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    حوادث کوتاه از کشور

جانشین رئیس پلیس راهور ناجا گفت: طرح 
ترافی�ک نوروزی با به کارگیری حدود 
500 ه�زار نیروی س�ازمانی پلی�س و نیروهای 
خدماتی دس�تگاه های مسئول از 25 اسفند در 

سراسر کشور اجرا می شود.
سرتیپ »موس��ی امیری« در حاشیه دوازدهمین 
یادواره 54 شهید حوزه خندق در روستای »شیخ آباد« 
آمل به خبرنگار ایرنا افزود: اجرای طرح ترافیک نوروزی 

تا 15 فروردین سال 93 ادامه خواهد داشت.
وی گف��ت: پلی��س در اجرای این ط��رح، تدابیر 
ش��دیدتری را نسبت به س��ال های گذشته به منظور 
اجرای درست قوانین و ملزم کردن رانندگان به رعایت 
قوانین راهنمایی و رانندگی با هدف کاهش تصادفات در 
همه محورهای درون  و برون شهری اعمال خواهد کرد.

جانشین رئیس پلیس راهور ناجا به ظرفیت پایین 
جاده ها و تراکم باالی مسافرتی در ایام نوروز اشاره کرد 
و افزود: امسال هم پلیس با توجه به تعطیالت حدود 
20 روزه افزایش حدود 15 درصدی حجم مسافرت  ها 
در نوروز 93 در مقایس��ه با مدت مش��ابه پارس��ال را 

پیش بینی  می کند.
امیری به خط قرمزهای پلیس برای برخی رانندگان 
قانون گریز نیز اشاره کرد و گفت: رعایت نکردن حدود 
س��رعت مطمئن و انحراف به چپ متاسفانه در صدر 

از 25 اسفند تا 15 فروردین انجام می شود

اجرای طرح ترافیک نوروزی باکمک 
 500 هزار پلیس

یک شرکت تولید کننده مواد غذایی 
رکورد حضور بیشترین تعداد داوطلب 
برای آماده کردن و بسته بندی بیشترین 
تعداد ساندویچ در جهان را از آن خود 

کرد.

مدیرعامل ش�رکت واحد اتوبوسرانی تهران 
از راه اندازی خط 6 اتوبوس�رانی سریع السیر در 

اتوبان صدر در آینده نزدیک خبر داد.
پیمان سنندجی در گفت وگو با مهر گفت: سامانه 
اتوبوس های تندرو بزرگ��راه امام علی)ع( به طول 40 
کیلو متر از روز شنبه کارش را با 40 دستگاه اتوبوس 
از انتهای بلوار ارتش تا ایس��تگاه مترو جوانمرد قصاب 
آغ��از کرد. در روزهای ابتدایی 7 تا 8 هزار مس��افر از 
این سامانه اس��تفاده کرده اند که پیش بینی می کنیم 
با رس��یدن میزان اتوبوس ها به 150 دس��تگاه، روزانه 
250 ت��ا 300 هزار نف��ر از خط نه اتوبوس های تندرو 

استفاده کنند.
سنندجی از تجهیز ایستگاه های بی .آر.تی بزرگراه 
امام علی)ع( به پله برقی خبر داد و افزود: برای انتقال 
مردم طبقه زیرین به باال پله برقی پیش بینی شده است.

وی خاطرنش��ان کرد: 18 ایس��تگاه این خط یک 
طرفه می باشد و مابقی دو طرفه است.

آماده باش کامل در خطوط منتهی به بازار
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای ماه پایانی 
سال و ارائه خدمات ویژه به شهروندان گفت: از ابتدای 
اس��فند خطوط منتهی به ب��ازار، پایانه علم و صنعت، 
خطوط ویژه و س��امانه اتوبوس ه��ای تندرو را تقویت 
کردیم. ضمن اینکه خطوط شبانه نیز که از ساعت 22 

تا 6 صبح خدمات می دهند، تقویت شدند.
س��نندجی تاکید کرد: طرح ویژه پنج ش��نبه آخر 
سال نیز اجرا شده و اتوبوسهایی از میادین اصلی شهر 
از جمله رس��الت، انقالب، آزادی و امام حس��ین برای 
جابه جایی مردم به س��مت مرقد امام راحل وبهش��ت 

زهرا)س( در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با 

اعالم راه اندازی خط 6 اتوبوس های تندرو تاکید کرد: 
پس از خرید اتوبوس خط 6 اتوبوس های تندرو س��ال 

آینده در بزرگراه صدر راه اندازی می شود.
15 اسفند آخرین فرصت

 ثبت نام نوسازی مینی بوس ها
به گفته س��نندجی ثبت نام طرح نوسازی ناوگان 
مینی بوس ها از سه ش��نبه هفته گذشته آغاز شده و تا 
15 اسفند ادامه دارد. در حال حاضر نیز 1100 دستگاه 

مینی بوس در پایتخت باید نوسازی شوند.
وی با اعالم اینکه هزینه یک جابه جایی در بخش 
عمومی 1200 تومان است، تصریح کرد: مبلغ دریافتی 
از شهروندان 150 تومان بوده و خطوط عمومی اصوال 

درآمدی ندارد.
س��نندجی در پایان گفت: نرخ های سال 93 هنوز 

ابالغ نشده است.

