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مرگ در زیر آوار
شهرکرد- ایرنا: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات شهرداری 
شهرکرد از جان باختن مرد 50 ساله بر اثر فروریختن سقف طویله ای 

واقع در منزل مسکونی اش در شهرکرد خبر داد.
مجید علیپور افزود: عصر سه شنبه بر اثر فروریختن سقف طویله 
در خیابان 17 شهریور شهرکرد که از استحکام کافی برخوردار نبود، 

یک مرد 50 ساله در زیر آوار گرفتار شد.
وی ادامه داد: با حضور ماموران آتش نشانی در محل حادثه، پیکر 
نیمه جان فرد گرفتار در زیر آوار آزادســازی و در اختیار کارشناسان 
اورژانس قرار گرفت که به دلیل شــدت جراحات وارده جان خود را 

از دست داد.
درگیری خون بار 4 راننده

مشــهد- ایرنا: فرمانده انتظامی سبزوار گفت: درگیری بین چهار 
راننده کامیون درجاده سبزوار- مشهد منجر به قتل یکی از آنان شد.
سرهنگ سیدمحمد هاشمی افزود: در این درگیری که بین چهار 
راننده اصفهانی روی داد، یکی از آنان به ضرب چاقو به قتل رسید و 

یک نفر دیگر نیز به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد.
وی اظهار کرد: 2 راننده دیگر نیز که پس از این حادثه از صحنه 

متواری شده بودند در مشهد خود را تسلیم قانون کردند. 
وی گفت: تحقیقات از آنان با دستور مراجع قضایی ادامه دارد.

آتش سوزی در دو محل
تبریز- خبرنگار کیهان: کارگاه چوب بری در تبریز آتش گرفت. این 
حریق در پشــت بام کارگاه و به دلیل حرارت دودکش بخاری هیزمی 
و انباشــته بودن مقدار زیادی چوب بر روی دودکش بخاری روی داد 
که با اقدام ماموران آتش نشــانی، از سرایت حریق به دیگر کارگاه ها 
جلوگیری شد. همچنین آتش سوزی طبقه پنجم یک ساختمان 6 طبقه 
در دامپزشکی تبریزمهار شد. حریق در این واحد آپارتمانی خسارات 

مالی به بار آورد اما تلفات جانی نداشت.
کاالی قاچاق به تهران نرسید

یزد- خبرنگار کیهان: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
یزد گفت: اتوبوس حامل کاالی قاچاق در یزد توقیف شد.

سرهنگ »محمدرضا مزیدی« گفت: ماموران پلیس یک دستگاه 
اتوبوس مسافربری »ولوو« را که از جنوب شرق کشور عازم »تهران« 

بود برای بازرسی متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بازرسی از این اتوبوس، تعداد دو هزار و 311 
قلم انواع کاالی قاچاق شــامل: البسه، لوازم الکتریکی و الکترونیکی، 
نوشــیدنی و لوازم خانگی قاچاق را کشــف و دو متهم را نیز در این 

خصوص دستگیر کردند. 
معاون اجتماعی پلیس اســتان یزد گفت: کارشناسان ارزش این 

محموله را یک میلیارد و 200 میلیون ریال برآورد کردند.
تصادف مرگبار 2 خودرو

بیرجند- ایرنا: جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: بر 
اثر برخورد یک دستگاه خودروی برلیانس با پراید در کیلومتر 28 محور 
قاین- بیرجند سه نفر مصدوم شدند و 2 نفر جان خود را از دست دادند.
ســرهنگ حسین نیکمرد اظهار کرد: راننده و سرنشین پراید در 
این حادثه جان خود را از دســت دادند و 2 کودک پنج و 6 ســاله 

مصدوم شدند.
وی گفت: راننده خودروی برلیانس نیز مصدوم شده و علت اصلی 

حادثه در دست بررسی کارشناسان پلیس است.
کالهبرداران در دام

بجنورد- تسنیم: جانشین فرماندهی انتظامی خراسان شمالی از 
دستگیری یک باند 3 نفره کالهبردار در استان خبر داد.

سرهنگ حسین بدری اظهار داشت: در پی اعالم 6  مورد شکایت 
مبنی بر اینکه افرادی با ترفندهای مختلف از قبیل جعل اسناد و فروش 
خودرو اقدام به کالهبرداری می کردند، تصریح کرد: ماموران با انجام 
اقدامات پلیسی و بررسی اظهارات شاکیان پرونده، موفق به شناسایی 
محل اختفای کالهبرداران شدند که در نهایت در یک عملیات ضربتی 

آنها را دستگیر کردند.
وی خاطرنشــان کرد: در این عملیات 3 متهم دســتگیر که در 
بازجویی از آنها به شــش مورد کالهبرداری به ارزش 4 میلیارد ریال 
اعتراف کردند که برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل 

داده شدند.
مرگ خاموش

اراک- فارس: فرمانده انتظامی خمین از مرگ یکی از جوانان این 
شهرستان بر اثر گازگرفتگی خبر داد.

