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امارات عربی متحده در نظر دارد اولین 
کشــوری باشد که از تاکســی های پرنده 

استفاده می کند. 
به گزارش تسنیم به نقل از دویچه وله، اولین 
تاکسی پرنده که »ولوکوپتر« نام دارد و ترکیبی 

از پهپاد و بالگرد است، اولین آزمایش خود را بدون مسافر با موفقیت 
در دبی انجام داد. 

این تاکســی پرنده در آغاز پرواز در فاصله 200 متری زمین قرار 
گرفت و حدود پنج دقیقه در ساحل این شهر به حرکت در آمد.

تاکسی پرنده سرعتی حدود 100 کیلومتر در ساعت دارد و می تواند 
نیم  ســاعت پرواز کند. دو نفر می توانند در کابین این تاکسی هوایی 
کنار هم بنشینند. این تاکســی دارای 9 جعبه باتری مستقل از هم 
است. چترهای نجاتی نیز در تاکسی پرنده تعبیه شده که در صورت 

خطر مورد استفاده قرار می گیرند.
مقامات حمل و نقل دبی در نظر دارند از این تاکسی های پرنده در 
شبکه رفت و آمد این شهر بزرگ استفاده کنند. مسافران می توانند در 
آینده با اســتفاده از یک نرم افزار کاربردی این تاکسی ها را سفارش 

دهند.

یک زن نابینای 58 ساله  اهل منچستر 
به علت مصرف داروی اشــتباه و اوردوز 

جانش را از دست داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، یک 
پیــک اینترنتی که به درب منزل این زن نابینا 

به نام»کریستینا فلچر« مراجعه کرده 
بود بدون پرسیدن نام و مطابقت آدرس 
منزلش، یک بسته  قرص مورفین به 

وی تحویل داده بود.
کریستینا بعد از مصرف مورفین و 
اوردوز جانش را از دست داد.  این در 

حالی بود که این دارو در واقع برای یکی از همسایگان این زن با نام 
»آن فلچر«  بود که از طرف یک داروخانه اینترنتی ارسال شده بود.

 همســایه کریســتینا که مبتال به  بیماری آلزایمر بود در چند 
صدمتری منزل وی سکونت داشــت. مسئوالن داروخانه یک هفته 
بعد و  زمانی متوجه اشــتباه مرگبار خود شدند که دختر این زن با 
داروخانه تماس گرفت و اعالم کرد که هنوز مادرش داروی مورفین 
خود را تحویل نگرفته اســت. پلیس بعد از ورود به منزل این زن در 
حالی با جنازه وی روبرو شــد که 9 قرص مورفین تحویل داده شده 

را مصرف کرده بود.

زیست  محیط  آژانس  گزارش  اساس  بر 
اروپا، در سال ۲۰۱۴ بیش از 5۳۴ هزار و ۴۷۱ 
نفر در ۴۱ کشور اروپایی بر اثر مرگ زودرس 
جان باخته اند که تنها دلیل آن تشــدید 

آلودگی هوا در این کشورها بوده است.

به گزارش فارس، بر اساس این گزارش، آمار و ارقام نشان می دهد، 
آلمان باالترین آمار تلفات در اثر آلودگی هوا را داشته وانگلیس و فرانسه 

نیز در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
بنابر اعالم این آژانس، حمل و نقل، کشاورزی، نیروگاه ها، صنایع و 
مصرف کنندگان خانگی مهم ترین منابع آلوده کننده هوا در کشورهای 

اروپایی هستند.

 آمار قربانیان سیل ویتنام که از اواسط 
هفته گذشته بخش های مرکزی و شمالی 
این کشور را در برگرفته، دیروز به 5۴ نفر 

رسید.
به گزارش ایرنا، به نقل از شبکه خبر آسیا، 

بنابر اعالم ســازمان مقابله با بالیای طبیعی ویتنام، بر اثر این ســیل 
همچنین تاکنون 39 نفر نیز ناپدید شده اند.

ویتنام که در ماه گذشته شاهد یک طوفان سهمگین بود به دلیل 
برخورداری از سواحل طوالنی، همواره در معرض سیل و طوفان های 

زیادی قرار دارد.
همچنیــن بر اثر رانش زمین در اســتان »هــاو بینح« که اوایل 
پنجشــنبه رخ داد، 19 نفر به صورت زنده زیر خاک دفن شــدند و 
تیم های امداد و نجات این کشور تنها موفق به کشف جسد 9 نفر از 

این افراد شدند.
بر اســاس تازه ترین آمار، بر اثر سیل و رانش زمین در این کشور 
تاکنون 317 دســتگاه واحد مسکونی به صورت کامل تخریب شده و 
به 34 هزار دستگاه واحد مسکونی دیگر نیز خساراتی وارد شده است.

