
حوادث ـ اخبارکشور

 
    حوادث کوتاه از کشور

از دریچه فضای مجازی 

شبکه های 
اجتماعی عامل 
افزایش طالق 

در مالزی

شیوع
 تب دانگ 
در برزیل

قحطی 
در جنوب 

پاکستان

مرگ مغزی 
در پی آزمایش 
داروی جدید 

در فرانسه

 صفحه۱۱
 یک شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴ 

۶ ربیع الثانی ۱۴۳۷ - شماره ۲۱۲۵۷

داد  گزارش  »تله سور«  ونزوئالیی  رسانه 
در ســال 2015 بیش از 863 نفر در اثر ابتال 
به بیماری »تب دانگ« جان خود را از دست 

داده اند.
به گــزارش خبرگزاری فارس، دولت برزیل در 

از  شده  منتشــر  تصاویر 
کشتار حیات وحش که تا چندی 
تیم های  بــه  اختصاص  پیش 
و  آمریکایی  شــکار  حرفه ای 
قالب  در  که  داشــت  اروپایی 
تورهای شکار مجوزدار به کشور 
وارد می شدند، اکنون گسترش 

محسوسی یافته است.
 فضای مجازی انگیزه ای مضاعف 
برای به رخ کشیدن مهارت و قساوت 
در میان شکارچیان به وجود می آورد 
و ایــن موضوع در ماه هــای اخیر 
صورت »عمومی« و سازمان یافته تر 
پیدا کــرده به نحوی کــه یکی از 
صفحات اینســتاگرام بــه آلبومی 
دردناک از تصاویر قلع و قمع حیات 

وزیر بهداشت فرانسه گفت: 6 نفر پس از 
شرکت در مرحله آزمایش بالینی یک دارو در 
وضعیت بسیار وخیم به سر می برند و یکی از 

آنها دچار مرگ مغزی شده است.
به گزارش ایســنا، ماریسول تورین گفت که 
حین انجام آزمایش در یکی از آزمایشــگاه های خصوصی شهر »رن« 

در شمال غربی فرانسه، حادثه ای جدی رخ داده است.
به گزارش بی بی سی، مراحل انجام آزمایش بالینی این دارو اکنون 
متوقف شده و شرکت تولیدکننده دارو تمامی داوطلبان را فرا خوانده 
است.هنوز مشخص نیست چند نفر در این آزمایش شرکت کرده اند.

وزارت بهداشــت فرانسه با صدور بیانیه ای گفت: داوطلبان نوعی 
داروی خوراکی مصرف کرده اند که به وسیله یکی از شرکت های اروپایی 

دارای مجوز تولید شده بود.
رسانه های فرانسوی می گویند که این دارو نوعی مسکن از مشتقات 
کانابیس )ماری جوانا( اســت، ادعایی که وزارت بهداشت فرانسه آن 

را رد می کند.
بر اساس گزارش رســانه های فرانسوی، اولین افرادی که پس از 
مصرف این دارو بیمار شــدند اوایل هفته جاری به بیمارستان منتقل 
شدند.دادســتانی فرانســه اعالم کرده تحقیقات درباره چگونگی این 

حادثه را آغاز کرده است.

خشکســالی و قحطی که بیش از چهار 
سال اســت بر مناطق کویری جنوب شرق 
پاکستان از جمله منطقه »تهرپارکر« سایه 
افکنده، تشدید شده و در دو هفته اخیر 67 

کودک را به کام مرگ فرستاده است.

به گزارش رسانه های پاکستان، صدها کودک نیز براثر سوءتغذیه 
در بیمارستان ها بستری هستند.

در سال گذشته نیز بیش از 300 کودک در این منطقه براثر قحطی 
و خشکســالی شدید و سوءتغذیه جان خود را از دست دادند. بیشتر 

قربانیان کودکان زیر هفت سال هستند.
منطقه تهرپارکر در نقطه ای دورافتاده در منطقه مرزی پاکستان 
با هند، در جنوب شــرقی ترین نقطه این کشور واقع شده و به دلیل 
دور افتاده بودن و محروم بودن با وجود مشکالت فراوان، کمتر مورد 

توجه قرار می گیرد.
در مجموع، از زمان آغاز خشکســالی شــدید در مناطق جنوب 
شرقی ایالت سند، تاکنون نزدیک به یک هزار نفر بر اثر سوءتغذیه و 
بیماری های ناشی از آن جان باخته اند که حدود نیمی از آن ها کودکان 

زیر هفت سال بودند.
به نظر می رســد آمار تلفات خشکسالی در سال جاری نسبت به 

سه سال گذشته افزایش یابد.
در ماه های گذشته گزارش های مختلفی مبنی بر انجام اقداماتی از 
سوی دولت و ارتش پاکستان برای کمک به قحطی زدگان منتشر شد 
اما با وجود این اقدامات، ساکنان منطقه تهرپارکر ایالت سند همچنان 

از کمبود شدید آب و مواد غذایی رنج می برند.
آمار مرگ و میر ناشــی از خشکسالی در پاکستان نشان می دهد، 
بعد از تروریسم، خشکسالی مهمترین عامل جان باختن مردم در این 

کشور محسوب می شود.

