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ناجی غریق در بابلرود غرق شد
ســاری- خبرنگار کیهان: رئیس اورژانس 115 بابل گفت: شهرام کردی 
نتاج جوان 27 ساله ساکن روستای چهره از شهرستان بابل با از خودگذشتگی، 
بچه ای را که در رودخانه بابلرود روســتای بالفکال شرقی در حال غرق شدن 

بود نجات داد و خود غرق شد.
محمدپــور افزود: جنازه این جوان پس از 4 ســاعت تالش امدادگران و 

غواصان از رودخانه بابلرود بیرون آورده شد.
مرگ جوان 18 ساله در سد روستایی

مشــهد- واحد مرکزی خبر: رئیس هالل احمر خواف دیروز گفت: جوان 
18 ســاله ای که برای آب تنی به سد روستای سده این شهرستان رفته بود 

غرق شد و جان خود را از دست داد.
محمد امانی افزود: با حضور ماموران جمعیت هالل احمر خواف به محل 
حادثه پس از حدود سه ساعت جستجو به رهاسازی و انتقال جسد این جوان 

از  سد موفق شدند.وی ادامه داد: جسد وی به پزشکی قانونی منتقل شد.
خزر 2 قربانی گرفت

نوشهر- ایرنا: رئیس هیئت نجات غریق غرب مازندران از غرق شدن 2 نفر 
در دریای خزر و در محدوده ساحلی شهرستان های نوشهر و چالوس خبر داد.

حجت اهلل کیمیایی راد روز شنبه گفت: این افراد به دلیل آشنا نبودن به 
فن شــنا و کم توجهی به توصیه های ناجیان غریق و نیروهای دریابانی روز 
جمعه درمناطق ممنوعه شنا غرق شدند.وی، افزود: یکی از غرق شدگان 72 
ســال داشت و اهل تهران بود او در منطقه شهری هلستان سکونت داشت و 
حوالی ساعت 6 و 30 دقیقه در حین پیاده روی در منطقه دهنو بر اثر عارضه 

سکته قلبی در کنار ساحل به داخل دریا افتادو غرق شد.
مرگ قهرمان مچ انداز کشور

الیگودرز- فارس: رئیس هالل احمر الیگودرز گفت: قهرمان مچ اندازی کشور 
در استخر غرق شد و جان خود را از دست داد.

غالمرضــا لونی افزود: فریدون علی اکبری یکــی از قهرمانان ورزش های 
مچ اندازی و بدن سازی کشور که در حال پمپاژ آب برای زمین های کشاورزی 

بود در استخری به عمق هفت متر غرق شد و جان خود را از دست داد.
وی ادامــه داد: با حضور امدادگران جمعیت  هالل احمر و تالش غواصان 

سازمان آتش نشانی الیگودرز جسد وی از آب بیرون کشیده شد.
انحراف به چپ پژو حادثه آفرید

ســرویس شهرســتان ها: رئیس پلیس راه جنوب اســتان »سیستان و 
بلوچســتان« از کشته شدن یک تن و مجروح شدن دو تن دیگر در حوادث 

رانندگی محورهای جنوب این استان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا کورسی گفت: بدنبال 
اعالم مرکز فوریت های پلیســی 110 مبنی بر برخورد یک دســتگاه سواری 
پژوه 405 با یک دســتگاه کامیون کشنده ولوو در محور ایرانشهر- همزمان 
بالفاصله گشــت تصادفات به محل اعزام شد. وی افزود: در این حادثه راننده 
پژو دردم فوت کرده و دو سرنشــین دیگر این خودرو مجروح شده بودند که 
به مراکز درمانی انتقال یافتند، به گفته کورسی، علت این تصادف انحراف به 

چپ پژو 405 اعالم شده است.
دستگیری عامل توزیع حشیش

ســرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی شهرستان »زابل« از دستگیری 
عامل توزیع موادمخدر با بیش از 30 کیلوگرم حشیش در این شهرستان خبر 
داد.به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد نوربخش گفت: برابر اخبار و 
اطالعات به دست آمده مبنی براینکه شخصی در امر خرید و فروش موادمخدر 
فعالیت دارد ماموران پلیس با شناسایی مخفیگاه او ضمن هماهنگی با مقام 

قضایی متهم را دستگیر کردند.
وی افزود: در بازرســی از مخفیگاه متهم 3 بسته بزرگ موادمخدر از نوع 

حشیش به وزن تقریبی 30 کیلو و 600 گرم کشف شد.
کشف حشیش از پراید

زنجان- فارس: جانشــین فرمانده انتظامی اســتان زنجان گفت: در پی 
گزارش های مردمی مبنی بر توزیع و عرضه مواد مخدر توسط قاچاقچیان در 
استان زنجان و استان های اطراف شناسایی و دستگیری عامالن به صورت ویژه 

در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.
مراد جعفری افزود: با تحقیقات پلیسی، اطالع حاصل شد که متهمان قصد 
دارند مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را خریداری و با یک دســتگاه سواری 

پراید به شهرستان میاندوآب منتقل کنند.
وی تصریــح کرد: 4 اکیپ از ماموران مبارزه با مواد مخدر در محورهای 
مواصالتی مســتقر شدند و ســرانجام خودرو متهمان را در عوارضی آزادراه 
»زنجــان- قزوین« مشــاهده و بالفاصله آن را متوقف و 2 سرنشــین آن را 
دستگیر کردند.جعفری در پایان با اعالم اینکه از خودرو این قاچاقچیان 30 
کیلوگرم حشــیش در قالب 27 بسته به صورت جاساز در کف خودرو کشف 
شد، اظهار کرد: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقامات 

