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برخورد مرگبار دو خودرو
کرمانشــاه - ایرنا: مدیر روابط عمومی مرکز فوریت های دانشــگاه علوم 
پزشــکی کرمانشاه گفت: 4 نفر بر اثر سانحه رانندگی در جاده شهر بیستون 

به شهرستان سنقروکلیایی جان باختند.
اکبر آزادی افزود:  این تصادف در اثر برخورد بین یک دستگاه پراید و یک 

دستگاه پژو روی داد.علت وقوع این حادثه اعالم نشده است.
سوانح رانندگی در محورهای زنجان

زنجان- واحد مرکزی خبر: رئیس پلس راه اســتان زنجان گفت: بامداد 
روز شنبه بر اثر واژگونی یک دستگاه پاترول در محور زنجان - گاوازنگ، یک 

نفر در دم فوت کرد و 2 نفر دیگر هم زخمی شدند. 
سرهنگ شیرمحمدی علت این حادثه را ناتوانی راننده در کنترل وسیله 
نقلیه و استفاده نکردن از کمربند ایمنی اعالم کرد، وی افزود: سانحه دوم هم 
دیشب بر اثر واژگونی یک دستگاه پراید در محور زنجان - تهران رخ داد که 

بر اثر آن 2 نفر جان باختند و یک نفر هم راهی بیمارستان شد.
شــیرمحمدی، علت این حادثه را ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه 

اعالم کرد.
سقوط باالبر جان 2 نفر را گرفت

کرج - واحد مرکزی خبر: بر اثر سقوط باالبر 2 نفر در کرج جان خود را 
از دست دادند. معاون مرکز فوریت های پزشکی استان البرز گفت: این حادثه 
عصر روز جمعه در منطقه 45 متری گلشهر کرج در یک ساختمان در دست 

ساخت رخ داد.
آرش رحمت افزود: در این حادثه 2 مرد 45 و 50 ساله از باالبر )آسانسور( 
ساختمان استفاده کردند که باالبر از طبقه پنجم سقوط کرد و حادثه دیدگان 
قبل از رسیدن آمبوالنس های مرکز فوریتهای پزشکی جان باختند. وی یادآور 

شد: کارشناسان در حال بررسی علت حادثه هستند.
برق کولر جان سارق را گرفت

زاهدان - واحد مرکزی خبر: سارقی که برای دزدیدن کولر به باالی پشت 
بام مغازه ای در زاهدان رفته بود بر اثر برق گرفتگی جان باخت. به گفته منابع 
محلی این ســارق 30 ساله که قصد سرقت کولر یک مغازه پارچه فروشی را 
در بازار زاهدان داشــت در اثر بی احتیاطی و ناآشــنایی با سیستم های برقی 

دچار حادثه شد.
صاعقه در خاش حادثه آفرید

زاهدان - واحد مرکزی خبر: صاعقه در ایرندگان خاش یک کشــته و 2 
زخمی برجای گذاشت. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما رئیس شورای بخش 
ایرندگان شهرستان خاش گفت: رگبار شدید روز جمعه در این بخش، طغیان 
رودخانه محلی و صاعقه را در پی داشــت که بر اثر آن یک دختر 13 ســاله 
جان خود را از دست داد.دادکانی افزود: در این حادثه، 2 پسر بچه نیز دچار 
برق گرفتگی شدند که پس از دریافت کمک های اولیه پزشکی سالمت خود 
را باز یافتند.وی ادامه داد: 20 راس گوسفند نیز بر اثر صاعقه تلف شدند و به 

زمین های کشاورزی روستای زیان کوه خساراتی وارد آمد.
تویوتا کمری به موتورسیکلت زد

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی شهرستان نائین گفت: روز جمعه 
در پی کسب خبری مبنی بر برخورد یک دستگاه تویوتا کمری با یک دستگاه 
موتورسیکلت با 4 سرنشین در محور یزد - نائین عوامل گشت پلیس راه به 

همراه اکیپ های امدادی در محل حادثه حاضر شدند.
سرهنگ سوادکوهی افزود: در این حادثه راکب موتورسیکلت و 2 نفر از 
سرنشینان در اثر شدت جراحات وارده در دم فوت کردند و یک نفر دیگر از 

سرنشینان مجروح و به بیمارستان منتقل شد.
وی ادامه داد: برابر اعالم نظر کارشــناس تصادفات پلیس راه علت وقوع 
حادثه بی احتیاطی راننده موتورســیکلت و ورود او به طور ناگهانی از محور 

خاکی به جاده آسفالت بوده است.
جسد نوزاد 3 ماهه در رودخانه

اهواز - واحد مرکزی خبر: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری دزفول دیروز گفت: صبح امروز پس از تماس کالنتری شــماره 
14 دزفول مبنی بر غرق شــدن یک کودک 3 ماهه در رودخانه دز تیمی از 
آتش نشانان به منطقه علی کله این شهر اعزام شد. معظم فر افزود: این حادثه 
شب گذشته هنگام خوابیدن والدین این نوزاد در کنار رودخانه دز و غلطیدن 

نوزاد در رودخانه اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: با تالش ماموران امدادی و آتش نشــانی صبح شنبه جسد 

نوزاد در رودخانه کشف شد.
10 هکتار جنگل طعمه حریق شد

نوشهر - خبرنگار کیهان: فرماندار بوشهر گفت: 6 هکتار از عرصه های منابع 
طبیعی و 4 هکتار از باغات حاشــیه جنگل منطقه جنگلی دلم کجور طعمه 
حریق شد.محمدعلی قمی اویلی افزود: در این حادثه، آتش خسارت صد در 
صدی به عرصه هــای 10 هکتاری جنگلی و منابع طبیعی وارد کرد و باعث 
از بین رفتن گونه های درختی این منطقه شد. این مسئول خاطرنشان کرد: 
با توجه به کوهســتانی بودن محل حادثه، امکان تردد خودروها برای اطفای 
حریق وجود نداشــت و این آتش ســوزی با بسیج نیروهای مردمی مهار و از 

گسترش آن جلوگیری شد.
96 راس دام در آتش سوخت

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی شهرستان مریوان  از آتش سوزی 
در یک واحد دامداری خبر داد.

