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درپی بروز سیل کم سابقه در شهر تفلیس 
پایتخت گرجســتان صدها حیوان وحشی و 
درنده از باغ وحش این شهر گریخته و به بیرون 
شهر آمده اند و مقامات به مردم تفلیس هشدار 
داده اند تا زمان جمع آوری کامل این حیوانات 

از خانه هایشان خارج نشوند.
به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روســیه، پس از ســیل بی سابقه 
روزهای اخیر در تفلیس که دست کم منجر به مرگ 12 تن شد، بسیاری 
از حیوانات باغ وحش تفلیس شنبه شب به دلیل باز شدن درهای حفاظ 

باغ وحش گریخته و به سطح شهر آمدند.

برخی از این حیوانات از جمله خرس، ببر و شیر خطرناک هستند و 
مقامات دولتی به مردم هشــدار داده اند تا زمان جمع آوری این حیوانات 

هوشیار باشند و از خانه هایشان خارج نشوند.
با این حال برخی حیوانات تالش دارند برای یافتن غذا وارد خانه ها 

شوند.
یک مقام باغ وحش تفلیس گفته است در این حادثه 20 گرگ، هشت 
شیر و چند ببر سفید، کفتار، کرگدن، اسب آبی، پلنگ و هفت خرس فرار 
کرده بودند اما برخی از آنها از سطح شهر سالم جمع آوری شده و به باغ 
وحش برگردانده شده اند و برخی دیگر نیز کشته شده اند و از سرنوشت 

بسیاری از حیوانات نیز خبری نیست.
طبق اعالم مقامات باغ وحش تنها سه پنگوئن از 17 پنگوئن فراری 

زنده و سالم به باغ وحش بازگردانده شده اند.
مقامات شــهری تفلیس می گویند ممکن اســت برخی حیوانات به 
مناطق جنگلی اطراف شــهر تفلیس رفته باشــند که این موضوع کار 

بازگرداندن مجدد آنها به باغ وحش را سخت خواهد کرد.
سیل اخیر در تفلیس خسارات عمده ای به شهر وارد کرده و امدادگران 
در ســه روز گذشته تالش کرده اند هزاران ســیلزده را نجات داده و به 

مکان های امن انتقال دهند.
رهبر کلیسای ارتدوکس گرجستان در مصاحبه ای اعالم کرد رهبران 
کمونیست حاکم بر گرجستان در دوره اتحاد جماهیر شوروی سابق عامل 

سیل و بدبختی کنونی گرجستان شده اند.
او در ســخنانی گفت آنها دســتور دادند همه زنگ ها و صلیب های 
کلیســاهای سراسر گرجستان ذوب شــود و با پول حاصل از این کار 
برای شهر تفلیس باغ وحش ساختند. این گناه آنها باعث این مجازات 
شــد چون هیچ گناهی بی مجازات نخواهد ماند. من از این واقعه بسیار 
متأسف شدم که هزینه ساخت یک باغ وحش از محل تخریب کلیساها 

تأمین شده است.

براساس فتوای جدید تروریست های تکفیری 
هر کس که داعشی نباشد، روزه اش باطل است.

به گزارش ایرنا، حرام بودن خارج شدن دختران از 
منازل و بستن اجباری مغازه ها در دهه آخر ماه رمضان 
از جمله فتواهایی است که تروریست های داعش برای 

مناطق تحت اشغال خود اجرای آن را اجباری اعالم کرده اند.
طبق فتواهای جدید این گروه، خروج زنان قبل از افطار ممنوع است و بعد 
از نماز مغرب هم باید با همراهی یک مرد از نزدیکان خود از خانه خارج شوند.
تروریست های داعش اعالم کرده اند که هر کس نماز نخواند، روزه اش باطل 
است و هر کس در عراق و شام از این گروه »بدش« بیاید، روزه اش باطل است 
و روزه نگیرد، بهتر است چرا که فقط گرسنگی و تشنگی را تحمل کرده است.
سلسله فتواهای این گروه در نهایت به مرگ ختم می شود و احتماال افرادی 

که به هر دلیل روزه نگیرند نیز سربریده خواهند شد.

گزارشی که به تازگی از سوی یک موسسه 
بین المللی محیط زیست منتشر شده، حاکی از 
جان دادن بیش از 12 هزار دلفین در ســال در 
جریــان فعالیت های صیادی در آب های جنوب 

پاکستان است.

به گزارش سایت اینترنتی روزنامه انگلیسی زبان داون پاکستان، صیادان 
پاکستانی که برای صید ماهی تن از تورهای دیواره ای استفاده می کنند، هر 
بار تعدادی دلفین هم تصادفی در این تورها به دام می اندازند که هرگز شانسی 

برای زنده ماندن ندارند.
از آنجا که دلفین ها، پستاندارانی هستند که نیاز به اکسیژن دارند هر از 
گاهی برای تنفس باید از آب بیرون بیایند، وقتی در تورهای صیادان گرفتار 
می شوند، قبل از آنکه تور باال کشیده شود، می میرند و حتی اگر صیادان هم 

بخواهند دلفین ها را نجات دهند، امکانی برای این کار وجود ندارد.
در این گزارش آمده اســت که پاکستان یکی از معدود کشورهایی است 

که برای صید ماهی تن، از تورهای دیواره ای استفاده می کند.
حدود 500 قایق صیادی در پاکستان به صید ماهی تن مشغول هستند 
و هر ســال بطور متوســط، 24 دلفین به دام صیادان این قایق ها می افتند و 

دیگر فرصت نفس کشیدن پیدا نمی کنند.