قضایی معرفی شدند.
توقیف 219 کیلو تریاک

یزد- خبرنگار کیهان: جانشــین فرمانــده انتظامی یزد گفت: روز جمعه 
ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی هنگام کنترل خودروهای عبوری متوجه 
تردد مشــکوک یک دستگاه کامیون بنز شدند و به همین منظور کامیون را 

جهت بازرسی کامل به پارکینگ منتقل کردند.
عطاءاهلل احمدی افزود: در بازرســی مامــوران از کامیون 219 کیلوگرم 
تریاک از داخل گونی های مواد خام پالستیک کشف شد.به گفته وی در این 
ارتباط یک نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده قضایی به دادسرا معرفی شد.

خودرو حامل طال و جواهر به مقصد نرسید
اندیمشــک- خبرنگار کیهان: فرمانده نیروی انتظامی اندیمشک گفت: 
ماموران کالنتری 11 این شهرســتان حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو 
ال 90 با 2 سرنشین مشکوک شدند و برای بررسی خودرو را متوقف کردند.

سرهنگ کروندی افزود: در بازرسی از خودرو مقادیر قابل توجهی طال و 
جواهر- چند برگ چک، سند منزل و ماده مخدر هروئین کشف شد.

وی ارزش اسناد و اشیای مکشوفه را حدود 100 میلیارد تومان اعالم کرد 
و ادامه داد: هر 2 سرنشین خودرو دستگیر شدند.

جاسازی سوخت قاچاق
زاهدان- فارس: فرمانده انتظامی ایرانشــهر گفــت: ماموران یگان امداد 
انتظامی شهرستان ایرانشهر حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه 
کامیون کشــنده در حوالی میدان ارتش این شهرستان، مظنون شدند و در 

اقدامی به موقع آن را متوقف کردند.
خلیلیان افزود: با بررسی های انجام شده از خودرو توقیفی مقدار 28 هزار 

لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف شد.
وی تصریــح کــرد: ماموران انتظامی ایرانشــهر در دو نقطه دیگر از این 
شهرســتان نیز با توقیف یک دستگاه اتوبوس و خودروی وانت نیسان مقدار 

1700 لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند.
خیلیان ادامه داد: راننده هر 2 خودرو دستگیر شدند.
جاعل سند دستگیر شد

قم- فارس: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم از دستگیری 
فردی به اتهام جعل سند وکالت ملک به ارزش 800 میلیون ریال در جمکران 
قم خبر داد.مهدی قدمی افزود: با مراجعه فردی به پلیس آگاهی و اعالم شکایت 
مبنی بر جعل ســند وکالت، ماموران این پلیس با انجام تحقیقات موفق به 
شناسایی و دستگیری متهم شدند.وی ادامه داد: متهم در تحقیقات تکمیلی 
به ارتکاب جرم پیش گفته اعتراف و به همراه پرونده تشکیل شده به دادسرا 

ارسال و در نهایت با صدور قرار قانونی مناسب روانه زندان شد.

بین چین  اقتصادی  همکاری  در چارچوب 
و روسیه، مقامات منطقه سیبری روسیه اعالم 
کردند، قصد دارند 115 هزار هکتار از زمین های 
این منطقه را به مدت 49 سال به سرمایه گذاران 

چینی اجاره دهند.

اداره گمرک چین از توقیف گوشت های قاچاق 
40 ساله به ارزش 483 میلیون دالر خبر داد.

به گزارش رویترز، ارزش گوشت های قاچاق 
3 میلیارد یوآن چین )483 میلیون دالر( است و عمر 
مقداری از این گوشت های فاسد بیش از 40 سال است.
پکن آوریل امسال )فروردین( قوانین سختگیرانه تری درباره سالمت مواد 
غذایی وضع کرد. این اقدام دولت چین به دلیل رســوایی های سال های اخیر 
در مورد مواد غذایی در این کشــور صورت گرفت. ســال 2008 مصرف شیر 

آلوده به مالمین صنعتی جان 8 نوزاد را در این کشور گرفت.
پلیــس چین از زمــان وضع این قوانین تا ماه ژوئن )تیر( 21 باند قاچاق 
گوشت را متالشی و بیش از صد هزار تن گوشت قاچاق را توقیف کرده است. 
بیشــتر این گوشت های قاچاق متعلق به کشورهای برزیل و هند بوده که از 

مرزهای هنگ کنگ و ویتنام وارد چین شده اند.

یک روزنامه بریتانیایی به نام »ایندیپندنت« 
گزارشی درباره خطرناک ترین و پرهزینه ترین 
سبیل دنیا که دارنده آن بارها ربوده، یا تهدید 

به مرگ شده بود، منتشر کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران مالک امیر، صاحب 

این ســبیل دراز به رغم همه مشکالتی که این سبیل برایش به وجود آورده 
است، روزانه حدود 30 دقیقه برای آراستن و مرتب کردن آن صرف می کند.

این سبیل پرهزینه و خطرناک از هر طرف بیش از 30 سانتیمتر طول و 
30 اینچ کلفتی دارد و بسیار جالب است.