در آستانه سال نو صورت گرفت

آماده باش اتوبوسرانی در خطوط منتهی به بازار

سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان 
سازمان ملل هش�دار داد: شبه نظامیان 
مسلح هزاران نفر را که اکثر آنها مسلمان 
هستند، در اردوگاه های آفریقای مرکزی 
محاص�ره کرده ان�د و خطر م�رگ آنها را 

مرگ
 در انتظار 

هزاران 
مسلمان 
آفریقایی

تهدید می کند.
به گزارش رویترز، »آدریان ادواردز« س��خنگوی کمیس��اریای 
عالی پناهندگان سازمان ملل در کنفرانس مطبوعاتی در ژنو گفت: 
گروه های شبه نظامی بیش از 15 هزار نفر را در اردوگاه های آوارگان 
در آفریقای مرکزی محاصره کرده و تهدید می کنند که اغلب آنها 

مسلمان هستند.
وی افزود: آوارگان در 18 مکان در شمال غربی و جنوب غربی 
آفریقای مرکزی با خطر حمله شبه نظامیان روبرو هستند و نیاز به 
امنیت دارند. تاکنون ده ها هزار نفر از مسلمانان به خاطر خشونت 
شبه نظامیان مسیحی علیه آنها به کشورهای همسایه یا اردوگاه های 
آوارگان پناه برده اند. در پی تداوم نسل کشی مسلمانان در آفریقای 
مرکزی، اهالی مسلمان ساکن روستاهای شهر بانگی پایتخت این 
کشور تا شعاع 300 کیلومتری به سمت کشور چاد فرار کرده اند اما 
در طول مسیر نیز هدف حمله شبه نظامیان مسیحی قرار گرفتند.

در این میان، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد تقویت 
نیروهای اتحادیه آفریقا مستقر در آفریقای مرکزی را با اعزام 3 هزار 
نیروی بیشتر برای پایان دادن به خشونت ها پیشنهاد کرده است.

گفتنی است تاکنون 3 هزار مسلمان شهر بانگی به دلیل اقدامات 
خش��ونت آمیز و قتل عام شبه نظامیان مسیحی »آنتی بالکا« فرار 
کرده اند. در حمله به یک کاروان مسلمانان که تحت حمایت ارتش 
چاد به سمت مرز در حرکت بود، یک غیرنظامی کشته و هفت نفر 
دیگر به همراه دو نظامی چاد زخمی شدند. رضوان عثمان مستشار 
نظامی چاد در بانگی گفت: تخلیه مسلمانان از بانگی با خطر همراه 
است زیرا شبه نظامیان آنتی-بالکا کاروان ها را هدف قرار می دهند.
بنا به این گزارش روستاها و شهرک های اطراف بانگی تا شعاع 
300 کیلومتری از س��کنه خالی ش��ده است به طوری که تاکنون 

60 هزار مسلمان به چاد پناه برده اند.
ده ها هزار نفر از مسلمانان سایر مناطق آفریقای مرکزی نیز به 
طور گروهی حرکت به س��مت چاد، کامرون، مالی، سنگال، نیجر، 
نیجریه و س��ودان را آغاز کرده اند. فرانسه نیز تصمیم گرفته است 
ب��زودی 400 نظامی دیگر خ��ود را به آفریقای مرکزی اعزام کند. 
هم اکنون هزار و 600 نظامی فرانسوی در کشور آفریقای مرکزی 

مستقر هستند.

زوج خوشبخت کالیفرنیایی هنگام پیاده 
روی درپای یک درخت کهنسال یکهزار و 
400 س�که طال به ارزش تقریبی 10 میلیون 

دالر پیدا کردند.
به گزارش شبکه تلویزیونی اتریش، این گنج 

خوشبختی
 با گنج

 10 میلیون 
دالری

با ارزش، ش��امل سکه های پنج، 10 و20 دالری متعلق به سال های 
1847 و 1894 میالدی است.

به گفتۀ کارشناس��ان ارزش این گن��ج عظیم حدود 10 میلیون 
دالر است. کشف گنجی به این ارزش در آمریکا بی سابقه بوده است. 

رکورد 
ساندویچی

در این رکوردشکنی که با شرکت 1900 داوطلب به دست 
آمد، حضور بیشترین شرکت کننده برای آماده کردن همزمان 

بیشترین تعداد ساندویچ در گینس به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، این رکورد که در س��ال 
جاری میالدی )2014( در داالس آمریکا به دست آمده، رکورد 
قبلی را که با حضور 607 نفر در انگلیس زده شده بود، شکست.

