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حادثه 

در جشن 

دانشجویی

تحقیقــات درباره ناپدید شــدن کشــتی 
ماهیگیری تایوانی با ۲۹ سرنشــین در اقیانوس 

اطلس جنوبی همچنان ادامه دارد.
خبرگزاری فرانســه از آغاز تحقیقات در پی ناپدید 
شدن یک کشتی ماهیگیری تایوانی با ۴۹ سرنشین در 

تصادف رانندگی ۵ قربانی گرفت
ابهر - خبرنگار کیهان: بر اثر برخورد شدید یک دستگاه پژو پارس با کامیون 
کشنده هیوندا در کمربندی خرم دره - ابهر ۴ عضو یک خانواده به همراه یکی از 

بستگان آنها در دم جانشان را از دست دادند.
رئیس پلیس راه اســتان زنجان علت وقوع این تصادف را انحراف به چپ  از 

جانب راننده سواری پژو پارس عنوان کرد.

اعدام 3 قاچاقچی
اردبیل - فارس: به دنبال مبارزه بی امان با مواد مخدر، حکم اعدام ســه نفر 

دیگر از سوداگران مرگ در اردبیل اجرا شد.
ایــن ۳ نفر در پرونده های جداگانه ای به ترتیــب به جرم حمل و نگهداری 
مواد مخدر از نوع شیشه به میزان بیش از دو کیلو و ۹۰۰ گرم، نفر دوم به جرم 
حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین فشرده به میزان بیش از یک کیلو و 
۹۰۰ گرم و نفر ســوم به جرم خرید مواد مخدر از نوع هروئین به میزان بیش از 

۲ کیلوگرم به اعدام محکوم شده بودند.

مرگ مادر و دختر
ساری - فارس: به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی مازندران، 
بی احتیاطی در اســتفاده نادرست از وســایل گازسوز، جان مادر و دختری را در 
بهشهر گرفت.این مادر و فرزند که برای گرم کردن خود در کلبه زمین کشاورزی 
روســتای زینه وند بهشهر از پیک نیک اســتفاده کرده بودند بر اثر استنشاق گاز 

منواکسید کربن جان خود را از دست دادند.
با توجه به اینکه هنوز هویت فوت شدگان شناسایی نشده و مدارک شناسایی 
به همراه نداشتند بررسی ها نشان می دهد سن مادر حدود ۲۰ تا ۲۵ سال و دختر 

حدود دو تا سه سال بوده است.

دستگیری سوداگر مرگ
یــزد - خبرنگار کیهــان: رئیس پلیس مبــارزه با مواد مخدر اســتان یزد 
گفت: ماموران ایســتگاه ایست و بازرسی شهید مدنی این استان هنگام کنترل 
خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلی هوو که از مسیر بندرعباس عازم تهران 
بود مشکوک شدند و خودرو را برای بازرسی و بررسی بیشتر به پارکینگ منتقل 
کردند.ســرهنگ ستوده نیا افزود: در بازرسی از این کامیون ۱۳ کیلو و ۳۰۰ گرم 

تریاک از جاسازی داخل تریلی کشف شد.
وی تصریح کرد: در این ارتباط یک تن از سوداگران مرگ دستگیر و تحویل 

مقامات قضایی شد.

سقوط جوشکار در چاه
شیراز - خبرنگار کیهان: یک جوشکار ۴۰ ساله هنگام عملیات جوشکاری بر 
روی اسکلت فلزی ساختمان تعادلش را از دست داد و داخل چاه مجاور اسکلت 

فلزی سقوط کرد و به شدت مصدوم شد.
وی توسط عوامل آتش نشانی از چاه خارج و به مرکز درمانی منتقل شد.

پلمب مرکز زیبایی
شــیراز - واحد مرکزی خبر: نماینده وزیر بهداشت در  کمیسیون ماده ۱۱ 
گفت: در پی گزارش هایی مبنی بر فعالیت غیرمجاز اشخاص بدون اخذ مجوزهای 
الزم در یکی از مراکز پوســت و مو در غرب شهر شیراز بازرسان ویژه کمیسیون 
به این مرکز متخلف مراجعه و ضمن بازرسی از محل افراد خاطی را شناسایی و 

به مقام قضایی معرفی کردند.

بازداشت 6 تبعه غیرمجاز
ســرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی گلســتان گفت: در پی کسب اخبار 
و اطالعات مختلف از منابع خبری در خصوص اســتفاده غیرمجاز اتباع کشــور 
افغانستان که از شناسنامه جعلی استفاده می کنند، ماموران پلیس امنیت عمومی 
در سطح استان، شناسایی و دستگیری این افراد را در دستور کار خود قرار دادند.
سرتیپ میرفیضی افزود: در این راستا و پس از مدت ها اقدامات اطالعاتی و 
پلیسی، ماموران موفق شدند در ۲ عملیات جداگانه، ۶ تبعه افغانی غیرمجاز که 
از شناســنامه افراد فوت شده سوءاستفاده می کرده و حتی برای فرزندان خود با 
شــگردهای گوناگون شناسنامه جعلی را اخذ کرده بودند را شناسایی و دستگیر 
کردنــد.وی ادامه داد: همچنین در این دو عملیات ۳۲ جلد انواع اســناد هویتی 

جعلی کشف و ضبط شد.