مشکالت مالک امیر تاجر معروف پاکستانی زمانی آغاز شد که وی برای 
تجارت خود مجبور شــد در منطقه خیبر واقع در مرز افغانستان و پاکستان 
سکونت کند و در آنجا بماند. این اقدام همزمان شده با صدور فتوایی توسط 
یک جنبش تندرو که نفوذ زیادی در منطقه دارد و بر پایه آن همه اهالی آن 

منطقه باید سبیل هایشان را بتراشند و ریش را بلند نگه دارند.
اما مالک امیر که سبیل خود را خیلی دوست داشت به فتوای این جنبش 
تندرو توجهی نکرد، به همین دلیل اعضای این جنبش پس از بازداشت او از 

وی خواستند تا ماهانه 322 پوند بریتانیایی در ازای بقای سبیلش بپردازد.
امــا مالک امیر پس از پرداخت ایــن مبلغ در ماه اول، از پرداخت آن در 
ماه های دیگر خودداری کرد و این امر باعث شد که اعضای این جنبش او را 
بربایند و به مدت یک ماه در غاری واقع در کوهستان خیبر زندانی کنند و پس 
از تراشیدن سبیلش او را رها کنند. اما مالک امیر که عاشق سبیل خود بود برای 
رشد دوباره سبیلش روزها در پیشاور مخفی شد به این امید که با دور شدن 
از منطقه خیبر دیگر کسی برای داشتن سبیل درازش او را تهدید نمی کند.

اما باز هم این گروه تندرو، امیر را به دلیل گذاشتن مجدد سبیل بلند به 
مــرگ تهدید کردند. امیر ایــن بار تجارت و کار خود را رها کرده و به همراه 
خانواده اش به مناطق جنوبی در شهر فیصل آباد در پنجاب هجرت کرده تا شاید 
بتواند با داشتن سبیلی دراز و کلفت بدون تهدید مرگ یا پرداخت هزینه  برای 
داشتن سبیل به زندگی آرام خود ادامه دهد و در آسایش و امنیت زندگی کند!

گرمای شــدید و رطوبت باالی هوا در ایالت 
سند پاکستان و مخصوصا در کالنشهر 24 میلیون 
نفــری کراچی، همچنان قربانــی می گیرد و بر 
اساس گزارش برخی رسانه های این کشور، تعداد 

قربانیان به یک هزار و 622 نفر رسیده است.

روزنامه انگلیسی زبان »نیشن« روز شنبه نوشت: اگرچه طی دو روز گذشته 
تا حدودی از شدت گرما در کراچی کاسته شده است اما شدت گرما، رطوبت 
هوا و تاثیر قطع ســاعات طوالنی برق و آب در روزهای قبل به حدی بود که 
تعداد زیادی از مردم را راهی بیمارســتان ها کرد و بسیاری از این افراد جان 

خود را از دست داده اند.
روز جمعه اجساد نزدیک به 200 نفر از جان باختگان، به دلیل نامشخص 
بودن هویت، در گورهای دسته جمعی دفن شد. بسیاری از افرادی که قربانی 
شرایط سخت اخیر در کراچی شده اند، افراد کهنسال یا افراد بی خانمانی بودند 

که سرپناه و کس و کاری نداشتند.
با وجود دســتور محمد نواز شریف نخســت وزیر پاکستان برای رسیدن 
به وضعیت کراچی و تشــکیل کمیته ای ویژه برای این کار، مشکالت در این 
کالنشــهر همچنان ادامه دارد و باعث شــده اســت تا دولت پاکستان تحت 

انتقادهای شدید به ویژه از سوی گروه ها و احزاب مخالف قرار گیرد.
قطعی ســاعات طوالنی برق عالوه بر اینکه باعث شــده مردم نتوانند از 
سیســتم های خنک کننده استفاده کنند، موجب شــده است تا شبکه آب 
لوله کشــی شــهر نیز دچار قطعی و اختالالت شدید شود و نبود آب موجب 

تشدید تاثیر گرما شده است.
برخی گزارش ها حاکی از بازار سیاه بطری های آب معدنی در این شهر و 

چند برابر شدن قیمت آن در روزهای اخیر است.
در روزهای گذشته دمای هوا در کراچی به 45 درجه سانتیگراد با رطوبت 

باالی 50 درصد رسید.
شــمار زیادی از ساکنان شهر 24 میلیون نفری کراچی، اقشار محروم و 
کم درآمدی هســتند که حتی خانه ای برای سکونت ندارند و شب و روز خود 
را در کنار خیابان ها سپری می کنند. این افراد بیش از سایر ساکنان این شهر 

در معرض تهدید گرمای شدید قرار دارند.

به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، توافقنامه مربوط به این سرمایه گذاری 
اوایل ســال آینده بین مقامات دو کشور امضا خواهد شد. پیش بینی می شود 

سرمایه گذاران چینی، کشت این زمین ها را از اواسط ماه مه آغاز کنند.
بسیاری از قانونگذاران و ســازمان های روس درباره این توافقنامه اظهار 
نگرانی کرده اند و بیم آن دارند تجربه اجاره دادن جزایر خاور دور روســیه به 

ژاپن، این بار توسط چینی ها تکرار شود.