بیش از 22 هزار هکتار از مزارع برنج در این کشور تحت تاثیر این 
سیل قرار گرفته و حدود 180 هزار راس دام نیز تلف و یا ناپدید شده اند.

عالوه بر ویتنام، سیل اخیر 77 استان تایلند را نیز تحت تاثیر قرار 
داده است به گونه ای که به بیش از 480 هزار هکتار از زمین های این 

کشور خسارات زیادی وارد شده است.

همزمان بــا آخریــن روز از هفته ناجا، 
فرمانده نیروی انتظامی و جمعی از فرماندهان 
و کارکنــان پلیس با حضــور در حرم مطهر 
امام راحل با آرمان های امام و شــهدا تجدید 

میثاق کردند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده نیروی 
انتظامی در این مراسم گفت: در این مکان مقدس 
با حضرت امام )ره( بیعت و تجدید میثاق می کنیم 
که در راســتای ارتقاء امنیت و نظم برای کشور تا 

پای جان بایستیم.
ســردار حسین اشــتری افزود: نیروی انتظامی 
برای ارائه خدمات انتظامی به مردم از هیچ تالشی 
فروگــذار نمی کند و گواه این ادعا تقدیم بیش از 
13 هزار شــهید، بیش از 20 هزار جانباز و بیش از 

دو هزار آزاده است.
اشــتری با بیان اینکه نیــروی انتظامی تالش 
می کند با صداقت خدمتگزار شایسته ای برای مردم 
باشد، تأکید کرد: خدمت به مردم را باالترین توفیق 
می دانیم و در تالشیم در راستای خدمت به مردم و 
ارتقاء نظم و امنیت عمومی خالء ها را مرتفع کنیم.

وی تصریح کرد: در این مکان مقدس با خداوند 

باحضور در حرم مطهر امام)ره( و گلزار شهدا 

فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی 
با آرمان های امام)ره( و شهدا تجدید میثاق کردند 

و امام راحل عهد می بندیم که عمل به وصایای آن 
بزرگوار ســرلوحه کار پلیس باشد و با تمام وجود از 
خلف صالح ایشان، مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 

پیروی کنیم. 
تقدیر از واکنش بزنگاه پلیس

 در حادثه تروریستی حرم
تولیت حرم مطهر امام راحل نیز در این مراسم 
با بیان اینکه امروز بر مبنای نظرسنجی های صورت 

گرفته شــاهد یک رضایت مندی عمومی از نیروی 
انتظامی در کنــار رضایت فرماندهی کل قوا از این 
مجموعه هســتیم، اظهار داشت: رضایت مردمی از 
نیــروی انتظامی بیانگر وجود تدبیر در فرماندهی و 

مدیریت ناجا و تالش کارکنان است.
حجت االسالم سید حســن خمینی با اشاره به 
حادثه تروریستی در حرم مطهر امام راحل و مجلس 
شورای اسالمی، افزود: الزم می دانم از واکنش سریع و 

به موقع پلیس در برخورد با عوامل تروریستی تقدیر 
کنم. اگر تالش افســران پلیس نبود چه بسا شاهد 
حوادث تلخی بودیم اما روح امام)ره( و تالش پلیس، 

توطئه دشمنان را خنثی کرد. 
گفتنی است، سردار اشتری و جمعی از فرماندهان 
و کارکنان پلیس پس از حضور در حرم مطهر امام 
خمینی)ره(، در گلزار شهدا حاضر و با قرائت فاتحه 
و ادای احترام یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند. 

معاون ســواد آموزی وزیر آموزش و پرورش و 
رئیس ســازمان نهضت سواد آموزی گفت: درصد 
باسوادی در ایران هم اکنون به 95درصد افزایش 

یافته است .
به گــزارش ایرنا، علی باقرزاده در حاشــیه برگزاری 
اولیــن یادواره شــهدای نهضت ســواد آموزی اســتان 
اردبیل در شهرســتان مشگین شــهر به خبرنــگار ایرنا 
افزود: بر اســاس نتایج سرشــماری نفوس ومســکن در 
ســال گذشته درصد بی ســوادی در کشور 2/85 درصد 
 نســبت بــه ســال های 86 تا90کاهش یافته اســت. 
وی اضافــه کــرد: در همین مدت نرخ باســوادی نیز با 
 2/3درصــد افزایش به حدود 95درصد رســیده اســت. 
او گفــت: متاســفانه در حال حاضر بیــش از 2درصد از 
کــودکان واجب التعلیم در مــدارس ابتدایی حضور پیدا 

نمی کنند و ریشــه کنی بی سوادی نیازمند اهتمام جدی 
مردم و مسئوالن می باشــد.رئیس نهضت سوادآموزی با 
بیــان اینکه 2میلیون و 690 هــزار نفر از جمعیت ایران 
بی ســواد هستند گفت : یک ســوم از این تعداد را افراد 