سرهنگ »حجت  اهلل پرویزی« افزود: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
110 مبنی بر وقوع آتش ســوزی در یک واحد دامــداری بالفاصله ماموران 
کالنتری 11 به محل اعزام شــدند.وی گفت: با حضور ماموران در محل و به 
گفته حاضران یک واحد دامداری به دالیل نامعلومی دچار حریق شده و 96 

راس دام )گوسفند و بز( تلف شده است.
مرگ کودک در استخر پرورش ماهی

ایالم- فارس: فرمانده انتظامی ایوان از غرق شدن کودک 10 ساله ای در 
استخر پرورش ماهی این شهرستان خبر داد و گفت: پدر رضا در کارگاه پرورش 
ماهی واقع در بخش زرنه شهرستان ایوان مشغول به کار بوده و رضا را برای 
تفریح و بازی به همراه خود برد اما غفلت از فرزندش حادثه ای ناگوار را رقم زد.
وی ادامه داد: رضا به دور از چشــمان پدر برای بازی و سرگرمی به کنار 

استخر رفت و به داخل استخر افتاد.
وی ادامه داد: رضا به دور از چشــمان پدر برای بازی و سرگرمی به کنار 
استخر رفت و به داخل استخر  افتاد و با توجه به نداشتن مهارت شنا غرق شد.

کشف احشام قاچاق در بیدستان
قزوین- فارس: فرمانده انتظامی شهرستان البرز گفت: ماموران کالنتری 
بیدستان شهرستان البرز حین کنترل خودروهای عبوری در جاده قدیم قزوین- 

کرج یک دستگاه کامیون حامل احشام را به منظور بررسی متوقف کردند.
ولی اهلل رسولی افزود: در بررسی ماموران از خودرو مشخص شد بار احشام 
که از استان اردبیل بارگیری شده، فاقد هرگونه مجوز حمل و دامپزشکی بوده 
که در این اقدام 84 راس گوسفند قاچاق کشف و با هماهنگی قضایی تحویل 

اداره دامپزشکی شهرستان البرز شد.
آتش سوزی در اراضی زراعی

ســرویس شهرستانها: برابر اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر 
یک فقره آتش سوزی در روستای »برخوردار« دلفان، ماموران این فرماندهی 

بالفاصله به محل مورد نظر اعزام شدند.
در بررسی های به عمل آمده مشخص شد 20 هکتار از مزارع کشت جو 

2 کشاورز به دالیل نامعلومی دچار آتش سوزی شده است.
در ادامه آمده است، همچنین 15 هکتار از مراتع و اراضی جنگلی کوه های 
»سیاه چال« کوهدشت در آتش سوخت که با تالش ماموران امدادی این آتش 

سوزی مهار شد.علت وقوع این حوادث در دست بررسی است.
تخریب مجتمع تجاری در دست احداث

ساری- خبرنگار کیهان: دادستان مازندران از تخریب یک موسسه غیرمجاز 
تجاری در ساری با حکم قضایی خبر داد.

جعفــری گفت: مالک مجتمع بدون توجه به تذکرات جهاد کشــاورزی 
اقدام به پذیره نویســی و اخذ پول از حدود 250 نفر کرده است. که این افراد 
می توانند به طرح شکایت کالهبرداری اقدام کنند تا از طریق اموال توقیفی 

به بازپرداخت ودیعه آنها اقدام شود.

الکترونیکی  هکــر  هویــت  ســرانجام 
شخصی  صفحات  که  داعش  تروریســت های 
فرماندهــان ارتش آمریــکا را هک کرده بود، 

شناسایی شد.
روزنامه انگلیسی دیلی میل نوشت: تحقیقات انجام 

شده نشان می دهد که این شــخص »جنید حسین« مشهور به »ابوحسین 
انگلیسی«، متخصص در زمینه هک الکترونیکی است. وی اهل شهر بیرمنگام 
انگلیس است و در سال 2012 به دنبال سرقت اطالعات شخصی از اینترنت 

بازداشت شده بود.
مقامات آمریکایی گفته اند که جنید در چند فقره هک الکترونیکی صفحات 
فرماندهی ستاد مرکزی آمریکا در توییتر و یوتیوب و افشای اطالعات مربوط 
به یکصد سرباز آمریکایی و نیز دعوت به حمله در اوهایو و مینسوتا و کلورادو 
دست داشته است.جنید مغز الکترونیکی داعش به حساب می آید. وی به هدف 
آموزش عملیات تجسس و هک حسابهای بانکی شخصیت های مشهور و انتقال 
موجودی آنها به حساب های ویژه حمایت از داعش، به عناصر این گروهک به 
ســوریه رفت.عالوه بر اینها »ابو حسین انگلیسی« توانست همسر خود سالی 
جونز 45 ساله راکه یک خواننده انگلیسی بود متقاعد کند به همراه پسر 10 
ساله شان به داعش در سوریه پیوسته و فرماندهی گردان زنانه الخنسا را که 

یکی از خشن ترین گردان های داعش است برعهده بگیرد.