یک پزشک کانادایی به اتهام تجاوز 
و آزار جنسی 21 بیمار به 10 سال حبس 

محکوم شد.
به گزارش ایس��نا، »جرج دودناوت« 
65 ساله، زنان 25 تا 75 ساله ای که تحت 

10 سال 
حبس 
برای 

پزشک 
متجاوز

نظرش بودند را مورد آزار 
جنسی قرار داده است.

قربانیان این پزشک 
که متخصص بیهوش��ی 
بوده گفتند: زمانی مورد 
تجاوز قرار گرفته اند که 

به دلیل تاثیر دارو نیمه هوشیار بودند و قادر نبودند از خود 
دف��اع  کنند. این گزارش حاکی اس��ت تمامی این تجاوزها 
به جز یک مورد در بیمارس��تان عمومی نیویورک در تورنتو 

اتفاق افتاده است.
 در جلس��ه محاکمه این پزشک، وکیل مدافع وی گفت 
که مصرف داروهای مسکن موجب شده تا این بیماران دچار 

توهم شوند و تصور کنند مورد تجاوز قرار گرفته اند.
به گزارش بی بی سی، در زمان دستگیری این پزشک در 
س��ال 2010 میالدی، رئیس بیمارستان عمومی نیویورک 
گفته بود این احتمال وجود داشته که متخصص بیهوشی با 

بیماران تنها بوده باشد.

رئیس کل دادگستری استان خبر داد

مجازات شدید در انتظار 
متعرضان به محیط بانان گلستانی

رئیس کل دادگس�تری گلس�تان گفت: اشد 
مجازات در انتظار متعرضان به جان محیط بانان 

این استان است.
به گزارش ایرنا، »احمد فاضلیان« روز چهارشنبه 
اظهار کرد: ایراد صدمه عمدی به وس��یله چاقو و تبر، 
تمرد در برابر مامور دولت در زمان انجام وظیفه و کمک 
به فرار متهم اصلی از صحنه ش��کار غیرمجاز، عناوین 
مجرمانه ای است که این افراد مرتکب شده اند و بی شک 

اشد مجازات در انتظار آنان خواهد بود.
وی با بیان اینکه در برخورد با متهمان و حمایت از 
محیط بانان، خالء قانونی وجود ندارد، افزود: مهمترین 
مش��کلی که در این بخش وج��ود دارد و پیش از این 
نیز بارها نس��بت به آن هش��دار داده بودیم تعداد کم 
محیط بانان و قرق بانان در مقایس��ه با س��طح مناطق 
حفاظت ش��ده، اراضی جنگلی و مرتعی است که باید 

از آن حفاظت کنند.
رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی منابع طبیعی 
و انفال اس��تان گلس��تان اضافه کرد: اگر می خواهیم 
مراقبت ه��ای الزم از مناط��ق حفاظت ش��ده، اراضی 
جنگل��ی و مرتع��ی انجام و از سوءاس��تفاده متخلفان 
جلوگی��ری ش��ود دولت بای��د اعتب��ارات و تجهیزات 
محیط زیس��ت و س��ازمان جنگل  ها و مراتع کشور را 

تقویت کند.
این مقام ارش��د قضایی گلستان همچنین تصریح 
ک��رد: محیط بانانی که دوره ه��ای ضابطین قضایی را 
گذرانده و گواهینامه ضابطی��ن را دارند می توانند در 
چارچوب هایی که در قانون برای اس��تفاده از س��الح 

تعیین کرده است، عمل کنند.
وی اضاف��ه کرد: اگر ضاب��ط قضایی در چارچوب 
قانون اقدام به اس��تفاده از س��الح کرد چنانچه از این 
ناحیه خسارتی به دیگران وارد شد با تایید کارشناسان، 

سازمان متبوع موظف به جبران آن است.
الزم ب��ه یادآوری اس��ت عصر جمعه دوم اس��فند 
»مه��دی مجنی پ��ور و محمد تمس��کنی« دو تن از 
محیط  بانان گلس��تانی هنگام گش��ت زنی در منطقه 
جنگلی حوالی روستای آهنگر محله با هشت شکارچی 
غیرمجاز مواجه و توس��ط آن��ان با چاقو و تبر مجروح 
ش��دند و اکنون در بیمارستان تحت مراقبت پزشکی 

هستند.

شهادت رئیس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر ایرانشهر

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی 
انتظامی ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان 
ظهر دیروز در جریان درگیری با اشرار مسلح به 

شهادت رسید.
ب��ه گزارش ایرنا، این درگی��ری در منطقه بیابانی 
»خ��راب« روس��تای خیرآباد از تواب��ع بخش مرکزی 
ایرانش��هر رخ داد و طی آن دو نفر از اش��رار مسلح و 

سوداگران مرگ به هالکت رسیدند.