در پی وقوع دو سانحه رانندگی در مصر 
23 تن جان خود را از دست دادند و 17 تن 

دیگر مجروح شدند.
طبق اعالم مقامات مصــری در یکی از این 
حوادث یک دستگاه اتوبوس مسافربری از مسیر 

اصلی خود منحرف شــد که در پی آن 11 تن کشته و 11 تن دیگر 
نیز مجروح شدند.

همچنین درسانحه رانندگی دوم یک دستگاه مینی بوس با کامیون 
حامل لوازم و تجهیزات ساختمان سازی برخورد کرد که این حادثه نیز 

12 کشته و 6 مجروح برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، وقوع سوانح رانندگی مرگبار 
در مصر ساالنه جان هزاران نفر را می گیرد. بیشتر این تصادفات به دلیل 
رانندگی با سرعت باال رخ داده است. طبق آمار سال گذشته )2014( 
نزدیک به 14 هزار و 400 تن در این کشور در سوانح رانندگی جان 

خود را از دست داده اند.

سرویس اجتماعی-
وزیر بهداشــت در مورد ردصالحیت برخی 
کاندیداهای انتخابات نظام پرستاری گفت: تعارف 
نداریم اگــر عده ای خالف قانون، کف خیابان و 
جلوی مجلس حرفی بزنند، این کاری سیاسی 
است و حرفه ای نیست. دستگاه های امنیتی از 
آنها تعهد گرفتند اما آنها به کارشان ادامه دادند.

حســن قاضی زاده هاشــمی در هشتاد و یکمین 
جلسه شورای آموزش پزشکی با اشاره به انتخابات نظام 
پرســتاری و حذف منتقدین تصمیم سازی های خود، 
گفت: تعداد افرادی که صالحیت نداشته اند در مقایسه 
با دوره های قبلی حداقل است. قانون مشخص کرده هر 
کاری از چه مسیری برود بنابراین رد صالحیت برخی 
کاندیداها به دلیل این بوده که دستگاه های امنیتی از 

آنها تعهد گرفته اما آنها به کارشان ادامه دادند.
هاشمی تأکید کرد: برای خدمت و ارتقای خدمات 
پرستاری باید توجه شود که افرادی بیایند که سواد و 
متانت خوبی دارند، عاقل هستند و کار را غیرسیاسی 
دنبال می کنند. از رؤسای دانشگاه ها نیز می خواهم در 
این مورد رودربایستی را کنار بگذارند و آنچه به صالح 

این رشته و مردم است را مبنا قرار دهند. 
تالش دولت برای جلوگیــری از اعتراض صنفی 
جامعه پرســتاری کشور در حالی صورت می گیرد که 
پیش از این در اردیبهشــت امسال، وزیر بهداشت در 
پاســخ به سوالی درخصوص ارتباط گالیه های جامعه 
پرستاری و انتخابات نظام پرستاری گفت: »من وارد 
آن قصه نمی شوم، ولی بعضی از پرستاران مقداری کم 
لطفی کردند، چون همه اینها )معترضان(؛ پرستاران کل 

کشور نمی شوند. البته از نظر ما محترم هستند، ولی 
در حق ما کمی کم لطفی کردند! اگر مقایسه کنند با 
دو سه سال قبل، متوجه می شوند ما در این حوزه کم 
کار نکردیم البته تا آنجایی که دست ما باز است زیرا 

یک سری جاها دست ما بسته است)!(«
قاضی زاده در شــرایطی خود را »دســت بسته« 
مقابل اعتراضات به حق جامعه پرستاری کشور نشان 
داد که در طول کمتر از یک سال بیش از 300 درصد 
تعرفه های برخی از پزشــکان را افزایش داد و بودجه 
هنگفت وزارت بهداشــت را صرف راضی نگاه داشتن 
پزشکان کرد. پزشکانی که حتی پس از لطف بی شائبه 
دولــت یازدهم هنوز حاضر به رعایت تعرفه ها و قانون 
نیســتند و بعضا »زیرمیزی« را حــق خود می دانند. 
عالوه بر آن ســازمان نظام پزشکی نیز به عنوان یک 
NGO خویش فرما سوار بر مرکب امپراطوری خویش 

عمال در برخی حوزه ها مثل نظارت بر اجرای تعرفه ها 
بــه فاز تقابل با قاضی زاده وارد شــده به نحوی که با 
تهدید رسمی وزارت بهداشت مبنی بر خلع ید و ایجاد 

ساختارهای موازی مواجه شده است.
گفتنی اســت ایران با بیــش از 70 میلیون نفر 
جمعیت، داراي 110 هزار تخت بیمارســتاني و 77 
هزار پزشک در بخش بهداشت و درمان است. براساس 
استانداردهاي پرســتاري باید در ازاي هر یک تخت 
قریب به 2 نفر پرستار یا به ازاي هر هزار نفر جمعیت، 
سه پرستار و به ازاي هر پزشک 3 پرستار داشته باشیم. 
این در حالي اســت که در حال حاضر تنها 210 هزار 
نیروي پرستار پاســخگوی حجم عظیمی از نیازهای 
حوزه بهداشت و درمان کشور هستند که این میزان با 

