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دستگیری شکارچی پلنگ و گرگ در خراسان شمالی
مدیرکل حفاظت از محیط زیست خراسان شمالی از کشف اجزای بدن یک قالده پلنگ
و یک قالده گرگ در بجنورد و دستگیری شکارچی ...
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کشف بقایای جسد قربانیان سقوط هواپیما در روسیه
مقامات روسی از کشف نزدیک به  ۱۵۰۰قطعه متالشی شده از جسد قربانیان سانحه
سقوط هواپیمای آنتونوف۱۴۸-در محل حادثه ...

عملیات  48ساعته پلیس برای انهدام  29باند
مجرمانه در تهران

رئیــس پلیــس پایتخــت از عملیــات گســترده
پلیــس آگاهــی بــرای برخــورد بــا مجرمــان
پایتخــت خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســردار حســین
رحیمــی در حاشــیه اجــرای طــرح برخــورد
بــا مجرمــان کــه از ســوی پلیــس آگاهــی
برگــزار شــد ،گفــت :همــکاران مــن در
پلیــس آگاهــی طــی  48ســاعت گذشــته
عملیاتــی را بــه مرحلــه اجــرا گذاشــتند
کــه بیــش از دو هفتــه بــر روی آن کار
اطالعاتــی انجــام شــده بــود.
وی بــا اشــاره بــه دســتاوردها و نتایــج ایــن
عملیــات گفــت :در عملیاتهــای مامــوران
پلیــس آگاهــی  10بانــد ســارقان بــه عنــف،
زورگیــری ،کیــف قاپــی و  ...منهــدم شــده
و در مجمــوع  40نفــر از ســارقان دســتگیر
شــدند.
وی بــا بیــان اینکــه طــی ایــن مــدت 9
بانــد ســرقت از اماکــن ،مغــازه هــا و منــازل
نیــز شناســایی و منهــدم شــد ،گفــت36 :
نفــر نیــز در ایــن عملیــات دســتگیر شــدند.
همچنیــن هفــت بانــد ســارقان خــودرو،
موتورســیکلت و لــوازم خــودرو نیــز منهــدم
شــد کــه از ایــن باندهــا نیــز  29نفــر
دســتگیر شــدند.
رئیــس پلیــس پایتخــت بــا بیــان اینکــه
ســه بانــد فعــال در زمینــه جعــل و
کالهبــرداری نیــز از ســوی مامــوران پلیــس
آگاهــی منهــدم شــد اظهــار کــرد 17 :نفــر
نیــز در ایــن ســه بانــد فعالیــت داشــتند کــه
دســتگیر شــدند.
وی بــا بیــان اینکــه در مجمــوع ایــن

عملیاتهــا  29بانــد شناســایی شــد ،اظهــار
کــرد :پلیــس در مجمــوع ایــن عملیاتهــا
 82ســارق را دســتگیر کــرد کــه  61درصــد
آنهــا پیشــتر ســابقه دســتگیری داشــتهاند.
رحیمــی افــزود :همچنیــن یکــی دیگــر از
طرحهــای پلیــس شناســایی و دســتگیری
محکومــان متــواری از زنــدان بــود کــه در
همیــن راســتا  17نفــر از مجرمانــی کــه
پــس از اخــذ مرخصــی دیگــر بــه زنــدان

فریــب دادن دیگــر افــراد بودنــد کــه
خوشــبختانه بــا اقــدام بــه موقــع پلیــس در
شــمال تهــران دســتگیر شــدند.
رحیمــی در بخــش دیگــری از ســخنانش به
طرحهــای ویــژه پلیــس بــرای روزهــای
پایانــی ســال اشــاره کــرد و گفــت :بــا
توجــه بــه افزایــش حضــور در مراکــز خریــد
و همچنیــن افزایــش حجــم تــردد در معابــر،
مامــوران پلیــس بــرای روانســازی ترافیــک

بازنگشــته یــا تحــت تعقیــب بودنــد دســتگیر
شــدند.
وی از شناســایی و دســتگیری  13نفــر از
اعضــای شــرکت هرمــی نیــز خبــر داد و
گفــت :اعضــای ایــن شــرکت بــا وعــده
اســتخدام و پولــدار شــدن در کوتاهتریــن
زمــان جــذب شــده و آنــان نیــز در حــال

و همچنیــن پیشــگیری از ســرقت و انــواع
جرایــم در ســطح معابــر و نیــز اطــراف مراکز
خریــد حضــور فعــال خواهنــد داشــت.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش حجــم ترافیــک
در معابــر تهــران در روزهــای پایانــی ســال
نیــز گفــت :تجربیــات همــه ســاله نشــان
میدهــد کــه ترافیــک در روزهــای پایانــی