امحای بیش از یک میلیون 
سی دی غیرمجاز در تهران

رئیس پلیس امنیت ته�ران بزرگ از امحای 
بیش از یک میلیون سی دی غیرمجاز و دستگیری 

60 نفر در این رابطه خبر داد.
سرهنگ علیرضا محرابی دیروز در حاشیه پنجمین 
مرحله از طرح جم��ع آوری محصوالت ضد فرهنگی، 
گفت: در ادامه تدابی��ر فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
مبنی ب��ر اجرای گس��ترده  طرح ه��ای امنیت محله 
محور، پنجمین مرحل��ه از طرح جمع آوری و امحای 
س��ی دی های غیرمجاز در سطح تهران بزرگ اجرایی 

شد.
وی با بیان اینکه در طرح های اجرا شده در بهمن و 
اسفند ماه امسال بیش از یک میلیون سی دی غیرمجاز 
کش��ف و امحا شد، گفت: عمده سی دی های مکشوفه 

غیرمجاز تهیه و تکثیر می شدند.
رئی��س پلیس امنیت ته��ران بزرگ با اش��اره به 
دس��تگیری 60 نف��ر در قال��ب چندین بان��د افزود: 
دستگیرشدگان در حوزه تکثیر غیرمجاز فیلم ها فعالیت 
می کردند به طوری که مرکز فعالیت آن تهران بود اما 
سی دی و اقالم خود را به سایر شهرها منتقل می کردند.
در میان دستگیرشدگان عالوه بر تکثیرکنندگان 
عوامل فروش بر س��ر چهارراه ها و خیابان ها نیز دیده 

می شود.
محرابی با اش��اره به افزایش 70 درصدی کش��ف 
و امح��ای س��ی دی های غیرمج��از در پایتخت گفت: 
خوش��بختانه همکاری مناس��بی از س��وی ناحیه 21 
قوه قضائیه و وزارت ارش��اد صورت گرفته اس��ت که 

امیدواریم تداوم یابد. 

خودروهای فاقداستانداردیورو 4 
سال آینده شماره گذاری نمی شود

جانش�ین رئیس پلی�س راهور ناج�ا گفت: 
خودروهای فاقد اس�تاندارد یورو 4 سال آینده 

شماره گذاری نخواهد شد.
سرتیپ موسی امیری سه شنبه در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا در آمل افزود: سیاست جدی پلیس 
برای پایان امس��ال و سال 93 این است که برای 
خودروهای دارای اس��تاندارد تعریف شده یورو 4 

پالک صادر کند.
وی هدف از اعمال این سیاست را افزایش ایمنی 
ش��هروندان و کاهش آالینده های زیست محیطی 
برش��مرد و اظهار کرد: برای تشویق خودروسازان، 
خودروهایی که در ماه های بهمن و اسفند امسال با 
استاندارد یورو 4 تولید شود پالک سال 93 دریافت 
می کنند.امیری گفت: توقف شماره گذاری بدترین 
نوع جریمه ای است که پلیس برای خودروسازان 
براب��ر ضوابط و مقررات اعالم ش��ده قبلی اعمال 

خواهد کرد.
وی اف��زود: در س��ال های اخیر پلیس مکرر از 
خودروسازان برای رعایت استانداردهای یورو2، 3 و 
4 درخواست کرده و حتی اخطار داده بود، اما برخی 
از آنان اعم از دولتی و خصوصی نسبت به رعایت 
این استاندارد کوتاهی کردند و باید منتظر عواقب 
باشند.وی یادآور شد: اعمال ضوابط ابالغی از سوی 
پلیس به خودروسازان برای کاهش خطرات ناشی 
از تصادفات و افزایش ایمنی سفر است و این اقدام 

پلیس مانعی برای فعالیت خودروسازان نیست.

مواد مخدر داخل خودروی حادثه دیده
اصفهان- ایرنا: فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان، از کش��ف 288 
کیلوگرم مواد مخدر از نوع حش��یش از داخ��ل یک خودروی پژوی 

واژگون  شده خبر داد.
سرتیپ »عبدالرضا آقاخانی« گفت: ساعت چهار و 50 دقیقه صبح 
از طریق تماس با مرکز فوریت های پلیسی 110 از واژگونی یک دستگاه 
خودروی سواری پژو 405 در جاده چوپانان به انارک اطالع حاصل شد.

وی افزود: ماموران پاس��گاه چوپانان و پلیس راه جندق به همراه 
نیروهای امدادی در محل حاضر شدند و پس از بازرسی خودرو این 

مقدار مواد مخدر را کشف کردند.
آقاخانی با بیان اینکه راننده این خودرو به دلیل شدت جراحات 
وارده جان خود را از دست داد، افزود: دلیل وقوع این حادثه سرعت 
زیاد و عدم کنترل خودرو از س��وی راننده ناشی از توجه نداشتن به 