همزمان با سالروز جهانی مبارزه با موادمخدر 80 
تن و 500 کیلوگرم انواع مواد افیونی در استان های 
البرز، اصفهان، کرمانشاه و خراسان رضوی امحاء شد.
بــه گزارش خبرگزاری ها، طی مراســمی که با حضور 
اســتاندار البرز و سایر مسئوالن این استان برگزار شد 13 
هزار و 600 کیلوگرم انواع موادمخدر در این اســتان نابود 
شــد. استاندار البرز گفت: از مجموع موادمخدر امحاء شده 
6 تن مربوط به این اســتان و بقیه مربوط به تهران و سایر 

استان هاست.
طهایی افزود: استان البرز کمتر به عنوان مقصد قاچاق 
موادمخدر مطرح است و به جهت نزدیکی به تهران بخشی از 
مواد که در استان البرز کشف می شود، متعلق به استان های 

دیگر بوده که در این استان به دست می آید.
از ســوی دیگر فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان 
دیروز در مراسم به آتش کشیدن 6 تن موادمخدر سنتی و 
صنعتی در این استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون افزون 

بر 10 تن موادمخدر در استان اصفهان کشف شده است.
سرتیپ عبدالرضا آقاخانی اظهار کرد: اصفهان در سال 
94 رده دوم استان های کشور را از جهت کشفیات موادمخدر 
به خود اختصاص داد. اســتان اصفهان به ســبب موقعیت 
جغرافیایی، همجواری با مناطق کویری شرق و مرکز، وجود 
راه های ترانزیت و نیز هم مرزی با شمار زیادی از استان ها، 
یکــی از مناطق تردد قاچاقچیان و قاچــاق موادمخدر در 
کشور است.همچنین مراسم امحای یک تن و 500 کیلوگرم 

امحای بالغ بر 80 تن انواع موادمخدر در 4 استان

موادمخدر با حضور اســتاندار کرمانشاه، فرماندهان نظامی 
و مسئوالن استانی در پارک شرقی این شهر برگزار شد.

طی سه ماه اول امسال 680 کیلوگرم انواع موادمخدر در 
استان کرمانشاه کشف شده است که این کشفیات در مقایسه 

با مدت مشابه سال قبل 150 درصد رشد نشان می دهد.
از ســوی دیگر صبح دیروز با حضور استاندار خراسان 
رضوی و دیگر مسئوالن استانی، با دستور وزیر کشور از طریق 
ویدئو کنفرانس 60 تن انواع موادمخدر غیر دارویی، غیر قابل 

استحصال و روان گردان در مشهد امحا شد.
همچنین 40 تن موادمخدر دیگر با دستور وزیر کشور 

در سراسر کشور امحاء شد.
گفتنی است؛ در پایان مراسم از خانواده های شهید حوزه 

مبارزه با موادمخدر تقدیر شد.
26 ژوئــن برابر با پنجم تیرمــاه روز جهانی مبارزه با 
موادمخدر نام گرفته است و به همین مناسبت در ایران از 
شش تا 12 تیرماه هفته مبارزه با موادمخدر برگزار می شود.

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از 
منکر که2  اردیبهشت ماه امسال پس از تصویب 
در مجلس شورای اسالمی به تایید شورای نگهبان 
رسید و به دولت ابالغ و در روزنامه رسمی کشور 

منتشر شد، از دیروز به اجرا در  آمد. 
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، 
تیرماه سال گذشته از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی اعالم وصول شد و کلیات آن در 16 مهر همان 

سال در صحن بهارستان به تصویب رسید.
به گزارش تسنیم، پس از تصویب کلیات این طرح، 

بررســی جزییات آن در صحن مجلــس کلید خورد و 
پس از تصویب در صحن علنی مجلس، برای بررسی و 
تأیید به شــورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان 
بــه برخی مواد این طرح ایراد گرفت و آن را مجدداً به 

مجلس بازگرداند.
با برگزاری جلسات متعدد، ایرادات شورای نگهبان 
به برخی مواد این طرح از سوی نمایندگان مجلس رفع 
شد و در نهایت 2 اردیبهشت ماه امسال، شورای نگهبان 
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تأیید 

کرد تا این طرح رسماً به قانون تبدیل شود.

پس از تأیید شورای نگهبان، علی الریجانی رئیس 
مجلس شورای اسالمی، 9 اردیبهشت ماه قانون حمایت 
از آمران به معروف و ناهیان از منکر را برای اجرا به دولت 
ابالغ کرد و 20 اردیبهشت ماه برای اطالع عموم، قانون 

یادشده در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
اجرای این قانــون که دارای 24 ماده و 19 تبصره 
است، از دیروز آغاز شده و به گفته عابس پوریانی رئیس 
دادگاه های عمومی و انقالب تهران، شعبه ای ویژه برای 
رسیدگی به موضوع ماده 11 قانون حمایت از آمران به 

معروف و ناهیان از منکر پیش بینی شده است.