آموزش ناپذیر تشکیل می دهند.
باقرزاده ، همچنین در نشســت شــورای پشتیبانی 
ســوادآموزی اســتان اردبیــل افزود: این یک ســوم از 
مجموع تعداد بی ســوادان کشــورمان کــه بخش قابل 
توجهــی از آن را اتبــاع کشــورهای خارجی تشــکیل 
می دهنــد بــه دالیــل گوناگون بــه هیچ عنــوان زیر 
قــرار نمی گیرند.  برنامه هــای ســوادآموزی   پوشــش 
وی اظهار کرد: برای بقیه این بی سوادان باید با برنامه ریزی 
مناسب کالس های آموزش سواد تشکیل شود که نهضت 

سوادآموزی این مهم را در برنامه خود قرار داده است. 

وی با اشــاره به اینکه بی سوادان به عناصر پیشرفت 
و توســعه فرهنگی؛ اجتماعــی و اقتصادی جامعه لطمه 
می زننــد تصریح کــرد: اینگونه افــراد در زمینه توجه و 
تامین بهداشت فردی خویش و رعایت مسایل پیشگیری 
و خودمراقبتــی و نیز انجام بعضــی کارها مانند خرید و 
فروش؛ نقل و انتقال های وجوه بانکی و ســرمایه گذاری و 
 شــرکت در انتخابات و رای دادن دچار مشکل می شوند. 
او با اســتناد به آمارهای رسمی مراکز ذیصالح گفت: 90 
درصد از فوت شدگان عابران پیاده در تصادف های رانندگی 
درون شــهری تهران را افراد بی سواد تشکیل می دهند و 
نیز 93 درصد معتادان را افرادی تشکیل می دهند که در 
زندگی خود سابقه شکست تحصیلی داشته اند. وی افزود: 
ایران توانســته است در پنج سال گذشته یک میلیون و 

500 هزار نفر از بی سوادان خود را کاهش دهد.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی:  

95 درصد مردم ایران باسوادند

رئیس هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا  
گفت که برای اولین بار خودرو برقی تولید داخل 

تا پایان سال وارد بازار می شود.
سیدمحمدعلی سید ابریشمی در حاشیه برگزاری 
نمایشــگاه بین المللی خودرو در یــزد در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا افزود: شرکت نیسان که پیش از این بازار 
ایــران را به خاطر بازار آمریکا و اعمال تحریم ها ترک و 
خسارت زیادی به شــریک تجاری خود در ایران وارد 
کرده بود، در رایزنی های چندماهه  اخیر موافقت کرده 
تا محصوالت این شــرکت به صورت مستمر در ایران 

تولید شود. 
وی ادامه داد: همچنین شرکت نیسان به خاطر تامین 
قطعات یدکی لطمه زیادی به کشور وارد کرد اما اخیرا با 
توجه به محدودیت هایی که دولت قائل شده، در مذاکره 
با نیسان شرایط ویژه ای دیده که بایستی این شرکت با 

شرکت تولیدکننده داخلی همکاری کند. 
سیدابریشمی خاطر نشان کرد: انتظار یک شرکت 
تجاری این است در شرایط رونق یا رکود بازار، شریک 
تجاری ما باشد درست نیست شریک تجاری در زمان های 
که منافعش ایجاب می کند همکاری و در شرایطی که 
حضورش در بازار سخت می شود، کشور را ترک کند. 

وی درخصوص مذاکره با شــرکت های خودروساز 
کیا)کــره جنوبی( نیز گفت: این شــرکت در زمانی که 
محصوالتش را به راحتی می توانست در بازار ایران وارد 
کند، چندان عالقه ای برای همکاری با ایران نداشــت 
ولی با توجه به شرایط جدید ابرازتمایل کرده که چند 

محصولش را در شرکت پارس خودرو تولید کند. 
وی ادامه داد: خودروســازان داخلی برای اینکه از 
بازار عقب نباشند باید برای طراحی خودروهای جدید 
اقدام کنند زیرا تا پنج ســال آینده خودروهای برقی 

سهم قابل توجهی از بازار خودرو را در اختیار می گیرد. 
رئیس هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا افزود: 
تا سال 2050 اکثر خودروهایی که در اختیار مردم قرار 
می گیــرد، خودروهای برقی خواهد بود و این خودروها 
بخاطر توســعه تکنولوژی جدید و تولیــد انبوه ارزانتر 
از خودروهای درون ســوز به دســت مصرف کنندگان 
می رسد. سیدابریشمی اضافه کرد: در همین راستا خودرو 
تیبای 2 برقی به عنوان نخستین محصول این شرکت 
به صورت نمونه در سال جاری تولید می شود که برای 
تولید انبوه باید دو اقدام مهم انجام شود یکی ایجاد زیر 
ســاخت ها الزم مربوط به دولت و دیگری کاهش سود 
و عوارض گمرکی واردات قطعات مربوط به خودروهای 
برقی است. وی خاطر نشــان کرد: اگر این اقدامات به 
موازات هم در کشور انجام شود، شرایط مناسبی برای 

عرضه خودروهای برقی در کشور فراهم خواهد شد. 