جلو گزارش شده است.
توقیف اتوبوس حامل تریاک

زاهدان- ایرنا: به گزارش روز سه شنبه مرکز اطالع رسانی پلیس، 
ماموران پلیس سیستان و بلوچستان هنگام کنترل خودروهای عبوری 
در ایس��ت و بازرسی نصرت آباد به یک دستگاه اتوبوس مسافربری به 
مقصد ش��یراز مشکوک ش��دند و آن را مورد بازرسی قرار دادند و در 
بازرسی از این اتوبوس 132 کیلوگرم تریاک را کشف و 4 متهم را در 

این رابطه دستگیر کردند.
سوخت قاچاق به مقصد نرسید

یزد- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی ابرکوه یزد گفت: در راستای 
ارتق��ای امنیت اجتماعی و مقابله با عرضه س��وخت قاچاق ماموران 
انتظامی این شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور یزد 
به فارس به یک دستگاه تانکر مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.
سرهنگ احمد غالم زاده افزود: ماموران در بازرسی از خودرو 22 
هزار لیتر س��وخت قاچاق را کشف و 2 نفر را در این ارتباط دستگیر 

کردند.
قاچاقچیان این مقدار سوخت قاچاق را از سیرجان استان کرمان 
بارگیری و قصد انتقال آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس را داشتند.

آتش سوزی در کارگاه
بوش��هر- ایرن��ا: یک کارگاه لنج س��ازی در بن��در محمد عامری 

شهرستان تنگستان استان بوشهر روز سه شنبه آتش گرفت. 
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری تنگستان گفت: این 
آتش س��وزی ساعت 11 صبح در یک کارگاه لنج سازی رخ داد که با 
تالش به موقع نیروهای آتش نشانی شهرهای بوشهر، اهرم و دلوار و 

هالل احمر در کمترین زمان ممکن مهار شد.
پرویز شعبانی افزود: در این حادثه 2 فروند لنج در آتش سوخت 
اما از آسیب رسیدن به 7 فروند لنج دیگر که در این کارگاه در دست 

ساخت بود، جلوگیری شد.
وی اضافه کرد: هم اکنون علت این حادثه در دست بررسی است

شکارچی طال شکار شد
اصفهان - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان 
گفت: ماموران واحد گش��ت فرماندهی انتظامی استان اصفهان حین 
گشت زنی در سطح حوزه خود، زنی را در حال درآوردن گوشواره های 
دختربچه ای مشاهده کردند و با توجه به اینکه احتمال می دادند هدف 

این زن، سرقت باشد به سرعت به وی نزدیک شدند.
س��رهنگ حسن یاردوس��تی افزود: این زن با مشاهده ماموران، 
دختربچه را رها کرد و پا به فرار گذاشت که با اقدام به موقع ماموران 
دستگیر ش��د و در تحقیقات صورت گرفته علت سرقت های خود را 

اعتیاد شدید به مواد مخدر اعالم کرد.
ضبط انواع مواد آتش زا

یزد- خبرنگار کیهان: معاون اجتماعی فرماندهی  انتظامی استان 
یزد از کشف مقدار معتنابهی مواد محترقه غیرمجاز در یزد خبر داد.
سرهنگ محمدحسن باقری افزود: ماموران نظارت بر اماکن عمومی 
پس از انجام کارهای تحقیقاتی و اطالعاتی از وجود تعداد زیادی مواد 

آتش زا در 2 واحد صنفی در سطح شهر باخبر شدند.
به گفته وی، ماموران طی بازرس��ی از این واحدها 6 هزار و 303 

عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

دبیر کل کنگره مشترک قلب و عروق ایران 
از معکوس شدن آمار 99 درصدی اعزام بیماران 

قلبی به خارج از کشور خبر داد.
مه��دی پیغمبری در حاش��یه دومی��ن کنگره 
مشترک قلب و عروق ایران تاکید کرد: پیش از این 
99 درص��د بیماران قلب��ی و عروقی برای درمان به 
خارج از کشور اعزام می شدند و در ایران فقط یکسری 
اعمال ساده پزشکی امکان پذیر بود. اما اکنون شرایط 

کاماًل برعکس شده است.
وی تاکید ک��رد: امروز به جرات می توانم بگویم 
که باالی 99 درصد از اقدامات درمانی پیشرفته در 

کشور مهیاست.
پیغمب��ری خاطرنش��ان ک��رد: ام��روز در بحث 

بیماری های قلبی و عروقی فقط به اندازه  انگش��تان 
یک دست اعزام به خارج داریم.

دبیر کل دومین کنگره مش��ترک قلب و عروق 
ایران بر اهمیت پیشگیری از امراض قلبی و عروقی 
گف��ت: به رغم اهمیت این موضوع متاس��فانه هنوز 
در کشور به صورت جدی به آن پرداخته نمی شود.