در 150 ســال گذشته متوسط قد یک مرد 
هلندی 20 سانتی متر افزایش پیدا کرده اما در 
مقایســه، در همین مدت متوسط قد یک مرد 

آمریکایی 6 سانتی متر بیشتر شده است.
به گزارش بی بی سی، متوسط قد مردان هلندی 

اکنون 184 و متوســط قد زنان هلندی 171 سانتی متر است در حالی که 
200 سال پیش آنها به کوتاه قدی معروف بودند.

آمریکایی ها مدتهای طوالنی بلندقدترین ملت دنیا بودند، در قرن هجدهم 
آمریکایی ها بطور متوسط 5 تا 8 سانتی متر از هلندی ها بلندقدتر بودند.

اما تقریباً از اواســط قرن بیستم آنها در مسابقه قد نه فقط از هلندی ها 
بلکه از دیگر کشورهای اروپای شمالی مثل دانمارک و سوئد و نروژ هم عقب 
افتادند هر چند که عقب افتادن در رشد طولی را با پیشرفت در رشد عرضی 

جبران کردند و اکنون از بقیه چاق تر هستند.
چه اتفاقی در این مدت افتاده؟ دانشــمندان مدتهاست به دنبال جواب 
این ســؤال هستند.یکی از رایج ترین پاسخ ها تغذیه است، تغذیه پرکالری پر 
از گوشت و لبنیات. هلند یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
لبنیات در دنیاست.اما این مطمئناً نمی تواند تنها دلیل باشد، دیگر کشورهای 
اروپایی هم در دو قرن گذشته از نظر تغذیه و سطح زندگی رشد کرده اند اما 

شهروندانشان مثل هلندی ها سر به آسمان نمی سایند.
پاســخ دیگر ژنتیک است. تردیدی نیست که بلندی قد وراثتی است و 

تاکنون حدود 180 ژن شناخته شده اند که در اندازه قد نقش دارند.
عالوه بر این تحقیقات ژنتیکی نشان داده اند که هلندی ها قابلیت ژنتیکی 
زیــادی برای قد بلندی دارند، اما موضوع این اســت که با ژنتیک نمی توان 
سرعت افزایش قد هلندی ها را توضیح داد.شاید یکی از دالیل این باشد که 
زنان قد بلند هلندی به اندازه مردان در فرزندآوری موفق نبوده اند، در عوض 
آنها که قامتی متوســط داشتند بیشتر از هموطنان کوتاه یا بلند قدترشان 
بچه دار شده اند، متخصصان می گویند شاید به این دلیل که برای زنان بلند 
قد یافتن زوج دشــوارتر است.اما برعکس، در آمریکا بین سال های 1937 تا 
1940، مردانی که قامتی متوسط داشتند، بیشتر از مردان بلند قد و کوتاه 
قد و زنان کوتاه قدتر بیشــتر از بقیه زنان بچه دار شده اند.از این رو محققان 
انتخــاب طبیعی را به عنوان توضیح قد بلنــدی هلندی ها مطرح کرده اند.

هلندی های قد بلندتر فرزندان بیشتری دارند و از این رو بیشتر ژن های خود 
را به نسل های بعدی منتقل می کنند اما در آمریکا برعکس است.دانشمندان 
می گویند این نشان می دهد هنوز در قرن بیستم و یکم انتخاب طبیعی در 
تغییر ویژگی های جمعیتی انســان نقش دارد.اما در آمریکا انتخاب طبیعی 
در جهت عکس عوامل محیطی مثل تغذیه حرکت می کند و در هلند با آن 

هم جهت است.
انتخاب طبیعی روندی تدریجی و محصول تعامل موجود زنده با عوامل و 
شرایط محیطی برای تولید مثل موفق تر، و برای به جا گذاشتن نسلی است 
که امکان بقا و امکان تولید مثل بیشتری داشته باشد. به این ترتیب بعضی 

خصلت های ژنتیکی شایعتر یا کمیاب تر می شوند.

تصاویری از یک بخــش از یخ های قطبی 
منتشر شــده اســت که بنا به ادعای برخی 
کارشناس ها، شامل یک سفینه فضایی سقوط 

کرده بر روی زمین است.
»فضایی هــا در میان ما«، این جمله در بیشــتر 

فیلم های علمی و تخیلی مربوط به موجودات فرازمینی به گوش می رسد ولی 
هنوز از نظر علمی هیچ ســند و مدرکی دال بر مواجهه انســان با موجوداتی 
خارج از سیاره زمین به دست نیامده است. علیرغم تمامی این موارد هر چند 
وقت یک بار تصاویر یا فیلم هایی که اتفاقاً همگی دارای افتضاح ترین کیفیت 
ممکن هستند در شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی منتشر می شوند 
و دوباره موجی از نظرات مثبت و منفی درباره اینکه این عکس ها دال بر حضور 
موجودات فضایی بوده یا نیستند به راه می افتد.در این میان یکی از متخصصان 
روس با اســتفاده از تصاویری که ســه سال پیش از طریق سیستم اینترنتی 
شرکت گوگل یعنی گوگل ارت به دست آورده است، مدعی یافتن تصاویر یک 
ســفینه فضایی شده است. این امر با اظهار نظرهای مختلفی روبرو شده که 
برخی متخصصان نظر او را تأیید کرده و برخی این نظر را رد می کنند.تصاویر 
به دست آمده یک شیء بزرگ را در یخ های قطبی نشان می دهند که به نظر 
می رسد با ساختار محیطی تطابق چندانی ندارد. این دانشمند روس که دگترف 
نام دارد معتقد است که این تصاویر نشان می دهد که این شیء به هیچ عنوان 
نمی تواند ماهیت زمینی داشــته باشد و در حقیقت یک سفینه فضایی است 
که ســه سال پیش بر روی زمین سقوط کرده و در یخ های قطبی گیر کرده 
است.در جبهه مخالفان او نیز افراد زیادی معتقدند که این تصاویر مربوط به 
یک شــکاف یخی است که در زیر سایه های کوه های یخی کمی عجیب تر از 
سایر شکاف ها به چشم آمده است. در صورت وجود چنین سفینه ای، براساس 
مشخصات تصویری، ابعاد آن برابر با 20 متر در 70 متر خواهد بود. سازمان های 

بزرگ فضایی مانند ناسا در این باره اظهار نظری نکرده اند.