نخستین خودرو برقی تولید داخل تا پایان سال وارد بازار می شود

در حالی زائــران اربعین خود را آماده حضور در 
راهپیمایــی و کنگره عظیم اربعین می کنند که باید 
با بهانه هــا و نام های مختلف بار افزایش هزینه ها را 

بر دوش بکشند.
به گزارش فارس، در حالی که مسئوالن دولتی از تالش 
برای رفاه زائرین اربعین خبر می دهند،  زائرین هر ســال با 
افزایش هزینه های بیشتری با نام های مختلف و در بخش های 
ویزا، بیمه، کارگزاری، هالل احمر، عوارض خروج از کشور و 

نیز گران شدن هر ساله ارز مواجه هستند.
این افزایش هزینه در بخش های مختلف و به بهانه های 
متفاوت است؛ ازجمله افزایش قیمت دالر و هزینه صدور ویزا، 
هزینه ثبت نام در سامانه سماح و کارگزاری ها، هزینه خدمات 
هالل احمر، هزینه بیمه آن هم با فالن بیمه خاص، هزینه 

خروج از کشور و گویا این افزایش هزینه ها تمامی ندارد. 
طبق دستورالعمل ستاد مرکزی اربعین 40 دالر هزینه 
بابت ویزا، 10 هزار و 900 تومان بابت حق الزحمه کارگزاری، 
18 هــزار و 800 تومان بابــت بیمه ایران و 6 هزار و 200 
تومان بابت خدمات درمانی )هالل احمر( بعد از ثبت نام در 

سامانه سماح از زائران اربعین دریافت می شود.
با توجه به افزایش قیمت دالر در روزهای پیش و رسیدن 

قیمت این ارز خارجی به بیش از چهار هزار تومان، هزینه 
صدور ویزای اربعین با توجه به رقم 40 دالری افزایش پیدا 
کرده و به 160 هزار تومان می رسد. این در حالی است که 
سفر به برخی کشورهای خارجی منطقه بدون ویزاست اما 
برای سفر معنوی اربعین هر روز سنگی جلوی پای زائران 

انداخته می شود.
با یک حساب سر انگشتی مشخص می شود که هزینه 
صدور روادید تقریبــا 200 هزار تومان و همچنین ایاب و 
ذهاب عزیمت به مرزهای خروجی از کشور 70 هزار تومانی 
که البته با توجه به اظهارات معاون وزیر راه و شهرســازی 
باید هزینه خرید بلیط اتوبوس دو برابر شده و به 145 هزار 

تومان برسد.
سربازان هم با توجه به نداشتن کارت پایان خدمت باید 
بــه محضر خانه رفته و با هزینه 150 هزار تومانی ضمانت 
نامه 15 میلیون تومانی را گرو بگذارند، در حالی که حقوق 

یک سرباز فقط 100 هزار تومان است.
وضعیــت خرید بلیط هوایی ســفر به کشــور عراق و 
داللی بلیط های آن هم بسیار بغرنج است. با توجه به اینکه 
ســازمان هواپیمایی کشوری هزینه بلیط را یک میلیون و 
200 هزار تومان از مبدا تهران و به صورت رفت و برگشت 

اعالم کرده اما با این حال در ایام منتهی به اربعین این رقم 
به دو میلیون تومان می رسد.

حال این سؤال باقی است که مگر برای چند نفر از زائران 
اربعین مشکلی پیش می آید که دولت از این همه زائر هزینه 
بیمه دریافت می کند؟ آیا دولت شیعی حاضر نیست هزینه 

درمان این معدود افراد حادثه دیده را بپردازد؟
تقاضای حضور در راهپیمایی اربعین بین اعضای داوطلب 
و رسمی جمعیت هالل احمر بسیار زیاد است و هیچ اضافه 
کار و ماموریتی به آنها پرداخت نمی شود، لذا چرایی دریافت 
هزینه از هر زائر اربعین که جمعیت آنها بالغ بر سه میلیون 
نفر خواهد رســید توجیهی ندارد.طبق اساسنامه جمعیت 
هالل احمر و صلیب ســرخ جهانی کلیه فعالیت های آنها 

داوطلبانه و رایگان است. 
طبق نظر رئیس ســتاد مرکــزی اربعیــن و دبیر آن 
هماهنگی های الزم با ســفارت عراق به عمل آمده تا برای 
سه میلیون زائر اربعین ویزا صادر شود.حال باید مسئوالن 
درباره دریافت هزینه بیش از 186 میلیاردی ریالی از زائرین 
اربعیــن بابت خدمات هالل احمر بــا توجه به نص صریح 
اساســنامه مندرج در آن مبنی بر داوطلبانه بودن تمامی 

خدمات توضیح دهند.

