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اخبار کوتاه افزایش قیمت قبور
 بهشت زهرا )س(

مجتبی عبداللهی معاون خدمات شــهری شهرداری 
تهران در گفت و گو با  باشــگاه خبرنگاران،  با اشــاره به 
افزایش قیمت قبور بهشت زهرا )س( گفت: طبق مصوبه 
شورای اسالمی شهر تهران، قیمت قبور در فاز یک که از 
قطعه یک تا 112 را شامل می شود، با اندک تغییر همراه 
خواهد بود و همچنین فــاز دو از قطعه 201 تا 258 به 
قیمت هفت میلیون و پانصد هزار تومان تا هشت میلیون 

تومان به فروش می رسد.
وی ادامه داد: قیمت قبور فاز 3 که سه طبقه هستند 
و از قطعه 300 تا 320 را شامل می شوند، 35 هزار تومان 

به 750 هزار تومان افزایش یافت.
عبداللهی یادآور شد: قبرهایی که در فاز 3 به فروش 
می رســد، برای خانواده متوفی طبقه یک رایگان و طبقه 
2 و 3 به قیمت یک میلیون و پانصد هزار تومان خواهد 
بود و آن ها می توانند به صورت اقساط یک ساله مبلغ آن 

را به سازمان بهشت زهرا )س( پرداخت کنند.
باغ دامپزشکی 

به بوستان تبدیل می شود
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در پاسخ 
به سوالی پیرامون وضعیت باغ دامپزشکی، عنوان داشت: با 
توجه به اینکه در این محل بحث تعاونی مسکن وجود دارد، 
در نهایت به این جمع بندی رسیدیم با وجود نیاز منطقه 

11 به فضای سبز، این مکان را به پارک تبدیل کنیم.
وی درباره زمان تبدیل باغ دامپزشــکی به بوستان 

نیز گفت: امیدواریم امســال ایــن اتفاق بیفتد و مردم این 
محله در روز 13 فروردین ســال آینده بتوانند از این پارک 

استفاده کنند.
پرداخت خسارت بدون کروکی پلیس 

درصورت سازش طرفین
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا گفت: براساس 
اصالحیه قانون بیمه، رانندگان خودروها در صورت نداشتن 
اختالف می توانند بدون کروکی پلیس خســارت خود را تا 

سقف تعیین شده از بیمه ها دریافت کنند.
ســرهنگ علیرضا جهانگیری هرگونه ممانعت از سوی 
شــرکت های بیمه را تخلف اعــالم کرد و گفت: در صورت 
ممانعت شرکت های بیمه از پرداخت خسارت، موارد از طریق 

سازمان بازرسی کل کشور قابل پیگیری است.
وی به شــرکت های بیمه پیشــنهاد کرد که همچون 
گذشته با مراجعه بر سر صحنه تصادف نسبت به پرداخت 

خسارات تا سقف تعیین شده اقدام کنند.
افتتاح نخستین خط تولید

 لوازم آرایش ارگانیک در ایران
نخستین خط تولید لوازم آرایشی و بهداشتی ارگانیک 
ایران با حضور رئیس سازمان غذا و دارو در شرکت بهداشتی 

دکتر عبیدی افتتاح شد.
رســول دیناروند رئیس ســازمان غذا و دارو با اشاره 
به این که انواع واردات لوازم آرایشــی بهداشــتی ارگانیک 
در کشــور وجود دارد ولی بسیار گران است، بیان داشت: 

متأســفانه قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی به ایران بسیار 
زیاد اســت و ما هر چه بتوانیم در حــوزه تولید این گونه 
لوازم در کشورمان سرمایه گذاری کنیم و برندهای معتبر 
ملی ایجاد کنیم قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی در ایران 

نیز کم تر می شود.
به گزارش تسنیم، وی افزود: این محصول یک نوع کرم 
صورت است که تمام فرموالسیون آن در ایران و به صورت 

گیاهی صورت پذیرفته است.
همچنین علی نقیب رئیس شــرکت بهداشــتی دکتر 
عبیدی در توضیح این محصول جدید خاطرنشان کرد: برای 
نخستین بار در ایران کرم صورت به شکل مواد اولیه ارگانیک 
تولید شده است که ظرفیت تولید این نوع کرم به مقدار 3 

هزار عدد در ماه در این شرکت وجود دارد.
هشدار به سردفتران 

درخصوص نقل و انتقال خودرو
احمدعلی ســیروس خزانه دار و عضــو هیئت مدیره 
کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: حدود 45 درصد 
از معامالت خودرو، معامالت واســطه ای است و برخی از 
سردفتران بدون وجود سند رسمی، تنها با وجود شناسنامه 
خودرو اقدام به تنظیم سند رسمی می کنند، این کار خالف 
قانون است و در صورت برخورد با چنین مواردی در راستای 
اجرای ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، سلب صالحیت 
این ســردفتران را از ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
درخواست می کنیم.به گزارش ایسنا، سیروس تاکید کرد: 

نقل و انتقال خودرو براســاس ماده 29 قانون رسیدگی 
به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تنها به موجب سند 
رســمی قانونی است. از این رو افرادی که تنها با داشتن 
برگه سبز تعویض پالک، خود را مالک خودرو می دانند، 
مالک قانونی خودرو نبوده و دفاتر اسناد رسمی هم اجازه 
ندارند با این برگه مبادرت به تنظیم سند و حتی تنظیم 