سرویس اجتماعی-
قاضی زاده هاشمی در شکوائیه ای رسمی خطاب 
به جامعه پزشکان گفت: از شما همکاران می پرسم، 
 خدا وکیلی مــردم در مراجعه به مراکزی که در آن 
خدمت می کنید، احترام می شــوند؟ آیا حقوق آنها 
رعایت می شود؟ خودتان قضاوت کنید، من در این 
22 ماهی که گذشــت مکرر دیده ام که مردم واقعا 
مستأصل هستند،  بخشی از استیصال آنها از طمع و 

زیاده خواهی ما و از منعفت طلبی ماست.
وزیر بهداشت در همایش راهکارهای ارتقای شأن جامعه 
پزشکی افزود: آرزو می کردم  وزیر نبودم و خاطر همه جمع 

باشد که دیگر در هیچ انتخاباتی کاندیدا نخواهم شد.
وی خطاب به نمایندگان انجمن های پزشــکی گفت: 
مردم در بخش های مختلف مشکالت بسیار زیادی دارند. 
قبال  که وزیر نبودم و فقط به عنوان یک چشــم پزشک و 
رئیس انجمن چشم پزشکی فعالیت می کردم،  نگاهم فقط 
حمایت از یک صنف بود ولی امروز که مشــکالت مردم را 

می بینیم نظراتم تغییر کرده است.
وزیر بهداشــت افزود: االن دیگر برایم مهم نیست که 
جامعه چشم پزشکی درباره من چه قضاوتی می کند، عمل 
به مســئولیت های اجتماعــی و منافع کل مردم برای من 
مهم است، زیرا در این مدت مسئولیت مواردی را از برخی 

همکاران دیده ام که واقعا خجالت کشیده ام.
وی گفت: برای من مهم نیســت که چه کسانی برای 

من کف می زنند یا هورا می کشند، یا بر عکس چه کسانی 
علیــه من تیتر بزنند و حرف و حدیــث راه بیندازند. دنیا 
بسیار زودگذر از این حرفهاست. ما هستیم و کارنامه ای که 
در پیشگاه ملت، شهدا و دنیای دیگری که به آن معتقدیم.

هاشــمی افزود: ما همیشــه فکر می کردیم خیلی با 
اخالق هستیم اما اساتید ما از ما با اخالق تر بودند. داشتن 
انصاف و رعایت حقوق شهروندی گوهرهای نایابی شده اند. 
فارغ التحصیالن جدیــد ما با این آدرس های غلطی که به 
آنها داده ایم که اگر می خواهید پولدار شوید حتما باید در 
این رشته ها تحصیل کنید، با این وضع مطمئن باشید، در 

آینده مشکالت بیشتری خواهیم داشت.
وزیر بهداشــت ادامه داد: مواردی از برخی پزشــکان 
دیده ام که واقعا خجالت کشیده ایم، بخش مهمی از استیصال 
مردم در نظام سالمت به خاطر طمع، زیاده خواهی و منفعت 
خواهی برخی از ما پزشکان است؛ در حالی که ما پزشکان 
مردم را رها کرده ایم و فقط زیر یک سقف می نشینیم و از 

هم تعریف می کنیم.
وی گفت:  اگر ما مردم را نداشته باشیم، یک جای کار 
به بن بست خواهیم خورد  و هیچ کاری نمی توانیم بکنیم. 
 تمــام قدرتمندان و احزاب دنیا،  همه در نهایت به ســراغ 
مــردم می روند، ولی ما مــردم را رها کرده ایم و مرتب زیر 
یک سقف می نشینیم و از هم تعریف می کنیم،  خودمان را 
هــم خیلی مقدس می دانیم و بعد هم انتظار داریم که هر 

آنچه می خواهیم برایمان اتفاق بیفتد،  این شدنی نیست!

وزیر بهداشت ادامه داد: وزارت بهداشت اکنون در مسیر 
درستی حرکت می کند، اعتباری که االن در اختیار وزارت 
بهداشت اســت، قابل مقایسه با قبل نیست، رضایتمندی 
مردم از بخش دولتی بیشــتر شــده است، مالک ما مردم 
اســت، خیلی ها بهتر از مردم حرف می زنند اما در واقع به 

جای مردم حرف می زنند.
گفتنی اســت پــس از اعتــراض وزیر بهداشــت به 
خودکامگی هــای اقلیتی از پزشــکان متخلــف و ناتوانی 
سازمان نظام پزشکی در اجرای قانون تعرفه ها و نظارت بر 
پزشکان، دبیر مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی، در 
اظهاراتی تاسف بار با تهدید دولت گفت: » اعالم می کنیم 
که با جامعه پزشــکی ناشیانه برخورد نکنید، حتی فیدل 
کاسترو که انقالبی ترین فرد کوبا بود به مسئوالن دولتش 
نصیحت کرد که با جامعه پزشکی درنیفتید و بلکه از آنها 
کمک بگیرید)!( اما ما متأســفانه نجواهایی می شنویم که 