عایدی ۱8 میلیاردی هالل احمر و 56 میلیاردی بیمه ایران از ثبت نام زائران

گالیه های زائران اربعین از افزایش هزینه ها با نام های مختلف

 معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و 
استخدامی کشور گفت: با بکارگیری نیروهای جوانتر، 
تا پایان برنامه ششــم توسعه متوسط سن مدیران 

کشور حداقل هشت سال کاهش پیدا می کند.
جمشید انصاری در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ 
زنجان در جمع خبرنگاران افزود: هم اکنون میانگین سنی 
مدیران میانی کشور، بیش از 47 سال است که قصد داریم 

این رقم را به سن 40 سال برسانیم. 
این مســئول خاطرنشان کرد: تصمیم هایی در شورای 
عالی اداری کشــور در این زمینه گرفته و ابالغ و بر اساس 
آن برخی از شرایط احراز شغل مدیریت تسهیل شده است. 
وی یادآورشد: این ابالغ ها در بخش جوانان و مدیریت 
بانوان در دستگاه های اجرایی است و تکالیفی هم از سوی 
رئیس جمهوری و ســازمان اداری و اســتخدامی کشور به 
دســتگاه های اجرایی اعالم شده است. انصاری اظهار کرد: 
با تغییراتی که در مدیران انجام می شود، جایگزین ها، افراد 
جوانتر می شوند و این کار به تدریج طی برنامه ششم توسعه 
یا تا سال 1400 محقق می شود. وی در خصوص بهره وری در 
دستگاه های اجرایی کشور خاطر نشان کرد: بناست از امسال 
سنجش بهره وری در نظام اداری آغاز شود، پیش از این، این 

شاخص ها به بخش خصوصی داده می شد. 
انصاری ادامه داد: با ابالغ شاخص سنجش بهره وری به 
دستگاه های اجرایی و اداری کشور، سال آینده در جشنواره 
 شهید رجایی بهره وری دستگاه ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
بر اســاس این آمارها دولت به 8/5 میلیون کارمند دستگاه 
اجرایی و بازنشســته حقوق پرداخت می کند و 30 درصد 
کارمندان هم دیپلم و زیردیپلم که از این تعداد 450 هزار 

نفر مدیر هستند.

استان  انتظامی  فرماندهی  آگاهی  رئیس  پلیس 
البرز از شهروندان در خصوص کالهبرداری در قالب 
اعزام به عتبات عالیات درآســتانه اربعین حسینی 

هشدار داد.
سرهنگ جواد صفایی درگفت وگو باخبرنگار ایرنا، افزود: 
برخی افراد ســودجو در ایام های مناســبتی با شگردهای 
مختلف اقدام به کالهبرداری از مردم می کنند که شهروندان 

باید نسبت به این مهم دقت الزم را داشته باشند. 
وی اضافــه کرد: مجرمــان با ترفندهــای مختلف به 
صورت اینترنتی و یا اینکه شــما در مسابقه برنده شده اید 
قصد کالهبرداری دارند که شهروندان باید مراقب باشند تا 
در دام شــیادان نیفتند. صفایی به یک نمونه کالهبرداری 
درروزهای اخیر دراســتان البرز اشــاره کرد و افزود: در پی 
دریافت پرونده های متعدد شــکایت به پلیس آگاهی این 
اســتان مبنی بر کالهبرداری از ســوی فردی که خود را 
گوینده رادیو معرفی می کرد، پیگیری موضوع در دســتور 
کار قرار گرفت. وی گفت: این کالهبردار حرفه ای در تماس 
تلفنی با شهروندان و معرفی خود به عنوان گوینده رادیو و 
طرح این موضوع که شما برنده کمک هزینه سفر به عتبات 
عالیات شــده اید، از طعمه های خود کالهبرداری کرده بود 
که دستگیر شد. صفایی خاطرنشان کرد: براساس اظهارات 
مالباختگان، متهم در تماس های خود مبنی بر اینکه شما 
به علت خوش حسابی برنده 50میلیون ریال کمک هزینه 
ســفر به عتبات عالیات شده اید و برای دریافت جوایز خود 
به دســتگاه خودپرداز مراجعه و شماره حساب خود را وارد 
کنید، طعمه های خود را پای دســتگاه خودپرداز کشانده و 
اقدام به برداشــت موجودی حساب آنها از طریق کارت به 
کارت می کــرد. این کالهبردار تاکنون به یک میلیارد ریال 
اعتراف کرده است. رئیس  پلیس آگاهی استان البرز همچنین 
بر هوشیاری مردم درخصوص تماس های تلفنی، آگهی ها و 
پیامک هایی که به نظر جذاب است تاکید کرد و خاطرنشان 
کرد که شهروندان برای سفر به عتبات عالیات از طریق مرجع 

قانونی که سازمان حج و زیارت است اقدام کنند.