دستگیری شکارچی پلنگ و گرگ در خراسان شمالی
ایرنـا -مدیـرکل حفاظـت از محیـط
زیسـت خراسـان شـمالی از کشـف
اجـزای بـدن یک قلاده پلنـگ و یک
قلاده گـرگ در بجنـورد و دسـتگیری
شـکارچی متخلـف در این شهرسـتان
خبـر داد.
بـه گـزارش ایرنـا بـه نقـل از روابـط
عمومـی ایـن اداره کل ،سـید اصغـر
مطهـری بـا بیـان اینکـه امسـال این
نخسـتین مـوردی اسـت کـه شـکار
پلنـگ در اسـتان گزارش شـده اسـت ،اظهـار کرد :اجـزای بدن ایـن گونه های وحشـی در
یکـی از روسـتاهای شهرسـتان بجنـورد کشـف شـده اسـت.
وی افـزود :در ایـن زمینـه ،یـک نفـر شـکارچی متخلف دسـتگیر و یـک قبضه اسـلحه تک
لـول غیرمجـاز و مقادیـری مهمات دسـت سـاز غیرمجاز کشـف و ضبط شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه شـکارچی متخلـف بـرای ادامـه سـیر مراحـل قانونـی تحویـل مقامات
قضایـی شـده اسـت،گفت :بر اسـاس قانـون جریمه شـکار ،ضـرر و زیان یک قلاده پلنگ
 800میلیـون ریـال و یـک قلاده گـرگ  40میلیون ریال اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه محیـط بانـان و نیروهـای اجرایـی ایـن اداره کل بـرای صیانـت و حفظ
انفـال و جلوگیـری از تعـرض بـه طبیعـت و حیات وحش بـه صـورت شـبانه روزی فعالیت
دارنـد اظهـار کـرد :از دوسـتداران طبیعت و عالقـه مندان به حیـات وحش تقاضا می شـود
در صـورت مشـاهده هرگونـه تخلف زیسـت محیطی مراتب را به سـامانه  1540یـا ادارات
محیط زیسـت اطلاع دهند.
در خراسـان شـمالی  65گونه پسـتاندار از  197گونه موجود در کشـور زیسـت دارد و 141
گونـه پرنـده از  532گونـه موجود در کشـور 68 ،خزنـده از  228گونه موجود کشـور،
چهـار گونـه خزنـده دوزیسـت از  20گونـه موجود و هشـت گونه ماهـی و آبـزی از مجموع
 160گونـه آبـزی موجـود در کشـور زیسـت مـی کننـد کـه برخـی از ایـن گونـه هـا نظیر
یوزپلنـگ ،باالبـان ،هوبـره ،کبـک دری و کرکـس مصـری در طبقه بنـدی اتحادیـه جهانی
حفاظـت از طبیعـت( )IUCNدر ردههـای بحرانـی و در حـال انقـراض قـرار دارند.
اداره کل حفاظـت محیط زیسـت خراسـان شـمالی مناطق حفاظت شـده و پـارک های ملی
سـالوک ،سـاریگل و ضامـن آهـو ،مناطـق حفاظت شـده قرخـود ،گلـول ،سـرانی و پناهگاه
حیـات وحـش میاندشـت جاجـرم را که محل زیسـت پلنـگ ها می باشـد ،با گسـتره 194
هـزار و  141هکتـار مدیریـت می کند.

دوستدار طبیعت مار جعفری زخمی را تحویل
محیط زیست ریگان کرمان داد
ایرنا -رئیس اداره حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان
ریـگان گفت:یکـی از دوسـتداران طبیعـت و محیـط
زیسـت یـک مار جعفـری زخمـی را از داخـل یک باغ
کشـاورزی تحویـل ایـن اداره در اسـتان کرمان داد.
حمـزه ابراهیمـی روز سـه شـنبه در گفـت و گـو بـا
خبرنـگار ایرنـا  ،اقـدام این دوسـتدار محیط زیسـت
را کـه در راسـتای صیانـت از گونه های نـادر جانوری
سـتود و اظهـار داشـت  :مـار جعفـری از گونـه نادر و
خانـواده افعـی بـوده و در عیـن حال بسـیار خطر ناک
است .
رئیـس اداره محیط زیسـت ریـگان با اشـاره به اینکه
در شهرسـتان ریـگان دوسـتداران محیـط زیسـت
توجـه جـدی بـه گونـه هـای جانـوری دارنـد ،بیـان
داشـت :تمـام تلاش دوسـتداران محیـط زیسـت
بر حفظ گونه های نادر جانوری است .
ابراهیمـی گفـت  :همیـاران و دوسـتداران محیـط زیسـت در جای جـای این شهرسـتان با
اداره محیـط زیسـت همـکاری تنگاتنـگ و قابل قبولـی دارند .
بـه گفته ابراهیمـی ،با راه اندازی اداره محیط زیسـت ریگان و تالش همیاران و دوسـتداران
محیـط زیسـت بر گونه های نادر جانوری این شهرسـتان افزوده شـده اسـت .
در منطقـه کویـری ریـگان عالوه بر مـار جعفری گونـه های نادر جانـوری آهوی جبیـر  ،مار
دوشـاخ ،پلنگ و هوبـره وجود دارد.