آغاز اجرای قانون حمایت از آمران به معروف 
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، درباره 
اختالف نظر سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با پلیس 
در خصوص ثبت نقل و انتقاالت خودرو گفت: اگر مردم 
از آثار و منافع ثبت رسمی اسناد در دفترخانه مطلع 
شوند، دیگر در خصوص ثبت اسناد در جایی به جز 

دفاتر اسناد رسمی رغبت نشان نمی دهند. 
احمد تویسرکانی طی سخنانی در یک برنامه تلویزیونی 
درباره اختالف پلیس و سازمان ثبت اسناد درباره ثبت اسناد 
خودروها در دفترخانه ها به رغم آنکه پلیس با هزینه بسیار 
پایین تر آمادگی دارد تا این نقل و انتقال را انجام دهد، گفت: 
باید به بحث مالکیت های مردم به صورت حقوقی نگاه کنیم. 
استدالل های عوام پسند، خسارات جبران ناپذیری در آینده 
فراهم می کند و معنای نقل و انتقال خودرو آن است که اگر 

اختالفی پیش آمد، نیاز به محکمه نیست. 
وی جلوگیــری از جعل هویــت را یکی دیگر از دالیل 
مخالفت این سازمان در ثبت نقل و انتقاالت خودرو در خارج 
از دفترخانه ها دانست و تاکید کرد: باید ملتزم به اجرای قانون 

باشیم و هر نقل و انتقالی به صورت قانونی باشد. 
به گزارش ایســنا، رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشــور با بیان اینکه اگر مردم از آثار و منافع ثبت رسمی 
اســناد در دفترخانه مطلع شــوند، دیگر در خصوص ثبت 
اســناد در جایی به جز دفترخانه های ثبت اسناد و امالک 
رغبت نشان نخواهند داد، افزود: ما معتقدیم که باید ملتزم 
به قانون باشیم، به نظر ما قانون کامال روشن است و نقل و 

انتقال باید به صورت رسمی صورت بگیرد. 
تویســرکانی در ادامه، به علت نقل و انتقال آشکارای 
زمین های بدون ســند یا سند دار کردن زمین های تصرف 
شــده، همچنین زمین خواری و کــوه خواری اراضی ملی 
اشاره کرد. وی با تاکید بر اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز 
فاقد اسناد رسمی آسیب های جدی به کشور وارد می کنند، 
گفت: صدور ســند مالکیت تفکیکی نیاز به صدور مجوز از 

سوی شهرداری دارد. 
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  زمین خواری و 
کوه خواری در اراضی کشور را ناشی از تعدد و موازی کاری 
دســتگاه های متولی در حــوزه حفاظت از منابع طبیعی و 
اراضی ملی دانست و گفت: این دستگاه ها باید برای دریافت 

اسناد مالکیت اقدام کنند. 

تاکید رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت سند خودرو
 در دفترخانه ها الزامی است

عضو انجمــن حمایت از قربانیان ســالح های 
شــیمیایی سردشــت، از ارســال نامه 105 وکیل 

دادگستری به رئیس جمهوری خبر داد. 
عثمان مزین عضو انجمن دفاع از قربانیان ســالح های 
شیمیایی سردشت در گفت وگو با خبرنگار مهر در آستانه 
سالروز 7 تیر روز حمله شیمیایی به شهرستان سردشت از 
نامه 105 وکیل دادگستری به رئیس جمهوری خبر داد و 
گفت: در این نامه وکال با تاکید بر معرفی سردشت به عنوان 
شــهر صلح، دولت را مکلف به حمایــت قانونی از قربانیان 

سالح های شیمیایی کردند.
در متن این نامه آمده است: در جریان جنگ تحمیلی 
و طوالنی مدت عراق با ایران، عالوه بر شــهادت و جانبازی 
تعداد بی شماری از فرزندان این مرز و بوم، شهرها و مناطق 
غیرنظامی فراوانی هم مورد حمالت بی شمار دشمن مهاجم 
قرار گرفته که در اثر آن حمالت شهرها، روستاها و مناطق 
مسکونی گسترده ای ویران شده و تعداد بسیاری از شهروندان 
غیرنظامی هم کشته یا مجروح شدند که هم در طول جنگ 
و هم بعد از خاتمه آن، نیروهای غیرنظامی زیان دیده از جنگ 
مورد بی توجهی و فراموشــی قرار گرفته و اثبات شهادت یا 
جانبازی آنان با مقررات و قوانین دست و پاگیر مواجه شده 
و خود آن افراد و خانواده ها و بازماندگانشان از مزایای قانونی 

مربوط به قربانیان جنگ محروم مانده اند.
در بخشــی از این نامه آمده اســت: به رغم گذشت 5 
ســال از تصویب قانون الزام دولت به شناســایی جانبازان 

شــیمیایی تاکنون اقدام چندانی برای اجرای این قانون و 
تشــکیل کمیســیون های تعیین درصد جانبازی در تمام 
مناطق شــیمیایی شده از جمله سردشــت، بانه، مریوان، 
نودشه، پاوه، کرمانشاه، نوسود، زرده، گیالنغرب و... صورت 
نگرفته و خیل عظیم مجروحان شیمیایی بدون حمایت و 
تعیین درصد جانبازی رها شــده اند و خود باید هزینه های 
گزاف درمانی را بپردازند. این در حالی است که آنان در اثر 
مجروحیت با گازهای خطرناک شیمیایی قدرت و توان کار 
کردن را هم از دست داده اند. با توجه به این که این هموطنان 
در اثر جنگی که کشورمان یکی از طرف های درگیر آن بوده 
دچار نقص عضو و صدمات جســمی، روحی و روانی شده 
و مدت 3 دهه خودشــان این رنج و مشکالت عدیده آن را 
تحمل کرده اند تردیدی در ضرورت حمایت و تکلیف دولت 

