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 در راه بازار!

یک مادر 16 ساله بچه تازه به دنیا آمده اش را از 
پنجره به بیرون پرتاب کرد و کشت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این دختر 16 ساله 
روز جمعه در شــهر اوماها به جرم پرتاب کردن بچه تازه 

به دنیا آمده اش از پنجره بازداشت شد.
نیروهای پلیس در گزارش های خود نوشــته اند »که 
آنتونیا لوپز« 16 ســاله روز جمعه بچه ای به دنیا آورد و چند ســاعت بعد او را از 
پنجره به بیرون پرتاب کرد. به گزارش دیلی میل، این مادر 16 ساله چند ساعت 
بعد از اینکه بچه را از پنجره به بیرون پرتاب کرد، پستی در فیس بوک به اشتراک 

گذاشت و نوشت مادر بودن کار سختی است.
مادر 16 ساله بعد از به اشتراک گذاشتن این پست در صفحه شخصی، به مادر 
خود اطالع داد و مادر لوپز هم بچه کوچک را در چمن جلوی خانه خود پیدا کرد.
بعد از رسیدن نیروهای اورژانس، آن ها نتوانستند بچه را نجات دهند و نیروهای 
پلیس هم مادر 16 ساله را ابتدا به بیمارستان و سپس به جرم آزار کودک منجر 

به قتل، به اداره پلیس منتقل کردند.

در جریان برگزاری یک کنسرت، درگیری میان 
تماشاگران و محافظان یک خواننده لس آنجلسی در 
شهر کلن آلمان، دست کم 29 زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش فارس، رســانه های آلمانی روز سه شنبه از 
درگیری پس از برگزاری کنسرت یک خواننده لس آنجلسی 

در شهر کلن آلمان خبر دادند. به نوشته پایگاه »اکسپرس« در جریان این حادثه، 
ده ها نفر از حاضران با نیروهای امنیتی و محافظان این خواننده درگیر شده اند.

رسانه های محلی می گویند در این درگیری دست کم 29 نفر زخمی شده اند. 
پلیس 18 نفر از حاضران در این کنسرت را به دلیل شرکت در درگیری ها و استفاده 
از سالح سرد، بازداشت کرده است. جراحت دست کم یک نفر از مجروحان جدی 
گزارش شــده است. این حادثه ساعت 23 دوشنبه شب در هتل »ماریتیم« کلن 
رخ داده و درگیری آن قدر شــدید بوده که به نوشــته روزنامه بیلد 6 ساعت طول 

کشیده تا پلیس اوضاع را آرام کند.
یک مأمور پلیس به رسانه های آلمانی گفته است که چنین درگیری در کلن 
کم ســابقه بوده است. وی گفت: »آن قدر اوضاع به هم ریخته بود که جمع کردن 
درگیری ها تا 5 صبح طول کشــید.« همزمان با این حادثه، در یک باشگاه شبانه 
در نزدیکی این هتل هم درگیری رخ داده است. به گفته پلیس، این درگیری هم 
بین محافظان و تماشــاگرانی رخ داده که پیشــتر در مراسم هتل ماریتیم حضور 
داشــته اند. هنوز مشــخص نیست که این حادثه به هم مربوط بوده اند یا نه. چهار 
نفر از محافظان پس از این درگیری بازداشــت شده اند. مسئوالن هتل ماریتیم از 
اظهار نظر در این رابطه خودداری کرده اند. هنوز از حجم خســارات وارده به این 

هتل خبری منتشر نشده است.

با مضراتی که سوسیس و کالباس ها دارند همه 
مردم جهان در تالش هســتند تا با محدود کردن 
این خوراکی از برنامه غذایی خود به سالمتی شان 

کمک کنند.
به گزارش فارس قصاب گیاه خواری توانسته با کمک 

سبزیجات، سوسیسی طبخ کند که شبیه به گوشت است و همان طعم سوسیس 
را می دهد اما در واقع از سبزیجات تهیه شده است.

این قصاب گیاهخوار که در شمال شرقی آمریکا و در ایالت مینیاپولیس زندگی 
می کند معتقد است غذای ابداعی او در نوع خود در جهان جزء اولین ها محسوب 

می شود که طرفداران بسیار زیادی دارد.
این ساندویچ که با گوشت گیاهی آماده شده به علت رضایت تمام مشتری هایش 

نامزد جایزه بهترین غذا در آمریکا است.