خواب آلودگی راننده علت واژگونی اتوبوس در
خراسان جنوبی
ایرنـا  -رئیس پلیـس راه خراسـان جنوبی،
علـت اصلـی واژگونـی اتوبـوس در جـاده
دیهـوک  -فـردوس را بـی توجهـی بـه جلو
ناشـی از خسـتگی و خـواب آلودگـی راننده
اعلام کرد.
سـرهنگ حسـین رضایی روز سـه شـنبه به
خبرنـگار ایرنـا گفـت :بـر اسـاس آخریـن
آمار کـه منجـر به تشـکیل پرونده ازسـوی
پلیـس راه شـده اسـت ،در حادثـه واژگونی
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ســال بــه ویــژه در ســاعات عصــر و شــب
بــه شــدت افزایــش مییابــد کــه در همیــن
راســتا مــا برنامــه ریزیهــای الزم را انجــام
دادهایــم تــا بتوانیــم بــا چینــش نیروهــا
اقــدام بــه تســهیل در رفــت و آمــد کنیــم.
وی ادامــه داد :در همیــن راســتا پلیــس
بــا توقــف غیرمجــاز در معابــر و هــر نــوع
مانعــی کــه باعــث ایجــاد ترافیــک و اخــال
در تــردد شــود برخــورد خواهــد کــرد.
رحیمــی دربــاره ســاعات کار صنــوف نیــز
گفــت :تــاش مــا ایــن اســت کــه در
ماههــای پایانــی ســال همــکاری بیشــتری
بــا اصنــاف داشــته باشــیم و ایــن موضــوع
نیــز بــه پلیــس اماکــن ابــاغ شــده اســت.
وی دربــاره هماهنگــی بــا نــاوگان حمــل و
نقــل عمومــی بــرای تســهیل در ترافیــک
آخــر ســال نیــز گفــت :مقــداری گلــه از
تاکســیرانی در برخــی از نقــاط شــهر داریــم
چــرا کــه گاهــی شــهروندان زیــادی در
معابــر منتظــر تاکســی میماننــد.
وی دربــاره عملکــرد پلیــس در حــوزه مبارزه
بــا قاچــاق کاال و ارز نیــز گفــت :پلیــس
بــر ایــن موضــوع نیــز نظــارت داشــته و
اقدامــات مختلفــی نیــز انجــام شــده اســت.
بــه طوریکــه همــکاران مــا موفــق بــه
کشــف محمولههــای مختلــف قاچــاق
پوشــاک ،دارو ،لــوح فشــرده ،لــوازم خانگــی
و  ...بــه ارزش میلیاردهــا تومــان شــدهاند.
رحیمــی افــزود :اخیــرا نیــز بانــد ســه نفرهای
کــه اقــدام بــه قاچــاق گوشــیهای تلفــن
همــراه کــرده بــود منهــدم و از اعضــای آن
 900دســتگاه گوشــی کشــف شــد.

اتوبـوس در جـاده دیهـوک  -فـردوس  9نفـر کشـته و  23نفـر زخمی شـدند.
وی افـزود :سـایر علـل واژگونـی اتوبـوس در این حادثه توسـط کارشناسـان پلیـس راهور
در حال بررسـی اسـت.
یـک دسـتگاه اتوبـوس سـاعت  2و  34دقیقـه بامـداد روز دوشـنبه در محـور دیهـوک -
فـردوس واژگـون شـد و اغلب سرنشـینان آن زن و از گچسـاران در کهگیلویـه و بویراحمد
راهـی مشـهد مقـدس بودند.
ایـن در حالـی اسـت کـه مرکـز مدیریت حـوادث و فوریت های پزشـکی اسـتان خراسـان
جنوبـی اعلام کـرد 9 :نفـر در این حادثـه کشـته و  36نفر مصدوم شـدند.
دکتـر محمـد دهقانـی معـاون درمان دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانی
بیرجنـد هـم گفـت :مصدومـان در لحظات ابتدایـی پس از وقـوع حادثه در بیمارسـتان های
شهرسـتان هـای فردوس و طبس بسـتری شـده بودنـد که  18نفـر (هفت نفـر از فردوس
و  11نفـر از طبـس) از آنـان بـا بالگردهـای اورژانـس هوایـی طبـس و بیرجنـد و اتوبوس
آمبوالنـس به بیمارسـتان امـام رضـا (ع) بیرجنـد مرکز خراسـان جنوبی منتقل شـدند.