وکالت تعویض پالک کنند.
وی ادامــه داد: مواردی چون ممنوع المعامله بودن 
فروشنده و بدهی های دولتی و اموال ارثی در صورت عدم 
مراجعه به دفترخانه مشخص نمی شود و هر ضرر و زیانی 

در این معامله گریبان گیر خریدار خواهد شد.
راه اندازی دایره حمایت حقوقی - قضایی 

از خانواده ایثارگران ناجا
سردار محمد تقی عصار معاون نیروی انسانی ناجا در 
مورد  ارزیابی فرماندهان ناجا گفت: در چک لیست ارزیابی 
فرماندهان، کنترل و ارزیابی و سرکشی از خانواده شهدا 
لحاظ می شود و این امر جدی ترین نمراتی است که در 

این ارزیابی سنجیده می شود.
به گزارش فارس سردار عصار یکی از اقدامات موثر در 
حوزه ایثارگران را راه اندازی دایره حمایت حقوقی، قضایی 
از خانــواده ایثارگران عنوان و تصریح کرد: بازدید چهره 
به چهره مشاور فرماندهی با بیش از یک هزار نفر، طرح 
ایثار یاران، اهداء جوایز به 3 هزار نفر، برپایی مجالس و 
جشــنواره و اعزام 10 هزار و 368 نفر به اماکن زیارتی 
و سیاحتی از جمله برنامه های نیروی انتظامی در حوزه 

ایثارگران است.

زمین لرزه 4/7 ریشتری در جیران  ده
تهران - ایرنا: زلزله ای به بزرگی  4/7 ریشتر سحرگاه روز دوشنبه حوالی 

»جیران ده« در استان گیالن را به لرزه درآورد.
به گزارش مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمان وقوع 
زمین لرزه ساعت 2 و 38 دقیقه و 58 ثانیه در 8 کیلومتری »جیران ده« و در 

عمق 10 کیلومتری زمین بوده است.
تاکنون گزارشی از تلفات و خسارات این حادثه دریافت نشده است.

رعد و برق جان 2 نفر را گرفت
خرم آباد - خبرنگار کیهان: مدیرکل ستاد حوادث غیرمترقبه و دبیر ستاد 
بحران لرستان گفت: بر اثر بارندگی و رعد و برق در منطقه ززماهرو الیگودرز 

یک دامدار که مشغول چرای گله بود جان باخت.
رضا آریایی افزود: در شهرســتان پلدختر نیز یک کشاورز 23 ساله بر اثر 
اصابت رعد و برق درگذشت.وی ادامه داد: حادثه دیدگان بر اثر شدت جراحات 

سوختگی ناشی از اصابت رعد و برق جان سپردند.
مرگ کوهنورد

یزد - خبرنگار کیهــان: فرمانده انتظامی تفت از مرگ یک کوهنورد در 
ارتفاعات دره سیر سانیچ استان یزد خبر داد.سرهنگ پوررفیعی گفت: »م.خ« 
56 ساله که همراه یک تیم کوهنوردی به ارتفاعات دره سیر صعود کرده بود، 
در مســیر بازگشت در اثر سکته قلبی درگذشــت.وی افزود: تالش های تیم 

پزشکی برای احیای این کوهنورد بی ثمر بود.
برخورد پراید با عابر

* فرمانده انتظامی شهرســتان یزد از حادثه تصادف سواری پراید و عابر 
پیاده در بلوار جمهوری شــهر یزد خبر داد و گفت: در این حادثه عابر پیاده 

جان خود را از دست داد.
سرهنگ »یوسف سپهوند« افزود: ماموران کالنتری 16 »سیدجعفر« یزد 
در ساعت 14 روز یکشنبه از خبری پیرامون برخورد سواری پراید با یک عابر 

پیاده مطلع شدند.
وی ادامــه داد: با حضور ماموران پلیس در محل حادثه )بلوار جمهوری، 
روبروی بانک ایران زمین( مشخص شد خودروی سواری پراید با یک زن 24 

ساله به هویت »م.ش« برخورد کرده است.
ســپهوند ادامه داد: عوامل اورژانس، مصدوم این حادثه را به بیمارستان 
منتقل کردند اما وی بر اثر شــدت جراحات وارده در بیمارســتان جان خود 

را از دست داد.
واژگونی اتوبوس با 9 مصدوم

سرویس شهرستان ها: روز گذشته رئیس پلیس راه استان زنجان از واژگونی 
یک دستگاه اتوبوس در اثر خواب  آلودگی راننده در محور زنجان - بیجار خبر 

داد و گفت: در این سانحه 9 نفر مجروح شدند.
سرهنگ علی اصغر شیرمحمدی افزود: بامداد روز یکشنبه در پی واژگونی 
یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر 75 محور »زنجان - بیجار« بالفاصله عوامل 

گشت پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اعالم اینکه حال 3 نفر از مجروحان وخیم اعالم شده افزود: مصدومان 

با کمک اورژانس و یگان های امدادی به بیمارستان منتقل شدند.
شــیرمحمدی ادامه داد: کارشناسان علت این حادثه را بی توجهی راننده 

اتوبوس ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعالم کردند.
دستگیری قاچاقچی با 175 کیلو حشیش

ســرویس شهرســتان ها: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ 
صبح روز گذشته با اشاره به دستگیری یک قاچاقچی حرفه ای مواد مخدر در 
محــدوده بومهن، گفت: در این عملیات که با همکاری پلیس مبارزه با مواد 
مخدر شهر پردیس انجام شد، بیش از 175 کیلوگرم حشیش به دست آمد.