استاندارهای جهانی فاصله زیادی دارد.
بومی گزینی چاره کار است

هاشمی در ادامه جلسه شورای آموزش پزشکی با 
اشاره به مشکالت روزافزون در وزارت بهداشت گفت: 
اگر با این شــیوه ســال های آینده پیش برویم حجم 
اعتبارات وزارت بهداشت از سایر وزارتخانه های رده های 
اول و دوم بیشتر می شود و هزینه ها گران خواهد شد.   
وی بــر تجدیدنظر در طرح خدمت پزشــکان و برای 
ماندگاری آنهــا تأکید کرد و گفت: تصمیمات خوبی 
گرفته شــده که ما آن را 10 ســال پیش هم مطرح 
کردیم. اگر بومی گزینی مبنا قرار گیرد هزینه ها کمتر 
می شــود. امسال اصرار بیشــتری با مسئولیت خودم 
خواهم داشت که 1500 ظرفیت را افزایش  دهیم و به 
بومی گزینی و به مقطع تخصص اهمیت خواهیم داد.

پز فوق تخصصی در برابر منابع مردم 
وی افزود: آنچه مهم اســت مردم هستند و نگران 
چیزی نباید باشیم چون نمی خواهیم پُز فوق تخصص 
و موقعیت بین المللی را به منافع مردم ترجیح دهیم.  
وزیر بهداشت گفت: در تخصص و برخی رشته ها 
مانند داروســازی، دندانپزشکی و پرستاری نیاز است 
کمبودهــا را برطرف کنیم و احساســی عمل نکنیم. 
ما همیشــه در مورد این موضوع ســکوت کرده ایم و 
فکر کرده ایم چون پول نداریم به فوق تخصص ها باید 
فشار بیاوریم. از طرفی عالقه مند به افزایش جمعیت 
هم هســتیم اما با ایجاد طرح برای متخصصان آنها را 

محدود می کنیم.
 وی ادامــه داد: نبایــد در مــورد بومی گزینــی 
ســخت گیری کنیم، باید با شــجاعت دنبال شود و 

تفاهم نامه ای نوشته و نیازها را خودشان تأمین کنند و 
5 یا 10 سال خود را موظف کنیم که این متخصصان 

برای ما کار کنند.
وزیر بهداشت در مورد وضعیت اعضای هیئت علمی 
نیز گفت: اگر می خواهیم پیشرفت کنیم باید اعضای 
هیئــت علمی در یک جا کار کنند و با این تعرفه های 
مصوب فعالیت همزمان در بخش دولتی و خصوصی 

قابل قبول نیست.  
به گفته هاشــمی جوانانی که در بخش دولتی به 
عنوان هیئت علمی جذب شده اند نباید به آنها آدرس 
غلط بدهیم. باید در بخش دولتی »معلمی« که فراموش 
شده را احیاء کنند، بنابراین بنا داریم فاصله بین بخش 

خصوصی و دولتی را کم کنیم.  
مژده به وارداتچیان پشت پرده!

وزیر بهداشت بدون توجه به افزایش بی رویه واردات 
در حوزه تجهیزات پزشکی و سود هنگفت شرکت های 
چند ملیتی از گشاد شدن چاه مصرف به دنبال اجرای 
طرح تحول ســالمت بدون تامین زیرســاخت های 
نظارتی الزم، گفت: کمپانی هــای بین المللی در این 
حوزه عالقه مند شده اند و اگر مذاکرات به نتیجه برسد 
گشایش وســیعی در این حوزه اتفاق می افتد و دیگر 
نیازی به ســرمایه گذاری دولت نخواهد بود! البته اگر 
نشد اعتبارات قابل توجهی در نظر گرفته شده است!

شایان ذکر است هم اکنون بیش از 200 شرکت در 
حوزه واردات تجهیزات پزشکی در کشور فعال هستند 
که به علت عدم نظارت کافی و ارائه قیمت های نجومی 
بعضا به بنگاه های رسمی کالهبرداری از جیب مردم، 

بیمه و طرح تحول نظام سالمت بدل شده اند.

وزیر بهداشت: کاندیداهای سیاسی کار انتخابات نظام پرستاری را 
رد صالحیت کردیم!

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از اجرای 
طرحی خبر داد که در صورت اتصال شبکه های 
ارتباطی استان مرکزی به استان های همجوار 
شبکه های ارتباطی این استان ها تحت هیچ 

شرایطی قطع نخواهد شد.
به گــزارش خبرگزاری فارس از اراک، محمود 
واعظی در مراسم افتتاح پروژه های ارتباطی استان 
مرکزی گفت:  قرار است شبکه ارتباطی این استان 
به شبکه ارتباطی دو یا سه استان همجوار متصل 
شود.وی افزود: با تحقق این کار تحت هیچ شرایطی 
ارتباط کانال های بین المللی، بین استانی و پهنای 
باند و اینترنت در استان مرکزی قطع نخواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص 
افزایــش تعرفه تلفن های همراه هم گفت: به هیچ 

عنوان قصد افزایــش تعرفه تلفن همراه را نداریم 
بلکه هدف ایجاد رقابت بیــن اپراتورها برای ارائه 
خدمات بهتر و باکیفیت تر به مخاطبین شان است.
به گزارش ایرنــا، واعظی تصریح کرد: به نظر 
این وزارتخانــه تعرفه های تلفن همراه و اینترنت 
در کشــور پایین نیست و در صورتی این تعرفه ها 
افزایش خواهند یافت که کارشناسان به این نتیجه 
برســند که چاره ای جز آن در کشور وجود ندارد.