احساس خطر می کنیم.«
نوبخت در ادامه اظهارات خود با الماس خواندن پزشکان 
و این کــه الماس را جز الماس نمی بــرد، افزود: »چنین 
برخوردی با پزشکان حتی در دولت های گذشته نیز نبود 
چه برســد به این دولت که دولت تدبیر و امید است. این 
درســت نیست که خدای نکرده به جامعه پزشکی توهین 
شود، و بگویند اختیارتان را می گیریم، شما این قدرت را از 

کجا آورده اید که اختیار قانونی را بگیرید)؟!(«
پیش از این وزیر بهداشــت، با اجابت خواسته به حق 

مردم در ورود به پرونده امپراطوری نظام پزشکی و رسیدگی 
به تخلفات پزشــکان در نهادی قضایی با استقالل از نظام 
پزشکی گفته بود: »اگر نظام پزشکی رودربایستی با متخلفان 
را کنار نگذارد و به خصوص در تهران با پزشــکان متخلف 
زیرمیــزی بگیر برخورد جدی و قوی نکند، نهادهای دیگر 
دســت روی دست نمی گذارند و شــاید الزم باشد قانون 

اصالح شود«
وی با تعجب از رفتار بخشی از پزشکان در اجرا نکردن 
قانــون تعرفه ها پس از افزایش قابــل توجه 20 الی 300 
درصدی، گفته بود: »انتظار داشتیم پزشکان حتما از تعرفه ها 
و مصوبات دولت تمکین کنند اما آن طور که انتظار داشتیم 
نشــد، اگر این رویه ادامه پیدا کند، بر خالف میلم، ممکن 
است نهادهای دیگر در مجلس و دولت، وارد عمل شوند و 
همان اتفاقی که در مورد حق تعرفه گذاری نظام پزشکی 
رخ داد و از این سازمان گرفته شد در مورد حق نظارت بر 

تعرفه ها هم تکرار شود.«
اکنون با توجه به درشتی برخی از مدیران و پزشکان در 
برابر قانون و تهدید رسمی وزارت بهداشت همراه با اخالل 
در مسیر اجرای قانون توسط اقلیتی از حلقه مافیایی به قول 
وزیر زیرمیزی بگیر و کسب درآمد غیرقانونی و غیرمشروع، 
انتظار می رود مجلس شورای اسالمی در میدان مبارزه عملی 
با فساد و قانون گریزی حاضر شده و با اصالح قانون، مسیر 
احقاق مطالبات مردم و وزارت بهداشــت به عنوان مجری 

طرح تحول نظام سالمت را هموار سازد.

درخواست از مجلس برای ورود به پرونده مافیای پزشکی

وزیر بهداشت: زیاده خواهی برخی پزشکان
 مردم را گرفتار کرده است

اخبار کوتاه برگزاری جشن گلریزان
 ستاد دیه تهران

بیست و هشتمین جشن گلریزان ویژه آزادی زندانیان 
با همکاری ســازمان زندان ها و ستاد دیه کشور امروز در 

تهران برگزار می شود.
به گزارش مهر، خیرین می توانند برای اطالع بیشتر 

با ستاد دیه کشوربه شماره 88916012 تماس بگیرند.
هکرها در کمین ثبت نام کنندگان 
مدارس و خریداران کتاب درسی

سرپرست اداره تشــخیص جرائم سایبری پلیس فتا 
ناجا گفت: خانواده ها مراقب باشند هنگام ثبت نام اینترنتی 
دانش آمــوزان در مدارس یا ثبت نــام برای دریافت کتب 

درسی در دام فیشرها یا هکرها نیفتند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا، سرگرد حمید 
کیانی افــزود: خانواده ها در هنگام واریز هرگونه وجه که 

درگاه بانکی دارد مراقب باشــند که درگاه اصلی اســت و 
فیشینگ )شبیه درگاه اصلی( نیست وحتما دقت کنند که 
در کنار آدرس ســایت عبارت https :// ذکر شده باشد و در 
هنگام ورود به درگاه های بانکی در بستر اینترنت از موتورهای 
جست وجو برای یافتن بانک مورد نظر استفاده نکنند و حتما 

آدرس بانک را به صورت درست خودشان وارد نمایند.
اجرای طرح سالمت در ضیافت 

در تمامی مساجد شهر تهران
مدیرکل سالمت شهرداری تهران از ارائه خدمات سالمت 

در ماه مبارک رمضان به شهروندان پایتخت خبر داد.
به گزارش ایسنا، سمانه زمانی گرمسیری افزود: اجرای 
این طرح از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز شــده و تا 26 
تیر ماه )همزمان با روز قدس( ادامه می یابد.به گفته زمانی، 

با اجرای طرح ســالمت در ضیافت خدماتی چون مشاوره 
روان شناسی، ارائه مشــاوره تغذیه و طب اسالمی، مشاوره 
پزشکی، توزیع اقالم آموزشی، برگزاری مسابقات سالمت، 
تست فشار خون و آموزش هایی چون مهارت های زندگی، 
بهداشت فردی و گروهی، نقش آموزه های دینی در ارتقای 

سالمت و ... به شهروندان ارائه می شود.
ثبت نام سراسری خادمین راهیان 

نور شمال غرب کشور
شبکه مرکزی خادمین راهیان نور کشور از عالقه مندان 
حضور دریادمان مناطق عملیاتی شمال غرب کشور به عنوان 

خادم الشهدا دعوت به نام نویسی کرد.
 به گزارش ایسنا، معاون زائرین و خادمین ستاد مرکزی 
راهیان نور کشــور در این باره گفت: داوطلبین می توانند از 