تیم پزشکی داعش اعضای بدن خارج شده از 
شهروندان بازداشت شــده در موصل را به ترکیه 

قاچاق می کند.
به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک روسیه، پزشکان 
داعشی اعضای بدن انسانها را در موصل به سرقت می برند. 
این گروه تروریستی، اعضای بدن سرقت شده را از طریق 

تلعفر به استان رقه سوریه و پس از آن به ترکیه قاچاق می کند.
اسپوتنیک به نقل از منبعی تأکید کرد که داعش همه اعضای بدن را به فروش 
می رساند. و هر کلیه را 5 میلیون دینار عراقی )تقریبا معادل 4 هزار دالر آمریکا( 
می فروشد. پیش از این نیز یک منبع محلی در موصل در 12 سپتامبر 2015 به 
اسپوتنیک اعالم کرده بود که داعش نخستین مرکز فروش اعضای بدن را در این 
شهر افتتاح کرده است و این اعضای بدن از شهروندان بازداشت شده خارج می شود.
به گفته این منبع، داعش بیشتر عملیات قاچاق اعضای بدن را با کمک باندهای 
مافیایی در ترکیه انجام می دهد. اسپوتنیک در سپتامبر گذشته اعالم کرد که داعش 
11 کودک را از شهرستان القائم در غرب االنبار ربود و پس از مدتی خانواده های شان 

اجساد این کودکان را در حالی یافتند که اعضای بدنشان به سرقت رفته بود.

برنامه محافل و مساجد

بیت الزهرا، آشتیانی، خیابان ولی عصر، پل امیربهادر کوچه 28
- مراســم عزاداری شهادت امام حسین)ع( با حضور جامعه مداحان 

تهران شب های سه شنبه،
- جمعه ساعت 11 تا 1 عصر

فرمانده نیروی انتظامی گفت: اگر نیروهای تکفیری 
به مرز کشور نزدیک شوند با پاسخ قاطع نیروهای نظامی 

و انتظامی روبرو خواهند شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار حسین اشتری 
در هفتمین نشســت نیروی انتظامی که دیروز در هتل هما و 
با حضور ســفرا و کارداران مستقر در تهران برگزار شد، اظهار 
داشــت: با اقتدار و تالش نیروهای نظامــی و انتظامی گروه 
های تکفیری و ضد انقالب تالشــی برای نزدیک شدن به مرز 

کشور را ندارند.
سردار اشتری تاکید کرد: در سراسر این کشور و با مشارکت 
مردم، امروزه جمهوری اسالمی  ایران از امنیتی فراگیر و پایدار 

برخوردار است.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی به عنوان سازمانی وسیع و 
با ماموریت های متنوع نظیر امنیت، تامین آســایش عمومی، 
ارائه خدمات اجتماعی گوناگون، حراست از اماکن، تاسیسات 
و تجهیزات حیاتی کشور و فراهم کردن امنیت شخصیت های 
داخلی و خارجی کشور توانسته امنیت شایسته ای را تامین کند.
فرمانده نیروی انتظامی افزود: حفاظت از هشــت هزار و 
700 کیلومتر مرز آبی و خاکی کشور، اجرای قوانین راهنمایی 
و رانندگی، انتظام بخشی به ترافیک و تامین امنیت 220 هزار 
کیلومتر جــاده با بهره گیری از نیروهای متخصص، متعهد و 
دانشمدار با وجود خرابکاری ها و ناامنی های موجود در برخی 
کشورهای همسایه، امنیت شایسته ای را در سطح کشورمان 

فراهم کرده است.
سردار اشتری بیان داشت: گرچه ناامنی در سایر کشورها 
به وضوح قابل مشاهده است، اما دستگاه های امنیتی و نظامی 
توانسته اند در برابر خطرات و چالش ها، مردم را به طور نسبی 

حمایت کنند.
وی ادامه داد: اگر نیروهای تکفیری به مرز کشور نزدیک 
شوند با پاسخ قاطع نیروهای نظامی و انتظامی روبرو می شوند و 
شهادت نیروها گواه جان فشانی و از خود گذشتگی ما و خنثی 

کردن توطئه های دشمن است.