وی در عین حال گفت: البته پیش��گیری از بروز 
بیماری های قلبی و عروقی کار س��اده ای نیس��ت و 
به عوامل بس��یاری مربوط می شود که از آن جمله 

می توان به بنیه اقتصادی کشور اشاره کرد.
پیغمبری آم��وزش همگانی را یکی از اولویت ها 
در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی دانست 
و گف��ت: در این بخش کارهای خوبی انجام ش��ده 

اس��ت و مردم هم اکنون به اطالعات و دانش خوبی 
در زمین��ه عوامل ایجاد کنن��ده بیماری های قلبی 
دسترس��ی دارند اما باید کاری کنیم که این دانش 

به باور تبدیل شود.
وی تاکی��د کرد: به عنوان مث��ال هنوز مردم به 
این باور نرس��یده اند که باید زمانی را صرف مراقبت 
از خود کنند و بس��یاری هنوز با این بهانه که وقت 
ندارند، ورزش را در برنامه روزانه خود نمی گنجانند.

پیغمبری اضافه کرد: اگر مس��ئوالن و متولیان 
کش��ور نیز به این باور برس��ند که در نهایت مقرون 
به صرفه تر آن است که جای درمان روی پیشگیری 
از ابتال به بیماری های قلبی و عروقی سرمایه گذاری 

کنند، بسیار موفق تر خواهیم بود.

خبر خوش دبیر کل دومین کنگره مشترک قلب و عروق

اعزام 99 درصدی بیماران قلبی و عروقی به خارج معکوس شد

رئیس کالنتری 148 از دستگیری شروری خبر داد که ماموران 
به علت شدت شرارت وی در هنگام دستگیری متوسل به استفاده 

از آمپول بیهوشی شدند.
سرهنگ علیرضا شجاعی پور در گفت وگو با ایسنا با اشاره به جزئیات 
دس��تگیری پردردسر این ش��رور که به دفعات اقدام به برهم زدن نظم و 
امینت عمومی کرده بود گفت: در س��اعت 7:30 دقیقه چهارم اسفندماه 
س��الجاری از طریق تماس ش��هروندان با مرکز فوریت های پلیسی 110، 
مام��وران پلیس این کالنتری در جریان اقدامات  فردی که نظم عمومی  

را در محدوده خیابان قریب بهم زده بود، قرار گرفتند.
وی افزود: با حضور پلیس در محل ، متهم پا به فرار گذاشت و ماموران 
نیز با درخواست نیروی کمکی، اقدام به اجرای  طرح مهار در منطقه کردندو 
نهایتا این فرد را که »اردشیر« نام دارد در محدوده خیابان طوسی مورد 

شناسایی و تعقیب قرار دادند.
رئیس کالنتری 148 انقالب گفت: متهم به داخل خانه ای وارد ش��د 
که بر اساس تحقیقات محلی خانه پدری وی بود و بر همین اساس آنان 

با هماهنگی مرکز نسبت به دستگیری متهم یاد شده اقدام کردند.
شجاعی پور افزود: پلیس در حال ورود به داخل خانه بود که »اردشیر« 
در حالی که یک قبضه چاقو در دست داشت از منزل خارج و ضمن حمله به 
ماموران پلیس یکی از آن ها را از ناحیه دست، صورت و گوش مجروح کرد.

رئیس کالنتری 148 در ادامه با اشاره به دستگیری متهم گفت: این 
فرد پس از دس��تگیری ضمن جلوگیری از انتقال و ورودش به خودروی 

پلیس اقدام به خودزنی کرد.
ش��جاعی پور افزود: اما ماجرا به اینجا ختم نشد چرا که وقتی خودرو 
پلیس به پایگاه رس��ید متهم این بار در خروج از خودرو مقاومت کرد تا 
اینک��ه با دخالت کارکنان کالنتری از داخل خودرو بیرون آورده ش��د اما 
»اردشیر« پس از خروج نیز دست از شرارت برنداشت و با فریادهای بلند 
خ��ود را به در و دیوار کوبی��د و از آنجایی که امکان مهار این فرد ممکن 
نبود  ماموران کالنتری با استفاده از عوامل اورژانس اقدام به بیهوش کردن 

متهم با استفاده از آمپول بیهوشی شدند.
رئیس کالنتری 148 انقالب با اش��اره به س��وابق متهم، وی را روانی 
دانس��ت و گفت: وی به همراه پرونده در اختیار مقام قضایی قرار گرفته 
است.گفتنی است حال عمومی مامور کالنتری که در این عملیات توسط 
متهم از چند ناحیه با چاقو زخمی شده بود، رضایت بخش اعالم شده است 
وی در حال حاضر در یکی از بیمارستان های نیروی انتظامی بستری است.

دستگیری شرور 
با آمپول بیهوشی!