سرهنگ بخشنده افزود: در تحقیقات انجام شده از سوی ماموران معاونت 
عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ مشخص شد که متهم 
بــه هویــت »ع« در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در محدوده تهران و بومهن 

فعالیت گسترده ای دارد.
وی تصریح کرد: پس از چند روز اقدامات شــبانه روزی در نهایت شــب 

یکشنبه این متهم هنگام ورود به منزلش بازداشت شد.
بخشنده ادامه داد: متهم به پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ منتقل 
شده و در بازجویی های انجام شده به جرم خود مبنی بر قاچاق و توزیع مواد 

مخدر اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا شد.
281 کیلو تریاک در بار گندم

ســرویس شهرســتان ها: رئیس پلیس مبارزه با مــواد مخدر فرماندهی 
انتظامی اســتان کرمان گفت: در پی کار اطالعاتی، پلیس مواد مخدر استان 
کرمان از جابه جایی محموله مواد مخدر از شهرســتان  های جنوبی به مرکز 

استان مطلع شد.
سرهنگ پرواز افزود: ماموران در پی کنترل خودروهای عبوری از جیرفت 
به کرمان به یک دستگاه تریلر حامل  بار گندم مشکوک شدند و در بازرسی 

از آن 26 کیسه تریاک را که در بار گندم جاساز شده بود کشف کردند.
وی ادامه داد: در این راستا 2 دستگاه خودرو توقیف و 2 نفر متهم دستگیر 

و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
توقیف 5 کیلو شیشه در اهواز

سرویس شهرستانها: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی 
خوزســتان گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر کالنشهر اهواز با انجام 
اقدامات گسترده اطالعاتی، از فعالیت یک باند تهیه و توزیع عمده مواد مخدر 
به سرکردگی شخصی به هویت »ف-ع« مطلع شدند و موضوع را در دستور 
کار خود قرار دادند.سرهنگ شوهانی افزود: ماموران با رصد دقیق نحوه فعالیت 
و شناسایی مخفیگاه این باند، پس از هماهنگی با مقام قضایی در یک اقدام 
غافلگیرانه وارد عمل شــدند، و 3 نفر از اعضای این باند را در مخفیگاهشان 
دستگیر کردند.وی تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، مقدار 5 کیلوگرم 

مواد روانگردان شیشه کشف شد.
شــوهانی با اشاره به توقیف یک دستگاه خودرو پژو 405 و یک دستگاه 
موتورسیکلت، که در امر توزیع مواد مخدر استفاده می شد، گفت: 3 سوداگر 
مرگ پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضایی شدند.

دستگیری 5 سرشاخه شرکت هرمی
سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی اصفهان گفت: در پی شکایت یکی 
از شهروندان مبنی بر کالهبرداری 5 نفر از سران اصلی و سرشاخه های فراری 
شــرکت هرمی گاما از وی، موضوع به صورت ویژه توسط پلیس آگاهی این 

استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
سرتیپ آقاجانی افزود: ماموران پلیس مخفی گاه متهمان را شناسایی کرده 

و طی عملیات ویژه آنها را دستگیر کردند.
کشف 110 هزار لیتر سوخت قاچاق

قم- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی قم از کشف و ضبط 110 هزار لیتر 
سوخت قاچاق طی 2 عملیات در این شهر خبر داد.

ســرهنگ هادی دیده ور گفت: ماموران پاسگاه راهجرد طی 2 عملیات 
از 2 خودرو 110 هزار لیتر نفت سفید و نفت کوره قاچاق را توقیف کردند.

اختالس 3 میلیاردی
ساری- خبرنگار کیهان: اختالف حساب یا عدم مطابقت موجودی حساب 
یکی از سازمان دولتی باعث کشف یک کالهبرداری و اختالس در آمل شد.

سرهنگ ولی اهلل گنجیان مقدم فرمانده انتظامی آمل گفت: متهم به هویت 
»حسن. الف« 36 ساله کارمند یکی از دستگاه های دولتی در این شهرستان 

بوده که با تالش پلیس امنیت عمومی شناسایی و دستگیر شد.
وی افزود: متهم در تحقیقات و بازجویی های فنی پلیس به بزه انتســابی 
و اختــالس 3 میلیــارد و 800 میلیــون ریال از وجوه ســازمان مربوطه با 
سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود اقرار کرد و پس از تشکیل پرونده تحویل 

مرجع قضایی شد.
سارق کامپیوتر خودرو به دام افتاد

قم- خبرنگار کیهان: جانشین فرماندهی انتظامی قم از دستگیری سارق 
حرفه ای خودروها خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا اسدی گفت: در بازجویی از متهم، وی به سرقت 120 
دستگاه کامپیوتر خودرو اعتراف کرد.

وی تصریح کرد: خریدار اموال مســروقه در تهران دستگیر شده 
است.