وی تاکیــد کرد: با توجه به افزایش گرایش مردم 
برای اســتفاده از اینترنت و فضای مجازی، سال 
گذشته کار بزرگی توســط شرکت زیرساخت ها 
برای توســعه این بخش و افزایش پهنای باند در 
کشــور انجام شد تا مردم به راحتی بتوانند از این 

خدمات بهره مند شوند.

فیبر نوری ایران و پاکستان افتتاح شد
در ســفر دیروز وزیر ارتباطات به سیســتان و 
بلوچســتان پروژه بین المللی فیبــر نوری ایران و 
پاکستان افتتاح شد.به گزارش ایسنا محمود طاهری 
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات سیستان و 
بلوچستان گفت: اســتان ما در سال های اخیر به 
لحاظ توســعه فناوری های ارتباطی و اینترنتی به 
یکی از استان های شاخص کشور تبدیل شده است.

در ســفر واعظی به سیستان و بلوچستان 700 
کیلومتر فیبر نوری اجرا شده در استان، رینگ استانی 
در مسیرهای زاهدان، میرجاوه، مک سوخته، سراوان، 
خاش به طول 588 کیلومتر در مسیرهای زاهدان- 
ســه راهی زابل، زابل، بندان و چاه مرگ به ســمت 
بیرجند به طول 620 کیلومتر به بهره برداری رسیدند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

مخالف هرگونه افزایش تعرفه تلفن همراه و اینترنت هستیم
فرماندار اشــنویه از کشف و خنثی سازی 
یک فروند راکت کاتیوشــای بــه جا مانده از 
دوران جنگ تحمیلی در یکی از روستاهای این 

شهرستان خبر داد.
به گزارش ایرنا از مهاباد، اسعد خضری افزود: این 
راکت در حاشیه رودخانه ای در روستای فجرآباد توسط 
روستائیان کشف شد.وی گفت: به احتمال زیاد جریان 
آب رودخانه موجب شده تا این راکت 2/5 متری عمل 
نکرده از مناطق جنگی رفته رفته حرکت و به حاشیه 

این روستا برسد.
خضری اظهار داشت: با هماهنگی های الزم گروهی 
از نیروی انتظامی و ســپاه به روستای فجرآباد اعزام 
شدند و با تالش نیروهای متخصص راکت مزبور خنثی 
شد.گفتنی است روستای فجرآباد در چهارکیلومتری 

شرق شهر اشنویه قرار دارد.

راکت کاتیوشا 
در اشنویه خنثی شد

با ورود ریزگردها به 22 استان کشور، هوای آنها 
در شرایط ناسالم قرار گرفته در حالی که کارشناسان 
معتقدند، سکوت و سیاســی کاری سازمان محیط 

زیست به گسترش این وضعیت دامن زده است.
فریبــا گودرزی در گفت وگو بــا خبرگزاری فارس، در 
تشــریح آخرین وضعیت آب و هوای کشــور گفت: 2 روز 
آینده به خصوص بعد از ظهرها و اوایل شب در برخی از نقاط 
استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، جنوب 
استان سیستان و بلوچستان و شمال هرمزگان رگبار موقتی 

باران به همراه رعد و برق را شاهد خواهیم بود.
کارشناس سازمان هواشناسی با بیان این که پدیده غالب 
در کشورمان وزش باد و گرد و خاک است، افزود: امروز برای 
استان های تهران، البرز، قم، مرکزی، قزوین، سمنان، اصفهان، 
شرق و جنوب شرق کشور، خراسان رضوی، شمال خراسان 
جنوبی، شرق سیستان و بلوچستان و یزد وزش باد شدید 

به همراه گرد و خاک پیش بینی می شود.
وی ادامه داد: در زابل احتمال بروز طوفان گرد و خاک 
زیاد اســت و همچنین در غرب کشور نیز این پدیده اتفاق 

می افتد.
گودرزی با بیان این که آســمان تهران صاف اســت، 
گفت: شهرهای جنوبی این استان پدیده باد و گرد و خاک 

را شاهد هستند.

کارشناس ســازمان هواشناسی در ادامه گفت: اردبیل 
با دمای 8 و اهواز با دمای 46 درجه ســانتیگراد به ترتیب 

خنک ترین و گرم ترین مراکز استان های کشور هستند.
همچنین محمد رســتگاری در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس با تاکید بر اســتمرار هوای ناســالم در تهران، گفت: 
با توجه به داده های دریافت شــده از ایستگاه های سنجش 
آلودگی هوا، کیفیت هوای شهر تهران در شرایط ناسالم برای 

گروه های حساس قرار دارد. 
وی افزود: میزان غلظت آالینده ذرات معلق با قطر کمتر 
از 2/5 میکرون، بر روی عدد 135 قرار گرفت و شرایط ناسالم 