عزیز عزیزی اظهار کرد: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد 
این جوان به علت استفاده و روشن کردن اجاق گاز برای گرم کردن 

خانه در منزلش جان سپرده است.
کاالی قاچاق به مقصد نرسید

مشهد- مهر: فرمانده انتظامی خراسان رضوی از کشف انواع کاالی 
قاچاق در مشهد خبر داد.

سرتیپ قادر کریمی افزود: پلیس آگاهی با انجام تحقیقات گسترده 
میدانی و کار اطالعاتی چهار انبار کاالهای قاچاق را در منطقه خین 
عرب و خیابان های محتشــمی و هاشــمیه شناسایی کرده و پس از 

هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شدند.
وی تصریــح کرد: در این راســتا کارآگاهــان پلیس آگاهی طی 
عملیات های مجزا در بازرسی از این انبارها 172 ثوب انواع البسه زنانه، 
279 ثوب انواع پوشاک مردانه، 1350 عدد انواع پتو، ملحفه، روتختی 

و حوله قاچاق و فاقد مجوز گمرکی را کشف کردند.
وی با اشاره به اینکه ارزش این محموله 3 میلیارد و 550 میلیون 
ریال برآورد شــده است گفت: در این رابطه چهار نفر متخلف پس از 
تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.

صید صیاد
گرگان- ایرنا: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان های 
بندر ترکمن و گمیشان از دستگیری دو شکارچی غیرمجاز در تاالب 
بین المللی گمیشان خبر داد.علی بیانی اظهار کرد: این متخلفان که با 
استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت تندرو وارد مناطق شکار و صید 
ممنوع تاالب گمیشان شده بودند، با تالش محیط بانان دستگیر شدند.
به گفته وی پرندگان شــکار شده شامل دو قطعه مرغابی و یک 
قطعه غاز پیشانی سفید کوچک از گونه های حمایت شده و در معرض 
خطر انقراض در جهان اســت.بیانی گفت دو قبضه سالح شکاری، دو 
قطار فشنگ)حمایل حمل فشنگ( و یک دستگاه موتورسیکلت تریل 
نیز از متخلفان کشف و متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

کشف سوخت قاچاق
کرمانشاه- مهر: فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف سوخت 

قاچاق در مرکز استان خبر داد.
سرتیپ »منوچهر امان اللهی« افزود: پس از دریافت گزارش هایی 
مبنی بر تردد یک تانکر حامل سوخت قاچاق، ماموران پاسگاه قزانچی 
با همکاری یگان امداد در جاده روانسر خودرو مورد نظر را مشاهده و 

با استفاده از موانع بازدارنده آن را متوقف کردند.
وی خاطرنشان کرد: در بررسی از تانکر مورد نظر بیش از 30 هزار 

لیتر نفت سفید قاچاق  کشف و ضبط شد.
دپوی مواد مخدر

کرمان- ایسنا: یک منبع آگاه امنیتی از کشف محموله دپوی مواد 
مخدر در جازموریان کرمان خبر داد.

این منبع آگاه گفت: سربازان گمنام امام زمان)عج( در استان کرمان 
با انجام یک کار اطالعاتی موفق به شناسایی یک محموله دپوی مواد 

مخدر در حاشیه منطقه جازموریان در شهرستان قلعه گنج شدند.
وی افزود: این مواد شــامل 500 کیلوگرم تریاک بود که در این 

رابطه یک نفر نیز دستگیر شده است.

رشــد یک مرد چینی به علت بیماری 
عجیب از سن حدود دو سالگی متوقف شده 
است و او با وجود اینکه اکنون 30 سال دارد، 

شبیه به یک کودک به نظر می رسد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، »وانگ 

اخیرا یک نقاشی آبرنگ از دروازه قدیمی 
شهر وین کشف شده که منسوب به هیتلر است.

به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان به نقل از 
پایگاه اینترنتی اکسپرس، آدولف هیتلر به رغم جنایات 
زیادی که در جنگ جهانی دوم انجام داد، نقاشــی 

در پــی واژگونی قایــق مهاجران در 
ســواحل لیبی امدادگران توانستند 200 
مهاجر را نجات دهند اما 31 نفر از مهاجران 

توسط کوسه ها خورده شدند.
به گزارش رکنا، اعضای تیم امدادی 6 کوسه 

گرسنه را در اطراف مهاجران دیده اند که آب را خونی کرده اند.
بنا بر آخرین گزارش ها 18 زن و سه کودک در میان قربانیان وجود 

داشته اند و 40 تن نیز مفقود شده اند.
»ناصر القمودی « فرمانده گارد ساحلی به روزنامه ایتالیایی »ایل 
چورنو« گفت: هنگامی که ماموران ما به محل حادثه رســیدند قایق 
واژگون شده بود و مهاجران درون دریا افتاده بودند.گفتنی است،سازمان 
بین المللی مهاجرت روز سه شنبه اعالم کرد که بیش از سه هزار مهاجر 
و آواره از ابتدای سال جاری میالدی، در تالش برای رساندن خود به 

سواحل اروپا، در آب های مدیترانه جان باخته اند.