عضو کمیس�یون صنای�ع و مع�ادن مجلس 
شورای اسالمی گفت: گروه بررسی دلیل حادثه 
معدن چشمه پودنه کوهبنان تا هفته آینده برای 

بررسی موضوع به کرمان سفر می کند.
»حسین فتاحی« در گفت وگو با ایرنا افزود: بنا به 
پیشنهاد کمیسیون صنعت و معدن مجلس این گروه با 
حضور در این معدن علل بروز حادثه و مشکالت موجود 

در معادن کرمان را بررسی خواهد کرد.
وی گف��ت: تاکنون درخواس��تی مبنی بر پیگیری 
مسائل و مشکالت زغال سنگ کرمان و وصول مطالبات 
این معادن به کمیس��یون صنعت و معدن و همچنین 

مجمع نمایندگان استان کرمان ارسال نشده است.
او گفت: مجمع نمایندگان کرمان نس��بت به رفع 
مشکل معدنکاران بی تفاوت نیست و تمام تالش خود 

را به کار خواهد برد.
نماینده مردم شهر بابک در مجلس رعایت نکردن 
اس��تانداردهای کاری در معادن را از مشکالت فراروی 
معدن��کاران عن��وان و بی��ان کرد: مس��ئوالن معدن و 
پیمان��کاران ت��ا زمانی که از امن ب��ودن فضای کار در 
معدن یقی��ن پیدا نکرده اند نباید کارگران را برای کار 

وارد این معادن کنند.
وی گفت: اس��تاندار کرمان بر بررسی دلیل انفجار 

معدن چش��مه پودنه و شناسایی عوامل دخیل در این 
انفجار تاکید دارد.فتاحی با ابراز تاسف از بروز حوادث 
در معادن افزود: دستگاه های نظارتی باید این موضوع 
را پیگیری کنند.نماینده مجلس ادامه داد: کمیسیون 
صنایع مع��ادن و مجمع نماین��دگان می تواند از وزیر 
مربوطه در مورد حوادث معدن سؤال کند و تذکر بدهد.

وی اف��زود: قوانین خوب��ی در زمینه اصول ایمنی 
معادن وجود دارد که در برخی اوقات رعایت نمی شود.

پنجشنبه هفته پیش بر اثر انفجار در معدن چشمه 
پودنه کوهبنان س��ه معدنچی جان باختند و شش نفر 

مجروح از زیر آوار بیرون آورده شدند.

حادثه معدن چشمه پودنه کرمان در مجلس بررسی می شود

علل تصادفات رانندگی در کشور قرار دارد و آمارها نیز 
نش��ان می دهد که 55 درصد علت تصادف های کشور 

ناشی از همین دو مورد است.
وی اضاف��ه کرد: این دو تخلف حادثه س��از دارای 
بیشترین مبلغ جریمه و نمره منفی است و پلیس نیز 

ب��ه عنوان خط قرمز در برخ��ورد با رانندگان متخلف 
نرمش نشان نخواهد داد.

او هشدار داد: خودرو رانندگانی که این دو تخلف 
را در ایام نوروز مرتکب شوند توقیف می شود و تا پایان 

تعطیالت نوروزی در پارکینگ خواهد ماند.

3 متجاوز به عنف در کرج اعدام شدند
کرج - خبرنگار کیهان:

سحرگاه دیروز حکم اعدام 3 متهم آدم ربا و متجاوز به عنف در 
مأل عام و به صورت همزمان در 3 منطقه استان البرز به اجرا درآمد.

فرمان��ده انتظامی ک��رج گفت: با صدور و تائید حک��م اعدام 3 متهم 
آدم با و متجاوز به عنف در شهرستان کرج، ساوجبالغ و نظرآباد این حکم 
با حضور مس��ئوالن انتظامی و قضایی و تع��داد زیادی از مردم و خانواده 

شاکیان به اجرا درآمد.
حس��ین س��یدحقیقی تصریح کرد: این 3 فرد با تشکیل باندی به نام 
ابلیس در اس��فندماه س��ال 87 اقدام به ربایش یک زن جوان در حضور 
همس��رش در یک��ی از مناطق کرج کردند که پس از دس��تگیری و طی 

مراحل قانونی حکم اعدام در مأل عام این متجاوزان به عنف صادر شد.

هواپیمای آتا در مشهد زمین گیر شد
تبریز- خبرنگار کیهان:

 بروز نقص فنی در هواپیمای متعلق به شرکت 
»آتا« موجب سرگردانی مسافران پرواز 5216 در 

فرودگاه مشهد شد.
در پی این حادثه که موجب تاخیر چند ساعته پرواز 
شد ش��رکت هواپیمایی آتا بروز این مشکل را ناشی از 
مش��کل فنی اعالم کرد.این شرکت اعالم کرد که پرواز 
مزبور اش��کال فنی داشته، و برای سالمتی سرنشینان، 
هواپیمای مورد نظر در فرودگاه مشهد زمین گیر بوده، و 
مسافران توسط هواپیمای جایگزین به تبریز اعزام شدند.