روزهــای اول تا دهم تیرماه به ســامانه مرکزی ثبت نام 
خادمین شــهدا به نشانی khademin.koolebar.ir  مراجعه 
و با تکمیــل فرم ثبت نام و گذرانــدن مراحل گزینش و 

آموزش های الزم به کسوت خادمی شهدا نائل شوند.
۳۰ هزار ختم قرآن

 به نیابت از ۳۰ هزار شهید
به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان طرح 30 هزار 
ختم قرآن کریم به نیابت از 30 هزار شهید گلزار شهدای 
بهشــت زهرا)س( به نیت تعجیل در فرج امام زمان)عج( 
برگزار می شود.به گزارش تسنیم، مسئول خانه شهید گلزار 
شهدای تهران با اعالم این خبر گفت: عالقمندان می توانند 
از شــنبه تا چهارشنبه از ســاعت 9 تا 14:30 و روزهای 
پنجشــنبه و جمعه از ساعت 9 تا اذان مغرب با حضور در 
مهدیه شهدای بهشت زهرا)س( ویا با ارسال پیامک 
)یا شهید( به شماره 30007227001872 از شماره جزء 

قرآنی مربوطه، مطلع شوند.

دولت  گفت:  بهزیستی کشــور  سازمان  رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی را مکلف کرده است 
تا پرداخت حداقل حقوق و دستمزد به معلوالن فاقد 
شــغل و ناتوان از انجام کار را به عنوان مستمری در 

بودجه سنواتی بهزیستی لحاظ کند.
انوشیروان محسنی بندپی درگفت  وگو با ایسنا، با بیان 
این که ماه گذشته برنامه جامع حمایت از معلوالن در هیئت 
وزیران مصوب شــد و در بسیاری موارد حقوق همه جانبه 
معلوالن مورد توجه قرار گرفت، افزود: بستر سازی مناسب 
برای اشــتغال، حمایت های حقوقی و قضایی، حمایت های 
بیمه ای و توانبخشــی و تشکیل شــورای عالی هماهنگی 

معلوالن از جمله بندهای این برنامه است.
بندپی با بیان اینکه پرداخت مستمری به معلوالن فاقد 

شــغل و ناتوان از انجام کار در این برنامه مصوب دیده شده 
است، گفت: سازمان مدیریت مکلف شده است اعتبار الزم 
که معادل حداقل حقوق و دســتمزد برای هر فرد می شود 
را در بودجه ســنواتی ببیند، بر این اساس حدود 10 درصد 

معلوالن مشمول این قانون می شوند.
وی درباره سازوکار بیمه ای حمایت ازمعلوالن نیز گفت: 
وزارت رفاه مکلف اســت نسبت به بیمه معلوالن اقدام کند. 
این بیمه باید هم شــامل بیمه پایه درمان و بیمه تکمیلی 

برای پوشش امور توانبخشی باشد.
البته مشــخص نیست منظور رئیس سازمان بهزیستی 
از حداقــل حقوق برای هر فرد معلول بیکار، حداقل حقوق 
مصوب  قانون کار یا قانون مدیریت خدمات کشوری یا حداقل 

حقوق دیگری است؟!

سازمان وظیفه عمومی ناجا، تاریخ اعزام به خدمت 
مشموالن فارغ التحصیل دانشگاهی متقاضی در طرح 

نخبگان تیرماه 1394 را اعالم کرد.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران، در اطالعیه این سازمان 
آمده است: به اطالع کلیه مشموالن فارغ التحصیل دانشگاهی 
که در طرح نخبگان ثبت نام نموده اند و اعزام به آموزش آنها 
توسط بنیاد نخبگان نیروهای مسلح مورد تایید قرار گرفته 
است، می رساند، مشموالنی که برگ اعزام به خدمت به تاریخ 
یکم تیرماه 1394 دریافت کرده اند، می بایست خود را در 
تاریخ دوم تیرماه 94، همراه با برگ معرفی نامه مشموالن 
به مرکز آموزش شهید مدرس معرفی کنند.مشموالنی که به 
هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگ معرفی نامه مشموالن 
به مراکز آموزش نیروهای مســلح باعنوان آموزش نخبگان 

نشده اند، می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک 
انتظامی)پلیس +10( نسبت به اخذ برگ مذکور و یا اطالع 
از آخرین وضعیت خود اقدام و براساس اطالعات مندرج در 
آن رفتار نمایند.ضمنا در صورت عدم صدور مجوز آموزش، 
می بایست صرفا مراتب از طریق بنیاد نخبگان نیروهای مسلح 
واقع در بزرگراه شهید صیاد شیرازی، پایین تر از پل رسالت 
پیگیری شــود.الزم به توضیح است آموزش این مشموالن 
در مرکز آموزش شــهید مدرس سپاه واقع در کیلومتر 28 
بزرگراه تهران – کرج جنب پارک جهان نما انجام می شود؛ 
این مشموالن می بایست ضمن هماهنگی با بنیاد نخبگان 
نیروهای مســلح و اطمینان از اعــزام به آموزش خود برای 
آموزش مراجعه نموده تا پس از اتمام این دوره، ادامه پروژه 

تحقیقاتی خود را سپری نمایند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد

پرداخت حداقل حقوق به معلوالن بیکار
سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی اعالم کرد

فراخوان اعزام به خدمت مشموالن طرح نخبگان در تیرماه

رئیس شعبه 54 اداره کل تعزیرات استان تهران 
گفت: رای پرونده شرکت تولیدی آبلیموی دست چین 
قطعی و این شرکت به پرداخت 9 میلیارد ریال جریمه 