به حمایت از آنان وجود ندارد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: پس از خاتمه 
جنگ، تنها اقدام قضایی به عمل آمده در این راستا شکایت 
انجمــن غیردولتی دفاع از حقوق مصدومین شــیمیایی 
سردشــت در دادگاه جزایی شهر الهه هلند اقامه و منجر 
به محکومیت یکی از اتباع این کشــور به اتهام معاونت در 
ارتکاب جنایت جنگی شده و قطعیت یافته که با توجه به 
اینکه وزارت امور خارجه متولی و مســئول دفاع از حقوق 
اتباع کشــورمان در خارج اســت این امر باید توسط آن 
وزارتخانــه  صورت می گرفت. اکنون با تصویب قانون الزام 
دولت به طرح شکایت مصدومین و جانبازان شیمیایی در 

محاکم خارجی بر این وظیفه تاکید مجدد شده اما متاسفانه 
این مهم و ضرورت معرفی شهر شیمیایی زده سردشت به 
عنوان نماد مقاومت مورد فراموشــی قــرار گرفته و اخیراً 
اجرای این قانون بسیار مهم و حیاتی نیز به بنیاد شهید و 
امور ایثارگران محول شده که قطعاً به دلیل فقدان نیروی 
متخصــص در زمینه حقوق بین الملل در آن بنیاد و اینکه 
وزارت خارجه در بیشــتر دولت های اروپایی که به انحای 
مختلــف آن دولت ها یا اتباع آنان در تجهیز دولت بعث به 
این سالح ها نقش مؤثر داشته اند دارای نمایندگی می باشد 
احاله آن به بنیاد شهید و امور ایثارگران تأثیری در اجرای 
این قانون نخواهد داشــت و قطعا برای اجرای صحیح آن 

وزارت امور خارجه اولی تر خواهد بود.
در پایان این نامه وکالی دادگستری ضمن گرامیداشت 
روز ملی مبارزه با سالح های شیمیایی و بیست و هشتمین 
سالگرد فاجعه بمباران شهر مرزی و مسکونی سردشت، بر 
ضرورت معرفی شــهر مظلوم سردشت به عنوان شهر صلح 
و معرفی آن به جهانیان تاکید کرده و خواســتار جدیت در 
طرح شکایت جانبازان شیمیایی در مراجع قضایی خارجی، 
مطالبه خسارت از دولت جایگزین در عراق، شناسایی تمامی 
جانبازان جنگ در تمامی مناطق جنگ زده خصوصاً مناطق 
شــیمیایی شده از جمله سردشــت، بانه، نودشه، مریوان، 
کرمانشاه، پاوه، نوسود، زرده، گیالنغرب و...، و برقراری تمام 
حقوق قانونی بــرای جانبازان نظامی و غیرنظامی جنگ و 

توسعه و آبادانی و بازسازی مناطق جنگ زده شده اند.

نامه 105 وکیل به رئیس جمهور

سردشت را شهر صلح معرفی کنید

یک کارشناس ســازمان هواشناسی با اشاره به 
اینکه دمای هوای تهران فردا به 41 درجه سانتی گراد 
خواهد رسید گفت: هوای اکثر نقاط کشور تا فردا 6 

درجه گرمتر خواهد شد. 
فریبا گودرزی در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم، در 
خصوص آخرین وضعیت هوای کشور با بیان اینکه برای شرق 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مازندران، گلستان، شمال 
سمنان به شــکل پراکنده تر در خراسان رضوی و خراسان 
شــمالی وزش باد، رگبار باران و رعد و برق پیش بینی شده 
اســت، اظهار داشت: از فردا تا پایان هفته روند افزیش دما 

در اکثر نقاط کشور رخ خواهد داد.
وی گفت: امروز برای سمنان، تهران، البرز، قم، مرکزی، 
اصفهان، سیســتان و بلوچستان، هرمزگان و شرق کرمان 
آســمانی غبارآلود در برخی ســاعات وزش بــاد همراه با 

گردوخاک پیش بینی شده است.
این کارشناس سازمان هواشناسی بیان کرد: خلیج فارس 

و تنگه هرمز امروز مواج خواهند بود.
گودرزی با اشــاره به اینکه آسمان تهران نیمه ابری و 
غبارآلود پیش بینی شــده است، افزود: برای جنوب تهران 
وزش باد و در ساعات بعدازظهر گردوخاک خواهیم داشت 
و فردا 5 درجه نسبت به امروز افزایش دما خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه گرمترین نقطه یزد با 43 درجه و 
سردترین نقطه شهرکرد با 9 درجه سانتی گراد پیش بینی 
شده است، عنوان کرد: بیشینه دمای امروز تهران 38 و فردا 
41 درجه سانتی گراد خواهد بود و بطور کلی تا فردا هوای 

اکثر نقاط کشور 6 درجه گرمتر  می شود.

