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الستیک تریلر حادثه آفرید
تبریز- خبرگزاری فارس: مســئول روابط عمومی مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی استان آذربایجان شرقی گفت: باز شدن 

الستیک تریلر و برخورد به خودروی پراید حادثه آفرید.
وحید شــادی نیا گفت: با اعالم سانحه رانندگی در 15 کیلومتری 
آذرشهر به طرف عجب شیر امدادگران این مرکز فورا به  محل حادثه 

اعزام شدند.
وی افزود: الستیک تریلر هنگام حرکت در جاده باز و به خودروی 
پراید برخورد که دراثر آن راننده 46 ساله پراید فوت و 3 سرنشین آن 

نیز مجروح شدند که به بیمارستان آذر شهر انتقال یافتند.
توقیف کاالی قاچاق

بوشــهر- ایرنا:  فرمانده دریابانی استان بوشــهر گفت: براساس 
اخباردریافتی یک فروند لنج باری حامل کاالی ممنوعه قصد ورود به 

اسکله بندر دیر را داشت که بالفاصله مورد بررسی قرار گرفت.
سرتیپ قلندر لشکری افزود: ماموران برای بررسی موضوع به محل 
اســتقرار شناور اعزام و براساس دستور قضایی از شناور بازدید کردند 
که مقادیر زیادی سیگار با مارک های مختلف، شربت و سایر کاالهای 

ممنوعه و قاچاق به ارزش 185 میلیارد ریال کشف شد.
گفتنی است شناور مزبور توقیف و متهمان با تشکیل پرونده مربوطه 

به مراجع قضایی معرفی شدند.
انفجار کوره ذوب فلز

قزوین- خبرگزاری فارس: فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان از 
انفجار کوره ذوب مواد فلزی در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: 
مأموران این فرماندهی پس از کسب خبر از مرکز فوریت های پلیسی 
110 مبنی بر انفجار کوره ذوب مواد فلزی در شرکت الوند فوالد آریا 

واقع در شهرک صنعتی حیدریه سریعاً به محل حادثه اعزام شدند.
سرهنگ رسول فراهانی ادامه داد: با حضور مأموران در محل حادثه 
مشخص شد این کوره ذوب مواد فلزی به دالیل نامعلومی منفجر شده 
که در اثر آن سه کارگر نیز مجروح  و به بیمارستان منتقل شده اند.

علت این حادثه از سوی کارشناسان در حال بررسی است.
فروش داروی غیرمجاز 

کرمان- ایرنا: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان 
گفت: ماموران انتظامی از فعالیت داروخانه ای که اقدام به توزیع و فروش 

داروهای غیرمجاز قاچاق می کرد، با خبر شدند.
سرهنگ »یداهلل حسن پور« افزود: پس از انجام اقدامات اطالعاتی 
داروخانه مورد نظر در شهر کرمان شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، 

از محل مورد نظر بازرسی شد.
وی گفت: بر اســاس بررسی های انجام شــده از داروخانه مذکور 
17 هزار و 160 عدد انواع قرص و دارو و پنج هزار و 116 عدد لوازم 
پزشــکی فاقد اسناد و مدارک گمرگی کشف شد که کاالهای کشف 

شده به مراجع ذی صالح تحویل داده شد.
 نزاع اراذل و اوباش 

ایــذه- خبرگزاری فارس: فرماندار ایذه اظهار کرد:  درگیری بین 
چند نفر از اراذل و اوباش در یکی از محله های این شهرستان به زخمی 

شدن 5 نفر منجر شد. 
محسن بیرانوند با بیان اینکه یکی از افراد شرکت کننده در این نزاع 
از مجرمان دارای حبس بوده که پس از مرخصی به زندان بازنگشته و 
متواری شده است افزود: یکی از مجروحان این درگیری در بیمارستان 
مورد عمل جراحی قرار گرفت ولی ســایر افراد شرکت کننده در این 

درگیری از محل متواری شدند.
پرونده این درگیری توسط ماموران انتظامی تحت پیگرد است.

بازداشت قماربازان مجازی
رشت- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی گیالن 
از شناسایی و دستگیری مدیران 17 تارنمای قماربازی و شرط بندی 

آنالین در فضای مجازی خبر داد.
سرهنگ ایرج محمدخانی اظهار داشت: مدیران سایت های مذکور 
از طریق نرم افزارهای پیام رسان و شبکه های اجتماعی اقدام به برگزاری 
شرط بندی آنالین می کردند که با اقدامات فنی ماموران پلیس، 7 تن 

از مدیران این سایت ها شناسایی و دستگیر شدند.
وی در ادامه با بیان اینکه متهمان در شــهرهای رشــت، تالش، 
رضوانشهر، ســیاهکل، الهیجان و ماسال دستگیر شدند، افزود: این 
متهمان از طریق برگزاری شــرط بندی اینترنتی مبلغ یک میلیارد و 