طوفان ویرانگر »نول« نواحی شمالی و شرقی 
فیلیپیــن را درنوردید و منجر به مرگ دو تن و 

قطعی برق در بسیاری از مناطق شد.
با نزدیک شدن این طوفان سهمگین به فیلیپین 
هشدارهایی درمورد جاری شدن سیل و رانش زمین 

دولت چین بــه منظور تقویت چهره خوب 
گردشگرانش اقدام به تهیه لیست سیاه کرده 

است.
به گزارش فارس، گردشــگرانی که در این لیست 
قرار دارند افرادی هســتند که در ســال های گذشته 
مبادرت به انجام اعمال غیراخالقی در خارج مرزهای چین کرده و به گفته یکی 
از مقامات صنعت گردشگری این کشور، رفتار آنها مایه شرمندگی بوده است.
هنوز تعداد گردشــگرانی که در این لیست سیاه قرار گرفته اند و حداقل 
تا سال 2017 حق خروج از این کشور را ندارند، اعالم نشده، اما در رسانه ها 
از افرادی نامبرده می شــود که در سال های گذشته اقدام به توهین و تهدید 
مهمانداران، عکسبرداری از مکان های ممنوعه و تهدید به منفجر کردن هواپیما 
کرده اند.مقامات چینی پس از آنکه حدود دو سال قبل یک گردشگر 15 ساله 
چینی به نام »دینگ جین هو« نام خود را برروی یکی از معابد فراعنه در شهر 
تاریخی »لکسور«، پایتخت تعدادی از فراعنه تمدن مصر باستان حک کرد، به 

فکر تهیه  این لیست سیاه افتادند.
براساس آمارهای ســازمان جهانی گردشگری در سال گذشته میالدی 
تعداد گردشگران چینی جهان حدود 11 درصد افزایش یافته که کارشناسان 
علت اصلی آن را رشد چشمگیر ثروتمندان، ارتقای سطح زندگی، همچنین 

تسهیل شرایط صدور ویزا برای اتباع این کشور می دانند.

با وجود تمامی مشــکالتی که یک بیماری 
ژنتیک برای این زن ایجاد کرده بود، این موضوع 

باعث نشد نتواند ازدواج کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ یک زن 31 ساله به 
نام ربکا که از بدو تولد مبتال به نوعی بیماری ژنتیکی 

نادر اســت که بر اثر آن قد او رشد نمی کند و دچار شکستگی استخوان های 
بدن حتی در اثر یک عطســه یا سرفه می شود اما با وجود این بیماری موفق 

به ازدواج با یک مرد سالم شده است.
گفتنی است، پزشکان به محض به دنیا آمدن ربکا بیماری او را شناسایی 
کرده و به والدین او هشــدار داده بودند که بعید است بیشتر از 2 سال زنده 
بماند چون به دلیل عوارض جانبی ناشی از این بیماری جان خود را از دست 
خواهد داد.بررسی ها نشان می دهند، در طول این سال ها بارها استخوان های 
ربکا دچار شکستگی های شدید شده است و پزشکان برای درمان وی دست 

به تیغ برده اند.

رسانه های نپال از وقوع چهار پس لرزه جدید 
در این کشور خبر دادند که جان یک تن را گرفت.
با گذشــت 16 روز از وقوع زلزله 7/9 ریشتری در 
نپال، چهار پس لرزه این کشور را به لرزه درآورد و یک 

قربانی برجای گذاشت.

بنابر اعالم پلیس نپال، قربانی 72 ساله حین وقوع پس لرزه 4/2 ریشتری 
و فرار از داخل ساختمان جان خود را از دست داد. آمارهای دولتی نپال حاکی 
از آن است که تا روز گذشته بیش از 8000 تن براثر زمین لرزه بیست و پنجم 

آوریل کشته و 17 هزار و 800 تن دیگر مجروح شده اند.
به گزارش خبرگزاری شــینهوا، مرکز لرزه نگاری آمریکا اعالم کرد: وقوع 
پس لــرزه پــس از زمین لرزه های بزرگ، طبیعی اســت و همچنان احتمال 

پس لرزه های بیشتر وجود دارد.

مرگ
 ۲۳کشمیری 
در واژگونی 

اتوبوس

سقوط اتوبوس از گردنه ای در کشمیر هند، 
23 کشته و 25 زخمی برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دنیش رعنا، 
سربازرس پلیس هند، گفته این حادثه احتماال به دلیل 
خارج شدن کنترل اتوبوس از دست راننده رخ داده است.

اتوبوس حادثه دیده که 48 صندلی داشت، در گردنه ای نزدیک به روستای 
»ماروتی« در 200 کیلومتری سرینگر سقوط کرد.

کشــمیر منطقه ای است که بخشی از آن در اختیار هند و بخشی دیگر 
در اختیار پاکستان است و هر دو کشور، ادعای مالکیت این منطقه را دارند.

»نول«
 در 

فیلیپین

داده شد و هزاران نفر را مجبور کرد تا به مناطق مرتفع پناه ببرند.
»نول« شدیدترین طوفانی است که در سال جاری میالدی در این کشور 
گزارش شده و پیش بینی می شود که این طوفان با سرعت 220 کیلومتر بر 

ساعت از روز سه شنبه به سمت تایوان و ژاپن حرکت کند.
مقامات فیلیپینی با بیان اینکه در این حادثه طبیعی دو تن جان خود را 
از دست داده اند، اظهار داشتند: این دو مرد هنگام تعمیر سقف خانه شان دچار 
برق گرفتگی شده و جان خود را از دست دادند. همچنین انتظار نمی رود تعداد 
تلفات این حادثه افزایش یابد چرا که بیشتر سکنه، منازل خود را ترک کرده 
و به مکان های امن پناه برده اند.به گزارش شــبکه خبری بی بی سی، طوفان 
»نول« همچنین موجب شکسته شدن تعدادی درخت و تخریب خانه ها شد. 
درپی وقوع این طوفان تعدادی از ســفرهای هوایی و دریایی در فیلیپین لغو 

و بیش از 5000 مسافر سرگردان شدند.