رئیس سازمان غذا و دارو از پلمب 5  انبار بزرگ 
برنج تاریخ گذشته خبر داد و گفت: تمام برنج هایی 
که در انبارها بودند آزمایش و 80 درصد آنها از منظر 
سالمت مصرف تایید شده اند، اما 20 درصد از آنها 

تایید نشدند.
رســول دینارونــد در حاشــیه همایش کشــوری 
آزمایشــگاه های برتر درخصوص برنج های تاریخ گذشته 
که در انبارها ذخیره شــده بودند، گفت:  اگر کســی در 
این زمینه مدارکی مبنی بر ورود برنج های تایید نشــده 
به بازار دارد، درخواســت می کنم که سریعا اطالع دهد تا 
با آن برخورد کنیم.اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو در 
شــرایطی مطرح شد که بنا بر گزارش تسنیم، بی توجهی 
شرکت بازرگانی دولتی به ۷ نامه هشدارآمیز وزارت بهداشت 
و ارگان های وابسته به این وزارتخانه در نیمه نخست سال 
۹۴ موجــب تعلل در توقیف محمولــه30 هزارتنی برنج 
آلوده هندی در انبارهای این شــرکت و توزیع بخشی از 

این برنج ها شده است.
سودجویی 30 هزار تنی

30 آذر ۹۴ شــش ســند مهم دولتی درباره توزیع و 
فروش چندین محموله برنج تاریخ مصرف گذشته و آلوده 
از انبارهای شرکت بازرگانی دولتی در سال جاری به ویژه در 
ایام محرم و صفر امسال منتشر شد که بازتاب گسترده ای 
داشت و پرونده تخلف جدیدی در دولت یازدهم را گشود.

بر اساس این اسناد، محموله های متعدد برنج وارداتی 
تاریخ مصرف گذشته که از انبارهای شرکت غله و خدمات 
بازرگانی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران در برخی 
استان ها بارگیری شده بود، در سال جاری در برخی نقاط 
کشــور توزیع شده و تعدادی از این محموله ها هم کشف 

شده است. مبدأ این برنج های وارداتی هند، تایلند، اوروگوئه، 
آرژانتین، آمریکا و برخی کشورهای دیگر گزارش شده بود.

اسناد جدید نشان می دهد، دولت بیش از 30هزار تن 
برنج آلوده هندی با برند sanido از شرکت الوقار خریداری 
کــرده و علی رغم ۷ بــار نامه نگاری وزارت بهداشــت و 
ارگان های تابعه این وزارتخانه با شرکت بازرگانی دولتی در 
نیمه نخست امسال، اقدام عاجل برای توقف این محموله 
در انبارهای شــرکت بازرگانی دولتی صــورت نگرفته و 
بخشــی از این محموله هم از انبارها خارج و وارد ســطح 

عرضه شده است.
برنج آلوده در سفره مردم؟

هدایت حسینی مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های 
غذایی، آرایشــی و بهداشــتی وزارت بهداشت در تاریخ 
11 اسفند ۹3 طی نامه ای به شــماره 6۷5/150821 به 
معاون غذا و داروی وزیر بهداشت، در پاسخ به درخواست 
نمونه برداری از محموله های برنج شرکت بازرگانی دولتی 
ایران واقع در انبار شــهید مــدرس تهران اعالم می کند، 
»محمولــه برنــج .SANIDO D.M.C.C  برنج ده کیلویی 
هندی با سری ساختM  10۹280300۴  با تاریخ تولید  
2013/2و تاریــخ انقضای  2015/2 که با توجه به جوابیه 
آزمایشگاه شماره 25152/685/د مورخ ۹3.12.6 از نظر 
میزان ســرب غیرقابل مصرف می باشــد، در اسرع وقت 
نســبت به توقیف محموله و نظارت بر عدم مصرف اقدام 
شود و چنانچه بخشــی از آن استفاده شده است، نسبت 

به جمع آوری از سطح عرضه اقدام عاجل به عمل آید”.
علی رغم تأکید مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های 
غذایی وزارت بهداشــت بر آلودگی ایــن برنج و ضرورت 
اقدام عاجل برای توقیف محموله در اســرع وقت و حتی 

جمع آوری محموله های توزیع شــده، سرپرست اداره کل 
هماهنگی توزیع و فروش شــرکت بازرگانی دولتی ایران 
دو روز پس از ارســال نامه وزارت بهداشــت، طی نامه ای 
به شماره 261/۷8۴13 در تاریخ ۹3.12.13 به شرکت های 
غله و خدمات بازرگانی مناطق 1۴گانه ضمن اشاره به نامه 
وزارت بهداشت، بر تأیید کیفیت تمامی برنج های هندی 
1121 موجود در انبار شــهید امین زاده و شهید مدرس 
تهران از ســوی اداره کل استاندارد اســتان تهران اشاره 
کرده و به رغم تصریح نامه وزارت بهداشــت، از درخواست 
تســت مجدد برنج .SANIDO D.M.C.C هندی با ســری 
ســاخت M 10۹280300۴ و اعــالم نتایج آن در آینده 

خبر داده است.
کمای 70 روزه!