بر اثر نشت گاز و انفجار یک منزل مسکونی در 
شهر امام دزفول یک نفر جان باخت.

 به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما مرکز خوزستان ، 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
دزفول گفت : این حادثه در ساعت 19 و35 دقیقه پنج شنبه 
به سامانه 125 اطالع رسانی شد و گروه امداد و نجات پس 

از دریافت گزارش به محل حادثه اعزام شد.  
عبدالحسین معظم فر افزود: در این حادثه یک باب منزل 
مسکونی دو طبقه به طور کامل تخریب و یک نفر زیر آوار 
ماند که پس از خروج از زیر آوار به بیمارستان منتقل شد 

که در بیمارستان جان باخت.
علت حادثه نشت و انفجار گاز اعالم شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:

متوسط سن مدیران کشور 
8 سال کاهش می یابد

هشدار پلیس البرز درباره 
کالهبرداری در قالب 
اعزام به عتبات عالیات

تخریب منزل مسکونی
 بر اثر نشت گاز 

جان یک نفر را گرفت

جسد یک شکارچی پیدا شد
الهیجان - خبرگزاری صدا و سیما: جسد یکی از شکارچیان مفقود 

شده الهیجانی در جنگل های کوشال پیدا شد.
فرمانده انتظامی الهیجان افزود: جسد این شکارچی 35 ساله در مزارع 
روستای کوشــال الهیجان پیدا شد و تالش ها برای یافتن 2 شکارچی 

دیگر همچنان ادامه دارد.
سرهنگ قاسمی گفت: علت مرگ این مرد در دست بررسی است.

سه شکارچی الهیجانی شب جمعه گذشته برای شکار به جنگل های 
روستای کوشال رفته بودند که دیگر به خانه برنگشتند.

علیزاده رئیس جمعیت هالل احمر الهیجان هم گفت: سه تیم امداد و 
نجات به همراه سگ های زنده یاب از ساعت 10 پنج شنبه شب در تالشند 

تا این افراد را پیدا کنند.
کشف ۴9 تن برنج قاچاق

زاهدان- خبرنگار کیهان: جانشین فرمانده انتظامی استان، از کشف 
49 تن برنج خارجی قاچاق خبر داد.

سرهنگ »احمد طاهری« گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایست 
و بازرســی سفید آبه محور زاهدان به نهبندان هنگام کنترل خودروهای 
عبوری به دو دستگاه کامیون کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آنها 

را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بررســی مدارک و بازرســی خودروها 49 تن 
برنج خارجی قاچاق از این دو خودرو به ارزش 2 میلیارد و 400 میلیون 

ریال کشف کردند.
این مقام انتظامی از دستگیری دو قاچاقچی در این رابطه خبر داد.

جریمه قاچاقچی لوازم خانگی
رشت- خبرنگار کیهان: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیالن از 
جریمه نقدی بیش از 940 میلیون ریالی یک عرضه کننده لوازم خانگی 

در شهرستان رشت خبر داد.
رضا قشالقی اظهار داشت: در پی کشف انواع لوازم خانگی قاچاق به 
ارزش 300 میلیــون ریال از یکی از واحدهای عرضه کننده لوازم خانگی 
رشت، عالوه بر ضبط کاالی قاچاق کشف شده، فروشنده کاالی قاچاق 
نیــز به پرداخت 940میلیون و 247 هزار ریــال جریمه نقدی در حق 

دولت محکوم شد.
امحاء ۳۰ تن کاالی قاچاق

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شهرستان دیر از امحاء 30 تن 
انواع کاالی قاچاق به ارزش 40 میلیارد ریال خبر داد.

ســرهنگ »فرهاد آراوند« اظهار داشت  این کاالهای قاچاق شامل: 
پودر بدن سازی، انواع تجهیزات الکترونیکی و انواع نوشیدنی غیرمجاز بود 

که با هماهنگی مراجع قضایی امحاء شد.
کالهبردار ۱5 ساله

بندرعباس - مهر: رئیس پلیس فتا هرمزگان از شناسایی و دستگیری 
عامل برداشت غیرمجاز از حساب در فضای مجازی خبر داد.