انهدام باند جعل اسکناس
قزوین- فــارس: فرمانده انتظامی بوئین زهرا گفــت: مأموران انتظامی این 
شهرستان به دنبال اطالع از فعالیت افرادی در زمینه جعل اسناد دولتی در این 

شهرستان به بررسی موضوع پرداختند.
رسول حسین آبادی افزود: مأموران پس از تحقیق و اطمینان از صحت خبر 
در اقدامی محل فعالیت اعضای باند جعل اســکناس را شناسایی و با هماهنگی 

قضایی، مورد بازرسی قرار دادند.
وی ادامه داد: در بازرســی از مکان استقرار این باند، تعداد ۱۶ دستگاه ابزار 
و ادوات جعل اســکناس، ۳۷۱ برگ اســکناس ۵۰۰ هزار ریالی در حال چاپ و 
۵۳۳ قطعه اسکناس ۵۰۰ هزار ریالی چاپ شده آماده عرضه به بازار کشف شد.

حسن آبادی تأکید کرد: جاعالن چک پول دستگیر و با تشکیل پرونده برای 
سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کشف 6۸۵ کیلو مواد افیونی
زاهدان- فارس: فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچســتان از کشــف ۶۵۰ 
کیلوگــرم تریاک و ۳۵ کیلوگرم مرفین در شهرســتانهای جنوبی این اســتان 
خبر داد.حســین مجرب گفت: ۴۰۰ کیلوگرم تریاک و ۳۵ کیلوگرم مرفین در 
شهرستان های سیب سوران و سراوان و ۲۵۰ کیلوگرم تریاک در ایرانشهر کشف 

و یک نفر را دستگیر کردند.

4 قاچاقچی حرفه ای در چنگال عدالت
ســرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامی خراســان رضوی گفت: تیم های 
اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از تکمیل مطالعات میدانی و تحقیقات 
گســترده دو خودرو ســواری حامل مواد مخدر را تحت کنترل نامحسوس خود 
قرار دادند.سرتیپ بهمن امیری مقدم افزود: ۳ اکیپ ورزیده پلیس مبارزه با مواد 
مخدر صبح روز گذشــته در ۵۰ کیلومتری مشــهد برای دستگیری قاچاقچیان 
وارد عمل شــدند.پلیس خودرو پژو ۴۰۵ را متوقف و راننده ۳۱ ساله این خودرو 
را دســتگیر کرد. اما ۳ سرنشین خودرو پژو پارس که راه پاک کن محموله مواد 

مخدر بودند با سرعت از محل متواری شدند.
مأموران انتظامی با شلیک تیر هوایی و سپس شلیک گلوله به سمت خودرو 

۳ سوداگر مرگ را به ضرب گلوله زخمی کردند.
راننده ۳۵ ســاله و ۲ سرنشــین ۲۵ و ۱۷ ســاله که به ضرب گلوله پلیس 
زخمی شده بودند به مرکز درمانی منتقل و در بازرسی دقیق از خودرو پژو ۴۵۰ 

کیلوگرم حشیش و ۲۲۲ کیلوگرم تریاک کشف شد.

واژگونی تانکر سوخت
همدان- واحد مرکزی خبر: رئیس پلیس راه استان همدان گفت: ساعت ۲۰ 
شــنبه یک دستگاه تریلی دانگ فنگ با یک دستگاه تانکر حامل سوخت بنزین 

برخورد کرد و موجب سرنگونی آن شد.
سرهنگ شــاکری افزود: حادثه در جاده مالیر- همدان رخ داد و راننده هر 

دو خودرو مصدوم شدند.

دستگیری کالهبردار میلیاردی
اهواز- واحد مرکزی خبر: مدیران یک شــرکت در دزفول که اقدام به تولید 
محصول ورمی کمپوســت نوپاش که نوعی کود کشــاورزی اســت می کرد در 
سال های گذشته اقدام به دریافت سرمایه از مردم کرده بود، نتوانست به تعهدات 

خود عمل کند و پس از ورشکست شدن، مدیران شرکت متواری شدند. 
دادستان عمومی و انقالب دزفول گفت: ۲ نفر از متهمان اصلی از جمله مدیر 

عامل شرکت به همراه شریک وی دستگیر شدند. 
احمد قهرمانی با اشاره به اینکه این شرکت حدود ۱۰ میلیارد ریال از مردم 
کالهبرداری کرده اســت، افزود: تاکنون ۶۰۰ نفر در این مورد از این شــرکت 

شکایت کرده اند.

رانش کوه در گردنه حیران
اردبیل- فارس: رئیس اداره راه و شهرســازی شهرستان نمین از وقوع رانش 
و ریزش کوه در دو نقطه از محور گردنه حیران واقع در مســیر اردبیل- آســتارا 
خبر داد.بهرام ســرش خیاوی گفت: پس از بارش های ســنگین برف در مناطق 
کوهســتانی ویژه گردنه حیران احتمال وقوع این پدیده بیشتر می شود که اوایل 
صبح روز جمعه در حوالی پاسگاه مرزی آقچای در دو نقطه رانش با گل و درخت 
و سنگ اتفاق افتاد.وی با اشــاره به اینکه رانش ها تلفات جانی و مالی به دنبال 
نداشــت، افزود: طول این ریزش ها به ۲۰ متر می رسید که با عکس العمل سریع 
و به موقع عوامل راهداری نســبت به پاکســازی مســیر اقدام و از انسداد جاده 

ممانعت شد.