گاز گرفتگی در کرمانشاه یک فوتی و یک مصدوم
به جا گذاشت
ایرنـا -رئیـس مرکـز مدیریـت حـوادث و فوریتهای پزشـکی اسـتان کرمانشـاه ،از فوت
یـک تن و مسـمومیت یـک نفر دیگـر در اثر مسـمومیت ناشـی از گازگرفتگی با منواکسـید
کربـن خبر داد.
دکتـر صائـب مدرسـی در گفـت و گو بـا خبرنـگار ایرنا گفـت :ایـن حادثه سـاعت  3و 50
دقیقـه بامـداد دیروز (سـه شـنبه  24بهمن) در شـهرک صدرا خیابـان باهنر کرمانشـاه رخ
داده است.
وی افـزود :در ایـن حادثـه  2تن با گاز منو اکسـید کربن مسـموم و دچار گاز گرفتگی شـده
بودنـد کـه یـک تن از آنان فوت شـده و دیگـری که مصدوم بود توسـط نیروهـای اورژانس
بـرای مداوا به بیمارسـتان امام خمینی (ره) کرمانشـاه منتقل شـد.
بـه گفتـه او ،فـرد فـوت شـده در ایـن حادثـه زنـی  54سـاله اسـت کـه بـه همـراه پسـر
 15سـاله اش دچـار مسـمومیت بـا ایـن گاز شـده بودند و متاسـفانه مـادر فوت و پسـر در
بیمارسـتان امـام خمینـی (ره) تحـت مداوا قـرار گرفت.
مدرسـی تاکیـد کرد رعایت نـکات ایمنی در نصب وسـایل گازسـوز و به ویژه لولـه بخاری،
بـرای پیشـگیری از چنین حوادثی ضروری اسـت.
براسـاس اعالم پزشـکی قانونی اسـتان کرمانشـاه تعداد فوتی براثر گاز منو اکسـید کربن
در اسـتان در  9مـاه سـپری شـده از سـال جـاری  6نفر شـامل چهـار نفـر زن و  2نفر مرد
بـوده که ایـن تعداد در مدت مشـابه سـال گذشـته  14نفـر فوتی بود.
اسـتان کرمانشـاه  2میلیون جمعیت دارد که در  32شـهر و  2هزار و  600روسـتا سـکونت
دارنـد کـه اکنـون بیش از  99درصد جمعیت شـهری و  56درصد جمعیت روسـتایی اسـتان
از گاز طبیعـی بهره مندند.