علی اصغر افتخاری تصریح کرد: شاکی به یکی از فروشگاه های سطح 
شهر مراجعه نموده ولی در هنگام برگشت کارت بانکی خود را فراموش 
می کند که پس از گذشت مدتی با ارسال پیامک از بانک، متوجه می شود 
که طی چند مرحله از حساب وی مبلغ 11 میلیون ریال برداشت شده 

است.
افتخاری افزود: در بررســی اولیه مشخص شد پول در قالب انتقال 
وجه و خرید شــارژ در فضای مجازی برداشت شده که در ادامه با انجام 
اقدامات فنی و تخصصی متهم به هویت »خ.ع« شناسایی و با هماهنگی 

مقام قضایی دستگیر شد.
این مسئول انتظامی اظهار داشت: در تحقیقات به عمل آمده از متهم 
مشخص شد شاگرد فروشگاه با سوء استفاده از حساب شاکی مبلغ 11 

میلیون ریال انتقال داده است.
سقوط مرگبار

اصفهان -مهر: مدیرمرکز حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان گفت: 
کودک 2 و نیم ساله ای بر اثر سقوط از سی وسه پل جان خود را از دست 
داد. غفور راستین افزود:  کودک پس از انتقال به بیمارستان الزهرا جان 

خود را از دست داد.
کالهبرداری در سایت دیوار

کرج- خبرگزاری صدا و سیما: جانشین فرمانده نیروی انتظامی البرز 
گفت: افرادی که در سایت دیوار اقدام به کالهبرداری می کردند در دام 

پلیس فتا فردیس افتادند.
ســرهنگ بیات افزود: اعضای یک باند بــا درج آگهی فروش لوازم 
خانگی در سایت دیوار و جلب اعتماد شهروندان اقدام به دریافت بیعانه 
از آنان می کردند که بیش از 60 شاکی به همین شیوه مورد کالهبرداری 

قرار گرفتند.
وی گفــت: 6 نفــر از باند اصلی که از طریق ســایت دیوار اقدام به 
کالهبرداری می کردند با هوشیاری ماموران پلیس فتا فردیس شناسایی 
و به مراجع قضایی معرفی شــدند، ایــن باند مبلغ 42 میلیون تومان از 

شهروندان کالهبرداری کردند.
۲ کشته تصادف

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شهرستان مرند از برخورد یک 
دستگاه خودرو سواری پراید با یک دستگاه کامیون در محور »مرند-جلفا« 

و کشته شدن سرنشین و راننده پراید خبر داد.
سرهنگ کاظم دهقانی بیان داشت: با حضور ماموران در محل حادثه 
مشخص شد در اثر برخورد یک دستگاه خودرو سواری پراید با یک دستگاه 
کامیون، راننده و سرنشین سواری پراید به علت شدت جراحات وارده در 
دم فوت کردند.فرمانده انتظامی مرند گفت: کارشناسان پلیس راه علت 
اصلی سانحه را عدم رعایت حق تقدم از سوی راننده پراید اعالم کردند.

برخورد تریلر با پراید
سرویس شهرستانها: رئیس پلیس راه جنوب استان فارس از برخورد 
یک دســتگاه تریلر با یک دســتگاه پراید در محــور »قیر و کارزین به 

جهرم« خبر داد.
سرهنگ »حمداهلل هوشمندی« گفت: در پی اعالم یک فقره تصادف 
فوتی در محور »قیر و کارزین به جهرم«، بالفاصله ماموران به محل مورد 
نظر اعزام و مشاهده کردند یک دستگاه خودروی پراید با پنج سرنشین 
با یک دستگاه تریلر با چهار سرنشین برخورد کرده که بر اثر آن دو نفر 

از سرنشینان تریلر به دلیل شدت جراحت وارده در دم فوت کردند.
وی افزود: در اثر این حادثه راننده و دیگر سرنشین تریلر و راننده و 

چهار سرنشین پراید مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.
هوشمندی بیان کرد: کارشناسان پلیس راه در صحنه حاضر و علت 

وقوع این حادثه را تجاوز به چپ از سوی راننده تریلر اعالم کردند.
رهایی از طناب دار

همدان- ایرنا: مدیرکل زندان های همدان بیان کرد: با جلب رضایت 
اولیای دم، یک زندانی محکوم به قصاص نفس از طناب  دار رهایی یافت.
حسن  محمدیاری اظهار کرد: با تالش و پیگیری های مستمر زندان 
مرکزی همدان، واحد مددکاری و شــورای حل اختالف زندان مرکزی، 
رضایت اولیای دم جلب شد و مددجو »ی-ک« از طناب  دار رهایی یافت.