490 میلیون ریال درآمد نامشروع کسب کرده بودند.
متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی 

معرفی شدند.
اسباب بازی قاچاق به تهران نرسید

اصفهان- خبرنگار کیهان:  فرمانده انتظامی شهرضا گفت: ماموران 
انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی شهید »امامی« این شهرستان حین 
کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا که 
از جنوب کشــور به سمت تهران در حرکت بود مشکوک شده و آن 

را متوقف کردند.
سرهنگ »حمید امیرخانی« ادامه داد: در بازرسی از این کامیون 
148 کارتن انواع اســباب بازی خارجی فاقــد هرگونه مدارک معتبر 

گمرکی کشف شد.
سرهنگ امیرخانی افزود: کارشناسان مربوطه ارزش محموله کشف 

شده را دو میلیارد ریال اعالم کرده اند. 
این مقام انتظامی اظهار داشت: در این رابطه راننده کامیون دستگیر 

و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
شکار شکارچیان

خرم آباد- خبرنگار کیهان:  مدیرکل محیط زیست لرستان گفت: 
محیط بانان این اســتان در منطقه »ســفیدکوه« خرم آباد در جریان 
درگیری مسلحانه با 4 شکارچی غیرمجاز موفق شدند دو تن از آنان 
را دستگیر کنند. فتحی بیرانوند افزود: از این شکارچیان الشه دو راس 
کل و بز کوهی دو ســاله به همراه 3 قبضه ســالح جنگی »ام یک« 
و فشــنگ های مربوطه کشف شــد. به گفته وی در جریان درگیری 
محیط بانان با شــکارچیان غیرمجاز دو نفر از آنان متواری شدند که 

عملیات دستگیری آنها ادامه دارد.
جاسازی تریاک در کمربند

سرویس شهرســتان ها: فرمانده انتظامی سمیرم گفت: ماموران 
مستقر در ایستگاه ایســت و بازرسی شهید رئیسیان این شهرستان 
هنگام پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری پراید مشکوک 
و آن را متوقف کردند. سرهنگ غالمرضا براتی ادامه داد: در بازرسی 
بعمل آمده از سرنشــینان خودرو که دو خانم بودند مقدار 9 کیلو و 
700 گرم تریاک که به طرز حرفه ای در کمربند جاسازی و دور بدون 

آنها پیچیده شده بود کشف شد.
این مقام انتظامی بیان داشــت: در مجمــوع در این عملیات دو 
قاچاقچی خانم و یک قاچاقچی مرد دســتگیر و یک دستگاه سواری 

پراید توقیف شد.
سرهنگ براتی بیان داشت: در این خصوص پرونده تشکیل و هر 
سه سوداگر مرگ جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل 

داده شدند.
سقوط پراید در رودخانه

رشــت- خبرنگار کیهان:  فرمانده انتظامی صومعه سرا گفت: 
یک دســتگاه پراید که حامل 4 سرنشــین بود در محور روستای 
چمثقال این شهرســتان به درون رودخانه سقوط کرد که در اثر 
این سانحه یک پیرمرد 85 ساله جان خود را از دست داد و 3 نفر 

دیگر مجروح شدند.
سرهنگ اردشیر آقاجانی افزود: این سانحه در اثر تخطی از سرعت 
مطمئنه و انحراف از مســیر رخ داد. وی تصریح کرد: مجروحان این 

حادثه که یک مرد و دو زن بودند به مراکز درمانی منتقل شدند.

پدر علم ژنتیک ایران گفت: استفاده از کود 
شیمیایی و دستکاری های ژنتیکی بر روی سبزی 
و میوه ها می تواند منجر به تولید محصوالتی مضر 

و سرطان زا شود.
داریوش فرهود در خصوص استفاده از محصوالت 
تراریخته، به فارس گفت: استفاده از هرگونه کود و مواد 
شیمیایی و دستکاری های ژنتیکی که به دلیل افزایش 
کیفیت بر روی محصوالتی مانند میوه ها و سبزیجات 
انجام می شود به نوع خود مضر است و می تواند خطر 

ابتال به بیماری هایی مثل سرطان را افزایش دهد.
پروفسور فرهود افزود: تمام دستکاری های ژنتیکی 
می تواند منجر به تولید محصولی مضر و سرطان زا شود و 
جالب است بدانیم در سایر کشورها محصوالت ارگانیک 

با قیمت بیشتری نســبت به محصوالت تراریخته به 
فروش می رسد که متاسفانه به دلیل عدم اطالع رسانی 

به جامعه، این موضوع در کشور ما برعکس است.
وی با بیان اینکه اســتفاده از هرگونه رنگ و عطر 
در چای و ســایر مواد غذایی درصد ابتال به سرطان را 
افزایش می دهد، توصیه کرد: تا جایی که ممکن است 