را نشان می دهد.
معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیســت استان 
تهران ادامه داد: میزان غلظت آالینده های منواکسید کربن 
به 31 و ذرات معلق کمتر از 10 میکرون نیز به 91 رسید 

که به ترتیب در شرایط پاک و سالم هستند.
محیط زیست 

در موضوع ریزگردها سیاسی کاری می کند
عباس پاپی زاده رئیس فراکسیون ریزگردهای مجلس در 
نخستین هم اندیشی تأثیرات اجتماعی بحران های زیست 
محیطی ریزگردها با بیان این که چالش های زیست محیطی 
اثرات خود را روی سالمت، امنیت غذایی، اقتصاد، اجتماع و 
بسیاری از موارد دیگر می گذارد اظهار داشت: طبق آمارهای 

بین المللی امروز بیش از 200 میلیون نفر به علت تغییرات 
زیست محیطی مهاجرت می کنند که یکی از علت های این 

اتفاق ریزگردها هستند.
وی با بیــان این که یکی از مهم تریــن علت های بروز 
ریزگردها خشک شدن چشمه ها و تاالب ها به دست عوامل 
انسانی است، تصریح کرد: امروز موضوع گرد و غبار در استان 
خوزستان مطرح نیست بلکه این اتفاق 22 استان کشور را 
دربر گرفته و استان خوزستان به عنوان تولید کننده ریزگرد 

از اهمیت باالیی برخوردار است.
رئیس فراکســیون ریزگردهای مجلس با بیان این که 
ریزگردها 20 تا 30 درصد کشــاورزی 10 اســتان کشور 
را تحــت تأثیر قرار داده اســت، خاطرنشــان کرد: یکی از 
بزرگ ترین علت های این اتفاق ســاخت 17 سد بزرگ در 
استان خوزســتان به طور کارشناسی نشده طی 20 سال 
گذشــته اســت که به عنوان مثال سد کرخه را با ظرفیت 
7/5 میلیارد مترمکعب آب در گلوگاه هورالعظیم ساختیم، 
اما در حال حاضر این سد یک و نیم میلیون مترمکعب آب 
دارد و تاالب هم تقریباً خشک شده و تبدیل به منبع بزرگ 

ریزگرد شده است.
پاپی زاده ادامه داد: متأســفانه بــا این وجود همچنان 
سدسازی باالدست سد کرخه صورت می گیرد و مسئوالن 
این امر حاضر نیســتند مجدداً مطالعات زیست محیطی را 

بررسی کنند. جای سوال است که چطور چنین پروژه هایی 
در کشور به بهره برداری می رسد ولی مسئوالن آن متوجه 

اثرات مخرب آن نمی شوند.
وی با بیان این که این ماجرا بیشتر به یک مزاح شبیه 
است که اثرات مخرب را ندیدند، یادآور شد: بسیاری از این 
برنامه ها یا مطالعات زیست محیطی نداشته اند و یا سازمان 
محیط زیست سکوت کرده است. چرا که این سازمان باید 
موافق عملیات سدسازی باشد. به عنوان نمونه در آتش سوزی 
ایالم سازمان محیط زیست بار را به دوش دیگری می اندازد.
پاپی زاده خاطرنشان کرد: متأسفانه بسیاری اوقات در 
مســائل محیط زیست سیاسی  کاری ها می شود، لذا عالوه 
براین که نیاز به حرکت همگانی داریم باید دغدغه عمومی 
در بحث محیط زیست ایجاد شود. باید روی پروژه های غلط 
نظارت مردمی صورت گیرد و از سازمان های مردم نهاد به 

عنوان ابزار سیاسی استفاده نشود.
وی با بیان اینکه طرح حفاظت از تاالب ها و رودخانه ها 
را مصوب کردیم که طی روزهای آینده به مجلس می آید، 
ادامه داد: طرح تحقیق و تفحص از سازمان محیط  زیست که 
سکوت کرده بود را در مجلس مطرح کردیم تا مشخص شود 
موضوع تحریف جایگاه ســازمان محیط زیست تا کجاست 
و آیا اصاًل جایگاه آن به عنوان معاون رئیس جمهور درست 

تعبیه شده است یا خیر؟

آخرین وضعیت هواشناسی

آسمان آبی ایران خاکی شد!

جان باختن در ریزش آوار
الیگودرز- خبرنگار کیهان: بخشدار بربرود الیگودرز گفت: عصر یکشنبه 
راننده 35 ساله بیل مکانیکی که در حال تخریب ساختمانی در روستای ازنا 
مهلمک بود برای بازرسی محل وارد گودال 7 متری گردید که بر اثر ریزش 

آوار مدفون شد.
امیرحسین ولیان افزود: همچنین پسربچه 5 ساله ای که در محل مشغول 
بازی بود در این گودال سقوط کرد. اجساد این 2 نفر با کمک نیروی انتظامی 

و مردم از زیر آوار بیرون کشیده شد.
حوادث ترافیکی در ساوه

ســاوه- ایرنا: رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی اســتان مرکزی گفت: 
حوادث رانندگی در جاده های شهرستان ساوه 2 کشته و یک مجروح برجای 