پس از تعلل 2ماهه شــرکت بازرگانــی دولتی ایران 
در توقیــف و جمع آوری این محمولــه برنج آلوده هندی، 
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ 
1۴ اردیبهشــت ۹۴ طی نامه ای از خــروج برنج آلوده از 
انبار شهید مدرس خبر داد و این موضوع به اطالع معاون 
وزیر بهداشــت هم رسید، در پی این نامه نگاری، مدیرکل 
هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران ۷0 
روز پس از هشــدار وزارت بهداشت، طی نامه ای به شماره 
261/86۴2 در تاریخ 13۹۴.2.21 به شــرکت های غله و 
خدمات بازرگانی کل کشــور اعالم می کند،”احتراماً پیرو 
نامه شماره 261/۷8۴13 مورخ ۹3.12.13 مقتضی است 
دستور فرمایید درصورت موجود بودن برنج هندی 1121 
با برند SANIDO در انبارهای آن شــرکت از فروش کاالی 

موصوف تا اطالع ثانوی جداً خودداری فرمایند.«
دو نکته در نامه دوم شرکت بازرگانی دولتی مورد توجه 

است، اول اینکه اشاره می کند »در صورت موجود بودن«، 
یعنی احتمال فروش رفتن برخی از این برنج های آلوده وجود 
دارد و شرکت بازرگانی دولتی از موجود بودن برنج آلوده در 
انبارها مطمئن نیست. دوم این که، در نامه شرکت بازرگانی 
دولتی تصریح شده »تا اطالع ثانوی«، گویی مسئوالن این 

شرکت هنوز به توزیع این برنج های آلوده امید دارند!
جوالن برنج سربی در بازار

ظاهراً علی رغم تمام نامه نگاری ها، شــرکت بازرگانی 
دولتــی اقدام عاجلی برای توقــف محموله برنج آلوده در 
انبارهایش و جمع آوری عاجل برنج های آلوده توزیع شده 
در کشــور نکرده است، شــاهد این گزاره هم نامه شماره 
655/۷1۹16 مورخ 25 مرداد ۹۴ معاون وزیر بهداشت و 
رئیس ســازمان غذا و دارو به مدیرعامل شرکت بازرگانی 
دولتی است که در این نامه تصریح می کند: »احتراماً پیرو 
رونوشت نامه شماره 6۷5/150821 مورخ ۹3.12.11، با 
توجه به اینکه محموله برنــج SANIDO D.M.C.C  برنج 
ده کیلویی هندی با ســری ساخت M 10۹280300۴  با 
تاریخ تولید 2013/2و تاریخ انقضاء 2015/2 آن شــرکت 
براســاس جوابیه آزمایشگاه شماره 25152/685/د مورخ 
۹3.12.6 از نظر میزان سرب غیرقابل مصرف اعالم گردیده 
بود، الزم است دستور فرمایید این محموله از سطح عرضه 
و همچنین انبارهای شــرکت غله و خدمات بازرگانی در 
سراسر کشــور جمع آوری و مقدار محموله و آدرس انبار 
محل جمع آوری جهت تعیین تکلیف نهایی اعالم گردد”.

گفتنی است معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
جندی شاپور اهواز در تیرماه و معاونت غذا و داروی استان 
کهکیلویه و بویراحمد در شــهریورماه امسال در نامه های 

جداگانه بر آلوده بودن این برنج ها تأکید کرده بودند.

معمایی دیگر در دولت یازدهم

برنج های آلوده به سرب با کدام مجوز به بازار راه یافت؟

خواب سنگین محیط زیست

جوالن غارتگران حیات وحش در فضای مجازی

رئیس سازمان مدارس غیردولتی با اعالم اینکه 
مدارس هیئت امنایی نباید با دریافت کمک های مالی 
از خانواده ها اداره شوند، گفت: در بازرسی ها مشخص 
شد که یک مدرسه مبلغی معادل یک میلیارد تومان 

بابت فوق برنامه از خانواده ها دریافت کرده است.
مرضیه ُگرد اظهار داشت: رویکرد اصلی در این مدارس 
تأمین اعتبارات از سوی هیئت امناست و نباید از خانواده ها 
هزینه اخذ شــود و تالش می کنیم تــا روند حاکم بر این 

مدارس را اصالح کنیم.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی خاطرنشان کرد: هیئت 
امنای مدرســه باید مسایل مالی را حل کنند و فشاری بر 
دوش خانواده ها نباشد. کمیته نظارت و کیفیت بخشی به 
مدارس هیئت امنایی تشکیل شده است و در پایان هر سال 

تحصیلی این مدارس را ارزیابی می کند.
ُگرد گفت: هر مدرســه ای که نتواند کیفیت را افزایش 
دهد باید به وضعیت قبل بازگردد و مدیر مدرســه موظف 
اســت تا وضعیت مدرسه را عادی اعالم کند.وی افزود: هم 
اکنون برخی مدارس هیئت امنایی تحت عنوان فعالیت های 
فوق برنامه از مردم هزینه دریافت می کنند اما ما تأکید داریم 

بدون اتکا به خانواده ها و دریافت هزینه از آنها مدرســه را 
اداره کنند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی بیان کرد: در ارزیابی ها 
مشــخص شــد، دریافتی برخی مدارس هیئت امنایی از 
خانواده ها بسیار اندک است اما یک مدرسه نیز هزینه یک 
میلیاردی از خانواده ها اخذ کرده است)!( همچنین برخی از 
مدارس هیئت امنایی که کیفیت خود را افزایش نداده اند در 
آستانه لغو مجوز و تبدیل به وضعیت عادی قرار گرفته اند.

ُگرد با اشاره به حضور نمایندگان شهرداری و سازمان 
مدیریت در جلسات شورای آموزش و پرورش، مطرح کرد: 
اگر بندهای قانونی درآمدزایی برای آموزش و پرورش محقق 

شود، بسیاری از مشکالت مدارس حل می شود.
به گــزارش فارس، وی در خصوص ســهم آموزش و 
پرورش از درآمد شهرداری ها، عنوان کرد: این موضوع یک 
قانون است اما در برخی استان ها برای تحقق آن با مشکل 
مواجه هستیم. در بسیاری از مناطق با استفاده از این درآمد 
می توانیم توانایی باالیی داشته باشیم و هزینه های نوسازی 
مدارس را پرداخت کنیم. در شــش ماه اخیر ۴2 میلیارد 

تومان از محل درآمد شهرداری ها وصول شده است.