مردم از مصرف محصوالت تراریخته خودداری کنند.
این متخصص ژنتیک در خصوص زمان مناسب برای 
انجام سونوگرافی بارداری گفت: مهم ترین زمان  برای 
انجام سونوگرافی سه ماهه اول بارداری، هفته پانزدهم، 
آخر هفته هجدهم و هفته بیست و دوم بارداری است.
عضو پیوســته و دائمی فرهنگستان علوم پزشکی 
ایران در خصوص خطرات ســونوگرافی نیز گفت: در 

سونوگرافی برعکس رادیولوژی، اشعه  ای به بدن مادر 
منتقل نمی شود و تشخیص توسط امواج صوتی صورت 
می گیرد که به همین دلیل خطر جدی برای نوزاد و مادر 
ایجاد نمی شود، اما الزم است از سالم بودن دستگاه ها 
و اســتاندارد بودن آنها اطمینان خاطر داشته باشیم، 
چون دستگاه های معیوب و غیراستاندارد احتمال بروز 

کم شنوایی را در کودک افزایش می دهد.
وی افزود: باید دانست انجام سونوگرافی در هفته 
هجدهم بسیار حائز اهمیت است، به دلیل این که فقط 
تا هفته نوزدهم بارداری در صورت وجود بیماری خاص 
در نوزاد می توان سقط جنین انجام داد و بعد از گذشت 
هفته نوزدهم بارداری، قانون و شرع اجازه سقط جنین 

را به پزشک و خانواده نمی دهد.

هشدار پدر علم ژنتیک ایران:

مردم از مصرف محصوالت تراریخته خودداری کنند

حراست مرکزی وزارت دادگستری با صدور 
اطالعیه ای درباره حربه جدید جاسوسان که از 
طریق ارسال نامه های الکترونیکی و با عنوان 

جعلی انجام می شود، هشدار داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت دادگستری، 
در اطالعیه حراســت مرکزی این وزارتخانه آمده 
اســت: پیــرو اطالعیه 26 مهر 95 ایــن مرکز، با 
توجه به تمــاس هموطنان، بــه تازگی نامه های 
الکترونیکی با عنوان مجعول »سامانه رسیدگی به 
شکایات دادگاه های عمومی و انقالب اسالمی پایگاه 
اطالعاتی وزارت دادگســتری« برای برخی افراد 
ارسال شده که حاوی مطالب جعلی بوده و خواننده 

را ترغیب به باز کردن پیوست های نامه می کند. 
در ادامه این اطالعیه آمده است: با بررسی های 
به عمــل آمده و همکاری دســتگاه های نظارتی 
مشخص شد پیوست های مذکور آلوده به نرم افزار 
جاسوســی بوده که اطالعات کاربــر خصوصاً در 
حوزه مالی شــامل شماره حساب، رمز عبور و... را 
به مکانی خارج از کشــور ارســال می کند که این 
امر می تواند باعث دســتبرد و برداشت غیرمجاز از 

حساب اشخاص شود.
حراســت مرکزی وزارت دادگستری از مردم 
خواســت از باز کردن پیوســت های هر نوع نامه 
 الکترونیکی ناشــناس جداً خــودداری کنند و در 
صورت نیاز با حراســت مرکزی این وزارتخانه به 

شماره 51-88926450 تماس بگیرند.

هشدار وزارت دادگستری به مردم 
درباره ایمیل های جاسوسی

عامالن قاچاق بیش از 5/5 کیلوگرم طالی 
مصنوع خارجی بــه 8 میلیارد و 430 میلیون 

ریال جریمه محکوم شدند.
بــه گزارش روابــط عمومــی اداره کل تعزیرات 
حکومتی استان تهران، بر اساس گزارش های پلیس 
فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره(، سه فقره پرونده 
به ظن قاچاق و به مقدار پنج کیلو و 745 گرم طالی 
مصنوع خارجی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان 
تهران ارســال و برای رسیدگی به شــعبه اول ویژه 
رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی 

شهرری ارجاع شد.
شعبه پس از رســیدگی و احراز تخلف، عالوه بر 
ضبط کاالی مکشوفه به نفع دولت، متهمان را جمعا 
به پرداخت 8 میلیــارد و 430 میلیون ریال جریمه 

نقدی در حق دولت محکوم کرد.