وی بیــان کــرد: این زندانی به جرم قتل عمد نزدیک به پنج ســال 
حبس را تحمل کرده و محکوم به قصاص نفس شده بود که اولیای دم 

از مجازات وی گذشت کردند.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان 
از انجام یک عملیات از ســوی اداره کل اطالعات 
اســتان کرمان در عمق کویر علیه گروهک ها و 
باندهای شــرارت خبر داد و گفت: در این رابطه 
تعداد زیادی سالح پیشرفته و مهمات نیمه سنگین 

کشف شده است.
دادخدا ســاالری افزود: پس از انجام عملیات و رصد 
اطالعاتــی و زیرنظر گرفتن تحــرک گروهک های مخل 
امنیت توســط ســربازان گمنام امام زمان در اداره کل 
اطالعات استان و در راستای پاکسازی عمق کویر از وجود  
اشــرار و با اجرای عملیات پی در پی مقر و محل نگهداری 
سالح های غیرمجاز مخلین به امنیت جامعه را شناسایی 
و طی عملیات ضربتی و متهورانه زاغه مهمات آنان مورد 

ضربه قرار گرفت. 
وی ادامه داد: در نتیجه این عملیات ها انواع سالح ها 
شامل سالح پیشرفته دوکاره منحنی زن و شلیک مستقیم 
مجهز بــه دوربین و مهمات مربوطــه، آرپی جی هفت، 
کالشینکف، گلوله های دوشیکا، نارنجک انداز، انواع نارنجک 
و گلوله توپ 106 میلی متری، سالح کمری و انواع مهمات 

جنگی دیگر از باند سازمان یافته کشف و توقیف شد. 

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر 
گفت:الشــه های 9۰۰ قطعه کوسه ماهی از یک 
خودرو حامل محصوالت شــیالتی در ایستگاه 
این  »بندو« در شهرســتان عسلویه  بازرسی 

استان کشف شد.
حســین دلشــب در گفت وگو با ایرنا افزود: این 
محموله از شهرستان دیر بوشهر بارگیری شده بود که 
با کشف آن پرونده قضایی تشکیل و برای رسیدگی به 

دادگستری تحویل شد. 
وی اضافه کرد: سازمان حفاظت محیط زیست صید 
کوســه در خلیج فارس و دریای عمان که به  تازگی 
بدلیل کاهش چشــمگیر جمعیت و صید بی رویه در 

خطر انقراض قرار گرفته اند را ممنوع اعالم کرده است. 
دلشب اظهارکرد: مفاد این مصوبه شامل جریمه 
300 میلیــون ریالی برای هر قطعه از انواع کوســه 
ماهی ها تعیین شده اســت که به سازمان شیالت و 

بهره برداران اعالم شده است.
 وی گفت: برابر قانون صید، حمل، خرید و فروش 
انواع کوســه ماهیان چه با هدف صید اصلی و ضمنی 
ممنوع اســت و متخلفان به مراجــع قضایی معرفی 

می شوند. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: 
صیادان باید توجه داشته باشند که صید ضمنی کوسه 

را به اسکله منتقل نکنند. 

* هیئت منتظران مهدی)عج(، میدان رسالت، ابتدای خیابان 
مدنی، نرســیده به مترو گلبرگ، خیابان شهید گنجی، حسینیه 

کانون اسالمی نصر
* مراسم عزاداری دهه سوم، با سخنرانی حجت االسالم عاملی و مداحی: 

آقای سیدوحید موسوی
از جمعه 96/7/21 به مدت 7 شب ساعت 20.

کشف انواع سالح های 
پیشرفته و نیمه سنگین از مقر 

یک گروهک در کرمان

کشف 900 الشه کوسه ازیک خودرو در بوشهر

تبریز- خبرنگار کیهان:
در مســجد  دیروز  بامــداد   ۱ ســاعت 
علی بن ابیطالب)ع( تبریز توسط یک نفر آتش 

زده شد.
رحیم  شهرتی فر فرماندار تبریز گفت: بالفاصله 
توسط همسایگان مســجد، موضوع به آتش نشانی 
اطالع داده شد. ســرهنگ علی اسمعیل پور معاون 
اجتماعی پلیس آذربایجان شرقی نیز از دستگیری 

یــک نفر در ایــن رابطه خبــر داد و گفت: یک نفر 
در همین ارتباط دســتگیر شــد و پرونده در دست 

بررسی است.
وی افزود: جای هیچگونه نگرانی نیست و موضوع 

از سوی پلیس با جدیت کامل، دنبال می شود.
مســجد  ورودی  در  آتــش زدن  موضــوع 
امیرالمؤمنین)ع( با انتشار فیلمی در فضای مجازی 

در تبریز مطرح شد.

دستگیری یک نفر در رابطه با حادثه مسجدی در تبریز