در پی ریزش سقف ساختمان محل برگزاری 
مراســمی در یکی از کالج هــای کالیفرنیا ۹ نفر 

مجروح شدند.
به گزارش ایســنا، در این مراسم که با حضور چند 
هزار دانشجو در دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا برگزار شد، 

سقف ساختمان فرو ریخت و ۹ مصدوم این حادثه به بیمارستان منتقل شدند.
به گفته مسئوالن این دانشــگاه، مدتی پیش از وقوع این حادثه تعدادی از 

دانشجویان روی سقف ساختمان ایستاده بودند.
نیروهای امداد و نجات با بیان اینکه وضعیت جسمی هیچ یک از مجروحان 
وخیم اعالم نشده، گفتند: بیشتر حادثه دیدگان به دلیل کوفتگی و جراحت جزئی 
تحت درمان قرار گرفتند.به گزارش شــبکه خبری فاکس نیوز، پلیس کالیفرنیا 

اعالم کرد: تاکنون در ارتباط با این حادثه سه نفر بازداشت شده اند.

مدیر یک دبیرستان در »بوستون« آمریکا که 
از یکی از دانش آموزان بــرای فروش مواد مخدر 
سوءاستفاده می کرده است، به دلیل بروز اختالفات 

با او به سمتش تیراندازی کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، »شاون هریسون« مدیر 

وقتی مدیر 

مدرسه 

هفت تیر کشی 

می کند!
دبیرســتان محلی »بوســتون« که همچنین به عنوان »کشیش دورچستر« نیز 

فعالیت دارد به سمت سر یکی از دانش آموزان تیراندازی کرد.
به گزارش اســپوتنیک، مدیر این مدرســه با این دانش آموز در خیابان قرار 
گذاشت و از پشت به او تیراندازی کرد.پلیس آمریکا می گوید دوربین های نصب 
شــده در خیابان تصویر این حادثه را ضبط کرده است.این دانش آموز به پلیس 
گفت که مدتها برای مدیر مدرســه ماریجوانا می فروخته اســت اما بعد از چند 
ماه بر ســر فروش دچار اختالف و نزاع شده بودند.این کشیش ۵۳ ساله به قید 
وثیقه ای ۲۵۰ هزار دالری آزاد شده است اما مسئوالن دبیرستان بعد از مشخص 
شدن خبر دستگیری وی، او را از مدرسه اخراج کردند.آزاد بودن حمل سالح در 
آمریکا روزانه به بروز خشــونت های مرتبط با شلیک گلوله منجر می شود که در 
این حوادث، افراد بی گناهی جان خود را از دست می دهند اما البی سالح در این 
کشور به اندازه ای قدرت دارد که حتی کنگره آمریکا نیز حاضر به تصویب قوانینی 

برای محدود کردن حمل سالح نیست.

جزیره فالکلند، 
کشور  نزدیکی  در 
آرژانتین هم اکنون 
بهترین  از  یکــی 
مکان هــا بــرای 
پنگوئن ها  زندگی 

در جهان است.

بهشت 

پنگوئن ها

به گزارش باشــگاه خبرنگاران، در خالل جنگ فالکلند بین ارتش آرژانتین و 
انگلســتان در سال ۱۹۸۲ بر سر مالکیت این جزیره که با پیروزی ارتش انگلستان 
و تصرف دوباره این جزیره به دســت آنها به پایان رســید، بیش از ۲۰ هزار مین 
توســط ارتش آرژانتین در این جزیره تعبیه شــد تا مقابل تهاجم انگلیسی ها موثر 
واقع شــود. به دنبال اتمام جنگ، ارتش انگلســتان چاره ای برای پاکسازی مراتع 
فالکلند از مین ها پیدا نکرد و با کشــیدن حصارهایی تنها به هشــدار دادن در این 

زمینه بسنده نمود.
در حــال حاضر در تمامی میدان های مین فوق تعداد بی شــماری )بیش 
از یک میلیون( پنگوئن زندگی می کنند و جالب اســت که این حیوانات به راحتی 

می توانند مکان مین ها را تشخیص بدهند و از آنها دور باشند.
این اتفاق باعث شده تا پنگوئن ها از شکار توسط انسان ها در امان بمانند و این 

مکان تبدیل به بهشتی برای زیستن آنها شود.

راز گم 

شدن کشتی 

تایوانی

سه هزار و ۱۴۸ کیلومتری جزایر فالکند در اقیانوس اطلس جنوبی خبر داد.
بر اســاس این گزارش، کشــتی ماهیگیری ۷۰۰۰ تنی تایوانی موســوم به 
»ســیانگ فوچون« ۲۶ فوریه )هفتم اسفند ماه( ارتباط خود را با ماهواره پس از 
مخابره هشــداری درباره نفوذ آب به عرشه از دست داد و هنوز مشخص نیست 
که آیا این کشتی غرق شده یا ربوده شده است.گفته می شود که در این کشتی 
تایوانی ۱۱ چینی، ۲۱ اندونزیایی، ۱۳ فیلیپینی و دو ماهیگیر ویتنامی به عالوه 

ناخدا و مهندس تایوانی حضور داشتند.

معاون ســازمان غذا و دارو گفت: آجیل در صورت 
قرار گرفتن در معرض رطوبت مستعد کپک زدن است 
از این رو مردم مراقب سالمت آجیل مصرفی شب عید 

باشند.
به گزارش مهــر؛ معــاون اداره کل فرآورده های غذایی، 
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه 
آجیل از اقالم پرمصرف عید نوروز است، گفت: از آنجا که این 
محصول به دلیل شــرایط نامساعد نگهداری و قرار گرفتن در 
معرض کمترین رطوبت، مستعد کپک زدن است، ممکن است 
کپک هایی روی آن ســم خاصی به نام »آفالتوکسین« تولید 