آذربایجان  در  مهاباد  انتظامی  فرمانده 
غربی با اشاره به اینکه گروگان اهل نوشهر 
پس از چهار روز اسارت در این شهرستان 
آزاد شد، گفت: گروگانگیر 29 ساله توسط 
ماموران نیروی انتظامی این شهرستان بدون 

درگیری دستگیر شد.
سرهنگ فتاح بابانژاد در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا در تشــریح این آدم ربایی اظهار کرد: این 
مرد 25 ساله از نوشهر ربوده شده و با خودروی 

شخصی گروگانگیر به مهاباد انتقال یافته بود.
وی بــه وصول خبری مبنــی بر حضور این 
گروگانگیر در این شهرستان اشاره کرد و افزود: 
پلیس شهرســتان مهاباد با انجــام فعالیت های 
اطالعاتی در کمترین زمان ممکن مکان نگهداری 
گروگان را شناسایی و این مرد نوشهری را بدون 

درگیری آزاد کرد.
ســرهنگ بابانژاد انگیزه ایــن آدم ربایی را 
اختالف حســاب در خرید و فروش اعالم کرد و 
ادامه داد: رباینده از خانواده گروگان 190 میلیون 
ریال به صورت انتقال کارت به کارت اخاذی کرده 
و یک میلیــارد و 800 میلیون ریال دیگر برای 

آزادی گروگان نوشهری مطالبه کرده بود.
وی گفــت: آزادی گــروگان و دســتگیری 
گروگانگیر بدون درگیری و با شگردهای پلیسی 
انجام شد و متهم به مراجع قضایی تحویل داده 

شد.

فرمانده انتظامی ایرانشهر در جنوب سیستان 
و بلوچستان گفت: عامالن قتل هشت نفر اعضای 
یک خانواده شناسایی شدند و کار اطالعاتی و 

عملیاتی برای دستگیری آنان آغاز شده است.
سرهنگ دوستعلی جلیلیان در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا با تشریح این حادثه گفت: صبح دوشنبه هنگامی 
که مامور بهداشت محلی برای دادن قطره فلج اطفال به 
منازل روستاییان در روستای نصر آباد آبادان ایرانشهر 
مراجعه کرده بود متوجه قتل یک نفر در محوطه منزلی 
شده و با نزدیک شدن به محل جنازه، با پیکر غرق به 
خون هشت نفر که قتل عام شده بودند، رو به رو شد.

وی افزود: از آنجایی که منازل روســتاییان دارای 
دیوار نیست مشاهده مقتوالن برای عابر پیاده به راحتی 
امکان پذیر است و به همین سبب فرد یادشده جنازه 

یکی از مقتوالن را مشاهده کرد.
وی ادامه داد: با تماس این مامور بهداشت محلی 

پلیس از موضوع قتل مطلع شد.
وی بیان داشــت: این حادثه در روستای نصرآباد 
آبادان از توابع بخش مرکزی در شهرســتان ایرانشهر 

به وقوع پیوست.
ســرهنگ جلیلیان گفت: صاحب خانه به همراه 
همســر و 2 فرزنــدش و خواهر صاحب خانه و ســه 

فرزندش به قتل رسیده اند.
فرمانده انتظامی ایرانشهر بیان کرد: عوامل اصلی 
شناسایی شده و تالش برای دستگیری آنان ادامه دارد.

وی افزود: در محل حادثه یک قبضه ســالح کلت 
کمری در کیف خواهر مقتول کشــف شده است اما 

مقتوالن با سالح کالشینکف به قتل رسیده اند.
وی گفت: هنوز انگیزه این جنایت مشخص نیست 
اما به احتمال زیاد موضوع اختالفات خانوادگی است.

سرهنگ جلیلیان خاطرنشان کرد: در این حادثه 
عبدالغفور دامنی همراه با همسر و 2 فرزندش و خواهر 

و سه خواهر زاده اش کشته شدند.

عامالن قتل عام خانواده ۸ نفره در ایرانشهر شناسایی شدند

با تشریح  معاون درمان وزارت بهداشــت 
جزییاتــی از علــت فوت آیت اهلل هاشــمی 
رفسنجانی، گفت: آقای هاشمی زمینه بیماری 

قلبی داشتند.
به گزارش مهر، محمد آقاجانی روز دوشــنبه در 
نشست خبری به تشریح جزییات علت فوت آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی پرداخت و گفت: ایشان روز  یکشنبه 
بطور ناگهانی دچار ایســت کامل قلبی می شوند که 
به دنبال آن بالفاصله به نزدیک ترین بیمارســتان که 

شهدای تجریش باشد، منتقل می شوند.
آقاجانی با اعالم اینکه این مشــکل راس ســاعت 
18 برای آقای هاشمی رفسنجانی رخ داده بود، گفت: 
بالفاصله در بیمارســتان شــهدای تجریش اقدامات 
درمانی توسط متخصص قلب، بیهوشی، طب اورژانس 
و پرســتاران زبده آغاز می شود که این اقدامات شامل 
عملیاتی احیا، ماساژ قلبی، تنفس مصنوعی و تزریق 