تاینفنگ« که در سال 1987 در شرق چین به دنیا آمده است، قادر 
به صحبت کردن نیست و به یک مراقب تمام وقت نیاز دارد. این مرد 
به همراه خانواده اش در روســتای »وانگفان« در استان »آن هوئی« 

چین زندگی می کند.
 مادر 52 ســاله این مرد هزینه های زندگی خود و فرزندش را با 
جمع آوری برگ چای از کوهســتان و فروش آن و همچنین نظافت  

خانه های مردم تامین می کند.

زبردست نیز بود.اخیرا یک نقاشی آبرنگ از دروازه قدیمی شهر وین کشف 
شده است که گفته می شد یکی از آثار آبرنگ منسوب به هیتلر است. با این 

حال، عده ای انتساب این نقاشی به هیتلر را رد کرده بودند.
موسسه هلندی مستندسازی جنگ )NIOD( پس از بررسی دقیق اعالم 
کرد، این نقاشی حقیقتا یکی از آثار هیتلر است و امضای هنرمند به شکل 
)آ. هیتلر( نیز تایید شده است.آدولف هیتلر بین سال های 1909 تا 1913 
در وین زندگی می کرد و نهایت تالشش این بود که هنرمند شناخته شده ای 
شود. او معموال، از روی کارت پستال های قدیمی نقاشی می کشید و نقاشی 
از ســاختمان های تخریب شده و آثار قدیمی شهر وین از دیگر سوژه های 
نقاشی هیتلر بودند. هیتلر پس از آنکه دو مرتبه از سوی آکادمی هنر شهر 

وین مردود شد، از هنر فاصله گرفت و به سیاست روی آورد.
به گفته کارشناســان، این نقاشــی آبرنگ ممکن است از روی یکی از 
بنای های تخریب شده شهر وین- متعلق به سال 1894 میالدی – کشیده 
شده باشد.کارشناس موسسه هلندی مستندسازی جنگ اعالم کرد یک زن 
که هویت او معلوم نیســت این اثر هنری را اهدا کرده است. بنابر اظهارات 
این زن، پدرش این نقاشی را در بازارچه کیک و کلوچه کمتر از یک پوند 
خریداری کرده است و زمانی که به خانه می آید متوجه امضای هیتلر روی 
نقاشی شده است.تاکنون تصمیمی برای حراج این نقاشی از سوی موسسه 

مستندسازی جنگ اتخاذ نشده است.

عمل  در جریان یک  ترکیه ای  پزشکان 
جراحی بر روی بیماری که از درد شکم شاکی 

بود حوله ای را از معده او خارج کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، پزشکان 
اروپایی سه سال پیش در یک عمل جراحی این 

حوله را داخل معده بیمار جا گذاشته بودند.
پس از آنکه با کمک توموگرافی مشخص شد که یک شی بیگانه 
در معده بیمار وجود دارد، با یک عمل سه ساعته دیگر، حوله به جا 

مانده، از معده این بیمار بیرون کشیده شد.

رئیس  سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر از 
توزیع 72 هزار و 538 بسته غذایی 72 ساعته و یک 

ماهه در میان زلزله زدگان استان کرمانشاه خبر داد.
مرتضی ســلیمی روز چهارشــنبه در نشســت خبری 
مشترک با اســتاندار کرمانشاه در استانداری اظهار کرد: از 
مجموع بسته های غذایی توزیع شده، 40 هزار و 98 بسته آن 
72 ساعته و 32 هزار و 440 بسته نیز یک ماهه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در کنار بسته های غذایی، 20 هزار 
و 48 بسته بهداشتی نیز میان زلزله زدگان استان کرمانشاه 

توزیع شده است.
ســلیمی یادآوری کرد: در مدتی کــه از زلزله مهیب 
کرمانشــاه می گذرد، تاکنون 83 هــزار و 854 تخته چادر 
امدادی، 240 هزار تخته پتو و 42 هزار و 414 شعله چراغ 

گرمایشی )والور( میان زلزله زدگان توزیع شده است.
رئیس  سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر یادآور 
شد: در این مدت همچنین زلزله زدگان151 تن برنج، یک 
میلیــون و 200 هزار بطــری آب معدنی، 665 هزار قوطی 
کنســرو، 56 هزار تخته موکت، 24 هزار بطری روغن، 32 
هزار و 237 ســت ظروف و پنج هزار و 500 شعله بخاری 

برقی دریافت کردند.
وی با بیان اینکه تاکنون 10 هزار و 400 کیلوگرم قند و 
شکر و 86 هزار و 600 ثوب البسه، میان زلزله زدگان توزیع 
شــده، افزود: 180 هزار کیلوگرم نایلون پوششی، 20 هزار 
قوطی آبمیوه و 2 هزار و 600 قوطی شیرخشک نیز تاکنون 

در مناطق زلزله زده توزیع شده است.
سلیمی افزود: 541 تیم امداد و نجات در قالب تیم های 
واکنش سریع، تیم تخصصی درمان اضطراری، آواربرداری و 
اســکان اضطراری متشکل از افراد متخصص و امدادگران و 

نجات گران به مناطق زلزله زده اعزام شدند.
رئیس  ســازمان امداد و نجات با  اشاره به اینکه 17 روز 