در جریان درگیری مسلحانه در فارس رخ داد

هالکت 3 قاچاقچی 
و کشف 4 تن مواد مخدر

سه شرور مسلح در درگیری با نیروی انتظامی 
در شهرستان خرامه در 40 کیلومتری جنوب شرق 

شیراز به هالکت رسیدند.
به گزارش ایرنا از ش��یراز، فرمانده نیروی انتظامی 
اس��تان فارس گفت: با کسب اطالعات از طریق پلیس 
مب��ارزه با مواد مخدر مش��خص ش��د که تع��دادی از 
قاچاقچیان مسلح از استان سیستان و بلوچستان قصد 
انتقال محموله مواد مخدر و توزیع آن در استان فارس 

را دارند و ماموران انتظامی نیز به محل اعزام شدند.
سرتیپ سیروس سجادیان با اشاره به اینکه ماموران 
نیروی انتظامی عصر سه شنبه با قاچاقچیان در روستای 
معزآبادجابری درگیر شدند تصریح کرد، در جریان این 
درگیری 4 تن مواد مخدر کشف و ضبط شد و تالش 

برای دستگیری اعضای این باند ادامه دارد.
براس��اس این گزارش در جری��ان این درگیری 3 
قاچاقچ��ی به هالکت و 2 س��رباز نی��روی انتظامی به 

شهادت رسیدند.

معاون مشارکت  های مردمی کمیته امداد امام 
خمینی)ره( گفت: 9 هزار و 500 مسجد در سطح 
کش�ور از محل اعتبارات زکات و کمک خیرین، 

احداث یا مرمت و بازسازی اساسی شده است.
ب��ه گزارش ایرنا، س��عید س��تاری در گفت وگو با 
خبرنگاران در خورموج بوشهر افزود: احداث و بازسازی 
این مساجد از محل جمع آوری زکات و با کمک خیرین 
و افراد نیکو کار، توسط کمیته امداد انجام شده است.

وی همچنی��ن اضافه ک��رد: هم اکنون بیش از 23 
هزار مس��جد را در کش��ور برای کارهای خیرخواهانه 

سازماندهی کرده ایم.
ستاری با اشاره به این که کمیته امداد برای محور 
بودن مس��اجد اقدام به راه اندازی مراکز نیکوکاری در 
سطح مساجد کش��ور کرده است افزود: تاکنون 400 
مرکز نیکوکاری با محوریت مسجد در کشور راه اندازی 

ش��ده اس��ت که این مراکز به عنوان پیشخوان اجرای 
خدمات حمایتی کمیته امداد را برعهده دارند.

همچنین سیدمحمدعلی هاشمی قائم مقام کمیته 
ام��داد امام خمینی نیز گفت: یک هزار میلیارد تومان 
اعتبارات سال جاری امداد جذب شده و با استفاده از 
این منابع و منابع صندوق امداد بیش از 200 هزار شغل 

تا پایان امسال در کشور ایجاد خواهد شد.
وی افزود: با ایجاد شغل ساالنه تعدادی از افراد تحت 
پوش امداد باید از گردونه حمایت های دائم امداد خارج 
شوند و راهبردی که برای امسال پیش بینی کرده بودیم 
در سال جاری بیش از 120 هزار خانوار تحت پوشش 

کمیته امداد در کشور خودکفا شدند.
وی یادآور شد: ساالنه بین هزار تا یک هزار و 500 
واحد مسکونی از محل کمک های خیرین احداث و در 

اختیار مردم قرار می دهیم.

احداث 9500 مسجد از محل اعتبارات زکات

تبریز- خبرنگار کیهان:
براس�اس اع�الم فرمان�ده نی�روی انتظامی 
آذربایجان شرقی 2 کف زن حرفه ای توسط عوامل 

این مرکز شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ »صابر- عباس« گفت: این باند از سارقان 
فیوج دارای سوابق کف زنی در 11 استان کشور و بیش 

از 4 کشور خارجی است.
وی اف��زود: به دنبال کف زنی در مراغه توس��ط دو  
ناش��ناس که با زبان عربی و ترکی استانبولی صحبت 
می کردن��د و کف زنی 4 میلیون ریالی آنان از فردی به 
نام »ب- الف« و فرار با زانتیا، پلیس موفق به شناسایی  
و دستگیری خودرو با 3 سرنشین به هویت »الف-ف«، 

»ف- ف« و »ح- ف« ش��د که هر 3 س��اکن ش��هریار 
اس��تان البرز بودند که از آنان وجه مزبور به همراه 64 
میلیون ریال پول نقد از داخل خودرو کشف شد. وی 
افزود: »الف-ف« و »ف-ف« که سابقه دار بوده و دارای 
سوءسابقه با سرقت مسلحانه، جعل و استفاده از گذرنامه 
جعلی و نیز سرقت هستند به 75 فقره سرقت کف زنی 
در آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، اردبیل، گیالن، 
مازندران، گلستان، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی و 
نیز سیستان و بلوچستان، اعتراف کرده اند که 13 مورد 
آن مربوط به آذربایجان شرقی بود. همچنین »الف-ف« 
اعتراف کرد که در چندین کشور اروپایی و نیز ترکیه، 
عراق، سوریه و عربستان سعودی کف زنی نموده است.

کف زنان بین المللی در تبریز دستگیر شدند