دارو برای برگشت ضربان عادی قلب بود.
وی با اعالم اینکه عملیات احیا به مدت 90 دقیقه 
ادامه داشت، افزود: متاســفانه هیچ کدام از اقدامات 
درمانی موثر نبود و ایشــان ساعت  19:30 یکشنبه 

 دار فانی را وداع گفتند.
معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به این سوال 
که آیا ایشان  پیش از این زمینه بیماری قلبی داشتند 
یا خیر، گفت: ایشان زمینه بیماری قلبی داشتند و در 
سنوات گذشته به طور مرتب توسط پزشکان و اطبای 
معتمد چک می شــدند.وی در خصوص اینکه آخرین 
چکاپ آقای هاشمی رفسنجانی چه موقع بوده است، 
گفت: چون من در تیم درمانی حضور نداشتم باید این 

سوال را از اطبای معتمد ایشان پرسید.
آقاجانی با تاکید بــر اینکه تمام اقدامات درمانی 
بطور کامل در بیمارستان شهدای تجریش انجام شده 
اســت، افزود: اگر در مرکز دیگری هم بودند اقداماتی 

غیر از آنچه برای ایشــان انجام شده بود نمی توانست 
انجام شود و وقتی وقفه کامل قلبی رخ می دهد معموال 

اقدامات درمانی موثر نمی افتد.
معاون درمان وزارت بهداشت در مورد تیم همراه 
پزشکی ایشــان گفت: آقای هاشمی رفسنجانی فقط 

در سفرهای شهرستان تیم پزشکی همراه داشتند.
در همین حال وزیر بهداشت نیز در حاشیه حضور 
هیئت دولــت در جماران، با بیان اینکه پرونده ای در 
خصوص رحلت آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی در کار 
نیست، گفت: جای هیچ گونه شبهه ای نبوده و دالیل 

فوت کامال واضح است.
قاضی زاده هاشــمی تاکید کرد: آقای هاشــمی 
خودشــان عالقه ای به داشــتن تیم پزشــکی همراه 
نداشــت، البته اگر تیم پزشکی هم همراه ایشان بود 
نمی توانستند کاری کنند چرا که ایشان دچار سکته و 

ایست قلبی شده بود.

معاون درمان وزارت بهداشت:

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
 زمینه بیماری قلبی داشتند

محکومیت عامالن قاچاق
 5 کیلو طالی خارجی 

به ۸00 میلیون تومان جریمه

گروگان نوشهری
 در مهاباد آزاد شد

کیلویی   440 مرد  پاکستانی«  »خان بابا 
برای رکوردشکنی  است که تالش می کند 

وزن خود را به 500 کیلوگرم برساند.
به گزارش العربیه، خان بابا پاکستانی مرد 24 
ساله ای است که  وزن وی هم اکنون 440 کیلوگرم 

مدیرکل پیش بینی و هشــدار سازمان 
تا هشت  پنج  از کاهش  هواشناسی کشور 
درجه ای هوا در شمال شرق کشور خبر داد.
احد وظیفه به تسنیم گفت:  طی امروز و دو  
روز آینده غالب مناطق کشور جوی آرام خواهند 

داشت و پدیده خاصی رخ نمی دهد.
وظیفه افزود:  امروز بارش های پراکنده باران 
با رعد و بــرق در کهگیلویه و بویراحمد، جنوب 

خوزستان و شمال فارس ایجاد می شود.

وی ادامه داد: با توجه به وزش باد و بارش های 
پراکنده باران، انتظار بهبود کیفیت هوا در اواخر 
امــروز و روز پنجشــنبه در اســتان تهران داده 

می شود.
مدیــرکل پیش بینــی و هشــدار ســازمان 
هواشناســی با بیان اینکــه طی  امروز  تا جمعه 
کاهش پنج تا هشت درجه ای دما در شمال شرق 
کشور پیش بینی می شود، گفت: امروز و فردا  نیز 
وزش باد در مناطق شــمال شرقی کشور به وقوع 

می پیوندد.وظیفه با اشــاره به اینکه خلیج فارس 
در روزهای پنجشــنبه و جمعه مواج خواهد بود، 
افزود: جنوب شــرق کشور نیز طی این مدت با 
افزایش ابر، وزش باد و رگبار مواجه خواهد شد.
تداوم غبار در 8 شهر کشور تا پایان هفته

همچنین سازمان هواشناسی کشور اعالم کرد:  
تا اواخر هفته جاری تداوم غبار در شهرهای بزرگ 
و صنعتــی به ویژه تبریز، ارومیــه، تهران، کرج، 

اصفهان، اراک، قم و مشهد انتظار می رود.

تداوم غبار در شهرهای بزرگ و صنعتی تا پایان هفته

شمال شرق کشور ۸ درجه سردتر می شود

رئیس مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران 
گفت: شهر را با 1500 دوربین نظارت تصویری 
کنترل می کنیم و 332 دستگاه دوربین ثبت 
تخلف سرعت نیز در بزرگراه ها نصب شده است.