از وقوع زلزله گذشــته اســت، گفت: 2 هزار و 705 نیروی 
عملیاتی، 418 دســتگاه خودرو عملیاتی فعال در منطقه، 
یــک هزار و 384 نیرو عملیاتی و اکنون 174 دســتگاه در 
قالب خودرو آمبوالنس، کمک دار، نجات، کامیون، کامیونت 

و تریلر در منطقه حضور دارند.
سلیمی افزود: با حضور 31 تیم آنست )سگ های زنده 
 یاب( در مناطق زلزله زده روند ارائه خدمات امدادی و نجات 

جان انسان ها با سهولت انجام می شود.
وی گفــت: 10 فروند بالگرد جمعیت هالل احمر و 10 
فروند بالگرد امداد هوایی بصورت شبانه روزی ارائه خدمات 

می کنند.
اسکان اضطراری زلزله زدگان پایان یافت  

کرمانشاه- ایرنا: استاندار کرمانشاه اعالم کرد: در مجموع 
2 هزار و 100 میلیارد تومان وام و281 میلیارد تومان کمک 

بالعوض به زلزله زدگان استان پرداخت می شود.
هوشنگ بازوند دیروز در نشست خبری که در استانداری 
کرمانشاه برگزار شد، با بیان اینکه اکنون اسکان اضطراری 
زلزله زدگان پایان یافته است، گفت: به دلیل فرا رسیدن فصل 
ســرما باید اسکان موقت را برای زلزله زدگان اجرا کنیم که 
این مرحله از اسکان در کرمانشاه 300 میلیارد تومان هزینه 

در بر خواهد داشت.
به گفته بازوند، براســاس قراردادی که با قرارگاه خاتم 
االنبیاء سپاه پاسداران انقالب اسالمی بسته شده است، این 
قرارگاه کار ایجاد شرایط اسکان موقت زلزله زدگان با کانکس 

را اجرا خواهد کرد.
وی بــا بیان اینکه 12 هزار کانکس در مناطق زلزله زده 
نصب می شــود، اعالم کرد: روزانــه حدود 400 کانکس در 

مناطق زلزله زده کرمانشاه توزیع می شود .
استاندار کرمانشاه اعالم کرد: در روستاها 2 میلیون تومان 
برای معیشــت و پنج میلیون تومان به صورت بالعوض به 

زلزله زدگان پرداخت می شود.
به گفته بازوند، عالوه بر این تسهیالت در صورت تلفات 
دام ها برای دام های سبک 600 هزار تومان و برای دام های 

سنگین سه میلیون تومان تسهیالت پرداخت می شود.
وی با  اشــاره به شایعات مطرح شده در فضای مجازی 
تاکید کرد: پرداخت تسهیالت بالعوض هیچ ربطی به دریافت 
کانکس ندارد و حتی افرادی که کانکس های کمک مردمی 
را دریافت کرده اند نیز می توانند از کانکس های قرارگاه خاتم 

بهره مند شوند.
استاندار کرمانشــاه با بیان اینکه اسکان دائم همزمان 
با اســکان موقت در حال پیگیری است، گفت: ارزیابی های 
بنیاد مسکن از خســارت ها تا پایان هفته تکمیل می شود 
و به دنبال این هســتیم که مردم خودشــان برای بازسازی 

دست به کار شوند.
بازوند اعالم کرد: عالوه بر کمک های بالعوض در روستاها 
30 میلیون تومان و در شهرها 40 میلیون تومان تسهیالت 

برای بازسازی واحدهای مسکونی پرداخت می شود.
وی افزود: به خانواده هایی که قصد خرید اسباب و لوازم 
منزل را داشته باشند نیز وام قرض الحسنه 10 میلیون تومانی 

پرداخت می شود.
اســتاندار کرمانشــاه در رابطه با خسارت به واحدهای 
اقتصادی گفت: 75 واحد تولیدی صنعتی، 575 واحد سنتی 

و هفت هزار واحد صنفی در زلزله اخیر خسارت دیده اند.
بازوند اعالم کرد: براساس تصمیم هیئت دولت 2 هزار 
و 100 میلیارد تومان برای بازســازی مســکن و واحدهای 
اقتصادی در مناطق زلزله زده تســهیالت کم بهره پرداخت 
می شود.وی افزود: عالوه بر این میزان 281 میلیارد تومان نیز 
کمک بالعوض به مردم مناطق زلزله زده پرداخت خواهد شد.

استاندار کرمانشاه همچنین اعالم کرد که در بودجه سال 
97 ردیف بودجه ای مستقل برای توسعه و ایجاد زیرساخت ها 

به استان کرمانشاه اختصاص پیدا کرده است.
به گفته بازوند، در زلزله اخیر یک هزار و 240 میلیارد 

تومان به تاسیسات دولتی خسارت وارد شده است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود بر لزوم نظارت 
بر ساخت و سازها تاکید کرد و گفت: 35 هزار واحد مسکونی 
در استان باید ساخته شود و ما تالش داریم که فواید حاصل 

از ساخت و ساز آن به جیب مردم استان برود.
استاندار کرمانشاه همچنین اعالم کرد: براساس تصمیم 
هیئت دولت تمام  کســانی  که تحت تاثیر زلزله قرار گرفته 
و به سیســتم بانکی بدهی دارند، برای بازپرداخت وام خود 
2 سال نفس دریافت می کنند و از 2 سال مالیاتی و تامین 

اجتماعی بهره مند می شوند.
بازوند افزود: براساس تصمیم هیئت دولت همچنین بعد 
از زلزله کرمانشاه تمام روستاهای مناطق زلزله زده به سرعت 
گازرســانی خواهند شد و به خانواده هایی که عزیزانشان در 
زلزله فوت کرده اند پنج میلیون تومان پرداخت خواهد شد .