نمایند که سرطانزاست.
سهیل اســکندری با اشاره به اینکه از نظر سازمان غذا و 
دارو، مصرف کننده این قبیل خوراکی ها باید قبل از خوردن 
اطمینان کافی از سالمت و بهداشت فرآورده را به دست آورد، 
افزود: این آگاهی زمانی حادث می شود که واحد تولیدی طبق 
دســتورالعمل های مشــخص ارگانی نظارتی، بر فرآورده های 
مذکور نظارت عالیه داشــته باشــد در این صــورت و پس از 
اخذ مجوزهای بهداشــتی تولید و بسته بندی، امکان کنترل 

و ردیابی اش نیز وجود خواهد داشت.
وی در خصوص آجیل هایــی که به صورت فله ای عرضه 
می شــوند نیز اظهار داشت: به دلیل اینکه سازمان غذا و دارو 
نظارتــی روی آن ندارد توصیه هم نمی شــود اما در صورت 
ضرورت خرید، نیاز به دقت نظر بیشتری دارند چرا که ممکن 

سازمان غذا و دارو:

مردم مراقب سالمت آجیل شب عید باشند

اســت این گونه محصــوالت به دلیل عدم کســب امتیازات 
بهداشتی الزم، مرجوعی و مردودی بوده و با قیمت پائین در 

بازار مصرف عرضه شود.
اســکندری با بیان اینکــه صرفا نتایج آزمایشــگاهی 
می توانند سم  آفالتوکســین ناشی از رشد قارچ را مشخص 
کننــد و از طریق طعم، رنگ، بو و خصوصیات حســی آن 
نمی شــود متوجه آجیل های مشکل دار شد، پیشنهاد کرد: 
ساده ترین راه ممکن، همان مشاهده سیب سالمت سازمان 
غذا و دارو اســت که بــه منزله پروانه بهداشــتی تولید و 

بسته بندی بر روی محصول درج می شود.
راه اندازی سامانه پیامکی اطمینان از اصالت دارو

رئیــس ســازمان غــذا و دارو گفــت: ســامانه پیامکی 
کدرهگیری داروها، تجهیزات پزشکی،  لوازم بهداشتی، آرایشی 

و مواد غذایی تا پایان سال راه اندازی می شود.
به گزارش ایسنا، رسول دیناروند با اعالم این خبر گفت: 
با فعالیت این ســامانه اســتفاده از داروها و تجهیزات و لوازم 
در همه بیمارســتان های دولتی و خصوصی کنترل و نظارت 
می شــود و شــهروندان می توانند از طریق تلفــن همراه و با 

پیامک کد رهگیری نصب شــده بــر روی این محصوالت، از 
اصالت آنها مطمئن شوند.

وی با بیان اینکه از ســال آینده در ســطح عرضه فضا را 
برای داروهای قاچاق، تقلبی و تجهیزات پزشکی غیر استاندارد 
می بندیم افزود: ایران کشوری پهناور است و مرزهای گسترده 
داریم و برخی کشورهای همسایه در مرکز ترانزیت بین المللی 
قاچاق قرار دارند و نمی توانند حتی در داخل ســرزمین خود 
نظارت کنند، به طوری که گفته می شــود ۴۰ درصد واردات 
کاالهای اقتصادی به ایران قاچاق اســت اما این نســبت در 
بخش دارو و تجهیزات پزشــکی کمتــر از ۴۰ درصد برآورد 
می شــود ولی تاثیر آن بر بهداشت و سالمت شهروندان زیاد 

است و گاهی سالمت آنها را تهدید می کند.
دینارونــد درباره داروهایی که به تازگی به برخی بیماران 
تزریق شده و سالمت آنها را تهدید کرده است گفت: همه این 
داروها از مراکز غیرمجاز تهیه شــده که البته با موارد تخلف 
برخورد می کنیم و وزیر بهداشــت هم تاکید کرده اســت از 
سالمت این عزیزان حفاظت شود.وی افزود: داروهایی که در 
داخل تولید می شــود به هیچ وجه تقلبی نیست البته ممکن 
است در بازارهای هدف به صورت قاچاق تولید و عرضه شود.

وی ادامه داد: باید شــبکه توزیع دارو  مسئولیت تامین 
نیــاز مراکز درمانی و بهداشــتی را به طور کامل انجام دهد و 
امیدواریم نهادهای مسئول بر محصوالتی که در ماهواره ها نیز 

تبلیغ می شود نظارت کنند و جدی بگیرند.

رئیــس پلیس راهنمایــی و رانندگــی گفت: 
بررسی های انجام شده نشان داد که پراید، پیکان و 
وانت نیسان پرتصادف ترین خودروهای کشور هستند.

به گزارش فارس؛ سردار مومنی، رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی با بیان اینکه قرار است در طرح نوروزی سال ۹۴ 
بیــش از ۵۰ هزار نفر از ماموران پلیــس راهور کار کاهش 
ترافیک و همچنین مدیریت حمل و نقل جاده ای را به عهده 
بگیرند، گفت: متاســفانه در نوروز، ۴۱ درصد از تصادفات به 
دلیل برخورد و واژگونی اســت که ایــن برخورد و واژگونی 
خودش ناشی از خواب آلودگی و عدم ایمنی خودروی مورد 
نظر است.وی با اشاره به اینکه تالش خواهیم کرد تا با توجه 
بیشــتر به معاینه فنی و همچنین فرهنگ سازی برای عدم 
رانندگی در زمــان خواب آلودگی این عدد را کاهش دهیم، 
افزود: بر اساس بررسی های انجام شده پراید، پیکان و وانت 

نیسان پرحادثه ترین خودروها هستند.
مومنی ادامــه داد: پلیس راهنمایــی و رانندگی صرفا 
از خودروهای داخلی اســتفاده خواهــد کرد و دیگر واردات 