افزایش 6 درجه ای 
هوای اکثر نقاط کشور 

فروشــنده خانه های رؤیایی در آالنیای ترکیه 
پس از دستگیری و حضور در اداره چهاردهم پلیس 
آگاهی صراحتاً به انجــام تبلیغات فروش ملک در 
شــبکه های ماهواره ای غیرقانونی و کالهبرداری از 

شکات اعتراف کرد.
14 بهمن ماه سال گذشته خانمی با مراجعه به دادسرای 
امور بین الملل و طرح شــکایتی عنوان داشت که از طریق 
آگهی تبلیغاتی یکی از شــبکه های ماهواره ای قصد خرید 
یک واحد آپارتمان مســکونی در کشور ترکیه را داشته که 
توسط شخص فروشنده مورد کالهبرداری قرار گرفته است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کالهبرداری و به 
دستور شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 30 تهران، پرونده 
جهت رسیدگی در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار گرفت.
شــاکی پس از حضور در اداره چهاردهم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: شخصی به 
نام یاشــار. ر با اعالم مالکیت شــرکت فرست هوم آالنیا با 
شماره ثبت جعلی متعلق به یک شرکت تبعه ترکیه اقدام 
به فروش یک دســتگاه آپارتمان در کشور ترکیه – منطقه 
آالنیا به اینجانب نمود و بابت پیش پرداخت فروش آپارتمان 

نیز مبلغ 20 هزار یورو به حساب وی واریز کردم.
شــاکی در خصــوص نحوه اطــالع از کالهبرداری به 

کارآگاهان گفت: جهت تحویل آپارتمان به کشــور ترکیه 
رفته بودم که در آنجا متوجه شدم آپارتمانی که توسط آقای 
یاشــار. ر به بنده فروخته شده، در واقع متعلق به یک تبعه 
ترکیه است که توسط ایشان اجاره شده است؛ با مراجعه به 
ایران و جهت اســترداد مبلغ پیش پرداخت به سراغ یاشار 
رفته؛ اما او اعالم کرد که قادر به اســترداد پول نبوده و به 
این بهانه درخواست استرداد پول طی دو مرحله شد اما به 

این وعده خود هم عمل نکرد.
با بررســی پرونده شکایت های مشابه مشخص شد که 
شکات و مالباختگان دیگری نیز توسط مدیر شرکت فرست 

هوم آالنیا مورد کالهبرداری قرار گرفته اند.
تعدادی از شکات پس از حضور در اداره چهاردهم آگاهی 
اعالم کردند که عالوه بر آگهی تبلیغاتی شبکه های ماهواره 
ای، از طریق آگهی های تبلیغاتی درج شده در روزنامه های 
کثیراالنتشار ورزشی)!( با یاشار. ر آشنا شده اند؛ تعدادی دیگر 
نیز در خصوص نحوه آشنایی خود با یاشار عنوان کردند که 
اولین مالقات خود با وی را در هتل های چند ســتاره انجام 
داده و این شــخص خود را به عنوان فروشنده آپارتمان در 

ترکیه، جزیره کیش و ... معرفی کرده است.
با شناسایی محل تردد یاشار. ر ) 35 ساله ( در جزیره 
کیش، هماهنگی هــای الزم با پلیس آگاهی جزیره کیش 
انجام شد و 2 تیر ماه در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفت.
متهم پس از حضــور در اداره چهاردهم پلیس آگاهی 
صراحتــاَ به انجــام تبلیغات فروش ملک در شــبکه های 
ماهواره ای غیرقانونی و کالهبرداری از شکات اعتراف کرد.

متهم در ادامه تحقیقات اعالم داشــت: در طول مدت 
فعالیــت خود با یکی از خوانندگان متواری از ایران معروف 
به شــهرام.ش اقدام به فروش آپارتمان می کردم اما پس از 
گذشــت مدتی کوتاه با وی دچار اختالف شــده و از ترس 
این شخص مجبور به ترک کشور ترکیه و بازگشت به ایران 
شدم و در حال حاضر نیز شرکت فرست هوم آالنیا متعلق 

به این خواننده است. 
به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ کارآگاه محمدرضا 
ذاکر استقامتی، معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس 
آگاهی تهران بزرگ با اعالم این خبر گفت: با توجه به اعتراف 
صریح متهم به کالهبرداری و شناسایی تعدادی از شکات 
و مالباختگان و به جهت شناســایی دیگر جرایم ارتکابی و 
همچنین ســایر شکات و مالباختگان، دستور انتشار بدون 
پوشش تصویر متهم از سوی مقام قضایی صادر شده است؛ 
لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر 
متهم شدند، دعوت می شود تا جهت پیگیری شکایات خود 
به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان 

وحدت اسالمی مراجعه کنند.

کالهبرداری در قالب فروش خانه های رؤیایی در ترکیه

شریک خواننده لس آنجلسی در کیش دستگیر شد مدیر کل فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی 
و بهداشتی ســازمان غذا و دارو از غیرمجاز بودن 

مصرف روغن »پومیس« خبر داد.
هدایت حسینی در خصوص روغن غیر مجاز »پومیس« 
عنوان کرد: یکی از بدترین نوع روغن ها در فرایند تهیه روغن 
زیتون، روغن استخراج شده از تفاله زیتون است و طرز تهیه 
آن نیز بدین صورت است که باقی مانده حاصل از تفاله زیتون 
که هنوز دارای مقداری روغن اســت، را با هگزان فراوان و 
حرارت زیاد استخراج می کنند و تحت عنوان روغن حاصل 

از تفاله زیتون یا پومیس )pomace( به فروش می رسانند.
وی همچنین با اشاره به اسامی سانسا   )Sansa( به زبان 
ایتالیایی و یا اروخ ) Oruj( به زبان اسپانیایی به عنوان دیگر 
نام های این روغن ها اظهار داشت: خرید و فروش این محصول 
تحت هر نامی ممنوع است و بازرسان سازمان غذا و دارو و 
دانشگاه ها موظف به جمع آوری این فرآورده غیرمجاز از سطح 
عرضه هستند.حسینی با بیان اینکه از نظر ضوابط سازمان 
غذا و دارو و ســازمان ملی استاندارد این روغن  غیر قابل 
مصرف خوراکی است و به طور عمومی از مبادی غیرمجاز 
وارد کشور می شود، به تسنیم گفت: مصرف کنندگان باید 
نسبت به مضرات استفاده از این فرآورده آگاه باشند و در هر 
بسته بندی که به یکی از نام های مذکور برخوردند از خرید 
آن اجتنــاب کنند و موضوع را به نزدیکترین معاونت غذا و 
دارو دانشگاه های سراسر کشور یا سامانه 1490 اطالع دهند.