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی 400 میلیارد تومان 
برای توسعه زیرساخت های کرمانشاه اختصاص داده گفت: 
بنیاد مستضعفان نیز به هر واحد زلزله زده هشت تن سیمان 

رایگان خواهد داد.
اســتاندار کرمانشــاه همچنین به اهمیت اسکان دائم 
زلزله زدگان  اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد اسکان موقت 
زلزله زدگان بین شــش تا 12 ماه طول بکشد و سپس آنان 

به منازل خود باز گردند.
وی بــا بیان اینکــه حتی یک مورد ســرقت از منازل 
زلزله زدگان رخ نداده است، گفت: با حضور به موقع نیروهای 

انتظامی امنیت کامل در مناطق زلزله زده برقرار است.
وی گفت: حداقل 17 هزار نفر در زلزله اخیر بیکار شدند 
و طی نامه ای به وزیر کشور خواستار بازگشایی مرز رسمی 
پرویزخان قصرشیرین برای رونق اقتصادی منطقه شده ایم.
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فرمانده نیروی انتظامی با حضور در مرکز نظارت 
همگانی بازرسی کل ناجا )197( ضمن دیدار با مردم، 
پاسخگوی ســؤاالت شهروندان در حوزه ماموریتی 

پلیس بود.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار حسین اشتری 
در حاشیه حضور در مرکز نظارت همگانی پلیس، در جمع 
خبرنگاران، از برقراری یک میلیون تماس مردمی طی هشت 
ماهه ســال جاری با سامانه 197 خبرداد و گفت: طی این 
مدت، 331 هــزار و 657 پیام مردمی دریافت، پیگیری و 

رسیدگی شده است.
اشــتری با بیان اینکه از این میزان تماس و دریافت ها، 
46 درصد انتقاد، پنج درصد شــکایت، 18 درصد پیشنهاد 
و 30 درصد تقدیر از پلیس بوده است، افزود: میزان تقدیر 
مــردم و رضایت از عملکرد پلیس در هشــت ماهه ســال 
جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد هشت 

درصدی داشته است.
وی ادامــه داد: مرکز نظارت همگانی پلیس )197( پل 
ارتباطــی بین مردم و فرماندهان و مدیران ناجا اســت که 
طی سال های گذشــته، این ظرفیت توانسته است بخشی 
از مشکالت مردمی را در حوزه انتظامی بکاهد ضمن آنکه 
مردم از طریق این ســامانه خواســته ها و مطالبات خود را 

مطرح می کنند.

در دیدار مردمی سردار اشتری با مردم اعالم شد

برقراری یک میلیون تماس مردمی با سامانه 197 ناجا طی 8 ماه

فرمانده ناجا خاطرنشان کرد: تمام تالش مان این است 
که خواســته و مطالبات بجا و بحق شــهروندان را برآورده 
کنیم تا مردم در یک محیط امن و توام با نظم زندگی کنند.
سردار اشتری با  اشاره به اینکه بخشی از موضوعات مطرح 
از سوی مردم درخصوص برخورد نامناسب برخی از همکاران 

با شهروندان اســت، تاکید کرد: به جد انتقادات و شکایات 
را دنبــال می کنیم، چراکه معتقدیم مردم با امید به چنین 
مراکزی مراجعه می کنند بنابراین پاســخگویی به مطالبات 

آنها را وظیفه خود می دانیم.
وی تاکیــد کرد: دریافت هــر موضوعی درباره برخورد 

نامناسب برخی همکاران را با حساسیت تمام دنبال و همواره 
از حسن اعتماد مردم، تشکر می کنیم اما باید شرایط گوناگون 
در وقوع چنین مواردی را در نظر گرفت، مردم ماموران پلیس 

را فرزندان خود بدانند.
فرمانــده ناجا در ادامه درخصــوص طرح کاهش 10 
کیلومتری سرعت خودرو در جاده ها، گفت: این موضوع در 
کمیسیونی مطرح شده و نیاز به اقدامات کارشناسی دارد و با 
بررسی بیشتر و دقیق تر، نتیجه نهایی در آینده اعالم می شود.