خودرو نخواهد داشت.
وی درباره پدیده زشت و قبیح اخذ رشوه توسط برخی از 
ماموران گفت: شاید در سال های دور این پدیده رخ می داده 
و در حال حاضر هم مدعی نمی شویم که این مشکل وجود 

ندارد اما آمارهای مربوط به آن بسیار کاهش یافته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با اشاره به اینکه 
در ۱۰ سال گذشته تعداد خودروها ۱۳۵ درصد رشد داشته 
است، گفت: به ازای هر ۱۰ هزار خودرو ۵/۹ کشته در کشور 

ثبت می شود.
وی با بیان اینکه بیــش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
وسیله نقلیه موتوری در جهان وجود دارد، افزود: تعداد کل 
کشــته های دنیا ۱۳۰۰ نفر برآورد شده است که به ازای هر 
۱۰ هزار وسیله نقلیه در دنیا هفت و نیم نفر کشته می شوند 
در جایی که در ایــران این رقم به ازای هر ۱۰ هزار خودرو 
۵/۹ نفر است.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با اشاره 
به اینکه از ســال ۸۴ تا ۹۳ در کشــور شاهد سیر صعودی 
تولید خودرو بوده ایم، گفت: ســال ۸۴ تعــداد خودروها ۷ 
میلیون برآورد شــده بود که این رقم در حال حاضر به ۱۸ 

میلیون رسیده است که رشد ۱۳۵ درصدی داشته است.
وی افزود: تعداد کشته ها از ۲۷ هزار و ۷۶۲ نفر در سال 
۸۴ به ۱۶ هزار نفر در پایان ســال ۹۳ رســیده است و این 
در حالی اســت که از ســال قبل تا امسال ۱۲۴۳ نفر کمتر 
کشته شدند.سردار مومنی با بیان اینکه هدف گذاری ما برای 
پایان ســال ۹۵ این است که تعداد کشــته ها را به حداقل 
۱۳ هزار نفر برســانیم گفــت: معتقدیم عامل اصلی کاهش 
ســوانح و تصادفات ارتقاء فرهنگ ترافیک با همکاری مردم 

و رسانه ها است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد

پراید، پیکان و وانت نیسان 
پرتصادف ترین خودروها

معاون مشــارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر از اعمال محدودیت جدی برای عرضه ترامادول 

و دیفنوکسیالت خبر داد.
پرویز افشــار در گفت وگو با ایسنا، با اشــاره به افزایش 
مصــرف مخدر های اعتیــادآور چون ترامــادول، اظهار کرد: 
ترامــادول به شــدت مورد ســوءمصرف قــرار می گیرد و به 
دنبــال ایجاد محدودیت جدی برای عرضه ترامادول و داروی 

دیفنوکسیالت هستیم.
وی افزود: هیچ کدام از این  دو دارو در درمان های جدید 
چندان جایگاهی ندارند، بویژه ترامادول که یک شــبه مخدر 
متوسط االثر است و به علت اثر متوسطی که دارد ممکن است 
همراه با داروها یا مخدرهای دیگر اســتفاده شــود، به عنوان 
مثال ممکن است ترامادول همراه با الکل مصرف شود که در 

این صورت بر میزان مسمومیت می افزاید.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد 
مبارزه با مواد مخدر ضمن هشدار نسبت به اینکه تشنج، ایجاد 
ناهنجاری هــای جنینی و کبدی و حتی مرگ در پی مصرف 
ترامادول مشــاهده شده اســت، گفت: گزارش های پزشکی 

قانونی نیز موید این موضوع است.
افشار ادامه داد: دیفنوکسیالت نیز در درمان های اسهالی 
جدید جایگاهــی ندارد زیرا عامل بروز اکثر موارد اســهال و 
گاستروآنتریت، ویروسی یا باکتریایی است و باید عامل اصلی 

ایجاد آن را درمان کرد.

پایانه های مســافری تهران با همــه تجهیزات و 
امکانات خود برای امدادرسانی و اسکان مسافران در 
شــرایط بد جوی و بارندگی احتمالی از آمادگی کامل 

برخوردارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل این سازمان هدف 
ســتاد را امدادرسانی بهینه به شــهروندان مسافر در شرایط 
اضطــراری خواند و افزود: با توجه به بارش نزوالت آســمانی 
و موج ســرما، احتمال مسدود شــدن برخی جاده ها به علت 
برف گرفتگی و کوالک وجود دارد که در این صورت، مجموعه 
پایانه ها برای میزبانی از مســافران تا زمان باز شــدن جاده ها 

آمادگی کامل دارد.
محمدرضا صاحبی بیگی گفت: با همکاری ستاد مدیریت 
بحران در پایانه ها، همچنین جمعیت هالل احمر مناطق، در 
زمان وقوع بحران کانکس هایی برای توزیع موکت، پتو و جیره 
خشک به تعداد مورد نیاز مسافران در پایانه ها مستقر خواهد 

شد.
حاجی بیگــی تصریح کرد: در تعاملی که با مســئوالن 
اورژانــس و خانه های بهداشــت در پایانه ها صــورت گرفته، 
در زمــان وقوع بحــران احتمالی، پایــگاه اورژانس )اتوبوس 
آمبوالنس( با امکانات بهداشتی درمانی الزم و پزشک مجرب 
در پایانه مســتقر می شود تا ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 

را عهده دار شود.
وی همچنین افزود: با حضور فعال کالنتری ها در پایانه ها، 
اطمینــان الزم در ایجاد فضــای امن برای رفاه و آســایش 

مسافران ایجاد خواهد شد.

