تحت تعلیم آموزش های 
کارآگاهی قرار بگیرد، گفت: تجربه نیز مهم اســت و معیار 
کارآگاه شــدن عالوه بر دانش، داشتن تجربه و پایبندی بر 

منشور پلیس آگاهی و اصول اخالقی است.
مقیمی با بیان اینکه کارآگاهان نقش ویژه ای در کشف 
پرونده ها دارند، افزود: در حال حاضر تعداد کارآگاهان کمتر 
از نیاز است اما برای ما مهم است که کارآگاهان ما ضریب 
هوشــی الزم در کنار تخصــص و پایبندی به اخالقیات را 
داشته باشند، از این رو نمی توان گفت که مثال از فردا یک 
تعداد مشــخصی کارآگاه جذب خواهیم کرد بلکه باید این 

افراد شرایط الزم کارآگاهی را داشته باشند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا پلیس آگاهی کارآگاه 
زن دارد یــا خیر، گفت: در مجموعه پلیس آگاهی کارآگاه 
زن نیز داریم که از جمله افراد توانمند محســوب شــده و 
پرونده های زیادی را نیز کشف کرده اند، عالوه بر آن تعدادی 

کارآگاه یار زن نیز با ما همکاری می کنند.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه کارآگاهان زن در 
پلیس آگاهی درخشش خوبی داشته اند، ادامه داد: اینطور 
نیست که سهمیه خاصی برای زنان در پلیس آگاهی وجود 
داشته باشد، معیار برای ما شایستگی است و اتفاقا در یکی 
از استان ها ، کارآگاه زنی داریم که من تاکید دارم که یکسری 

بیش از ۹0 درصد جرایم خشن و جنایی در کشور کشف می شود

عملکرد موفق زنان کارآگاه در پلیس آگاهی

پرونده های خاص را حتما او رسیدگی کند.
مقیمی در پاســخ به این سؤال که آیا ممکن است این 
زن به زودی رئیس پلیس آگاهی استان شود، گفت: اگر این 
موضوع را به من پیشنهاد دهند، حتما به عنوان رئیس پلیس 

آگاهی با این موضوع موافقت خواهم کرد.
همکاری آگاهی با کشورهای جهان

 در کشف جرایم
وی درباره همکاری های بین المللی پلیس آگاهی با دیگر 
کشورها اظهارداشت: پلیس آگاهی از جمله پلیس هایی است 
که در اینترپل حضور دارد. اتفاقا کارآگاهان ما در اینتر پل 
کارآگاهان سرآمدی هستند و در بسیاری از پرونده ها دست 

باال را داشتند. به عنوان مثال چندی پیش در حادثه سقوط 
هواپیما در یکی از کشورهای آسیای میانه ما اعالم آمادگی 
کردیم که کمک کنیم. ابتدا آنها نپذیرفتند و مشــکالتی 
برایشــان ایجاد شــد اما مدتی بعد با ورود پلیس آگاهی و 
تیم تشــخیص هویت ما بسیاری از مشکالت حل شد و به 

نتایج خوبی رسیدیم.
رئیس پلیس آگاهی ناجا در پاسخ به سؤالی درباره زمان 
متوســط برای فعالیت هرکارآگاه برسر یک پرونده گفت: 
جرایم بــا یکدیگر فرق دارند و نمی تــوان این را در مورد 
هر جرم مشــخصا اعالم کرد، اما در برنامه ساالنه ای که به 
استان ها داده ایم گفته ایم که هر کارآگاه باید برای هر جرم 

30 ساعت زمان صرف کند و این یک زمان استاندارد است.
وی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است کارآگاهان در ازای 
خدمتی که انجام می دهند از شاکی مبلغی دریافت کنند، 
تاکید کرد: کارآگاهان ما در ازای دریافت این خدمات پولی 
از شاکی دریافت نمی کنند. پلیس بر پاکدستی و عملکرد 
آنان نظارت جدی دارد، ضمن اینکه پیش از ورود نیز این 

افراد از فیلترهای مختلفی عبور کرده اند.
کشف بیش از ۹0 درصد 

جرایم خشن و جنایی در کشور
جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز در مراسم تجلیل 
از کارآگاهان برتر کشور با اشاره به نقش و اهمیت کارآگاهان 
پلیس گفت: همه کارکنان نیروی انتظامی باید به مسائل و 
دانش روز آشنا باشند اما در حوزه کارآگاهان این ضرورت 