اشــتری درباره وضعیت امنیتی کشــور، اظهارداشت: 
خوشــبختانه وضعیت امنیتی در سراسر کشور بسیار عالی 
و مطلوب اســت هرچند در برخی از شهرها، افزایش برخی 
جرایم وجود دارد اما در بعضی از شهرها نیز شاهد کاهش 
جرایم هســتیم؛ در مجموع با اقدامــات نیروی انتظامی و 
دستگاه قضا، رویکرد پیشگیری از وقوع جرم به طور جدی 

دنبال می شود.
وی از کاهش جرایم خشــن در کشور خبرداد و گفت: 
امید است، این روند کاهش جرایم با سرعت بیشتری پیش 

رود و تمام تالش و اراده پلیس نیز تحقق این مهم است.
گفتنی است، دیدار چهره به چهره و مردمی فرمانده ناجا 
با 60 نفر از هموطنان و پاســخگویی به تماس های تلفنی، 

بخشی از برنامه حضور سردار اشتری در سامانه 197 بود.

پیکر و محل دفن چهار تن دیگر از شهدای فاجعه منا در عربستان 
مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حج و زیارت، معاون توسعه مدیریت و منابع 
این سازمان گفت: در پی تاکیدات مقام معظم رهبری و هموار شدن مسیر اعزام 
زائران به حج تمتع سال 96 ، سازمان حج و زیارت تعدادی از اعضای خانواده های 
شهدای حادثه منا را به منظور انجام آزمایش DNA و طی شدن مراحل تعیین 
هویت شــهدا به عربستان اعزام کرد که این حرکت در نهایت منجر به تعیین 
و مشــخص شدن محل دفن چهارتن از شهدای عزیز منا و تایید و اعالم آن از 

طرف پزشکی قانونی عربستان شد.
محمــد آزاد با اشــاره به اینکه اعضای هفت خانواده از شــهدای منا برای 
شناســایی پیکرشهدا به عربستان اعزام شــده بودند، افزود: تالش کارشناسان 
ســازمان و اعضای خانواده شهدا همچنین منجر به شناسایی محل دفن چهار 

شهید و دریافت شماره قطعه مربوط در عربستان شد.
وی با تاکید بر اینکه ســازمان حج و زیارت همه هزینه های اعزام و مراحل 
مختلف شناســایی را بر عهده دارد، گفت: شرایط و موقعیت منطقه ای و قطع 
روابط سیاسی تا حدودی مانع تسریع  شناسایی و احقاق حقوق شهدای عزیز 
ما شد اما با این حال سازمان حج و زیارت همچنان پیگیر حقوق شهدا و خانواده 

معزز آنان است و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

 رئیس انجمن علمی بهداشت محیط ایران 
گفت: آلودگی هوا عامل مرگ ساالنه 35 هزار 

نفر در ایران است.
به گزارش ایرنا، علیرضا مصداقی نیا روز سه شنبه 
در دومین همایش بین المللی و بیســتمین همایش 
ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار در یزد افزود: 35 
میلیون نفر در کشــور ما تحت تاثیر آلودگی هوا در 

داخل منازل یا بیرون از آن قرار دارند.
وی ادامــه داد: 20 تــا 25 درصد از بار بیماری ها 
در کشورها به خصوص در خاورمیانه به خاطر رعایت 
نکردن بهداشت محیط و مسائل زیست محیطی است 
که در این زمینه باید برنامه ریزی های الزم صورت گیرد.

مصداقی نیا با اشــاره به کاهــش نزوالت جوی و 
خشکسالی های چند سال گذشته گفت: بحران آب در 
کشور نگران کننده است و هرچه از منابع آب سفره های 
زیرزمینی کاسته شــود، آلودگی های زیست محیطی 
بیشــتر می شــود.وی خاطرنشــان کرد: 70 درصد 

بارندگی ها در 25 درصد مساحت کشور اتفاق می افتد، 
همچنین 15 درصد مساحت کشور دارای آب و هوای 
قابل قبول و بقیه خشک، نیمه خشک و بیابانی است.

مصداقی نیا اضافه کرد: سال 1340، سرانه آب برای 
هر فرد ایرانی پنج هزار و 500 مترمکعب در سال بود 
که این رقم اکنون به 1200 متر مکعب رسیده است.

وی گفت: 40 سال پیش، 65 درصد جمعیت کشور 
در روســتاها زندگی می کردنــد اما امروز 74 درصد 
جمعیت کشور شهرنشین هستند که این مساله فشار 

زیادی بر محیط زیست ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه بهداشــت محیط در شــهرهای 
شــمالی ایران دارای وضعیتی نامطلوب است اظهار 
کرد: رفع مشکالت بهداشت محیط مستلزم همکاری 

و همراهی تمام دستگاه هاست.
مصداقی نیا جنگل زدایی را از دیگر معضالت حوزه 
بهداشت محیط خواند و بیان کرد: طی 30 سال گذشته 
مساحت جنگل های ایران به نصف کاهش یافته است.