بــه گزارش فارس، »ایلوش وزیــری« در بازدید 
اقبال شــاکری رئیس کمیته عمران شورای اسالمی 
شهر تهران از مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران، 
گفت: از سال 1370 ساختمان معاونت حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری تهران مراحل ساختش آغاز شد و 
در حال حاضر این ساختمان در برابر زلزله 9 ریشتری 

نیز مقاوم است.
وی افــزود: در مرکز کنترل ترافیک شــهرداری 
تهران شهر را با 1500 دوربین نظارت تصویری کنترل 
می کنیم و 332 دستگاه دوربین ثبت تخلف سرعت 

در بزرگراه ها نصب شده است.
رئیس مرکز کنترل ترافیک شــهرداری تهران با 
اشاره به اینکه 1480 کیلومتر فیبر نوری در کنترل 
ترافیک تهران استفاده شده است، گفت: 75 درصد 
معابر بزرگراهی و 65 درصد شریان ها با نظارت دوربین 

را تحت پوشش قرار داده  ایم.
وزیری افزود: 489 تقاطع با چراغ هوشمند کنترل 
می شود و 1317 چراغ هوشمند چشمک زن برقی نیز 
در سطح معابر نصب شده و در مجموع 5045 چراغ 

در تهران فعال است.
وی با تأکید بر اینکه 332 سامانه دوربین سرعت 
غیرمجاز در چهار محور شهر تهران فعال است،  گفت: 
تا پایان ســال دوربین های ثبت تخلف در کندروی 

آزادگان نیز نصب می شود.
رئیس مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران افزود: 
193 سامانه عبور از چراغ قرمز در شهر تهران فعال 
اســت. محدوده زوج و فرد را با 176 سامانه کنترل 
می کنیم و 219 سامانه نیز طرح ترافیک را به صورت 

هوشمند کنترل می کند.
وزیری بیان داشت: تعداد افرادی که وارد محدوده 
طرح ترافیک و زوج و فرد می شوند 20 درصد است که 
متشکل از خودروهای اورژانس و آتش نشانی نیز است.
وی افزود: بعضی  از افراد درخواســت جابه جایی 
دوربین ها را دارند که با توجه به اینکه نصب دوربین ها 

براساس مصوبه شــورای عالی ترافیک است امکان 
جابه جایی دوربین ها نیست.

رئیــس مرکز کنترل ترافیک شــهرداری تهران 
خاطرنشان کرد: اگر ماشینی بیشتر از یک ساعت در 
محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد باشد، سامانه برای 

هر ساعت اضافه کار جریمه اضافه می کند.
وزیری خاطرنشــان کرد: بعضی ها دوربین های 
ســطح شهر را شناســایی کردند و با نصب چسب و 
ریموت به دنبال آن هستند که تخلف خود را از دید 
پلیس مخفی کنند، ولی با اســتفاده از دستگاه های 
پیشرفته می توان نســبت به شناسایی این پالک ها 

اقدام کرد.
وی یادآور شد: سامانه پیامکی تخلفات در مرکز 
کنترل ترافیک شهرداری تهران فعال است و نسبت 

به اعالم ثبت تخلفات اقدام می شود.
رئیس مرکز کنترل ترافیک شــهرداری تهران با 
اشاره به اینکه با پلیس راهور تهران همکاری خوبی 
دارید،  گفت: تمامی دوربین های ثبت تخلفات تهران 

کاماًل فعال است.

قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه هیچ 
مورد انســانی از آنفلوانزای پرندگان در کشور 
نیســت، گفت: مرغ و تخم مرغ های مجوز دار 
مشکل ندارند اما شکار پرندگان مهاجر خطرناک 

است.
بــه گزارش ایرنا، ایرج حریرچی روز دوشــنبه در 
نشســت خبری، افزود: موضوع آنفلوانزای پرندگان و 
احتمال انتقال انسانی آن موضوع بسیار مهمی است 
که ستاد کنترل بین بخشی آن به ریاست معاون اول 

ریاست جمهوری تشکیل شده است.
حریرچی افزود: بی توجهی به این موضوع عوارض 

انسانی اقتصادی و زیست محیطی دارد.
وی درباره تعرفه های پزشــکی ســال 96 گفت: 
هنوز میزان رشــد تعرفه های پزشــکی در سال 96 
مشخص نیســت، البته وزارت بهداشت فقط یکی از 
پیشنهاد دهندگان تعرفه های پزشکی است و از 9 رأی 

شورای عالی بیمه فقط یک رأی را دارد.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: رشد تعرفه های 