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد

محدودیت فروش ۲ داروی 
شبه مخدر

آمادگی پایانه های تهران برای 
اسکان مسافران در شرایط بد جوی

تصویر تبهکاری که در دادسرای ناحیه 10 تهران 
از مردی کالهبرداری کرده بود، برای شناسایی از 

سوی پلیس آگاهی تهران منتشر شد.
در تاریخ ۲۹ بهمن فردی با مراجعه به دادسرای ناحیه 
۱۰ تهران، قصد تأمین قرار وثیقه بیست میلیون تومانی 
برای  آزادی برادرش را داشت که توسط فردی که خود 
را از پرســنل دادســرا معرفی نموده، مورد کالهبرداری 

قرار گرفت. 
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کالهبرداری و 
به دستور شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۰ تهران، 
پرونده جهت رســیدگی در اختیار پایگاه هشتم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
شــاکی پرونده پس از حضور در پایگاه هشتم پلیس 
آگاهی، در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: برای آزادی 
برادرم، مبلغ بیست میلیون تومان قرار وثیقه صادر شده 
بود؛ من نیز دنبال تهیه سند برای آزاد کردن برادرم بودم 
که شخص ناشناسی با کت و شلوار مرتب و با ظاهر کارمند 
دادگستری به من مراجعه کرد و اظهار داشت نیاز نیست 

همراه با انتشار تصویر برای شناسایی متهم

کالهبرداری مرد کت و شلواری در دادسرای ناحیه 10 تهران

که شما این مبلغ را به حساب دادگستری واریز کنید یا 
ســند بگذاری، من می توانم با ششصد هزار تومان، نامه 
آزادی برادرت را بگیرم. این شخص، با این ترفند پول را 

نقدا از من دریافت کرد و مرا در راه پله دادسرا نگه داشت 
و رفت تا نامه آزادی برادرم را بیاورد که دیگر نیامد.

با توجه به اظهــارات مالباخته و ضمن هماهنگی با 
مقام قضایی، تصاویر دوربین های مداربسته دادسرا مورد 
بازبینی قرار گرفته و تصویر فردی که با کت و شــلوار به 
مالباخته مراجعه و تحت پوشش مأمور دادگستری اقدام 
به کالهبرداری از وی کرده بود، مورد شناسایی قرار گرفت. 
مرکز اطالع رســانی پلیس آگاهــی تهران بزرگ، با 
انتشــار این خبر اعالم کرد: با توجه به رسیدگی به این 
پرونده در پایگاه هشتم پلیس آگاهی  تهران بزرگ و به 
جهت شناسایی و دستگیری متهم پرونده، دستور انتشار 
بدون پوشــش تصویر بدســت آمده از متهم پرونده، از 
سوی مقام قضایی صادر شده است؛ لذا از کلیه شهروندان 
محترم که موفق به شناســایی تصویر این شخص شدند 
درخواست می شود تا هرگونه اطالعات خود در خصوص 
هویت، مخفیگاه و یــا محل های تردد متهم را از طریق 
شــماره تماس ۲۱۸۶۸۰۰۸ در اختیار کارآگاهان پایگاه 

هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهنـد.

مدیر روابط عمومی شرکت قطار شهری مشهد از 
ریزش تونل در دست ساخت خط دوم قطار شهری در 
اثر از دســت دادن تعادل آرماتورها و کشته شدن دو 

کارگر خبر داد.
سیدامیررضا حسینی در گفت وگو با ایرنا افزود: ساعت ۱۶ 
و ۳۰ دقیقه روز شنبه سقف تونل خط دوم قطار شهری مشهد 
واقع در تقاطع بلوار طبرســی و خیابان گاز ریزش کرد و ۱۳ 

کارگر در آن گرفتار شدند.
وی گفت: ۱۱ نفر از این کارگران همان دقایق اولیه توسط 
آتش نشانان و نیروهای اورژانس مشهد به بیرون منتقل شدند، 
اما متاسفانه دو کارگر دیگر که زیر آوار گرفتار شده بودند در 

این حادثه جان باختند.
مدیر روابط عمومی شــرکت قطار شــهری مشهد افزود: 
براســاس بررســی های اولیه این ریزش درپی از دست دادن 
تعادل آرماتورها رخ داده اما به علت حجم زیاد بتن و آرماتور 
در هم تنیده در این محــل، تعیین علت دقیق حادثه زمانبر 

است.
کارشناس مسئول حوادث و فوریت های پزشکی خراسان 
رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: شــش دستگاه آمبوالنس و 
یک اتوبوس آمبوالنس اورژانــس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام 
و ۱۱ مجــروح حادثه به بیمارســتان های شــهید کامیاب و 

هاشمی نژاد مشهد انتقال داده شدند.
آرماتور فوالدی است که در سازه های بتن آرمه به شکل 

میلگرد برای تقویت مقاومت سازه استفاده می شود.