سرویس شهرستان ها -
 فرمانده انتظامی اســتان فــارس گفت: 
ستوان سوم کمال کشاورزی از ماموران انتظامی 
شهرستان سروستان هنگام عملیات دستگیری 
شرور مسلح در این شهرستان به شهادت رسید.
ســرتیپ دوم احمدعلی گودرزی افزود: ماموران 
انتظامی سروستان پس از اطالع از منبع موثق درباره 
نگهداری سالح غیرمجاز در منزل یک شرور و بعد از 
هماهنگی با مقام قضایی برای دستگیری وی در محل 

ماموریت حضور یافتند.
وی ادامــه داد: در ایــن درگیری که با رشــادت 
نیروهای پلیس همراه بود، شرور مسلح ناگزیر به فرار 
از راه پشت بام شد و هنگام فرار بدون توجه به دستور 
ایست، به سمت ماموران شلیک کرد، که به شهادت 

ستوان سوم کمال کشاورزی منجر شد.
فرمانده انتظامی فارس گفت: این شرور در ادامه 
این درگیری مسلحانه سعی در فرار داشت که در این 
هنگام با اصابت گلولــه ماموران انتظامی به هالکت 

رسید.
وی بیان کرد: در بازرسی از منزل متهم، تعدادی 
فشــنگ جنگی و شکاری و یک قبضه سالح جنگی 

کشف و ضبط شد.

سارقان یک دستگاه خودرو در تهران وقتی 
متوجه وجود کودک چهار ساله در خودرو شدند، 

در تماس با پلیس خودرو و نوزاد را پس دادند.
بــه گزارش میزان، بامداد دیروز مردی در تماس با 
ماموران پلیس تهران  از ســرقت خودرو خود خبر داد. 
این مرد که هراســان بود در شکایت خود مدعی شد 
فرزند چهارساله دوستش در داخل خودرو بوده و سارقان 

خودرو را به همراه کودک به سرقت برده اند.
این مرد مدعی شــد دوستم به همراه همسرش به 
شــمال کشور رفته اند و دو روز فرزندشان را پیش من 
امانت گذاشــتند اما  ساعتی قبل حین خرید سارقان 

خودرو را به همراه کودک چهار ساله ربودند.
با توجه  به حساسیت موضوع و وقوع حادثه ربودن 
بنیتا در ماه های گذشــته، موضــوع به اطالع بازپرس 
کشــیک دادسرای جنایی تهران رسید و وی با دستور 
ویژه به پلیس آگاهی، خواســتار رســیدگی فوری به 

موضوع شد. 
هنوز ســاعتی از ربودن خودرو بــه همراه کودک 
نگذشــته بود که فردی در تماس با پلیس مدعی شد 
خودرو را به همراه کودک در یکی از خیابان های مرکزی 
تهران رها کرده است. با حضور ماموران کالنتری 106 
نامجــو در محل، خودرو در حالی که کودک در داخل 
آن سالم بود کشف و تحویل خانواده اش شد.تحقیقات 

برای شناسایی سارقان خودرو ادامه دارد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای 
شهر تهران گفت: رئیس  بنیاد مستضعفان اعالم 
کرده ظرف 2/5 ســال آینده ساختمان جدید 
پالسکو را احداث کندکه امیدواریم به قول خود 

پایبند باشد.
محمد ساالری به مهر گفت: در جلسه روز سه شنبه 
که با شهردار تهران داشتیم یکی از مطالبات اعضای 
شورا، تعیین تکلیف پالسکو و ذی نفعان و کسبه بود 
که متاســفانه پس از گذشت ماه ها هنوز به سرانجام 
نرسیده است.وی افزود: شهردار تهران نیز اعالم کرد 
که با توجه به مجموع جلســاتی که با شــورای شهر 
تهران داشته اخیرا با تمامی ذ ی نفعان جلساتی را برگزار 
کرده از جمله رئیس  بنیاد مستضعفان و به این توافق 
رسیده اند که مجموع ساختمان پالسکو با زمینی که 
در مجاورت شــرقی آن به مساحت چهار هزار و 600 
متر مربع است به صورت یک ساختمان ساخته شود.

ســاالری با بیان اینکه یکی از دغدغه های بنیاد 

مستضعفان درخصوص میزان بارگذاری در این زمینه 
اســت، گفت: خوشــبختانه مجوزهای اولیه میراث 
فرهنگی در این زمینه گرفته شــده و قرار است یک 
ساختمان فاخر مطابق با مطالبات افکار عمومی و ایمن 
طراحی شود البته ساختمانی در ضلع شمالی پالسکو 
وجود که تخریب نشده و قرار است به همین صورت 

باقی بماند و مقاوم سازی شود.
رئیس  کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر 
تهران ادامه داد: به گفته رئیس  بنیاد مستضعفان، این 
ساختمان طی 2/5 سال به اتمام می رسد که امیدواریم 
این وعده مانند سایر وعده های دولتی نباشد و پروژه 

به صورت فرسایشی به اتمام نرسد.
وی درخصــوص اینکــه آیا تعــداد طبقات این 
ساختمان کوتاه تر خواهد شد، اظهار داشت: طراحی 
پالســکو بر اساس مقررات طرح تفضیلی است اما به 
دلیل حقوق مکتسبه ای که به مالکان دارند فکر نکنم 

که تعداد طبقات آن کوتاه تر شود.