مهریه ،مادر شوهر تویسرکانی را روانه زندان کرد
ایرنـا  -مدیرعامـل سـتاد دیه اسـتان همدان گفـت :ناتوانـی در پرداخت مهریه ،بـه زندانی
شـدن مادر شـوهر در تویسـرکان منجر شد.
یـداهلل روحانـی منـش روز سـه شـنبه در گفت و گـو با خبرنـگار ایرنـا اظهارکـرد :تضمین
پرداخـت مهریـه توسـط والدیـن ،یکـی از آیین هایی اسـت که در پای سـفره عقد شـاهد
آن هسـتیم و ایـن اتفـاق در مـواردی پـای والدیـن را در صـورت اختالفـات خانوادگـی بـه
دادگاه و حتـی زنـدان میکشـد.
وی افـزود :در پرونـده ای کـه بـه تازگـی در سـتاد دیـه اسـتان همـدان تشـکیل
شـد ،بـا شـکایت عـروس و تقاضـای مهریـه ،مـادر شـوهر  45سـاله راهـی زنـدان
شد.
وی یـادآوری کـرد 21 :اسـفند سـال  90یک زوج زندگی مشـترک خـود را به امیـد فردایی
بهتـر آغـاز کردنـد امـا با گذشـت کمتر از  6سـال بـروز اختالف موجـب جدایی آنان شـد.
مدیرعامـل سـتاد دیـه اسـتان همدان گفـت :پدر دامـاد در قید حیـات نبود و مـادر که نقش
پـدر را نیـز بـرای فرزندانش داشـت هنگام عقد پسـرش پرداخـت  100سـکه از مهریه را
تعهـد و تضمین کـرده بود.
روحانـی منـش افـزود :ایـن مـادر بـه دلیـل جدایی پسـر و عروسـش و بـه اجرا گذاشـتن
مهریـه از سـوی زوجـه ،دی مـاه امسـال راهـی زندان شـد.
وی اضافـه کـرد :طبـق تحقیقـات صورت گرفته از سـوی کارشناسـان سـتاد دیـه ،این زن
فاقـد امـوال و دارایی اسـت و در منزل اسـتیجاری زندگـی و پس از مرگ همسـرش ماهانه
مسـتمری دریافت مـی کند.
مدیرعامـل سـتاد دیـه اسـتان همـدان ادامـه داد :زندانـی شـدن مـادر پس از درخواسـت
مهریـه از سـوی عـروس ،دیگر فرزند  11سـاله او را نیـز درگیر این ماجرا کرده و او چشـم
انتظـار بازگشـت مـادر به خانه اسـت.
روحانـی منـش گفت :در حـال حاضر پرونـده ای برای این زن در سـتاد دیه اسـتان همدان
تشکیل شـده است.
بـه گـزارش ایرنـا ،حدود  2سـال پیـش نیز ،یـک زن جوان بـه علـت ناتوانـی در پرداخت
مهریـه راهی زنـدان همدان شـد.
در پرونـده یاد شـده که پیشـتر توسـط خبرگزاری جمهوری اسلامی رسـانه ای شـد ،یک
زن جـوان درخواسـت مهریـه از همسـرش کـرد و بـه علـت ناتوانـی همسـر در پرداخـت
مهریـه ،بـا دسـتور قاضـی ماهانـه یک سـکه بـه زوجـه پرداخت می شـود.
پـس از پرداخت  11سـکه از سـوی داماد و دریافت رسـید بـرای پرداخت مهریـه ،زوجه از
مهریـه خـود صرفنظر کـرد و آن را به داماد بخشـید.
پـس از بخشـیدن مهریـه توسـط عـروس ،دامـاد شـکایت کـرده و  11سـکه ای را کـه
پرداخـت کـرده بـود مطالبه کـرد و عروس کـه ملزم بـه بازگرداندن سـکه ها شـده بود ،به
علـت ناتوانـی در تامیـن آنها ،زندانی شـد.

عملیات  48ساعته پلیس برای انهدام  29باند مجرمانه در تهران
رئیس پلیس پایتخت از عملیات گسترده پلیس آگاهی برای برخورد با مجرمان پایتخت
خبر داد ...

فارس

كشف كاالي قاچاق ميلياردي در
شيراز

فرمانـده انتظامي شـيراز از كشـف  12هـزار و  640كيلوگـرم انواع
اقلام عطاري بـه ارزش  5ميليارد ريـال در آن شهرسـتان خبر داد.
سـرهنگ "دالور القاصـي مهـر" در گفتوگـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليـس ،بيـان كـرد :مأمـوران كالنتـري " 22آزادگان"
شهرسـتان شـيراز با اقدامات اطالعاتـي از دپو مقدار زيـادي اقالم
عطـاري قاچـاق در يـك انبـاري مطلع شـدند.
وي افـزود :پـس از هماهنگـي بـا مقـام قضائـي ،مأمـوران به محل
مـورد نظـر اعـزام و در بازرسـي از آن انبـار موفـق شـدند 12
هـزار و  640كيلوگـرم اقلام عطـاري از نـوع فلفـل قرمز و سـفيد،
تخـم شـربتي ،ذرت مكزيكـي و قهـوه سـبز قاچـاق بـه ارزش 5
ميليـارد ريـال كشـف كننـد.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان شـيراز بـا اشـاره به دسـتگيري يك
نفـر متهـم در ايـن خصوص ،اظهـار كرد :پديـده قاچـاق كاال عالوه
بـر ضربـه زدن بـه اقتصـاد كشـور ،زمينه سـاز بـروز سـاير جرايم
درجامعـه اسـت و مقابلـه با آن يكـي از اولويـت هـاي كاري پليس
به شـمار مـي رود.

دستگيري  3سارق با  43فقره سرقت
در اقليد
فرمانـده انتظامـي اسـتان گفـت :بـا دسـتگيري  3سـارق در اقليـد
پـرده از راز  43فقـره انـواع سـرقت برداشـته شـد.
سـردار "احمدعلـي گـودرزي" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليـس ،بيـان كـرد :در پـي وقـوع چنديـن فقـره سـرقت
درون خودرو ،منزل ،احشـام و  ...شناسـايي و دسـتگيري سـارق يا
سـارقان در دسـتور كار پليـس قـرار گرفـت.
وي افـزود :بـا انجـام كار اطالعاتـي گسـترده و بـا تلاش ماموران
انتظامـي شهرسـتان اقليد 3 ،نفر از سـارقان حرفه اي شناسـايي و
بـا جمـع آوري اطالعات و مسـتندات الزم در يك اقـدام غافلگيرانه
دسـتگير شدند.
فرمانـده انتظامـي اسـتان تصريـح كـرد :بـا انجـام تحقيقـات و
بازجويـي هـاي صـورت گرفتـه در پليـس آگاهـي ،سـارقان به 43
فقـره سـرقت درون خـودرو  ،منـزل ،احشـام و اماكـن خصوصي در
سـطح شهرسـتان اعتـراف كردنـد.
سـردار گـودرزي تاكيـد كـرد :بـراي مقابلـه بـا پديـده قاچـاق،
شـهروندان و مسـئوالن بايد با تمـام وجود در صحنه حاضر شـده و
فضـاي موجـود را بـراي قاچاقچيـان و سـودجويان ناامـن كننـد.