در اثر ریزش تونل خط ۲ رخ داد

مرگ ۲ کارگر مترو
 درحال احداث مشهد

از  بازپرسی دادســرای کرمان  رئیس شــعبه ۴ 
دستگیری کالهبرداری خبر داد که ضمن کالهبرداری 
از طریق شــبکه اجتماعی به نوامیس مردم نیز تجاوز 

می کرد.
به گزارش ایســنا، محمد اطمینان صبح دیروز در جمع 
خبرنگاران با اعالم این مطلب افزود: این کالهبردار متجاوز با 
ورود به شــبکه اجتماعی »بی تالک« و معرفی خود به عنوان 
فــردی متمکن و جواهرفروش پــس از اغفال دختران جوان 
قول و قرار ازدواج با آن ها می گذاشــت و پس از بی آبرو کردن 

و گرفتن طال و جواهراتشان آنها را به حال خود رها می کرد.
وی افزود: وی پس از دریافت طال و جواهر به بهانه تعویض 
و تبدیل به احسن متواری می شد و قربانیان را تهدید می کرد 
که در صورت پی گیری موضوع و طرح شــکایت، اطالعات و 
عکس های مربوط به روابط نامشروعشان را در فضای مجازی 

منتشر خواهد کرد.
اطمینــان، قربانیــان ایــن کالهبــرداری را ۱۵ دختر 

در رده های ســنی ۱۵ تا ۱۹ ساله دانســت و گفت: موضوع 
کالهبرداری زمانی در مراجع قضایی مطرح شــد که خانواده 

قربانیان با طرح شکوائیه خواستار دستگیری متهم شدند.
وی تصریح کرد: شــکایت از متهــم اواخر آذرماه انجام و 
چهارم اســفند ماه توسط پلیس »فتا« در حین ارتکاب جرم 

دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
به گفته اطمینان، متهم از تحصیالت عالیه برخوردار است 
و هیچ سابقه کیفری نیز ندارد و در بازجویی های به عمل آمده 
ضمن اعتراف به جرم خود تصریح کرده است: وقتی وارد این 
شــبکه اجتماعی شدم متوجه شدم که می توانم از این طریق 

افرادی را مورد سوء استفاده قرار دهم.
برخی قربانیان تا ۱۵ میلیون تومان جواهرات یا پول خود 
را در اختیار این فرد کالهبــردار قرار داده بودند و تحقیقات 
نشان می دهد که متهم عالوه بر استان کرمان در قم و اصفهان 
نیز مرتکب جرم شده و شاکیانی از این شهرها نیز به دادسرای 

کرمان مراجعه کرده اند.

بنابراین گــزارش، مجازات این متهم فعاًل طبق ماده ۱۳ 
قانون جرایم رایانه ای یک تا ۵ سال حبس، جزای نقدی از ۲۰ 

تا ۱۰۰ میلیون ریال و رد مال به صاحب آن است.
کالهبرداری مشابه در سایت همسریابی

رئیس شــعبه ۴ بازپرسی دادســرای کرمان در ادامه به 
پرونده کالهبرداری مشابه دیگری در سایت همسریابی اشاره 
کــرد و گفت: فردی که خود را تحصیلکرده و متمکن معرفی 
می کرد، با زنانی که از ســن ازدواج آن ها گذشته و تمایل به 
ازدواج داشــته اند، ارتباط برقرار کرده و به بهانه فراهم کردن 

مقدمات ازدواج طالها و پول های آن ها را گرفته است.
اطمینــان افزود: ایــن متهم نیز پــس از مدتی تعقیب 
دستگیر و مشخص شد که متأهل و دارای سه فرزند است. وی 
از طریق سایت همسریابی کالهبرداری می کرد و در سایت از 

خود عکسی غیر از قیافه اصلی اش گذاشته بود.
وی خاطرنشان کرد: این فرد ۴۵ ساله چهار شاکی دارد و 

دارای تحصیالت زیردیپلم است.

کالهبرداری و هتک حرمت 1۵ دختر  از طریق شبکه اجتماعی

پســر جوانی کــه به عنــوان دانشــجو وارد 
دانشگاه های تهران و شهید بهشتی می شد و اموال 
با ارزش دانشجویان را سرقت می کرد، توسط پلیس 

شناسایی و دستگیر شد.
در هیجدهم دی ماه ۹۳ مأموران کالنتری ۱۱۹ مهرآباد 
در حین گشــت زنی در محدوده پارک هاشمی، به فردی 
که با مشــاهده مأمورین قصد ترک پارک را داشت مظنون 
و در بازرســی از وی چندین کارت دانشــجویی متعلق به 
دانشگاه های تهران و شــهید بهشتی، چند دستگاه گوشی 
تلفن همراه و یک دوربین عکاسی دیجیتال حرفه ای کشف 

می شود. 
این شــخص که خــود را بنام »ایمان حق پرســت« 
معرفی کرده بود، در اظهارات اولیه مدعی شــد که مدارک 
دانشجویی را پیدا کرده و گوشی های تلفن همراه و دوربین 

عکاسی نیز متعلق به خود وی است. 
با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضــوع مظنونیت به 
سرقت و به دســتور شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه 
۳۴ تهران، پرونده جهت رســیدگی در اختیار پایگاه پنجم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 

در شــرایطی که متهم در زمان دستگیری خود را بنام 
ایمان حق پرســت معرفی کرده بــود، کارآگاهان موفق به 
شناســایی هویت واقعی وی بنام »منوچهر. ج« ) ۲۸ ساله(  
با هشــت فقره ســابقه دســتگیری و محکومیت به زندان 
شدند. بررسی سوابق منوچهر. ج نشان داد که اولین سابقه 
دســتگیری وی به ســال ۸۳ باز می گردد و طی این مدت 
بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف ســرقت، مشارکت در 
آدم ربایی و ســرقت داخل خودرو دستگیر شده و آخرین 
بار نیز به اتهام ســرقت داخل خودرو دستگیر و روانه زندان 