دریافت هزینه یک میلیاردی یک مدرسه از خانواده ها!

معاون وزیر: مدارس هیئت امنایی نباید از خانواده ها هزینه بگیرند
گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی 
در بین خانواده های جوان در مالزی زندگی 
عادی این خانواده ها را دچار اختالل کرده و 
میزان طالق را در این قشر افزایش داده است.

به گزارش ایرنا، استفاده از وسایل الکترونیک و 

گزارشی اعالم کرد در سال 2015 در مجموع 863 برزیلی در اثر ابتال به 
بیماری »تب دانگ«  جان خود را از دســت داده اند.  تعداد جان باختگان 
این بیماری در سال 2015 نسبت به سال 201۴ تا 82/۴ درصد افزایش 
داشته است.بیش از نیمی از جان باختگان مبتال به بیماری »تب دانگ« 
یعنی حدود ۴5۴ نفر از آنها از شهر »سائوپائولو« بزرگترین شهر برزیل 
گزارش شــده اند؛ تعداد جان باختگان نسبت به سال گذشته 360  نفر 
افزایش داشــته است.طبق گزارش های دریافتی 86 نفر از جان باختگان 
از شهر »لخوس گویاس« واقع در شرق برزیل، 6۹ نفر از »مینا گریاس« 
واقع در جنوب شرقی و 66 نفر از شهر »سآرا« واقع در شمال شرق برزیل 
گزارش شده است.گزارش ها حاکی از آن است که در شهر »ریودوژانیرو« 
محل برگزاری مسابقات المپیک سال 2016، 25 نفر در اثر ابتال به »تب 
دانگ« جان خود را از دســت داده اند که نســبت به سال 201۴، تعداد 

جان باختگان 15 نفر بیشتر شده است.
در سال 201۴ در مجموع ۴۷3 نفر در اثر ابتال به بیماری »تب دانگ« 

در برزیل جان خود را از دست داده اند.
گفتنی است بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر از موارد احتمالی 
ابتال به »تب دانگ« تاکنون در برزیل کشف شده است که نشان از افزایش 

1۷۹ درصدی ابتال به این بیماری در کشور دارد.
»تب دانگ« یک بیماری ویروسی است که توسط پشه ای موسوم به 
آئدس منتقل می شود.»تب دانگ« در نهایت موجب افت ناگهانی فشار 
خون، شــوک و مرگ می شود.دولت برزیل مبلغی حدود 2000 میلیون 
رئال برزیل )500 میلیون دالر( را برای فعالیت های مربوط به نظارت های 
بهداشــتی و مقابله با پشه های بیماری زا در سال 2016 اختصاص داده 
است.برزیل همچنین به منظور مقابله با حشرات بیماری زا و حامل بیماری 

دست به تولید پشه های اصالح شده ژنتیکی زده است.

شبکه های اجتماعی مانند »واتساپ«، »فیسبوک« و »اینستاگرام« که 
اکنون به بخشــی از زندگی امروزی به ویژه در بین قشــر جوان تبدیل 

شده اند، به عنوان عامل افزایش طالق در مالزی معرفی شدند.
از جمعیت 30 میلیونــی مالزی 1۹ میلیون و 200 هزار نفر کاربر 
شبکه اینترنت هستند و 15 میلیون و 600 هزار نفر در شبکه فیسبوک 

فعالیت می کنند.
شــبکه های اجتماعی در 6۴ درصد از جمعیت  مالزی به ویژه قشر 
جوان نفوذ کرده است و برخی آمارها نشان می دهد هر مالزیایی به طور 

متوسط  233 دوست در شبکه های اجتماعی دارد.
این شــرایط باعث شده کارشناســان مسائل اجتماعی تاکید کنند 
شــبکه های اجتماعی و حضور بیش از حد در این شبکه ها به ویژه در 

بین جوانان متاهل باعث افزایش طالق شده است.

وحش کشورمان  بدل شده است.
به گزارش فارس، در این صفحه مجموعه ای از تصاویر 
شــکار با ذکر مشخصات متخلف، محل تخلف و بعضا به 
همراه پــالک خودرو، که خود به تنهایی گواه بی تفاوتی 
سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به غارت منابع ملی 

کشور است، در دید عموم قرار گرفته است.
گفتنی اســت البی شکار در ایران از جانب برخی از 
کالن سرمایه داران دوره منحوس پهلوی همچون خانواده 
فرمانفرماییــان، مــراد طاهباز و انجمن میــراث ایران و 
برخی دیگر از مراکز مستقر در انگلیس و آمریکا مدیریت 
می شود که پیش از این کیهان به طور گسترده به افشای 
آن پرداخته است. آنچه در این میان حقیقتا جای تامل و 
تاسف دارد همکاری معصومه ابتکار با برخی از مراکز متعلق 

به البی مذکور در پروژه به اصطالح »صیانت از یوزپلنگ 
ایرانی« اســت!فروش مجوز شکار برخی از گونه های در 
معرض خطر ایرانی به شکارچیان شهیر خارجی و ایرانی 
تحت عنوان برنامه تامین بودجه صیانت از محیط زیست 
ایران نیز از مسائلی است که الزم است مردم در جریان آن 
قرار گیرند. پرونده مضحکی که در قالب آن آژانس های 
شــکار اقدام به فروش قانونی مجوز شکار قوچ و خرس 
و گــرگ و هوبره ایرانی به متمولین اروپایی و آمریکایی 
و شیوخ ثروتمند عرب منطقه می کنند و تصاویر فجایع 
زیستی آفریده شده به دست آنها چندی بعد در فضای 
مجازی منتشر می شــود. گفتنی است سازمان محیط 
زیست تاکنون در برابر افشای زوایای قانونی این پرونده 

هولناک سکوت کرده است!