گذاشت.
سرهنگ مهدی حســنی افزود: این حوادث روز یکشنبه بر اثر وقوع دو 

سانحه رانندگی در محورهای ساوه- تهران و ساوه- همدان رخ داد.
وی ادامه داد: حادثه رانندگی جاده ساوه- تهران بر اثر برخورد یک دستگاه 
وانت پیکان با یک دستگاه کامیون رخ داد که در این سانحه سرنشین وانت 
پیکان فوت و راننده آن مجروح و به بیمارســتان منتقل شد.حسنی تصریح 
کرد: حادثه مســیر ساوه- همدان بر اثر واژگونی یک دستگاه وانت پیکان به 
وقوع پیوســت که در اثر آن راننده این خودرو به علت شدت جراحات وارده 

جان خود را از دست داد.
استخر شنا قربانی گرفت

کرمانشاه- ایرنا: یک زن 55 ساله در حین شنا در استخر سرپوشیده سنقر 
و کلیایی دچار ســانحه شد و در حین انتقال به بیمارستان توسط نیروهای 

اورژانس جان خود را از دست داد.
بر اساس همین گزارش در این حادثه که عصر یکشنبه اتفاق افتاد، شناگر 

مزبور احتماال در آب دچار خفگی شده است.
پزشکی قانونی شهرستان سنقر و کلیایی علت اصلی مرگ وی را تاکنون 

اعالم نکرده است.
مرگ جوان 22 ساله در رودخانه

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان آبیک از غرق شدن یک جوان 22 
ساله کرجی در رودخانه زیاران خبر داد.

رجبــی گفت: با وجود تالش نیروهای جمعیــت هالل احمر و ماموران 
آتش نشانی برای کشــف جسد جوان غرق شده تالش ها بی ثمر ماند و مقرر 
شــد یک اکیپ غواص از جمعیت هالل احمر اســتان قزوین به محل حادثه 
اعزام شوند ولی صبح )دوشنبه( تصمیم گرفته شد که آب سد زیاران تخلیه 

شود تا نسبت به خارج کردن جسد جوان اقدام شود.
کشف 20 کیلو شیشه در ارومیه

ارومیه- واحد مرکزی خبر: فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: در پی 
کسب خبر مبنی بر فعالیت باندی در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر و انتقال 
آن به استان ها و شهرستان های مجاور از جمله ارومیه، پس از تحقیقات، محل 

فعالیت اعضای این باند در ارومیه شناسایی شد. 
اصالنی افزود: در بازرسی از این محل 20 کیلوگرم شیشه کشف و 2 نفر 
از اعضای اصلی باند دستگیر شدند و در اختیار مقامات قضایی قرار گرفتند.

سارقان روی مردم اسلحه کشیدند
بندرعباس- ایرنا: دو ســارق سیم برق در بندرعباس پس از روبرو شدن 
با مردم دست به سالح بردند که یک نفر از شهروندان بر اثر اصابت گلوله در 

این حادثه مجروح شد.
فرزند تنها مجروح این حادثه گفت: پدرش موسی برتینا در این تیراندازی 
از ناحیه پا مجروح شــده و هم اکنون در یکی از بیمارســتان های بندرعباس 

بستری است.
به گفته این شاهد عینی، 2 سارق پس از شلیک 5 تیر، با برداشتن سیم های 

بریده شده، توسط یک دستگاه خودرو پراید متواری شدند.
سرهنگ بسطامی فرمانده انتظامی بندرعباس با تایید خبر یاد شده اظهار 

داشت: این حادثه از سوی عوامل ذیربط در حال پیگیری است.
دستگیری سارقان طال و جواهر

ســمنان- واحد مرکزی خبر: ســارقان حرفه ای با اعتراف به سرقت 18 
میلیارد ریال طال و جواهر دستگیر شدند. فرمانده انتظامی استان سمنان با 
اشاره به شناسایی هویت سارقان در استان گلستان گفت: با هماهنگی مرجع 
قضایی گروهی از ماموران پلیس برای دســتگیری متهمان به گلستان اعزام 

شدند و در عملیاتی هر دو نفر آنها را دستگیر و به شاهرود منتقل کردند.
سرتیپ میرزایی افزود: متهمان پس از تکمیل پرونده، به دادسرا اعزام و 

با صدور قرار بازداشت، راهی زندان شدند.
بازداشت4 مامورنما در اراک

اراک- ایرنــا: معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان مرکزی، از 
دستگیری 4 مامورنما در این استان خبر داد.

سرهنگ سیداحمد خسروی گفت: هفته گذشته پلیس امنیت عمومی از 
فعالیت چند جوان که از عنوان پلیس استفاده می کردند مطلع شد و موضوع 

به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی افــزود: با تحقیقات فنی و تخصصــی پلیس، در این رابطه دو جوان 

دستگیر و در بازرسی از آنها یک دستگاه بی سیم کشف شد.
معــاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان مرکزی ادامــه داد: در 
بازجویی های اولیه متهمان دستگیر شده به همکاری با دو فرد دیگر اعتراف  
کرد که این افراد نیز دســتگیر و از آنان یک دســتگاه بی ســیم دیگر کشف 
شد.خسروی یادآور شد: تحقیقات از متهمان دستگیر شده ادامه دارد و اخبار 

تکمیلی متعاقبا اعالم می شود.
واژگونی اتوبوس در محور شیراز- یزد

یزد- خبرنگار کیهان: فرمانده پلیس راه استان یزد، از واژگونی یک دستگاه 
اتوبوس اسکانیا در محور شیراز- یزد با یک کشته و 15 مصدوم خبر داد.