سرویس اجتماعی- 
عضو هیئــت مدیره جامعه جراحان ایران گفت: 
پزشکی که در تهران زندگی می کند با مخارجی که 
برای اداره مطب متحمل می شود به بیش از 5 میلیون 
تومان در ماه نیاز دارد بنابراین خط فقر پزشکان این 

میزان است.
کاظم عباســیون در نشست خبری به مناسبت برپایی 
سی  و نهمین کنگره ساالنه جامعه جراحان ایرانیان گفت:  
خط فقر بــرای گروه هایی که خارج از تهران با جمعیت 4 
نفره زندگی می کنند یک میلیون و 700 هزار تومان تعیین 
شده اما برای پزشکی که در تهران به جز خرج زندگی مخارج 
دیگری مثل اجاره مطب، مالیات و... دارد 5 میلیون تومان 
می شود و بنابراین اگر کمتر از این رقم درآمد داشته باشد 

زیر خط فقر رفته است)!(
وی در مورد تجویزهای غیرضروری در جامعه از سوی 
برخی پزشکان گفت: وجود و تجویز سی تی اسکن و ام آر آی 
به دلیل واسطه های مالی است در حالی  که در کشوری مثل 
انگلستان یک ماه طول می کشد تا سی تی اسکن انجام شود.
عباسیون افزود: در کشور ما آشفتگی وجود دارد و تمام 
پول ها در بخش تجویز پزشــکی هزینه می شود. تجهیزات 

پزشکی پول می خواهد و وزارت بهداشت برای ورود آنها مجوز 
صــادر می کند. بنابراین برای جلوگیری از  ورود تجهیزات 
غیرضــروری نیز خود وزارت بهداشــت باید دخالت کند و 
نگذارد این گونه شود.عضو هیئت مدیره جامعه جراحان ایران 
گفت:  عده ای می روند و پول روی هم می گذارند پزشک یا 
غیرپزشک با یکدیگر دستگاه  ها را خریداری می کنند و همان 
افراد برای اینکه خرج دستگاه شــان درآید در دفترچه های 
بیمه برای افراد نسخه می نویسند و می بینیم در یک سال 

گاهی برای یک فرد 5 بار ام آر آی تجویز شده است!
البتــه وی در ادامه در اظهاراتی مســئوالنه با دفاع از 
مطالبات جامعه پرســتاران گفت: در جامعه ما پرســتاران 
را با افراد پشــت میز نشینی که دفتر اداره می کنند اشتباه 
گرفته اند! پرســتاران اگر 7 ســاعت شیفت کاری دارند در 
این ساعات با مسئولیت کار می کنند و باید حقوق آنها در 
مقایســه با پزشکان اصالح شــود؛ در غیراین صورت دیگر 
پرســتار داوطلب نخواهیم داشت و باید تأمین حقوق این 

گروه سرلوحه کارها قرار گیرد.
هــر چند تعییــن خط فقر 5 میلیون تومانی توســط 
عباســیون از حقایق زندگی عموم مردم با ســطح عایدی 
معلوم در تهران فاصله زیادی دارد اما با یک محاسبه ساده 

می توان دریافت در اغلب موارد درآمد پزشــکان متخصص 
و فوق تخصص در تهران بسیار بیشتر از رقم میلیونی ذکر 
شده است.اگر هر متخصص »فرضا« دست کم 10 بیمار را 
در هر 20 روز کاري در ماه، با صرف همان زمان 15 دقیقه 
اي حداقلــي و غیرقانوني معمول با تعرفه مصوب 30 هزار 
تومانی ویزیت کند، درآمدي دست کم 6 میلیون توماني به 
واسطه 50 ساعت کار در ماه خواهد داشت! آیا رقم مذکور 
معادل زندگي زیر خط فقر است و قابل مقایسه با سقف کاري 
44 ساعت در هفته اساتید دانشگاه، هیئات علمي، پرستاران، 

کارمندان بانک، مهندسان یا معلمان جامعه ایراني است؟!
گفتنی اســت پیش از ایــن رئیس انجمن متخصصان 
داخلی، در اظهارنظری غیرمســئوالنه زندگی زیر خط فقر 
پزشکان را مجوزی برای ارتکاب برخی اعمال خالف قانون 
توســط گروهی از متخصصین همچــون تجویز غیرضرور 
خدمــات پاراکلینیکــی عنوان کرده بود. خســرونیا گفته 
بود: »در حال حاضر وقتي پزشــک فرصت معاینه کافي را 
ندارد)؟!( و به جاي یک ربع، 5 تا 10 دقیقه براي بیمارش 
وقت مي گذارد و به سمت تجویز خدمات پاراکلینیک و تجویز 
سي تي اسکن و آزمایش مي رود براي این است که درآمد 
خود را افزایش دهد در حالي که در گذشته این طور نبود و 

پزشکان با تشخیص خوب به درمان مي رسیدند.  اگر تعرفه 
واقعي باشد و مسائل مالي پزشک را تامین کند متخصصان 
کمتر به سمت استفاده از خدمات پاراکلینیک مي روند)!(«
صحبت از زندگی زیر خط فقر جامعه پزشکان متخصص 
و فوق تخصص کشور در شرایطی بیان می شود که براساس 
آمارهاي رسمي منتشر شده، این قشر با کسب درآمد سالیانه 
بیش از 418 هزار دالر؛ درآمدی باالتر از پزشکان کشورهاي 
آمریکا، اســترالیا، هلند، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، دانمارک، 
اسپانیا و آلمان کسب کرده و در مقام نخست کسب درآمد 