پزشــکی در سال 93 بر اســاس طرح تحول سالمت 
درســت بوده و تصمیمی اســت که همچنان وزارت 
بهداشت از آن دفاع می کند، زیرا باعث هزاران میلیارد 
تومان صرفه جویی شــده است و میزان دریافتی های 
غیر قانونی و زیرمیزی ها به حدود صفر درصد رسیده 
اســت.حریرچی درباره محدودیــت فعالیت همزمان 
پزشــکان در بخش دولتی و خصوصی مطابق برنامه 
ششم، گفت: علت اینکه پزشکان بخش دولتی تمایل 
دارند در بخش خصوصی نیز کار کنند، فاصله محسوس 
تعرفه در بخش دولتی و خصوصی و درآمد بیشتر آنان 
در بخش خصوصی است که البته در گذشته زیرمیزی 
هم وجود داشته است. عالوه بر آن در بخش خصوصی 
مالیــات به دقت اخذ نمی شــود در حالی که مالیات 

پزشکان در بخش دولتی خیلی دقیق اخذ می شود.
وی افزود: با توجه به این مسائل با وجود اینکه در 
قانون برنامه چهارم و پنجم نیز ممنوعیت کار همزمان 
پزشکان در بخش دولتی و خصوصی با جدیت کمتر 
وجود داشت، سه وزیر نتوانستند با توجه به مسائل و 

واقعیت های کشور این قانون را اجرا کنند، اکنون نیز 
با وجودی که تعداد پزشکان تمام وقت در بخش دولتی 
در دولت یازدهم از 17 درصد به 50 درصد رســیده 
است، شمول این قانون برای همه پزشکان در کشور 

ممکن نیست.
تداوم ممنوعیت شکار پرندگان وحشی تا رفع 

کامل خطر آنفلوانزا
معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیســتی 
سازمان حفاظت محیط زیســت از تداوم ممنوعیت 
شــکار پرندگان وحشی تا رفع کامل خطر آنفلوانزای 

فوق حاد پرندگان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، فرهاد 
دبیری با ارسال نامه ای خطاب به مدیران کل حفاظت 
محیط زیست اســتان های کشور از تداوم ممنوعیت 
شــکار پرندگان وحشی تا رفع کامل خطر آنفلوانزای 
فــوق حاد پرندگان خبــر داد و گفت: این ممنوعیت 
پروانه های صادر شده قبلی در مورد شکار و زنده گیری 

پرندگان وحشی را نیز شامل می شود.

رئیس مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران:

۱۵۰۰ دوربین ترافیک شهر را کنترل می کنند

مرغ و تخم مرغ های مجاز مشکل ندارند

هیچ مورد انسانی آنفلوانزای پرندگان در کشور نیست

استان  انتظامی  فرماندهی  جانشــین 
خراســان شــمالی از انهدام یــک باند 
کالهبرداری پیش فروش واحدهای مسکونی 
و دســتگیری چهار نفر متهم خبر داد و 
گفت: حجم کالهبرداری این افراد تاکنون 

به 12 میلیارد و 500 میلیون ریال می رسد.
احمد قرایی اظهار کرد: پیرو شکایت یکی از 
شهروندان استان مبنی بر فعالیت فردی در زمینه 
پیش فروش خانه و خودرو، موضوع در دستور کار 

مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: ســرکرده کالهبرداران با زیرکی و 
سوءاستفاده از خالءهای قانونی، کالهبرداری های 
خود را قانونی جلوه می داد که این موضوع باعث 
شــد تا هیچ مدرکی علیه آنان در اختیار مراجع 

قضایی قرار نگیرد.
وی افــزود: مأمــوران اداره مبارزه با جعل و 
کالهبرداری پلیس آگاهی اســتان موفق شدند 
دالیل، مدارک و مستندات کافی علیه سرکرده 
اصلی جمع آوری کرده و با تحت نظر قرار دادن 
محل سکونت و اختفای نامبرده، در یک عملیات 

غافلگیرانه متهم را دستگیر کنند.
وی با اشــاره به اینکه در ایــن زمینه چهار 
متهم دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: متهمان 
در بازجویی های انجام شــده به بزه انتسابی خود 

اعتراف و روانه زندان شدند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان خراسان 
شــمالی خاطرنشان کرد: ســرکرده باند با قرار 
وثیقه 10 میلیارد ریالی و دو نفر دیگر نیز روانه 

زندان شدند. 