فرمانده یگان عملیات پلیس راهور تهران بزرگ 
از تشدید برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا 
خبر داد و گفت: طرح ســنجش صحت معاینه فنی 
با واحدهای ســیار کنترل کالیبراسیون از دیروز در 

میادین اصلی تهران کلید خورد.
به گزارش فارس، حضور پلیس راهور تهران بزرگ دیروز 
در میادین فردوســی، انقالب و ولیعصر )عج( متفاوت بود، 
چرا که این حضور با استقرار واحد سیار کنترل کالیبراسیون 
صورت گرفت.سرهنگ سعید سپهری فرمانده یگان عملیات 
و کنترل طرح های ترافیکی پلیس راهور فاتب در گفت وگو با 
فارس، به جزئیات این طرح پرداخت و  اظهار داشت: طرح 
استقرار واحد سیار کنترل کالیبراسیون یک طرح مشترک 
بین ستاد معاینه فنی و پلیس راهور تهران بزرگ است که 
با توجه به آالیندگی هوا و برای سنجش صحت معاینه فنی 
خودروها به صورت میدانی در حال اجراست.وی تصریح کرد: 
پلیس راهور فاتب با مشاهده خودروهای دودزا و بدون توجه 
به داشتن معاینه فنی و دریافت آن از شهرک های اقماری 
و شهرســتان ها، توسط دستگاه های سیار میزان  آالیندگی 

خودروها و موتورسیکلت های دودزا را می سنجد.

مدیرعامل بانک شــهر از ارائه خدمات بانکی به 
نابینایان شــهر تهران خبر داد و گفت: این کار مهم 
به پیشنهاد یکی از اعضای شورای شهر تهران انجام 

شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدحسین پورزرندی 
با بیان اینکه هم اکنون در سه شعبه میدان ولی عصر)عج(، 
میدان ونک و مقدس اردبیلی سامانه خدمات بانکی نابینایان 
راه اندازی شده است، اظهار داشت: در آینده نزدیک تعداد 

این شعب افزایش پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به نزدیک شدن سالگرد تاسیس بانک شهر 
افزود: امروزه ســه خط متروی تهران اعم از خط 6 و ۷ به 
طول ۴0 کیلومتر با سرمایه گذاری بانک شهر انجام می گیرد، 
ضمــن اینکه خط 3 نیز بالغ بر هزار و 300 میلیارد تومان 
ســرمایه گذاری از طریق بانک شهر به بهره برداری رسیده 
اســت.وی همچنین به کمک مالی بانک شهر برای توسعه 
حمل و نقل عمومی در سایر کالن شهرها اشاره کرد و گفت: 
اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز از جمله شهرهایی هستند که 
از خدمات مالی بانک شهر برای توسعه حمل و نقل عمومی 
استفاده می کنند.پورزرندی همچنین به نوسازی 10 هزار 
تاکســی در تهران اشــاره کرد و گفت: این کار نه تنها در 

تهران، بلکه در سایر کالن شهرها نیز در حال انجام است.
مدیرعامل بانک شهر به حمایت های مالی این مجموعه 
از زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: حمایت های مالی 
و تامین اشتغال آنها بخشی از اقدامات بانک شهر برای زنان 
سرپرست خانوار محسوب می شود.پورزرندی در ادامه با اشاره 
به خدمات در نظر گرفته شــده ویژه معلوالن اشاره کرد و 
گفت: در تالش هستیم این خدمات آسان و قابل دسترس 
به معلوالن ارائه شــود و به همین دلیل برنامه ریزی مدونی 

در تمامی شعب صورت گرفته است.

 رئیس مرکز صدور آرم طرح ترافیک شهرداری 
تهران از تمدید مهلت ثبت نام آرم طرح ترافیک سال 

95 خبر داد.
مصطفی قنبرنژاد در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: 
قرار بود امروز، 2۷ دی آخرین مهلت ثبت نام برای آرم طرح 
ترافیک سال ۹5 باشد اما این مهلت تا پنجم بهمن تمدید 
شــد.وی با بیان اینکه مهلت تعیین شــده به هیچ عنوان 
تمدید نمی شــود، گفت: مهلت تحویل مدارک خودروهای 
پالک عمومی به دفاتر خدمات الکترونیک شــهر نیز پس 
از اعالم نتایج واجدین شرایط بر روی سایت، متعاقباً اعالم 

خواهد شد.

صندوق رفاه دانشــجویان وزارت علوم و پلیس 
نظارت بر اماکن عمومــی ناجا برای نظارت  بر تمام 
خوابگاه های دانشجویی غیردولتی تفاهم نامه همکاری 

امضاء کردند.
به گزارش روابط عمومــی وزارت علوم این تفاهم نامه 
به منظور نظارت کارآمد بر تمام خوابگاه های دانشــجویی 
غیردولتــی، بین صندوق رفاه دانشــجویان وزارت علوم و 
پلیــس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران منعقد شد. این تفاهم نامه در 6 ماده، ۹ بند، 
11 تبصره و 2 نسخه که هر کدام حکم واحد دارند تنظیم 
و به امضای طرفین رســید و از تاریخ اعالم شــده مفاد آن 

قابلیت اجرا دارد.