میله های زندان سرانجام سارق
کارت های بانک در مرودشت
فرمانده انتظامی مرودشـت از شناسـایی ودسـتگیری سـارق کارت
هـای بانـک بـا  100ميليـون ريـال سـرقت در ایـن شهرسـتان
خبرداد.
سرهنگ"اسـماعیل زراعتیـان" در گفتگـو با خبرنگار پایـگاه خبری
پلیـس ،با اعلام این خبرگفـت :در پی وقـوع چندین فقره سـرقت
کارت هـای بانکی و برداشـت های غیرمجاز از ایـن کارتها ،موضوع
بصـورت ویژه در دسـتوركار مامـوران پلیس فتا قـرار گرفت.
وی افـزود :مامـوران پلیـس فتا در بررسـی هـای اولیـه و تحقیقات
بـه عمـل آمـده از شـاکیان پرونـده هـا ،متوجـه شـدند کـه همـه
ایـن سـرقت ها بـه یک شـیوه وشـگرد صـورت پذیرفتـه و تمامی
مالباختـگان راننـده وانـت بـار بـوده اند.
فرمانـده انتظامـی مرودشـت ادامـه داد :کارشناسـان پلیـس فتـا با
فـرض سـریالی بـودن سـرقت هـا ،موضـوع را دنبـال و بـا انجـام
یکسـری اقدامـات فنـی و پلیسـی و تلاش هـای شـبانه روزی و
بهـره منـدی از شـگردهای خـاص پلیسـی ،موفق شـدند سـارق را
شناسـایی و پـس از هماهنگـی بـا مراجـع قضائی وی را دسـتگیر و
بـه پلیـس فتـا انتقـال دهند.
ایـن مقـام انتظامـی تصریـح کرد :سـارق طعمـه ی خـود را از بین
راننـدگان وانـت بارهـا کـه از سـطح سـواد کمـی برخـوردار بودند
انتخـاب و بـه عنـوان کارمند ادارات بـه بهانه ی جابجایی اسـباب و
وسـایل ،خـودرو را بـا پیشـنهاد مناسـب کرایه مـی كرد و بـا اغفال

کشف بقایای جسد قربانیان سقوط
هواپیما در روسیه
مقامـات روسـی از کشـف
نزدیـک بـه  ۱۵۰۰قطعـه
متالشـی شـده از جسـد
قربانیـان سـانحه سـقوط
هواپیمای آنتونـوف۱۴۸-در
محـل حادثـه خبـر دادنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بنابـر
اعلام مقامات روسـی ،طی
عملیات جسـتجو در محل سـقوط هواپیمای مسـافربری این کشـور،
تـا سـاعت هفت صبـح دیـروز (سهشـنبه) به وقـت محلـی نزدیک
بـه  ۱۵۰۰قطعـه از جسـد قربانیـان و  ۵۰۰تکـه از الشـه هواپیمـا
کشـف شـده است.
هواپیمـای آنتونـوف ۱۴۸-روز یکشـنبه تنهـا چنـد دقیقـه پـس از
بلنـد شـدن از بانـد فـرودگاه "دومـودهدوو" ارتبـاط خـود را با برج
مراقبـت از دسـت داد ،سـقوط کـرد و تمامـی  ۶۵مسـافر و شـش
خدمه آن کشـته شـدند.
تیمـی از بازرسـان روسـی با در نظـر گرفتـن فاکتورهایـی همچون
وضعیـت آب و هوایـی ،خطای انسـانی و نقص فنی ،در حال بررسـی
علـت وقـوع این حادثه هسـتند.
بـه گزارش ایسـنا به نقـل از خبرگزاری اسـپوتنیک ،در حـال حاضر
صدهـا نیـروی متخصـص بـا  ۱۰۰واحـد تجهیـزات پیشـرفته ،بـه
محل سـقوط ایـن هواپیمای مسـافربری عازم شـدهاند .گفته شـده
دو جعبـه سـیاه هواپیمـا که حـاوی اطالعات پرواز اسـت پیدا شـده
ا ست .