نقدی محکوم شد.
مرتضی خدایی گفت: پیش از این در آبان سال گذشته 
مقرر شد همه محصوالت شرکت دست چین از جمله دادلی، 
گلدست و نوش آگین از سطح عرضه جمع آوری شود و به 
تبع آن ســازمان اســتاندارد هم اعالم کرد این کاال نشان 

استاندارد ندارد و باید جمع آوری شود.
وی تاکید کرد:  اکنون که رای این شرکت قطعی شد 
فروش و عرضه این کاال ممنوع اســت و سازمان تعزیرات 
حکومتی با عرضه کنندگان این کاال برخورد جدی می کند.
خدایی افزود: ســال گذشته که با این شرکت برخورد 
کردیم محصوالتی با نشان استاندارد توزیع می کرد که این 
نشان واقعی نبود و پس از آزمایش اقالم توزیعی نیز مشخص 

شد که این محصوالت قابلیت مصرف انسانی ندارد و موادی 
شیمیایی است.رئیس شعبه 54 اداره کل تعزیرات حکومتی 
استان تهران در خصوص کارخانه ها و نشان های دیگر آبلیمو 
و آبمیوه نیز گفت: پرونده های زیادی از این شرکت ها هم 
اکنون در تعزیرات در حال بررسی است که برای بخشی از 
این شــرکت ها هنوز رایی صادر نشده است و آزمایش های 
صورت گرفته حاکی از این است که این محصوالت قابلیت 

مصرف انسانی ندارند.
خدایی افزود: این محصوالت نه تنها آبلیموی ناخالص 
هم نیست بلکه آِب لیمو نیست و فرآورده شیمیایی است.

وی گفت: قریب به اتفاق این کاالها با نشان استاندارد 
و مجوز بهداشت توزیع می شود.

گفتنی است چندی پیش مدیرکل تعزیرات حکومتی 
استان تهران در خصوص این موارد به سازمان استاندارد و 

دانشگاه های علوم پزشکی نامه نگاری کرده بود.

رئیس شعبه 54 تعزیرات حکومتی تهران خبر داد

قطعی شدن جریمه 9 میلیاردی شرکت آبلیموی دست چین

معاون میراث فرهنگی استان تهران از دستور 
شعبه سوم دادسرای نظامی تهران برای توقف 
عملیات ساخت  و ســاز در حریم کاخ تاریخی 

عشرت آباد خبر داد. 
سپیده ســیروس نیا به خبرگزاری تسنیم گفت: 
روز سه شــنبه هفته گذشته دادسرای نظامی دستور 
توقف عملیات ساخت  و ساز در حریم کاخ عشرت آباد 

را صادر کرد. 
این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان 
تهران توضیح داد: قرار بود فردای صدور حکم یعنی روز 
چهارشنبه هفته گذشته، حکم صادره توسط نماینده 
حقوقی اداره کل و یگان دادســرای نظامی با ابالغ به 

پیمانکار پروژه ساختمانی، اجرا شود.
سیروس نیا در پاسخ به این سؤال که آیا دادسرای 
نظامی بر اســاس شکایت نهاد خاصی به این موضوع 
ورود کرده بود یا خیر، گفت: اداره کل میراث فرهنگی 
در ارتباط با این مسئله شکایت کرده بود که منجر به 

صدور حکم شد.
معاون میراث فرهنگی استان تهران در پاسخ به این 
سؤال که توقف عملیات ساخت  و ساز به  صورت موقت 
اســت یا حکم قطعی برای توقف دائم آن صادر شده، 
افزود: در دستور دادسرای نظامی چیزی به  اسم دستور 

موقت نبود و دستور توقف عملیات صادر شده بود. 
بر اساس این گزارش، شهریور ماه سال گذشته بود 
که عملیات ساخت  و ساز در حریم منظری کاخ تاریخی 
عشرت آباد آغاز شد که همان موقع هشدارهایی را از 
سوی مسئوالن به  همراه داشت اما مجریان این عملیات 

ساختمانی توجهی به هشدارها نداشتند.
در نهایت بعد از گذشــت بیش از 6 ماه عملیات 
ساخت  و ساز در حریم کاخ تاریخی عشرت آباد، شورای 
عالی شهرســازی و معماری ایران در نخستین جلسه 
سال 94 خود یعنی 17 فروردین ماه موضوع ساخت 
 و ساز در اراضی شمال میدان سپاه تهران را در دستور 
بررسی قرار داد و مصوب کرد که عملیات ساختمانی 
در محدوده عمارت متوقف و نقشه ها مجدداً با توجه 
به ضوابط پهنــه و ضوابط میراث فرهنگی بازنگری و 

اصالح شود.
اما این مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری 
هم نتوانســت جلوی عملیات ساخت  و ساز را بگیرد 
تا اینکه شــعبه سوم دادسرای نظامی تهران بر اساس 
شکایتی که از سوی اداره کل میراث فرهنگی صورت 

گرفته بود، دستور به توقف عملیات داد.

با دستور دادسرای نظامی تهران
عملیات ساخت  و  ساز

 در حریم کاخ عشرت آباد 
متوقف می شود

اشاره  با  هواشناسی  کارشناس سازمان  یک 
به اینکه دمای هوای امــروز و فردای تهران به 
3۸ درجه ســانتی گراد می رسد، گفت: با توجه 
به افزایش دما در اکثر نقاط کشور گرمای هوای 
استان گلستان نیز به 40 درجه سانتی گراد خواهد 

رسید. 
فریبا گودرزی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، در 
خصوص آخرین وضعیت هوای کشــور و با بیان اینکه 
امروز برای هرمزگان، سیســتان و بلوچستان و کرمان 
رگبار باران خواهیم داشــت، گفت: امروز برای جنوب 
غرب و جنوب)ایالم، خوزســتان و بوشــهر( وزش باد 

همراه با گردوخاک پیش بینی شده است.
این کارشناس سازمان هواشناسی با بیان اینکه امروز 
وفردا در سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد وزش باد 

همراه با گردوخــاک رخ می دهد، عنوان کرد: امروز و 
فردا خلیج فارس و دریای عمان هم مواج خواهد بود.