ســرهنگ احمد مظفری افزود: این حادثه بامداد یکشنبه در شهرستان 
تفت اتفاق افتاد و اتوبوس اســکانیا به علت خواب آلودگی و انحراف به چپ 

راننده آن دچار واژگونی شد.
وی ادامه داد: در پی این حادثه مأموران دهشیر، علی آباد، بخ و گاریزات 
به محل اعزام شدند.مظفری خاطرنشان کرد: مصدومان توسط آمبوالنس به 

بیمارستان شهید بهشتی تفت منتقل شدند.
توقیف محموله میلیاردی برنج قاچاق

سرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: در 
پی کســب اخباری مبنی بر حمل کاال های قاچاق از بنادر جنوبی به مقصد 
تهران مأموران کالنتری 11 بروجن حین عملیات ایست و بازرسی در محور 

بروجن- لردگان یک دستگاه کامیون کشنده حامل بار را متوقف کردند.
سرتیپ نورعلی یاری افزود: در بازرسی از این کامیون 23 تن برنج خارجی 

فاقد مدارک ثبت گمرکی کشف شد.
وی بــا بیان اینکه ارزش این محموله قاچاق بالغ بر یک میلیارد و 100 
میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: محموله توقیفی تحویل گمرک 
استان شد و 2 نفر متهم به همراه پرونده متشکله برای سیر مراحل قانونی به 

مرجع قضایی معرفی شدند.
انهدام باند سرقت مسلحانه

قزوین- فارس: دادســتان عمومی و انقالب قزوین گفت: با کشف سالح 
جنگی کمری غیرمجاز، زوایای چندین فقره سرقت مسلحانه روشن شد.

ابوالفضل محبی افــزود: با هماهنگی قضایی به عمل آمده با چند حوزه 
قضایی، عملیات های مشــترکی برای دستگیری دیگر اعضای این باند نیز با 
موفقیت انجام گرفت و پرونده برای تحقیقات مقدماتی در حال بررسی است.
دادستان عمومی و انقالب بویین زهرا ادامه داد: اعضای این باند که متشکل 
از مرد و زن بودند در برخی ســرقت ها حتی لباس پرسنل نیروی انتظامی را 
داشته و با سالح جنگی مبادرت به مجروح کردن طعمه های خود می کرده اند.

آتش در گندم زار
ســرویس شهرســتان ها: آتش دیروز 300 هکتار از مزارع گندم بخش 

جعفرآباد راور استان اردبیل را طعمه خود ساخت.
به گزارش پایگاه خبری پلیس آتش ســوزی با حضور 5 تیم عملیاتی از 

مأموران انتظامی و آتش نشانی شهرستان بیله سوار مهار شد.
خسارت وارده ناشی از این حادثه حدود 15 میلیارد ریال اعالم شده است.

رئیس کارگروه مد و لباس کشور از برگزاری 
نمایشگاه عفاف وحجاب در باغ موزه دفاع مقدس 

از اول ماه مبارک رمضان خبر داد.
حمید قبادی در گفت وگو با تسنیم، افزود: طبق 
فعالیت های سال های گذشته امسال نمایشگاه عفاف 
و حجاب با حضور فعاالن و مؤسسات مربوطه برگزار 
می شود و از فعاالن خواستیم که آثار خود را براساس 

نیاز جامعه در این نمایشگاه ارائه کنند.
قبادی گفت: مواردی که در سال های گذشته در 
نمایشگاه عفاف و حجاب مورد استقبال قرار گرفته بود، 
امسال تقویت و آثاری که مورد عنایت نبود اصالح یا 

حذف خواهد شد. 

وی بــا بیان اینکه امیدواریم نمایشــگاه عفاف و 
حجاب از ابتدای ماه مبارک رمضان برگزار شود، گفت: 
محصوالت این دوره نمایشگاه عفاف و حجاب شامل 
چادرهای دوخته شده با طرح های متنوع، پارچه های 
چادری، پوشش های مربوط به سر )شال و روسری( و 
همچنین ارائه محصوالت جدید چادر وعفاف و حجاب 
خواهد بود.به گفته رئیس کارگروه مد و لباس کشور، 
آموزش نحوه استفاده از محصوالت عفاف و حجاب در 
دســتور کار این نمایشگاه بوده و کارگروه موضوعی و 
همچنین نشست های تخصصی در این نمایشگاه اجرا 
می شود، بخش کودکان و محور آموزش عفاف و حجاب 

نیز در دستور کار است.

اخبار کوتاه استقرار هیئت بازرسی در وزارت 
علوم و آموزش و پرورش

هیئت بازرسی  امور آموزشی  و پژوهشی )گروه آموزش  
عالــی( تا 16تیر ماه در وزارت علوم، تحقیقات  و فناوری و 

وزارت آموزش و پرورش، مستقر است.
به گزارش سازمان بازرسی  کل  کشور، چنانچه کارکنان 
و شهروندان درباره عملکرد و اقدامات این 2 دستگاه اجرایی 
شــکایت یا اعالماتی دارند می توانند به هیئت بازرســی 
مستقر مراجعه یا با شماره تلفن گویای 136و شماره تلفن 

82282261 تماس بگیرند.
ضمناً سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل 
کشور به  نشانی اینترنتی http://shekayat.bazresi.ir   آماده 
دریافت شکایات و اعالمات شهروندان در این زمینه است.