بارش برف سنگین در ژاپن با  5کشته
ایرنـا  -خبرگـزاری رسـمی ژاپـن گـزارش کـرد بـه دلیـل بـارش
سـنگین بـرف در این کشـور به ویـژه در مناطـق نزدیک بـه دریای
ژاپـن 5 ،نفر کشـته شـدند.
بـه گـزارش ایرنـا سـازمان هواشناسـی ژاپـن اعلام کرده اسـت
بـارش سـنگین بـرف کـه از روز دوشـنبه در ژاپن آغاز شـده اسـت
در امـروز سـه شـنبه نیز با شـدت بیشـتری ادامه دارد بـه طوری که
باعـث افزایـش راه بنـدان و اختلاالت ترافیکی خواهد شـد.
تـا بعـد از ظهـر دوشـنبه ،در شـهر 'فوکویی' در شـما ژاپـن حدود
یـک متـر بـرف ثبـت شـده بـود کـه ایـن رقـم  5برابـر بیشـتر از
میانگیـن بـارش سـالیانه در ایـن منطقـه اسـت.
سـازمان هواشناسـی ایـن کشـور همچنین پیـش بینی کرده اسـت
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راننـده واخـذ کارت بانکـی و رمـزآن بـه بهانـه واریـز كـردن مبلغ
کرایـه در جلـوی خودپردازهـا از خـودرو پیـاده و متـواري مي شـد.
سـرهنگ زراعتيـان با اشـاره به اینکه تـا کنون  7نفـر از مالباختگان
کـه مبلغـی بالـغ بر100میلیـون ریـال از کارت آنها توسـط سـارق
برداشـت شـده اسـت ،خاطر نشـان كـرد :چنانچـه افرادی بـه این
شـیوه از آنان سـرقت شـده اسـت مـی توانند بـا مراجعه بـه پلیس
فتا موضـوع را پیگیـری كنند.
سـرهنگ زراعتیـان در پایـان بـه شـهروندان توصیـه كـرد :بـرای
واریـز وجـه بـه شـماره کارت بـه هیـچ وجـه نیـازی بـه ارائـه رمز
کارت و یـا تحویـل کارت نمـی باشـد بنابراین مراقب باشـید فریب
شـیادان و کالهبـرداران را نخوریـد.
وی همچنیـن بـه راننـدگان توصیـه نمـود :از حمـل وجابجایـی
مسـافران وافـرادی کـه کرایـه باالتـری بـه شـما پیشـنهاد
می نمایند ،اکیداًخودداری کنند.

نجات نوجوان  12ساله از کابین
آسانسور
آتـش نشـانان نوجوان 12سـاله را کـه در کابیـن آسانسـور گرفتار
شـد ه بـود ،نجـات دادند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان آتـش نشـانی ،رخـداد ایـن
حادثـه سـاعت  12:26بـه سـامانه  125اطلاع داده شـد کـه
سـتادفرماندهی آتـش نشـانی شـیراز ،آتش نشـانان ایسـتگاه  6را
بـه محـل حادثـه در بلـوار امیـر کبیـر اعـزام کـرد.
مهـدی گـودرزی( کمـک فرمانـده آتـش نشـانان)در ایـن بـاره
گفـت :در هنـگام رسـیدن نیروهـای عملیـات بـه محـل حادثه ،یک
سـاختمان  4طبقـه تک واحـدی دیده می شـد که در طبقـه دوم آن
یک نوجوان  12سـاله درون کابین آسانسـور محبوس شـده و دچار
اضطـراب و نگرانـی زیـادی شـده بود.
وی ادامـه داد :آتـش نشـانان بـا قطـع جریـان بـرق از تابلـو بـرق
آسانسـور و آزاد کـردن ترمزهـای آسانسـور بـه صـورت دسـتی
آسانسـور را در طبقـه دوم تـراز کرده و بـا باز نمـودن درب آن ،این
نوجـوان را نجـات داده و بـه نگرانـی وی پایـان دادنـد.
گودرزی خاطر نشـان کرد :آتش نشـانان با ایمن سـازی آسانسـور
و ارائـه تذکـرات ایمنی مبنی بر حضور سرویسـکار آسانسـور جهت
برطـرف کردن نقـص موجود بـه عملیات خود پایـان دادند.
کارشناسـان آتـش نشـانی همـواره بـه شـهروندان عزیـز توصیـه
مـی کنند :همـواره در کابین آسانسـور اکسـیژن کافی بـرای تنفس
وجـود دارد ،بنابرایـن چنانچـه بـه هـر دلیـل درون کابین آسانسـور
محبـوس شـده و قـادر به خارج شـدن نبودیـد ،اضطـراب و نگرانی
را از خـود دور کـرده و بـا حفـظ خونسـردی و آرامـش در ابتـدا
همسـایگان را از محبـوس شـدن خـود مطلـع و قبـل ازهـر گونـه
اقدامـی با شـماره تمـاس  125آتش نشـانی تماس حاصـل نمایید.
همچنیـن در سـاعت  20:45نیـز آتش نشـانان ایسـتگاه  6عملیات
رهـا سـازی زن  35سـاله در در طبقـه دوم مغازه انجـام دادند.
فـرد مذکور کـه بوسـیله باالبر بـه طبقه دوم مغـازه رفته و مشـغول
کار بـود .بـر اثـر قطع بـرق منطقه و نبـود پلـه در طبقه بـاال گرفتار
شـد .آتـش نشـانان پـس از حضـور در محل بـا گذاشـتن نردبان و
کاملا ایمـن شـخص را به پاییـن انتقـال دادند.