در رشته تخصصي پزشکي در جهان قرار دارند!
مشخص نیست هدف از مطرح کردن چنین تحلیل هایی 
توسط اعضای شناخته شده جامعه غالباً ثروتمند و رفاه زده 
پزشــکان ایرانی چیست. خصوصاً در شرایطی که بسیاری 
از شــاغالن ایرانی اعم از کارگران و معلمان و پرســتاران 
با حقوق حقیقتا زیر خــط فقر به ارائه بهترین خدمات به 
جامعه اشتغال دارند و درآمد پایین خود را حجتی قانونی و 
شرعی برای »دزدی از مردم« برنمی شمارند. آیا علت اصلی 
انتقادات وارده به جامعه اغلب متمول پزشکان متخصص و 
فوق تخصص کشــورمان همین نگاه مادی برآمده از تفکر 

بی قانونی و بی مسئولیتی محض نیست؟

یک پزشک متخصص افشا کرد

البی دالالن و برخی پزشکان پشت پرده تجویزهای غیرضرور

سرویس اجتماعی-
فرآورده های غذایی،  بــر  نظارت   مدیرکل 
آرایشــی و بهداشتی ســازمان غذا و دارو، در 
خصوص موضوع اســتفاده از هورمون رشد در 
محصوالت کشاورزی پر مصرف مثل گوجه فرنگی، 

توضیحاتی ارائه داد.
هدایت حســینی اظهار داشــت: در مورد گوجه 
فرنگی، هورمونی اضافه می کردند که در شهریور سال 
گذشته رسما به وزارت جهاد کشاورزی نامه ای نوشتیم 
و آن را ممنوع کردیم.وی ادامه داد: البته این هورمون 
رنگ ایجاد نمی کرد بلکه سرعت رشد و رسیدن گوجه 
فرنگی را بــاال می برد.مدیرکل نظارت بر فرآورده های 
غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، تاکید 
کرد: با توجه به بررســی های اولیه ای که انجام دادیم، 
چون هنوز به این قطعیت نرســیده ایم که صد درصد 
سالمتی این ماده مورد تایید است، به همین خاطر از 

متولی نظارت بر سالمت غذا و دارو در کشور کیست؟

ماجرای استفاده از هورمون رشد در گوجه فرنگی!

سرویس اجتماعی-
جمعی از اعضای جامعه آزمایشگاهی  کشور در 
اعتراض به تعرفه پایین آزمایشــگاهی و ضریب این 
خدمات که سال 94 به تصویب رسیده اعالم کردند، 
توان انجام بسیاری از آزمایش های ژنتیک را به دلیل 
هزینه های باال ندارند و بسیاری از آزمایشگاه ها بدون 

توجه به تعرفه مصوب، رفتار می کنند.
سیدحســین فاطمی رئیس انجمــن متخصصان علوم 
آزمایشــگاه بالینی در نشســت خبری با انتقــاد از تعیین 
تعرفه هــای آزمایشــگاهی و عــدم افزایــش آن در حوزه 
آزمایشگاه ها در سال جدید گفت: قبل از اجرای طرح تحول 
سالمت تعرفه گذاری حالت سنتی، مشکل دار و در مواقعی با 
“زیرمیزی” همراه بود اما از ســال گذشته که این طرح رقم 
خورد قرار شد ارزش نسبی خدمات به خوبی دیده شود با این 
وجود رضایتمندی برخی رشته ها حاصل نشد و به ویرایش 
دوم کتاب ارزش گذاری موکول شد.وی ادامه داد: متأسفانه در 
آبان سال گذشته ارزش نسبی خدمات آزمایشگاهی مشخص 
شد اما نه تنها رقم آن ابالغ نشد بلکه به طریق سنتی درصدی 
به آن اضافه کردند که باعث دلتنگی جامعه آزمایشگاهیان 
شــد.فاطمی گفت: این تعرفه با هزینه 300 درصدی که در 
خرید تجهیزات و کیت ها با آن مواجهیم و میانگین افزایش 
25 درصــدی هزینه هــا که ســاالنه رخ می دهد هماهنگ 
نیســت. ما هنوز هم داریم تعرفه سال گذشته را که سنتی 
ابالغ شد اجرا می کنیم در حالی که تغییرات ارز در آن دیده 
نشده است.رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاه بالینی 
گفت: درآمد ســرانه ما پاسخگو نیست چرا که این درآمدها 
باید پایدار باشــد تا طرح تحول با شکست مواجه نشود.وی 
افزود: ضریب K برای آزمایشــگاه 20 هزار تومان دیده شده 
بود اما به نظر می رســد در مصوبات اخیر به 17 هزار تومان 
کاهش یافته باشــد سؤال ما این است که چرا این رقم باید 
کاهش یابد در حالی که برای ســایر گروه ها این گونه نبوده 
است! پیشنهاد می شود ضریب K را در بخش دولتی افزایش 
دهند تا به بیماران کمک شود. دولت باید این خدمات را در 
بخش دولتی و خصوصی با هم ببیند.فاطمی گفت: صف های 
طوالنی در بخش دولتی وجود دارد و برای انجام یک آزمایش 