سازمان هواشناسی نسبت به افت دما و کوالک 
برف در جاده های کوهستانی خراسان شمالی، شمال 

سمنان و البرز هشدار داد.
به گزارش سازمان هواشناسی، بر اساس تحلیل آخرین 
نقشــه های هواشناسی از بعد ازظهر امروز با شمالی شدن 
جریان هوا در شــمال کشور و گذر موج تراز میانی جو از 

سواحل غربی خزر ابرناکی و بارش باران شروع می شود.
بارندگــی در روز جمعــه در ســواحل دریای خزر به 
خصوص مناطق میانی و شــرق آن تشــدید می شــود و 
درارتفاعات البرز بارش به شکل برف خواهد بود و از جمعه 
تا شنبه گســتره منطقه بارش به تدریج نوار شمال شرق 
کشور شــامل خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی را 

در بر خواهد گرفت. در این مدت به تدریج کاهش دما در 
نیمه شمالی و شرق کشور قابل توجه خواهد بود و از بعد 
از ظهر پنج شنبه تا جمعه دمای هوا در نوار شمالی کشور 
)اســتان های گلســتان، مازندران و گیالن(2 تا 8 درجه 
کاهش یافته و کمینه دمــا در مناطق جلگه ای به 1 تا 3 
درجه سلسیوس در روزهای شنبه و یکشنبه خواهد رسید. 
درشــمال شرق کشور در خراســان شمالی، خراسان 
رضوی و خراســان جنوبی از واخر وقت جمعه دمای هوا 
بین 6 تا 10 درجــه کاهش یافته و انتظار می رود کمینه 
دما طی روز شنبه تا دوشنبه صبح در این مناطق به 3 تا 

6 درجه سلسیوس برسد.
 براین اســاس بــرای جمعه، بارش بــاران در مناطق 

جلگــه ای گیالن، مازندران و گلســتان و بــارش برف در 
دامنه های شــمالی ارتفاعات البرز و همچنین در ارتفاعات 
شــمالی استان های البرز، تهران، سمنان و از اواخر جمعه 
در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و کوالک برف 
به ســبب وزش باد و بارش برف در جاده های کوهستانی 
خراسان شــمالی و شمال سمنان و جاده های کوهستانی 

البرز پیش بینی می شود.
افــت دما و کوالک بــرف در جاده های کوهســتانی 
مهم ترین تاثیر این سامانه شــمالی خواهد بود و از اواخر 
پنجشنبه تا روز شنبه برای تردد در جاده های کوهستانی 
البرز و شــمال شرق کشــور در مناطق یاد شده به همراه 

داشتن زنجیرچرخ و وسایل زمستانی توصیه می شود. 

روابط عمومــی قوه قضائیه اظهارات نایب رئیس 
 فراکسیون امید مجلس راجع به حساب های بانکی 

قوه قضائیه را تکذیب کرد.
در پی سخنان تابش، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس، 
که متضمن پاره ای نقل قول ها از رئیس قوه قضائیه بود، روابط 
عمومــی قوه قضائیه با تکذیب اظهارات وی و ضمن انتقاد 
از بیان مطالب خالف واقع راجع به حســاب های بانکی قوه 
قضائیه و تغییر رویه قوه قضائیه در مورد این حساب ها، به 
وی و همه افرادی که دسترسی به تریبون ها را دارند توصیه 
نمود، جهت منافع سیاسی و جناحی خود از انتشار مطالب 

بی اساس و کذب خودداری نمایند.
در این تکذیبیه آمده اســت: وضعیت حساب های قوه 
قضائیه از ابتدا روشن بوده و توأم با حسابرسی های دقیق و 

تحت نظارت های مستمر بوده است.

آلودگی هوا ساالنه سبب مرگ 35هزار ایرانی می شود

بنیاد مستضعفان ساختمان جدید پالسکو را 2/5 ساله می سازد

تماس سارقان خودرو با پلیس 
از ترس تکرار ماجرای بنیتا

رئیس اداره ســرمایه انسانی ســرباز ستاد کل 
نیروهای مســلح گفت: فرزندان مدافعین حرم نیز 
می توانند از مزایای ایثارگری مانند کســر خدمت و 

معافیت سربازی استفاده کنند.
سردار موسی کمالی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
مدافعین حرم نیز که برای دفاع از حریم کشــور در عراق و 
سوریه با مزدوران داعشی مبارزه کرده و از جان خود برای 
میهن و اسالم گذشته اند، ایثارگر محسوب شده و فرزندان 

آنها می توانند از خدمات ایثارگری بهره مند شوند.
کمالی تاکید کرد: این افراد بدون هیچ چشم داشتی از 
جان و خانواده خود گذشتند تا مقابل تکفیری ها بایستند و 
ملت ما این ایثارگری بزرگ را هیچگاه فراموش نخواهد کرد.
ویافزود ثبت نام کسر خدمت و معافیت ایثارگری مطابق 
زمانبندی اعالم شده از سوی نظام وظیفه )از یازدهم آذر( 

انجام می شود.

شهادت مامور پلیس 
در درگیری با شرور مسلح

تکذیب سخنان
 نائب رئیس فراکسیون امید

 از سوی قوه قضاییه

سردار کمالی:

کسر خدمت ایثارگری شامل 
فرزندان مدافعین حرم هم می شود

شمال کشور بارانی می شود

افت دما و کوالک برف در جاده های کوهستانی خراسان شمالی، شمال سمنان و البرز

شناسایی پیکر  4 تن دیگر 
از شهدای منا