بی احتیاطی راننده واژگونی خودرو
را به دنبال داشت
سـرعت بـاالی خـودروی  206و رعایـت نکـردن ایمنـی منجـر به
واژگونـی خـودرو و بـروز حادثه شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان آتـش نشـانی ،ایـن حادثـه
سـاعت  00:00بامـداد بـه سـامانه  125اطالع رسـانی شـد که در
پـی آن سـتاد فرماندهی سـازمان آتش نشـانی شـیراز به سـرعت
نیروهـای عملیات ایسـتگاه  2را به بـه محل حادثه روبـه روی پارک
خلدبریـن رهسـپار کرد.
بـه گفتـه آتـش نشـانان اعزامـی :بـا رسـیدن بـه محـل حادثـه
مشـاهده شـد که یـک دسـتگاه خـودروی  206پـس از برخـورد با
بلـوار ،دچـار واژگونـی و نشـت بنزین شـده بـود .سرنشـین خودرو
قبـل از رسـیدن آتـش نشـانان از داخـل خـودرو خـارج شـده بود.
آتـش نشـانان بـه محض رسـیدن بـه محـل حادثـه ،جریـان برق
خـودرو سـواری را قطـع و از نشـت بنزیـن جلوگیـری کردنـد .تیم
امـدادی بالفاصلـه بـا ایمن سـازی محل حادثـه وجلوگیـری از بروز
تصادفـات احتمالـی ،خودروی سـواری را به حالت اولیـه بازگردانده
و بـه محل امـن انتقـال دادند.

بین الملل

تـوده قدرتمنـدی از هوای
سـرد بارش برف سـنگین
را در مناطـق شـمالی ژاپن
و هوکوریکـو بـه همـراه
داشـته باشد.
در بعضـی از قسـمت های
اسـتان 'یاماگاتـا' نیز بیش
از چهـار متر بـرف بر روی
زمین انباشـته شـده است.
میـزان برف انباشـته شـده در دشـت هـای 'هوکوریکو' نیـز در حال
افزایـش اسـت هفته گذشـته ایـن منطقه شـاهد بارش بی سـابقه
زیاد بـرف بود.
مسـئوالن هواشناسـی همچنیـن نسـبت به ایجـاد اختلال در تردد
افـراد و وسـایل نقلیه ،سـقوط بهمن و ریـزش برف از باالی پشـت
بام سـاختمان هـا هشـدار داده اند.

شیرهای گرسنه شکارچی غیرقانونی
را خوردند
شـیرها یـک شـکارچی
غیرقانونـی را در نزدیکی
پـارک ملـی "کروگـر"
واقـع در اسـتان
آفریقـای
لیمپوپـوی
جنوبـی خوردنـد.
بـه گـزارش ایسـنا،
پلیـس میگوید :شـیرها
تقریبـا تمـام بـدن ایـن
شـکارچی را خـورده اند
و تنهـا سـر و قسـمت
هـای پراکنـده ای از بـدن او باقـی مانـده اسـت.
یـک سـخنگوی پلیـس به فرانـس پـرس گفتـه قربانـی در تالش
بـرای شـکار غیرقانونـی بـوده کـه مـورد حمله شـیرها قـرار گرفته
اسـت .هنـوز هویت قربانی مشـخص نشـده ولـی در کنار جسـد او،
یـک تفنـگ پـر و مهمات آن پیدا شـده اسـت.
در سـال های اخیر ،شـکار غیرقانونی شـیر در اسـتان لیمپوپو رو به
افزایش بوده اسـت.
بـه گزارش بیبیسـی ،اجـزای مختلف بـدن گربه سـانان بزرگ در
قـاره آفریقـا و همچنیـن در خـارج از این قـاره در طب سـنتی مورد
اسـتفاده قـرار میگیرد.