استرداد 80 نفر از مجرمان  به کشور
فرمانده نیروی انتظامی در خصوص  استرداد مجرمان گفت: 
امسال 80 نفر از مجرمان ایرانی که به سایر کشورها فرار کرده 
بودند شناسایی  و با کمک پلیس بین الملل 17 نفر از آنان به 
کشور بازگشتند و استرداد مابقی نیز در اولین فرصت صورت 
خواهد گرفت. اشــتری افزود: با کشورها به جز  چند   کشوری 
که استرداد مجرمان را سیاسی می پندارند، تعامل خوبی داریم.

وی درخصوص دیدار فرماندهان ناجا با رهبر معظم انقالب 
بیان داشت: شرف یابی  خدمت مقام معظم رهبری برای بنده 
و فرماندهــان نیروی انتظامی توفیقی بود، ایشــان بر تقویت 
کالنتری ها و به روز شــدن امکانات و تجهیــزات آنها تاکید 
داشــته و کالنتری ها را پیشانی نظام معرفی کردند. فرمانده 
نیروی انتظامی افزود: امیدواریم بتوانیم منویات رهبری را به 
صورت منظم عملیاتی کرده و نتیجه را تا پایان سال به ایشان 

اعالم کنیم.

خنثی شدن توطئه گروههای تروریستی 
فرمانده نیروی انتظامی درباره مقابله با گروه های تروریستی 
در مرزهای کشورمان بیان داشت: در مرز کرمانشاه از وضعیت 
خوبی برخورداریم، یگان های پلیس، مرزبانی، سپاه و ارتش  در 
مرزها حضور مقتدرانه ای دارند و روز سه شنبه که عده ای از 
افراد عضو گروه های تروریستی قصد حمله به کشور را داشتند؛ 

توطئه شان خنثی و عده ای از آنها نیز به هالکت رسیدند.
فرمانده ناجا تاکید کرد: اگر اقدامات و کمک ایران و روسیه 
به درخواست سوریه و عراق نبود، شاهد حضور گروهک های 

تروریستی در همه کشورها بودیم.
اشتری گفت: عزم جدی بین المللی برای مبارزه با تروریسم 

وجود ندارد و این بال دامن گیر مسبب آنها خواهد شد.
وی از سفرا و نمایندگان سیاسی مستقر در ایران خواست 
که برای برقراری ارتباط پلیســی میان کشــور متبوع خود با 

ایران تالش کنند.

فرمانده ناجا گفت: ایران آمادگی خود را برای گســترش 
روابط پلیســی با کشورهای جهان به ویژه کشورهای شرکت 

کننده در این نشست اعالم می کند.
کشف ساالنه بیش از 500 تن مواد مخدر در کشور 

سردار اشتری در ادامه گفت: قاچاق انسان را جزء جرایم 
سازمان یافته می دانیم و در کشورمان بسیاری از باندهای قاچاق 

انسان را شناسایی کرده و برخوردهای الزم را انجام داده ایم.
وی افزود: با کشورهایی که قاچاق در آنها صورت می گیرد 
تعامل خوبی داریم و امیدواریم با  این تعامل دوجانبه باندهای 

قاچاق انسان را ریشه کن کنیم.
اشــتری بیان داشت: ساالنه بیش از 500 تن از انواع مواد 
مخدر توسط ناجا در کشور کشف می شود که اغلب در مرزهای 

کشور این اتفاق رخ می دهد.
وی ادامه داد: ضمن کشــف 322 تن انواع مواد مخدر  در 
 6  ماهه امســال، در جمع آوری  معتادان متجاهر 31 درصد 

رشد داشته ایم.
کاهش تلفات رانندگی

سردار اشتری با بیان اینکه پلیس راهور در حوزه فرهنگ 
سازی فعالیت چشم گیری داشته است، افزود: با وجود صدور 
900 هزار گواهینامه جدید، افزایش ســفرها، مصرف سوخت 
و افزایش 38 درصدی وسائل نقلیه، با کاهش تلفات رانندگی 

مواجه بوده ایم.
فرمانده نیــروی انتظامی با بیان اینکه کشــف محموله 
کاالهــای قاچاق با رویکرد پرونده هــای باندی افزایش قابل 
توجهی داشته است،گفت: کشــفیات کاالی قاچاق طی این 

مدت با افزایش 40 درصدی مواجه شده است.
کشف بیش از 70 درصد جرایم در فضای سایبری

وی تصریح کرد: پلیس تازه تاسیس فتا به خوبی توانسته 
خطــرات این حوزه را کاهــش و بیش از 70 درصد جرایم  را 

کشف کند.
سردار اشتری افزود: اقدامات پلیس فتا در حوزه جرایم با 

68 درصد رشد وقوع مواجه بوده است.