گودرزی با بیان اینکه آسمان تهران صاف همراه با 
غبار خواهد بود، گفت: بیشینه دمای امروز وفردای تهران 
به 38 درجه سانتی گراد خواهد رسید. در واقع افزایش 
دما در تهران و اکثر نقاط کشــور از امروز رخ می دهد.
وی با بیان اینکه بیشــینه دمای دیروز مازندران 37، 
گیالن 36 و گلستان 40 درجه سانتی گراد بوده، اظهار 
داشت: گردوخاک و وزش باد شدید و حتی بارندگی تا 

فردا برای تهران نخواهیم داشت.
این کارشناس سازمان هواشناسی بیان کرد: اهواز 
با 45 درجه ســانتی گراد به عنوان گرمترین منطقه و 
شــهرکرد با 7 درجه ســانتی گراد به عنوان سردترین 

منطقه محسوب می شوند.

هوای اکثر نقاط کشور گرم تر می شود

رئیس هماهنگ کننده اهدای عضو استان 
همدان از اهدای اعضای بدن نوعروس 19 ساله 

به پنج بیمار خبر داد.
دکتر مجید حمیدی دیروز در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنــا در همدان گفت: اعضــای بدن گیتی ظفری 
نوعروس 19 ساله اهل روستای فیازمان نهاوند که در 
سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود در اقدام 
نوعدوستانه به پنج بیمار نیازمند اهدای عضو اهدا شد.
وی اظهار داشت: قلب، کبد، کلیه ها و پانکراس 

وی بــه بیماران نیازمند اهدا شــد تا بار دیگر امید 
بــه زندگی و زنده بودن در زندگی این افراد جریان 

پیدا کند.
حمیدی ادامه داد: هر ســاله  بیماران زیادی در 
استان همدان در فهرست انتظار طوالنی پیوند کلیه 

و سایر اعضای بدن، قرار دارند.
گفتنی است از ابتدای سال جاری تاکنون چهار 
مورد اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در همدان 

انجام شده است.

نوعروس همدانی لذت زندگی را به 5 بیمار هدیه کرد

محمد علی طاهری سرکرده فرقه انحرافی حلقه 
یا عرفان کیهانی به اتهام افســاد فی االرض از طریق 

منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. 
سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع طاهری در 
پاسخ به این سؤال که آیا حکم موکلش از سوی شعبه 28 
دادگاه انقالب ابالغ شــده است یا خیر، اظهار کرد: خبردار 
شــدم که دادگاه حکم به اعدام صادر کرده اما هنوز ابالغ 
نکرده اســت.وی در کمال تعجب اضافه کرد: تمام کارهای 
طاهری با مجوز انجام شــده بــود و هیچ دلیلی در پرونده 
وجود نداشت اما خبردار شدم حکم اعدام دادند ولی هنوز 
ابالغ نشده است!محمد علی طاهری سرکرده فرقه انحرافی 
عرفان کیهانی یا حلقه در ایران اســت که 14 اردیبهشت 
ماه ســال 90 بازداشت و از ســوی دادگاه انقالب به اتهام 
توهین به مقدســات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و 
درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده 
غیرمجاز از عناوین علمــی )دکتر و مهندس(، ضالّه بودن 
کتب و آثار، به 5 سال حبس، پرداخت 900میلیون تومان 
جزای نقدی و 74 ضربه شالق محکوم شد.افساد فی االرض 
از طریق منحرف کــردن افراد، دیگر اتهام طاهری بود که 
دادگاه به تحقیقات صورت گرفته در این بخش اشکال نقص 
گرفت و پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال شد. 
در نهایت، دادســرا پس از رفع نواقص، پرونده را مجدداً به 
دادگاه ارسال کرد و 6 اسفند ماه سال 93 برای رسیدگی به 
این اتهام تعیین شد اما با درخواست استمهال متهم، دادگاه 
برگزاری جلسه محاکمه را به تاریخ دیگری موکول کرد تا 
اینکه دادگاه اوایل اردیبهشــت ماه امسال به این بخش از 

پرونده طاهری رسیدگی کرد.
به گزارش تسنیم، چندی پیش نیز 12 نفر از مسترهای 
فرقه انحرافی عرفان حلقه، در مجموع به 24 سال زندان و 
پرداخــت 100 میلیون تومان جریمه به دلیل تحصیل مال 

نامشروع محکوم شدند.

سرکرده عرفان حلقه 
به اعدام محکوم شد

اهواز - خبرنگار کیهان: 
رئیس روابط عمومی فوریت های پزشــکی 
خوزستان از برخورد یک دستگاه کامیون با پل 
عابر پیاده در جاده ساحلی شهر اهواز در جمعه 

شب خبر داد.
شهریار میرخشتی گفت: در اثر این حادثه یک نفر 
مصدوم و یک نفر فوت شد. به گفته خبرنگار کیهان 
برخورد کامیون با پل عابر پیاده موجب سقوط الشه 
پل بر روی کامیون، موجب مرگ راننده آن و جراحت 

یک تن دیگر شد.

برخورد کامیون
 با پل عابر پیاده
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