کالهبرداری میلیاردی
 با  پیش فروش واحدهای 

مسکونی

وزارت آموزش و پرورش امارات دستور داده 
نام »خلیج فارس« از کتاب های درسی این کشور 

حذف شود.
بــه گزارش گروه اجتماعی فانوس، امارات متحده 
عربی دستور داده نام »خلیج فارس« از کتاب های درسی 

این کشور حذف و به جای آن واژه مجعول »خلیج عربی« جایگزین شود. 
روزنامه »امارات الیوم« گزارش داده وزارت آموزش و پرورش امارات بعد 
از دریافت شــکایت هایی مبنی بر این که در کتاب های درسی از واژه »خلیج 
فارس« برای آبراه میان ایران و شبه جزیره عربستان استفاده شده این دستور 

را صادر کرده است. 
وزارت آموزش و پرورش امارات گفته کتاب درسی کالس چهارم دبستان 
که در آن نقشــه ای به نام خلیج فارس وجود دارد، در نسخه های آتی اصالح 

خواهد شد. 
اقدام امارات در حالی است که تمام سازمان های بین المللی از نام »خلیج 
فارس« برای این آبراه استفاده می کنند. سازمان آب  نگاری بین المللی هم نام 

خلیج فارس را برای آن به کار می برد.

مادربزرگ 83 ســاله آرژانتینی برای 
تحقق رؤیای خود و تبدیل شدن به ستاره 

شدن تالش می کند.
بر اســاس گزارش خبرگزاری فرانسه، »آنا 
اوباریو د پریرا اروال«، ســال 1949 میالدی و به 

خواسته همسرش دست از بازی تنیس کشید و به مدت 20 سال به 
تربیت 10 فرزند خود پرداخت.

اما او از 40 ســالگی بازی تنیس را از سر گرفت و در 60 سالگی 
و در پی مرگ همسرش بار دیگر به   طور جدی وارد این عرصه شد.

مادربزرگ آرژانتینی باالخره در رقابت های تنیس باالی 80 سال 
به پیروزی رسید.

پســربچه هندی که به علت غیرعادی 
بودن اندازه سر خود مورد تمسخر اطرافیان 
پزشکان جراحی  به کمک  می گرفت،  قرار 

شد.
بــه گزارش فارس،  این پســربچه هندی که 

به  ابتال  دلیــل  به 
نوعی بیماری نادر، 
دنیا  سر  بزرگترین 
را دارد، بــه  تازگی 
تحت عمل جراحی 
قــرار گرفتــه و به 
کمک پزشکان سر 
وی تــا حد زیادی 
کوچک تــر شــده 

است. 
ایــن کــودک 
هنــدی به بیماری 
دچار  هیدروسفالی 
است و جمجمه اش 
بــه دلیــل تجمع 

مایعات اندازه غیرطبیعی دارد.
به گفته پزشــکان حدود 5/5 لیتر مایعات اطراف مغز این کودک 

را فرا گرفته بود. 
صاحب بزرگ ترین سر دنیا که 7 ماهه است، به کمک پزشکان رو 
به بهبود است و قطر سر وی از 96 به 70 سانتی متر کاهش یافته است. 
این نوزاد از 20 نوامبر در بیمارستان بستری بود و تاکنون 3/7 لیتر 
از مایعات درون سر وی تخلیه شده است. عملکردهای شناختی این 
کــودک بعد از عمل جراحی بهبود قابل توجهی پیدا کرده و وضعیت 
جسمی خوبی نیز دارد. به گفته پزشکان، این کودک مراحل بهبودی 

بعد از جراحی را می گذراند. 
هیدروســفالی در کودکان زیر 2 سال به  دلیل باز بودن درزهای 
استخوان جمجمه منجر به بزرگ شدن غیرطبیعی جمجمه می شود، 
ولی در بزرگساالن با اختالل در راه رفتن و حافظه نمود پیدا می کند. 
همچنین  هیدروسفالی در کودکان بیشتر به  علت ناهنجاری مادرزادی، 
تنگــی در مجرای مغزی یا خونریــزی و عفونت نوزادی داخل بطنی 

پدید می آید.

است و برای رسیدن به رکورد جهانی و کسب عنوان قهرمانی در کشتی 
آزاد جهان، در تالش برای رساندن وزن خود به 500 کیلو گرم است.
وی دربــاره میزان خورد و خوراکش گفت: در یک وعده، 2 کیلو 
گوشت قرمز یا مرغ همراه با برنج، نان، میوه و یک لیتر شیر می خورم! 

و در مجموع 10 هزار کالری دریافت می کنم.
او روزانه چهار مرغ و 36 تخم مرغ می خورد.

خان بابا پاکســتانی می گوید: می توانم تراکتور را با یک دست نگه 
دارم و روزانه سه ساعت ورزش می کنم.

وی از کودکی اضافه وزن داشته اما از 18 سالگی به طور غیرعادی 
رشد کرده است، به طوری که  هم اکنون در 24 سالگی وزنش به 440 

کیلوگرم رسیده است.
خان بابا در حال حاضر با مشکل خرید لباس و رفت و آمد مواجه 
اســت. با وجود این که برخی می گویند وی به دلیل ســنگین وزنی 
مریض است و نمی تواند در مسابقه کشتی آزاد شرکت کند، خان بابا 
این ســخنان را تکذیب کرده و بر عالقه خود برای شــرکت در این 

مسابقات تاکید کرده است.