مدیر کل نظــارت بر فرآورده های غذایی، آرایشــی و 
بهداشتی سازمان غذا و دارو در انتها توصیه کرد: مردم در 
هنگام خرید روغن به اطالعات درج شده بر روی بسته بندی 
اعم از تاریخ تولید، انقضا، نام و مشخصات شرکت واردکننده، 
شماره پروانه بهداشتی و نام کشور تولیدکننده دقت کنند.

یک فروند هواپیمای فوق سبک پس از برخاستن 
از فرودگاه آموزشی آزادی آبیک قزوین دچار سانحه 

شده و سقوط کرد.
به گزارش واحد مرکــزی خبر در این حادثه که عصر 
جمعه به وقوع پیوســت به هیچ یک از دو سرنشــین این 
هواپیما آسیبی نرسید.فرماندار شهرستان آبیک در این رابطه 
گفت: این هواپیمای فوق سبک دو نفره متعلق به فرودگاه 
آزادی آبیک قزوین اســت که حوالی روستای محمودیان 
بخش بشاریات شهرستان آبیک دچار نقص  فنی شد و سقوط 
کرد. داداشی گفت: فرودگاه آموزشی آزادی آبیک، متعلق 
به شهرستان نظرآباد استان البرز است، اما سانحه در حوزه 
استحفاظی شهرستان آبیک رخ داده است. وی گفت: این 

هواپیما آسیب جدی دیده است.

روغن های غیرمجاز را بشناسید!

سقوط هواپیمای آموزشی 
در آبیک قزوین

همدان- خبرنگار کیهان:
  رئیس پلیس راه استان همدان گفت: یک 
دستگاه پراید در یک سانحه رانندگی در جاده 
همدان- مالیر دچار حریق شد و چهار مرد جوان 

دانشجوی سرنشین آن در آتش سوختند.
سرهنگ مهدی شاکری افزود: یک دستگاه پراید 
با چهار سرنشین در کیلومتر پنج مسیر همدان- مالیر 

دچار سانحه شد.
وی اضافــه کرد: خودروی پراید ابتدا با گارد ریل 
وسط جاده برخورد و پس از انحراف به مسیر مقابل با 

یک دستگاه کامیونت برخورد کرد.
شاکری اظهار کرد: این سانحه دلخراش منجر به 
حریق خودرو پراید شــد و بر اثر آن چهار مرد جوان 

دانشجوی سرنشین خودرو در آتش سوختند.
وی با ذکر اینکه ســرعت خــودرو پراید باال بوده 

است توضیح داد: پیمانکار احداث روشنایی در جاده 
به علت حفاری بدون بکارگیری عالیم کافی به منظور 
آشکارسازی محل حفاری برای دید رانندگان در شب، 

مقصر شناخته شده است.
شاکری اظهار کرد: در این سانحه رانندگی راننده 
کامیونت نیز مجروح ولی جراحات وی سطحی بوده و 

به صورت سرپایی مداوا شد.
وی یادآوری کرد: اواســط هفته گذشته نیز یک 
دســتگاه خودرو پژو در حین تــردد در محور اصلی 
همدان- قزوین در نزدیک منطقه ویان از جاده خارج 

شد و با یک تیر برق برخورد کرد.
شاکری اضافه کرد: شدت حادثه منجر به حریق 
خودرو پژو شــد که به همین علت راننده 28 ســاله 
فوت کرد و یکی از دو سرنشــین خــودرو نیز دچار 

سوختگی شد.

4 دانشجو در یک سانحه رانندگی در آتش سوختند
به دنبال اسیدپاشــی به مــادر و دختری در 
کوهدشــت عامل این حادثه توسط ماموران نیروی 

انتظامی دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، مشــاور رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی لرستان در رابطه با حادثه اسیدپاشی 
گفت: مجروحان این حادثه در دوم تیر ماه در بیمارســتان 
شهدای عشایر خرم آباد پذیرش و سپس برای پیگیری درمان 
به تهران اعزام شــدند. هوشنگ بادپی افزود: اسیدپاشی به 
دنبــال نزاع خانوادگی صورت گرفتــه و این حادثه دو نفر 
مصدوم شــامل یک مادر 39 ساله و یک دختر بچه هشت 
ســاله داشته است.عامل اسیدپاشی به این مادر و دختر در 

کمتر از 24 ساعت پس از وقوع حادثه دستگیر شد.
گفته می شود این فرد که عموی دختر بچه مجروح بوده 
به دنبال نزاع خانوادگی اقدام به اسیدپاشی به همسر برادر 

و برادرزاده خود کرده است.

عامل اسیدپاشی به مادر و دختر 
کوهدشتی دستگیر شد