خودروهای تست الکل 
در بزرگراه های پایتخت

جانشــین فرمانــده پلیس تهران بزرگ از اســتقرار 
خودروهای ویژه تســت الــکل در بزرگراه های پایتخت 

خبر داد و گفت: روزانه به طور متوســط با 3 راننده مست 
برخورد می شود. 

سردار قادر کریمی در گفت وگو با نسیم، با اشاره به این 
کــه از چند هفته پیش در رابطه با دور دورکردن خودروها 
اقداماتی را آغاز کرده و همکاران ما در سطح بزرگراه ها حضور 
پررنگ یافته اند گفت: از افرادی که حرکات جنون آمیز داشته 
باشند، تست الکل گرفته و خودروهایشان را متوقف می کنیم. 

ورود موتورسیکلت به بازار 
عودالجان ممنوع می  شود

اعضای شــورای شــهر تهران یک  فوریت طرحی را به 
تصویب رســاندند که بر اســاس آن بازار عودالجان نیز به 
مصوبه ممنوعیت ورود موتورسیکلت ها به بازار های مسقف 

محدوده خیابان 15 خرداد ملحق می شود. 
بــه گزارش مهر، محمد ســاالری رئیس کمیســیون 
شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر تهران، در توضیح 

این طرح گفت: اواخر ســال گذشــته طرح مزبور از سوی 
کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح شد، اما با توجه به 
مشــکالت عدیده ای که تردد موتورسیکلت ها در محدوده 
بــازار عودالجان به وجود می آورند الحاق این بازار به طرح 

مذکور نیز پیشنهاد شد.
وی افزود: این محدوده از شمال به خیابان 15 خرداد، از 
شرق به خیابان مصطفی خمینی ، از غرب به خیابان خیام و 

از جنوب به خیابان مولوی محصور می شود.
افطاری به میزبانی
 فرهنگسرای شهر

به گزارش روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری 
منطقه12 تهران، فرهنگسرای شــهر درماه مبارک 
رمضان جهت ترویج ســنت حســنه نبوی)ص( در 
پذیرایــی از میهمانان ضیافت الهــی، طرح افطاری 
ســاده را در مساجد، مراکز و برخی معابر منطقه 12 

اجرا می کند .عالقمندان جهت همکاری و مشارکت 
در ایــن فریضه الهی می توانند با شــماره تلفن های 
تمــاس  داخلــی112   66733624-66736689
حاصل و یا به نشــانی پارک شهر جنب میدان صلح 

مراجعه کنند. 
ورود ۹۰ دستگاه اتوبوس

 به خط ۷ بی آر تی  پایتخت
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، از 
ورود 90 دستگاه اتوبوس به خط 7 اتوبوس های تندرو 
خبر داد و گفت: این اتوبوس ها جایگزین اتوبوس های 

تک کابین شده اند.
سید جعفر تشکری هاشمی در گفت وگو با مهر، 
با بیان اینکه اولین سری اتوبوس های دوکابین در 
خط خیابان ولیعصر - میدان تجریش بکار گرفته 
شــده اند، گفت: بخش دیگری از اتوبوس ها تا یک 
ماه دیگر یا اواخر ماه رمضان وارد ناوگان اتوبوسرانی 

خواهند شد.

برنامه های  تابستان،  فصل  آغاز  با  همزمان 
فرهنگی و تربیتی به منظور پربارنمودن اوقات 
فراغت دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت 

کمیته امداد، برگزار می شود.
به گزارش ســایت خبــری کمیته امــداد امام 
خمینی)ره(، آموزش هــای مختلف اعتقادی، قرآنی، 
ورزشــی، مشاوره ای، کارگاه های مختلف آموزشی با 
موضوع سبک زندگی،مهارت های زندگی،احکام، اجرای 
برنامه های هنری، نمایشــگاه ها،بازدید ها و مسابقات 

مختلــف فرهنگی با هدف تقویت دین باوری، والیت 
مداری، افزایش خودباوری، ایجاد نشــاط و گسترش 
و تعمیــق مهارتهــای فردی و اجتماعــی، از جمله  

برنامه های در نظر گرفته شده است.
هر ساله 110 کانون فرهنگی دائم و 500 کانون 
فصلی و تشــکل هایی نظیر کانون های جوانان پیرو 
والیت، 18 اردوگاه سراسری کمیته امداد جهت بهره 
مندی جوانــان و نوجوانان تحت حمایت این نهاد از 

برنامه های اوقات فراغت فعال است.

همزمان با نمایشگاه قرآن در باغ موزه دفاع مقدس انجام می شود
برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب از اول ماه مبارک رمضان

آغاز برنامه های اوقات فراغت کمیته امداد در سراسر کشور

طوفان 80 کیلومتری در زابل
کارشــناس پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: سرعت وزش باد و گرد و خاک 

شدید در زابل به 80 کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی را در زهک به 800 متر رساند.
مالشاهی افزود: وزش باد و گرد و خاک دیروز به سمت زاهدان میرجاوه، خاش و سراوان به شدت افزایش یافت.
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