معاون شــهرداری تهران از طرح جمع آوری 
خرده فروشان و آشپزخانه های تولید مواد مخدر 
در آینده نزدیک خبر داد و گفت: همچنین طرح 
جمع آوری تمامی معتادین متجاهر در سطح شهر 

تهران هم به زودی آغاز می شود.
حجت االسالم میثم امرودی در گفت وگو با فارس، با 
بیان اینکه معتادین متجاهر را از محله هرندی جمع آوری 
کرده ایــم اما گفت:  آنهــا را به مرکز ترک اعتیاد منتقل 
کرده و بعد از آن برای آنها حرفه آموزی ایجاد می کنیم.

وی با بیان اینکه مددسراهایی در سطح شهر موجود 
است که افراد کارتن خواب  شب ها در آنجا می مانند، گفت: 
یــک مرکز صبح رویش را هم داریم که کودکان کار در 

آنجا درس می خوانند.
معاون شــهردار تهران درباره مراکــز بهاران که در 
مناطق مختلف شهرداری تهران وجود دارد، گفت : هنوز 
هیچ معتادی که ترک کرده باشــد به این مراکز منتقل 
نشــده اســت. وی افزود: البته افرادی را به این مراکز 
منتقل می کنیم که حداقل ســه ماه از ترک اعتیاد آنها 

گذشته باشد.
امرودی ادامه داد: بازرســان باید تایید کنند که فرد 
معتاد نیســت و بعد بــرای حرفه آموزی وی را به مراکز 
بهاران منتقل کنند.به گفته معاون شهردار تهران ۴ هزار 
آقا و حدود ۴00 زن معتاد متجاهر را از منطقه هرندی 
جمع آوری کردیم.وی با بیان اینکه 2500 کمپ جدید 
در تهران ایجاد شده است، گفت: طرح ضربتی جمع آوری 
معتادین متجاهر در ســطح شهر تهران را به زودی آغاز 

می کنیم.
امــرودی گفت: همچنین به زودی طرح جمع آوری 
خرده فروش ها و آشپزخانه هایی که مراکز تولید مواد مخدر 
هستند را آغاز می کنیم، هدف گذاری ما هرندی بوده و 

بعد از آن کل شهر تهران را انجام می دهیم.

دادســتان عمومی و انقالب شهرستان نظرآباد 
اســتان البرز گفت: سارقان اینترنتی بانک صادرات 
این شهرستان پیش از جابجایی 80 میلیارد تومان به 

خارج از کشور ناکام ماندند.
به گزارش ایرنا به نقل از مرکز اطالع رســانی دادسرای 
انقالب نظرآباد، »محمد قیومی« اظهار داشــت: به دنبال 
گزارش حراســت بانک صادرات استان البرز مبنی بر اینکه 
عده ای قصد حک کردن سامانه اینترنتی شعبه نظرآباد این 
بانک را دارند، بالفاصله موضوع توسط نیروهای انتظامی و 

امنیتی رصد شد.
وی ادامــه داد: ماموران انتظامی و امنیتی در عملیاتی 
تخصصی و پیچیده موفق شــدند ۷ نفــر را در این زمینه 

دستگیر کنند.
قیومی یادآور شد: هکرها با پیشنهاد یک میلیاردی به 
یکی از کارکنان بانک صادرات از وی درخواست همکاری در 
این سرقت اینترنتی را داشتند که این کارمند وظیفه شناس 

بالفاصله موضوع را به حراست اطالع داد.
وی خاطرنشان کرد: سارقان اینترنتی قصد داشتند مبلغ 
800 میلیارد ریال را به حســابی در خارج از کشور انتقال 

دهند که ناکام ماندند. 

سازمان هواشناسی از ادامه آلودگی هوا تا 
روز سه شنبه در شهرهای صنعتی و پر جمعیت 

خبر داد.
بنا بر اطالعیه این ســازمان، بررسی نقشه های 
هواشناسی نشان دهنده پایداری جو و سکون هوا تا 
روز سه شــنبه در اکثر نقاط کشور است که موجب 
افزایش غلظت آالینده های جوی  به ویژه در شهرهای 
صنعتی و پر جمعیــت از جمله تهران، کرج، اراک، 
اصفهان، مشــهد، تبریز و رســیدن به سطح ناسالم 

برای تمام افراد خواهد بود.
 بنا بر این پیش بینی سه شــنبه به ســبب عبور 
موجی از شمال غرب و غرب کشور، تا حدی از میزان 
غلظت آالینده ها در این نواحی کاسته می شود ولی 
سایر مناطق ذکر شــده همچنان با افزایش غلظت 
آالینده هــا مواجه خواهند بود، لــذا طی این مدت 
به ســالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفســی 
توصیه می شــود از تردد غیرضروری در سطح شهر 

خودداری کنند.
هوای تهران برای پنجمین روز

 در شرایط ناسالم
روز گذشــته هوای تهران برای پنجمین روز در 

شرایط ناسالم قرار داشت.
معاون نظارت و پایش محیط زیســت اســتان 
تهران گفت: در 2۴ ساعت منتهی به 8 صبح دیروز 
ایســتگاههای شهرداری منطقه 15 و پارک شکوفه 
هر دو با شــاخص 16۴ آلوده ترین مناطق تهران و 
ایســتگاه های گلبرگ)منطقه 8( با شــاخص 6۴ و 
شهرداری منطقه 2 با شاخص ۷8 نیز مناطق کمتر 

آلوده تهران بودند.
به گزارش ایرنا، همچنین رئیس اداره پیش بینی 
و پیش آگاهی جوی اداره کل هواشناســی اســتان 
تهــران  گفت: ماهواره های پیش بینی هواشناســی 
نشــان می دهد که هیچ سامانه بارشی در حال ورود 
به استان تهران نیست و به نظر می رسد حداقل در 

هفته جاری خبری از بارش برف و باران در اســتان 
به ویژه کالنشهر تهران نباشد.