بیش از پیش احساس می شود.
به گزارش پایگاه پلیس، سردار اسکندر مومنی با تاکید 
براینکه مشاهده جزئیات صحنه جرم منجر به کشف جرم 
می شود، افزود: خوشبختانه در کشور ما کشف جرایم خشن 
و جنایی که شامل قتل، آدم ربایی، گروگانگیری و... می شود 

بیش از 90 درصد است.
وی خطاب به کارآگاهان کشــور گفت: زحمات شما 
در کشف جرم و دســتگیری مجرمان فراموش نمی شود 
زیــرا زمانی یک پرونده به نتیجه می رســد که مال باخته 
مالش را به دســت آورد و مجرم نیز دستگیر شود که در 
نتیجه این عمل، آرامش به افراد جامعه منتقل می شود لذا 
کارآگاهان در ارتقاء احســاس امنیت و آرامش در کشور 

نقش تعیین کننده ای دارند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی غرب 
استان تهران از شناسایی و انهدام یک باند 
۱4 نفره که از داخل زندان به صورت تلفنی 
از شهروندان کالهبرداری می کردند خبر داد.

سرهنگ  حاج علی صالحی به پایگاه اطالع رسانی 
پلیس فتا گفت: پس از دریافت گزارشی با موضوع 
برداشت غیرمجاز از حساب بانکی به مبلغ 800 
میلیون ریال توســط افراد ناشناس، موضوع در 

دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
صالحی افزود: مأموران پلیس فتا با بررســی 
اســناد و مدارک موجود متوجه شدند پول پس 
از برداشت از حساب بالفاصله به چندین حساب 
دیگر منتقل و همدستان متهم، اقدام به خرید از 
دســتگاه های خودپرداز و فروشگاه های اینترنتی 
می کردند، این در حالی اســت کــه متهمان از 
کارت های بانکی سایر افراد استفاده  کرده و عمال 

هیچ گونه ردی از خود بر جای نمی گذاشتند.
وی ادامه داد: با اقدامات و بررسی های پلیسی 
پــس از تحقیق و احضار مرتبطان با این پرونده، 
عوامل اصلی که از محبوسان  زندان رجایي شهر 
کرج بودند شناسایی و سایر افراد و همدستان متهم 

نیز در خارج از زندان دستگیر شدند.
به گفته رئیس پلیس فتا غرب اســتان تهران، 
در مجمــوع تعــداد 14 متهــم که از ســاکنان 
شهرســتان های مالرد و اسالمشــهر بودند و در 
قالب یک باند بزرگ کالهبرداری تلفنی فعالیت 
می کردند با اقدامات پلیسی دستگیر و از آنان بیش 
از 50 عــدد کارت عابر بانک متعلق به افراد غیر 
و بیش از 30 دستگاه گوشی تلفن همراه و سیم 

کارت کشف شد.
صالحی درباره شیوه و شگرد این کالهبرداری 
گفت: متهمــان از داخل زندان اقدام به برقراري 

تماس تلفني با ســوژه های از قبل تعیین شــده 
می کردند و با اعــالم تماس از ارگان های دولتی 
به بهانه برنده شدن در جوایز قرعه کشي ، افراد را 
به دستگاه خودپرداز کشانده و با کسب اطالعات 
کارت بانکــی اقدام به کالهبــرداري از  قربانیان  
می کردند سپس از طریق ارتباط با عوامل خارج 
از زندان مبادرت  به خرید از دســتگاه هاي pos و 
برداشــت نقدي از خودپرداز و خرید هاي متعدد 

اینترنتي مي کردند.
وی افزود: همدستان متهم اصلی، در بیرون از 
زندان  از قبل تعداد زیادی کارت بانکي تهیه کرده 
بودند که به محض آماده شدن بستر کالهبرداري، 
شماره کارت ها از طریق پیامک به اطالع عامالن 
اصلی در داخل زندان  رســانده و وجوه نامشروع 
به حســاب های آنها واریز و از حســاب برداشت 

مي شده است.