مردم روزها در نوبت می مانند و بعضا چادر می زنند، بنابراین 
باید طوری این خدمات پوشــش داده شود که مردم بتوانند 
بــا حمایت بیمه های تکمیلی به بخش خصوصی بیایند.وی 
افزود: بیش از 90 درصد نیازمندی ما تابع ارز اســت و باید 
حتماً در چنین شرایطی توسعه پیدا کرده و کیفیت خدمات 
ما استانداردسازی شــود بنابراین اگر نتوانستیم هزینه ها را 
بپردازیم یا باید خدمات را کم کنیم یا تعطیل شویم وقتی که 
دولت هیچ گونه کمک ارزی نداشته است.گفتنی است ظاهرا 
»پزشک ساالری« مشهود در وضع قوانین و تعیین تعرفه های 
جدید موجب شده  اقشار مختلف زیرمجموعه وزارت بهداشت، 
بیش از گذشته به تصمیمات این وزارت خانه معترض باشند. 
تعرفه های مصوب “کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سالمت 
و تعرفه های پزشکی”، هر چند با استقبال جدی رئیس سازمان 
نظام پزشکی کشور به عنوان یکی از عوامل موثر و مهم تهیه 
ســاز و کار جدید و تیم پزشکان متخصص و فوق تخصص،  
همراه شــد اما موجبات درگیری پزشکان عمومی، جامعه 
مامایی و پرستاران و ارائه دهندگان خدمات آزمایشگاهی و 
پاراکلینیکی با وزارت بهداشــت را فراهم ساخت.شایان ذکر 
است سازمان نظام پزشکی بزرگترین و قدیمی ترین سازمان 
غیردولتی )NGO( در ایران پس از کانون وکال اســت که در 
تاریخ 1335 تأسیس شد. این سازمان با حدود دویست هزار 
عضو پزشــک، دندانپزشک، داروســاز، ماما، دکترای علوم 
آزمایشــگاه، کارشناســان پروانه دار مانند شنوایی شناس، 
فیزیوتراپ، بینایی ســنج، کاردرمانگر بــر همه امور جاری 
وزارت بهداشــت و درمان کشور مشرف است و از اختیارات 
وســیعی برخوردار است؛ به نحوی که براساس شرح وظایف 
تعیین شده توسط مجموعه ای از پزشکان مشهور، ظاهرا به 
یک البی قدرتمند با حوزه وســیع اختیارات از جمله تعیین 
تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی، صدور 
پروانه مطب، رســیدگی به تخلفات، ارائه خدمات رفاهی به 
اعضای سازمان مانند واحد وام، مشارکت در تعیین مالیات 
بر درآمد شــاغلین، معرفی نماینده در شــورایعالی بیمه و 
شورایعالی آموزش پزشــکی، تعیین شرح وظایف شاغلین 
حرف پزشــکی، برگزاری برنامه های باز آموزی و آموزشی و 

غیره تبدیل شده است!

در اعتراض به نحوه تعرفه گذاری وزارت بهداشت

متخصصین علوم آزمایشگاهی
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: حکم  به پرستاران و ماماها پیوستند

عوامل تروریســتی حادثه حمیدیه به زودی در 
مأل عام اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، فرهاد افشارنیا 
با اعالم این خبر اظهار کرد: محاکمه عوامل تروریستی 
شهرســتان حمیدیه در نزدیکترین زمان ممکن برگزار 
می شود و حکم آنان پس از صدور، در مأل عام خواهد شد.
وی در ادامــه تصریح کرد: خوشــبختانه با تالش 
ســربازان گمنام امام زمان )عج( و همکاری فرماندهی 
انتظامی اســتان خوزستان، در کمتر  از 20 روز عوامل 
تروریستی شهرســتان حمیدیه دستگیر و اسناد و ادله 

جرم که در اختیار تروریست  ها بود کشف و ضبط شد.
در حمله تروریستی که 13 فروردین امسال در پاسگاه 
موقت روستای گمبوعه در نزدیک شهرستان حمیدیه رخ 
داد، سه تن از کارکنان انتظامی این شهرستان به شهادت 

رسیدند و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند.

دو متهم به قتل ایذه  ای بعد از 12 سال توسط 
خانواده 3 مقتول بخشیده شدند.

در یک نــزاع خانوادگی و خویشــاوندی که در 
روســتای کوهباد ایذه در 12 ســال قبل رخ داد، دو 
مرد و یک زن جان خود را از دســت دادند و دو قاتل 
دســتگیر و روانه زندان شدند. به گزارش خبرگزاری 
فارس از ایذه، در پی رسم کدخدامنشی و حل و فصل 
کردن مشکالت به رسم گذشته مردمان این سرزمین، 
جمعی از خیران، جامعه علمی و بستگان دور هم جمع 
شده و در این جلسه خواستار بخشش قاتالن و پایان 
یافتن کدورت  ها شده و با پادرمیانی این افراد، خانواده 
مقتوالن با اعالم رضایت خود بعد از گذشت 12 سال 
بــه این کدورت ها پایان دادند. یکی از اقوام مقتوالن 
در رابطه با علت حادثه قتل گفت: اختالفات فامیلی به 
این قتل منجر شد. وی افزود: پس از نشست با سران 
طوایف ایذه تصمیم بر این گرفته شد، به احترام آنان 

به کدورت ها پایان داده شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان:
حکم عوامل تروریستی حادثه حمیدیه 

به زودی اجرا می شود

۲ قاتل ایذه ای پس از1۲ سال 
بخشیده شدند

اعضای هیئت مدیره موسسه مالی اعتباری 
میزان پس از مهلت دو هفته ای که به آنها جهت 
پرداخت پول و جلب رضایت مردم داده شــده 
بود، به علت آن که نتوانستند به تعهدات خود 
عمل کنند، اوایل هفته در اختیار دستگاه قضایی 

قرار گرفتند. 
با توجه به اتمام مهلت مقرر موسسه  مالی اعتباری 
میزان و عدم توانایی آنها در پرداخت حقوق مردم هر 3 
عضو هیئت  مدیره این موسسه از روز شنبه در اختیار 