شرکت ابتکار در جشنواره شعر
در حالی که آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و 
پر جمعیت ادامه دارد، رئیس سازمان محیط زیست 

کشور در جشنواره شعر شرکت خواهد کرد.
به گزارش تســنیم، جشنواره ملی شعر انسان و 
طبیعت 2۹ دیماه با حضور معصومه ابتکار در شیراز 

برگزار می شود.
گفتنی اســت در شــرایط فعلی کــه مردم در 
شــهرهای مختلف  با آلودگی هوا دست به گریبان 
هستند و چشم انتظار مسئوالن به خصوص رئیس 
سازمان حفاظت از محیط زیست برای ارائه طرح و 
چاره ای اساســی برای رهایی از این مشکل  به سر 
می برند، مشخص نیســت آیا اساسا مسئله آلودگی 
هوا دغدغه اصلی این مسئوالن است یا با شرکت در 

جشنواره شعر به فکر حل مشکل هستند.

شرکت ابتکار در جشنواره شعر

آلودگی هوا همچنان ادامه دارد
تشدید برخورد پلیس با خودروهای دودزا

صحت معاینه فنی خودروها 
سنجیده می شود

نظارت پلیس اماکن بر تمام 
خوابگاه های دانشجویی غیردولتی

خدمات بانکی به نابینایان
 در ۳ شعبه بانک شهر

معاون شهرداری تهران خبر داد
جمع آوری ضربتی خرده فروش ها 
و آشپزخانه های تولید مواد مخدر

دست سارقان بانک 
صادرات نظرآباد رو شد

مهلت ثبت نام آرم 
طرح ترافیک تمدید شد

دستگیری سارقان گاوصندوق
قم- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: به دنبال کسب 
خبری مبنی بر یک فقره سرقت منزل که سارقان با شیوه و شگرد »تراس و 
بالکن رویی« وارد منزل شده و اقدام به سرقت یک عدد گاو صندوق  حاوی 
ارز و مدارک و اسناد به ارزش تقریبی 5 میلیارد ریال کرده بودند، بالفاصله 
موضوع در دســتور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت و 

هویت سارقان شناسایی شد.
سرهنگ احمد کرمی افزود: کارآگاهان با انجام یکسری اقدامات پلیسی، 
محل اختفای متهمان را در یکی از شهرستان ها شناسایی و با انجام اقدامات 
پلیسی،  پس از اخذ نیابت قضایی، در دو عملیات غافلگیرانه 3 نفر از سارقان 

را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
وی ادامه داد: از مخفیگاه آنان مقادیری اموال مسروقه کشف و متهمان 

به پلیس آگاهی استان قم منتقل شدند.
تصادف منجر به فوت

تبریز - خبرنگار کیهان:  در تصادف شــنبه شب خودرو سواری پژو با 
تیــر چراغ برق، در بزرگراه کســایی و خروجی یاغچیان تبریز، راننده پژو 

جان خود را از دست داد.
کالهبرداری با جعل عنوان

اصفهان- خبرنگار کیهان: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان گفت:  در پی شــکایت یکی از شهروندان به پلیس مبنی بر اینکه 
فردی با مراجعه به وی خود را به عنوان مقام قضایی و فرد با نفوذ معرفی 
کــرده و به بهانه پرداخت وام یک و نیم میلیارد ریالی از وی کالهبرداری 
کرده اســت، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار پلیس امنیت عمومی 

استان قرار گرفت.
سرهنگ جهانگیر کریمی افزود: این کالهبردار توانسته بود با ترفندهای 
خــاص اعتماد مالباختــه را به خود جلب کرده و او را ترغیب کند تا مبلغ 
150 میلیــون ریال بابــت خرید امتیاز وام و 850 هزار ریال نیز به منظور 

هزینه کارمزد به حساب بانکی وی واریز کند.
وی با بیان اینکه فرد مالباخته پس از واریز پول به حساب متهم دیگر 
اثری از وی نیافت ادامه داد: ســرانجام ماموران پلیس با به دســت آوردن 
هویت واقعی متهم او را که از افراد سابقه دار است طی عملیاتی ضربتی در 

مخفیگاهش دستگیر کردند.
برخورد ایسوزو با کامیون

یزد- خبرنگار کیهان: ظهر روز جمعه تصادف یک دســتگاه ایسوزو با 
کامیون در محور تفت- دهشیر مصدومیت 2 نفر را رقم زد.