انهدام باند 14 نفره کالهبرداری تلفنی از داخل زندان

یــک متخصص قلب و عــروق گفت: بر 
اساس گزارش های وزارت بهداشت در سال 
200۱ حدود سه درصد از جمعیت ایران مبتال 
به نارسایی قلب بوده اند که این آمار در حال 

حاضر به 8 درصد افزایش یافته است.
دکتر نسیم نادری در خصوص بیماری نارسایی 
قلب، به فارس گفت: نارســایی قلب به معنای این 
است که قلب نتواند به خوبی و با کیفیت خون را 
پمپاژ کند و به ریه ها و سایر اعضای بدن خون رسانی 
مناسبی انجام دهد و این موضوع باعث می شود که 

خون در اندام ها به طور کامل جریان پیدا نکند.
نــادری افزود: آمار مرگ و میر ناشــی از این 
بیماری بســیار باالســت و حتی از تعــدادی از 

ســرطان ها نیز می تواند جان بیشــتری از افراد را 
بگیــرد به طوری که 50 درصــد از افراد مبتال به 
نارســایی قلب در عرض پنج سال جان خود را از 

دست می دهند.
وی با بیان اینکه آمــار افراد مبتال به بیماری 
نارســایی قلب در کشــور ما تقریباً دو برابر سایر 
کشورهای آسیایی تخمین زده می شود، در خصوص 
عوامل ابتال به این بیماری گفت: پرفشاری خون، 
بیماری های عروق کرونر، بیماری های ویروســی، 
استفاده از مواد مخدر و روان گردان و سیگار از جمله 
مهم ترین عوامل بروز نارسایی قلب به شمار می رود.
این متخصص قلب و عروق با بیان اینکه نارسایی 
قلب ممکن اســت به آرامی آغاز و پیشرفت کند، 

ادامه داد: پس از گذشــت مدتی از شروع بیماری 
عالئم بیماری ظاهر می شود که تنگی نفس در زمان 
استراحت، تورم پاها، سیری زودرس و سرفه خشک 

از جمله نشانه های این بیماری هستند.
نادری افزود: بر اساس اعالم سازمان بهداشت 
جهانی تا سال 2030، 47 درصد جمعیت جهان به 

بیماری نارسایی قلب مبتال خواهند شد.
وی در خصوص روش های درمان و پیشگیری 
از بروز این بیماری، گفت: بیماری نارســایی قلبی 
روش درمان قطعی ندارد اما می توان با رعایت سبک 
زندگی و ورزش، کنترل فشار خون و کاهش دادن 
مصرف نمک و به طور کلی اصالح ســبک زندگی 

از بروز این بیماری پیشگیری کرد.

زنجان- خبرنگار کیهان:
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان زنجان 
از شناسایی و دستگیری مدیر متخلف کانال تلگرامی 

نذری یاب در زنجان خبر داد.
سرهنگ آدینه لو درباره جزئیات این خبر گفت: متهم 
کانالی تحت عنوان اینجا زنجان است ایجاد و در ماه محرم 
ســال جاری به بهانه اطالع رسانی درخصوص پخش نذری 
به دروغ شهروندان را فریب داده و قصد داشته از این طریق 
ایجاد بی نظمی و مزاحمت کند.وی تصریح کرد؛ متهم به نام 
»ع- ا« ساکن زنجان با اقدامات فنی پلیس فتا شناسایی و 
پس از هماهنگی با دســتگاه قضا در محل اختفای خویش 
دستگیر شد.رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان 
زنجان گفت؛ متهم پس از مواجهه با قرائن و شواهد موجود 
در پرونده لب به اعتراف گشــود و اظهار داشت؛ به عنوان 
مدیر کانال جهت اطالع رسانی پخش نذری در سطح شهر به 
صورت غیرقانونی اقدام به اخذ شماره خط اعضای محل هایی 
کــه به هیچ عنوان مکان پخش نذری نبود اطالع رســانی 
می کرد.سرهنگ محمد آدینلو بیان داشت: بزهکار همچنین 
در شــبکه مذکور اقدام به درج آگهی کذب و نذری قلیان 
در زنجان می کرد که با تشــکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی به دادسرا معرفی شد.

عالئم هشداردهنده نارسایی قلبی

8 درصد ایرانی ها نارسایی قلبی دارند

دستگیری مدیر متخلف 
کانال تلگرامی نذری یاب 

در زنجان