دستگاه قضایی هستند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، حجت االســالم 
و المســلمین علی مظفری رئیس کل دادگســتری 
خراســان رضوی با اعالم این خبر افــزود: نیازی به 
مراجعه مالباختگان به دادگستری و تشکیل پرونده از 
ناحیه افراد نیست و مردم مطمئن باشند که دستگاه 
قضایــی وظیفه قانونی خود را در جهت حفظ حقوق 

آن ها انجام می  دهد.
گفتنی است مقامات قضایی به افرادي که در این 
ماجرا به دنبال آشــوب و یــا تخریب اموال عمومي و 
خصوصي مردم هستند هشــدار داده و گفته اند این 
اموال متعلق به مردم و یا ســپرده گذاراني اســت که 
وجوه خود را در برخي موسســات به امانت گذاشتند 
و در صورتي که افرادي بخواهند اقدام به آشــوب و یا 
اخالل در نظم عمومي کنند، با قاطعیت تمام برخورد 
مي شود و دستگاه قضایي در این گونه جرایم هیچ گونه 

اغماضي نخواهد داشت.
شایان ذکر است مدیران تعاوني هایي که هم اکنون 
با عناوین به اصطالح موسسه مالي و اعتباري فعالیت 
مي کنند باید مجوزهاي قانوني الزم را کسب کنند و یا 
تالش هاي خود را براي ادغام با یک بانک انجام دهند 

تا مردم گرفتار چنین مشکالتي نشوند.

مدیران موسسه مالی 
اعتباری میزان در اختیار 
دستگاه قضا قرار گرفتند

شهریور سال گذشــته مصرف آن را منع کردیم. زیرا، 
بررسی های بیشتر ما نشان داد که فعال اجازه استفاده 
از ایــن هورمــون گیاهی را در گوجــه فرنگی ممنوع 
کنیم.حســینی در خصوص شــرایط فعلی استفاده یا 
منع مصــرف هورمون مذکور گفت: پیگیری های ما از 
طریق وزارت جهاد کشاورزی نشان داد در مزارعی که 
گوجه فرنگی به عمل می آید، ناظرین جهاد کشاورزی 
این موضوع را در اســتان هایی که گوجه فرنگی کشت 
می شود، پیگیری کردند تا استفاده آن متوقف شود.وی 
در خصوص مضرات استفاده از این هورمون نیز، اظهار 
داشت: استفاده از این ماده، بیشتر نگرانی های زیست 
محیطــی دارد و بر ســالمت موجوداتی که در محیط 
زیست هستند، ممکن است بیشتر تاثیر بگذارد. ضمن 
اینکه ماهیتی دارد که از نظر ساختاری به عنوان سموم 
کشاورزی محسوب می شود، لذا، تصمیم بر این شد که 
استفاده از آن در محصوالت تازه خوری و پرمصرف مثل 

گوجه فرنگی و خیار، ممنوع شود.پیش از این شهریاری، 
رئیس کمیســیون بهداشت و درمان در انتقاد به عدم 
وجود یک متولی مشخص در حوزه سالمت محصوالت 
صنایعی و کشــاورزی در کشــورمان در همایش روز 
جهانی غذا گفته بود: برای اینکه کارخانجات شــیر ما 
آلودگی میکروبی خود را پایین بیاورند کارهای غیرمجاز 
می کنند و زمانی که از مســئوالن وقت پرسیدیم که 
از آب ژاول )وایتکس( اســتفاده شــده و این شیرها 
مارک های معروف دارند اطالع  رسانی درستی نکرده اند.
وی تأکید کرد: به نظر می رســد باید تکلیف نظارت ها 
مشخص شود.  اینکه دستگاه های مختلف در این حوزه 
وجود دارد باعث می شود زمانی که مشکلی پیش آمد 
آن را پاســکاری کنند.دکتر شــهریاری افزود: نسبت 
به ســالمت میوه، ســبزی، لبنیات و گوشت مطمئن 
نیســتیم و فرآورده های گوشــتی مانند سوئیس که 
در بازار موجود اســت را توصیه می کنم کسی مصرف 

نکند. چرا کــه اطالعات نگران کننده ای در این زمینه 
داریم مگر اینکه ســازمان غذا و دارو اعالم کند سالم 
است و هر وقت خودشان مصرف کردند ما هم مصرف 
می کنیم! گفتنی است به طور معمول براساس قوانین، 
وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مسئولیت تعیین 
تکلیف سالمت فرآورده های خوراکی و میوه و سبزی 
و لبنیات و گوشــت را  عهده دار هســتند اما تقسیم 
حوزه های مشترک کاری میان سازمان استاندارد، وزارت 
جهاد کشــاورزی و وزارت بهداشت موجب شده، هیچ 
متولی واحدی برای ارزش گذاری بر زنجیره تامین غذا 
و فرآورده های خوراکی در کشــور وجود نداشته باشد. 
عالوه بر این ورود سازمان غذا و دارو به برخی پرونده ها 
همچون موضوع پالم با شائبه های اقتصادی- سیاسی 
خاص موجب شــده، به اعتماد عمومی نسبت به این 
سازمان تا حدی خدشه وارد شود.ضعف مذکور در حوزه 
نظارت بر داروهای وارداتی برندهای مشهور شرکت های 
چندملیتی دارویی نیز مشهود است، به نحوی که ایران 
همچون کشورهای جهان سوم و کمتر توسعه یافته به 
بهشــت توزیع و فروش داروهایی با برچسب هشدار، 
از قبیل برخی از مشــهورترین قرص های جلوگیری از 

بارداری آلمانی و فرانسوی تبدیل شده است.