علت این حادثه خواب آلودگی و بی احتیاطی راننده ایسوزو اعالم شد.
انهدام شبکه مجازی غیراخالقی

اصفهان- خبرنگار کیهان: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان گفت:  کارشناسان پلیس فتای استان در پی رصد فضای مجازی 
به گروهی در یکی از شبکه های اجتماعی موبایلی برخورد کردند که اقدام 

به انتشار تصاویر و مطالب غیراخالقی می کرد.
سرهنگ جهانگیر کریمی افزود: بالفاصله نسبت به مسدود شدن این 
گروه اقدام و با یک کار علمی دقیق و بررســی های تخصصی وکارشناسی 
مدیر این گروه که جوانی 1۹ ساله بود شناسایی و دستگیر و همراه پرونده 

تشکیل شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
دستگیری شکارچیان متخلف

ساری- خبرنگار کیهان: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان 
نوشــهر دو متخلف شکار را که بوســیله تور اقدام به زنده گیری پرندگان 

می کردند دستگیر ساختند.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نوشهر گفت: 2 متخلف 
شکار که بوسیله تور اقدام به زنده گیری 6 قطعه سهره کرده بودند، دستگیر 

و جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند.
کامبیز محسن ســلطانی افزود: پرندگان نیز پس از اطمینان کامل از 

سالمت، در طبیعت رهاسازی شدند.
اعدام 4 شرور در رشت

رشت - خبرنگار کیهان: متهمان به اسامی »س.ق« 50 ساله به اتهام 
حمل یک کیلوگرم هروئین و 600 گرم شیشه، »م.ف« 35 ساله به اتهام 
فروش ۷۴1 گرم کراک و »الف.الف« 2۴ ساله به اتهام نگهداری 500 گرم 
هروئین و 250 گرم شیشــه توسط دادگاه انقالب اسالمی رشت به اعدام 

محکوم شدند.
همچنین فردی 2۷ ساله به هویت »ح.ر« ساکن تاکستان به اتهام زنای 

به عنف به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام این افراد پس از انجام تشــریفات قانونی و تایید دادستانی 
کل کشور و موافقت قوه قضائیه در زندان مرکزی شهر رشت به اجرا درآمد.

بازداشت 3 شکارچی متخلف
ارومیه - فارس: رئیس اداره حفاظت محیط زیست تکاب گفت: ماموران 
یگان حفاظت محیط زیست تکاب هنگام گشت و کنترل زیستگاه های خاکی 

تکاب با چند شکارچی متخلف برخورد و اقدام به دستگیری آنان کردند.
محمدرضا صادقیان افزود:  در این راستا 3 شکارچی کبک وحشی هنگام 
شکار دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
وی ادامه داد: از شکارچیان متخلف 3 قبضه سالح ساچمه زنی، 52 عدد 

فشنگ و همچنین الشه یک قطعه کبک کشف و ضبط شد.
جریمه میلیاردی قاچاقچی

زنجان- فارس: مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان زنجان گفت: چند 
پرونده قاچاق در زنجان بررسی و رسیدگی شده است.

مرتضی حضرتی افزود: در این راستا ضمن کشف و ضبط مقادیر زیادی 
انواع البسه خارجی در شهرســتان زنجان، با تأیید قاچاق بودن محموله، 
طبق رأی صادره از ســوی شعبه ویژه مبارزه با قاچاق کاال و ارز اداره کل 
تعزیزات حکومتی استان، عامل قاچاق عالوه بر ضبط کاالهای مکشوفه و 
پرداخت یک میلیارد و 500 میلیون ریال  جریمه نقدی محکوم شــده به 

نفع دولت محکوم شد.
انهدام باند قاچاق سالح

کرمان - فارس:  به نقل از روابط عمومی دادگســتری استان کرمان، 
دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان کرمان از انهدام یک باند قاچاق 
ســالح،  مهمات و مشروبات الکلی  در کرمان توسط سربازان گمنان امام 
زمان)عج( خبر داد.دادخدا ساالری گفت: با پیگیری های مستمر اطالعاتی 
یکی از باندهای فعال قاچاق سالح و مهمات در حوزه شهر کرمان شناسایی 

و طی یک عملیات هماهنگ چهار نفر از اعضای این باند دستگیر شدند.
وی ادامه داد: در این عملیات 2۹ قبضه انواع سالح، تعدادی تجهیزات 
نظامی، 2۷1 فشــنگ، 120 لیتر مشــروبات الکلی و سه دستگاه خودرو 

توقیف شده است.
توقیف خودرو با محموله قاچاق

ارومیه - فارس: فرمانده انتظامی شهرستان ارومیه گفت: ماموران ایستگاه 
ایست و بازرسی شهید کالنتری ارومیه در حین کنترل خودروهای عبوری 

به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک و اقدام به توقیف آن کردند.
حسن صمدپور افزود: در بازرسی از این خودرو 31 طاقه پارچه خارجی 

قاچاق به ارزش تقریبی 300 میلیون ریال کشف شد.
وی ادامه داد: در همین ارتباط یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل 

پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.
پلمب کارگاه تولید لواشک

غرب استان تهران - فارس: جانشین فرمانده انتظامی ویژه غرب استان 
تهران از کشف دو تن مواد اولیه غیربهداشتی تولید لواشک در مالرد خبر داد.
افضل گلزاری افزود: با به دســت آمدن گزارش هایی درخصوص دپوی 
انبوه آلوچه های غیربهداشتی در منزلی در یوسف آباد مالرد به منظور تولید 
لواشک، رسیدگی به این موضوع در دستور کار مأموران کالنتری 15 قرار 
گرفت.وی افزود: با آغاز تحقیقات پلیس، محل دپوی آلوچه های غیربهداشتی 
شناسایی و در بازرسی از محل، دو تن مواد اولیه غیربهداشتی تولید لواشک 
به همراه لوازم تولید آن کشــف شد.گلزاری در پایان متذکر شد: با مهر و 
موم کارگاه تولید لواشک، دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای 

سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.
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