شده است. 
با توجه به شناســایی هویــت واقعی متهم و همچنین 
شناسایی تعدادی از صاحبان مدارک شناسایی دانشجویی، 
منوچهر به ناچار به ســرقت اموال دانشجویان دانشگاه های 
تهران و دانشگاه شهید بهشتی اعتراف کرد؛ وی در خصوص 
شیوه و شگرد سرقت های خود به کارآگاهان گفت:  در زمان 
تردد دانشــجویان جهت رفتن به دانشــگاه و تحت عنوان 
دانشــجو ) با بهمراه داشــتن کیف و کتاب ( وارد دانشگاه 
شــده و به کتابخانه دانشکده ها می رفتم و به ظاهر مشغول 
مطالعه کتاب می شدم ؛ با شناسایی افرادی که کیف پول و 

یا گوشــی تلفن  همراه را بر روی میز قرار داده بودند، آنها 
را تحــت نظر قرار می دادم تا زمانی که آنها برای لحظاتی از 
پشــت میز خود بلند شده و محل را ترک کنند ؛ در همان 
زمان کوتاه، گوشــی های تلفن همراه، مدارک دانشجویی، 
کیــف پول و محتویات داخل لباس های قرار گرفته بر روی 
صندلی ها را سرقت و به سرعت از کتابخانه خارج می شدم. 
با توجه به شــیوه و شــگرد اســتفاده شــده در انجام 
سرقت ها و همچنین بررسی مدارک شناسایی بدست آمده 
از متهم، کارآگاهان موفق به شناسایی تعدادی از دانشجویان 
دانشکده های دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی شدند 

که اموال و مدارک آنها به همین شیوه سرقت شده بود. 
سرهنگ کارآگاه احمد نجفی، رئیس پایگاه پنجم پلیس 
آگاهــی تهران بزرگ، با اعالم این خبــر گفت:  با توجه به 
اعتراف متهم به دهها فقره ســرقت از دانشجویان دانشگاه 
تهران و شهید بهشتی و شناســایی تعدادی از دانشجویان 
بعنوان شکات پرونده، از سایر شکات و مالباختگانی که بدین 
شیوه و شگرد مورد سرقت قرار گرفته اند دعوت می شود تا 
جهت طرح و پیگیری شــکایات خود به پایگاه پنجم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ مراجعه نمایند. 

 دانشجوی قالبی و سارق دانشگاه های تهران و شهید بهشتی دستگیر شد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از 
کشف بیش از 600 کیلوگرم مواد مخدر از سه سوداگر 

در حاشیه پایتخت خبر داد.
 سرهنگ محمد بخشنده به ایسنا گفت: در پی اطالع 
ماموران اداره عملیات ویژه دایره دوم پلیس مبارزه با مواد 
مخدر پایتخت درخصوص ترانزیت محموله مواد مخدر از 
نوع تریاک، بررسی موضوع و اطمینان از صحت و سقم آن 

در دستور کار ماموران قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در تحقیقات تکمیلی ماموران مشخص 
شــد که موضوع صحت داشــته و فرد یا افرادی اقدام به 
بارگیری  تریاک  از مناطق شرقی و انتقال آن به شهریار در 
غرب استان تهران کرده اند گفت: پس از دپوی مواد مخدر 

قاچاقچیان اقدام به توزیع آن در سطح وسیع می کردند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با اشاره 
به انجام کار اطالعاتی و پلیسی ده روزه برای دستگیری و 
انهدام این شبکه اظهار کرد: ماموران از طریق منابع خبری 
مطلع شدند که این محموله در شهرک وائین شهریار دپو 
شده که با بهره گیری از شیوه های پلیسی هویت فردی به 
نام اســکندر را که اقدام به قاچاق مواد مخدر و توزیع آن 

کرده بود، شناسایی کردند.
بخشنده با اشــاره به عملیات پلیس برای دستگیری 
اعضــای این باند اظهار کرد: ســرانجام ماموران در اجرای 
عملیاتی ســه تن از اعضای این باند به نام های اســکندر، 
رامین و فرزانه را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با بیان 
اینکه در بازرسی از مخفیگاه این افراد بیش از ۶۰۰ کیلوگرم 
تریاک کشف و ضبط شد اظهار کرد: این افراد پس از انتقال 
به مقر پلیس تحت بازجویی قرار گرفته و پس از تشــکیل 
پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند. 

شناسایی باندی 
 با 6۰۰ کیلوگرم تریاک در تهران  

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم از وقوع حادثه در تونل کبیرکوه 
این استان و فوت یک کارگر خبر داد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران از ایالم، عبداهلل بهاری گفت: این حادثه در متراژ 
یک هزار و ۲۳ متری رخ داد و در اثر آن یک کارگر بر اثر ســقوط ســنگ از ســقف 
تونل جان خود را از دســت داد. مجید عســگری افزود: ایــن حادثه به رغم رعایت 
مسائل ایمنی رخ داد.کبیرکوه یکی از بزرگ ترین تونل های کشور است که احداث و 
بهره برداری از آن ضمن روان سازی ترافیک کریدور شمال به جنوب کشور، توسعه و 

تعادل و خروج از بن بست جاده ای استان ایالم را نیز در پی خواهد داشت.

دو مأمور پیمانکاری برق صبح دیروز در اهواز بر اثر برق گرفتگی جان 
باختند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اهواز گفت: این حادثه حوالی ســاعت ۹ صبح در منطقه زیتون 
کارمندی اهواز اتفاق افتاد.مقصود حق شــناس افزود: فوت شــدگان که از مأموران 
پیمانــکاری برق بودنــد هنگام کار، بر اثــر برخورد با کابل های فشــار قوی دچار 

برق گرفتگی شدید شدند و جان خود را از دست دادند.

سقوط سنگ جان کارگر تونل را گرفت

مرگ ۲ مأمور برق اهواز دربرخورد با کابل فشار قوی
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