سردار اشتری: در صورت نزدیک شدن به مرزهای کشور 
پاسخ ما به تکفیری ها قاطعانه خواهد بود

بهداشــت گفت: کاهش شدید  قائم مقام وزارت 
قیمت نفت و طوالنی شــدن رسیدن به توافق برجام و 
رفع تحریم ها از موانع ایجاد شده در اجرای بسته های 

طرح تحول سالمت بود.
به گزارش فارس، ایرج حریرچی در پاسخ به نقدهای صورت 
گرفته به ارائه 8 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه به بیمه سالمت 
گفت: در طرح تحول ســالمت؛ دولت، وزارت رفاه و بیمه های 

تحت پوشش آن اقدامات مهمی انجام داده اند.
حریرچی افزود: بیمه سالمت ایرانیان در یکی از مهم ترین 
اقدامات توانست 11 میلیون دفترچه جدید برای کلیه خدمات 
بستری و سرپایی صادر کند که طبق اعالم این سازمان بیشتر 
خانواده های محروم، کم درآمد و با درآمد کمتر از یک میلیون 

تومان را شامل شده است.
وی با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته هزینه های زیادی 
را در پی دارد، گفت: به عنوان مثال بیمه شدگان افراد جدیدی 
هستند که تقریباً 15% جمعیت کشور را تشکیل می دهند و 
ساالنه حدود 3 هزار و 600 میلیارد تومان هزینه الزم است تا 

آنها بتوانند از دفترچه خود استفاده کنند.
قائم مقام وزارت بهداشت تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات 
سازمان بیمه سالمت همراه با بیمه های دیگر که هزینه های قابل 
توجهی دربرداشت، تحت پوشش قرار دادن خدماتی به شمار 
می رود که قباًل بیمه شــده بود یا باید تحت پوشش بیمه قرار 

می گرفت اما به دالیل مختلف این اتفاق نیفتاده بود.
وی تأکید کرد: مجموع این موارد هزینه های سازمان بیمه 
سالمت ایرانیان را افزایش داده است و برخالف ادعاها، اصالح 

تعرفه های پزشکی جزء اصلی و مهم افزایش هزینه های بیمه 
سالمت ایرانیان نیست.

حریرچی بیان داشت: با بررسی اقدامات انجام شده مبنی 
بر ارائه خدمات جدید بیمه و تحت پوشــش قرار دادن آن یا 
اصالح تعرفه ها در شــورای عالی بیمه که با پیشنهاد مشترک 
دبیرخانه این شــورا و وزارت بهداشت و تصویب دولت انجام 
شد، آیا هزینه های مرتبط باید پرداخت شود یا نه؟ آیا می شود 

تعدادی را بیمه کرده اما هزینه های آن را پرداخت نکنیم؟
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به 8 هزار میلیارد تومان 
اوراق قرضه اختصاص یافته به بیمه سالمت گفت: این هزینه بر 
همین مبنا پیش بینی شده که در روند اختصاص بودجه  کشور 

امر عادی و کاماًل متداول است.
طوالنی شدن برجام و رفع تحریم ها از دالیل

 اجرا نشدن کامل طرح تحول 
حریرچی، در پاسخ به سؤالی مبنی بر دلیل اجرایی نشدن 
کامل طرح تحول سالمت تصریح کرد: از موانع ایجاد شده در 
اجرای بسته های طرح تحول سالمت، کاهش شدید قیمت نفت 
در پائیز 1393 بود، از طرفی طوالنی شــدن رسیدن به توافق 
برجام و رفع تحریم ها نیز از دیگر عواملی اســت که باعث شد 

منابع دولت با محدودیت مواجه شود.
وی افزود: البته کسانی هم بودند که از درون نظام سالمت 
انتقــادات تندی علیه طرح تحول کردند که شــاید بعضی از 
سیاســت گذاران خصوصاً در رده میانی را در تخصیص منابع، 
دچار تردید و تأخیر کرد که باعث کاهش اعتبار شد و امیدواریم 
با دستورات ریاست جمهوری و حمایت مجلس برطرف شود.

نماینده مردم ایــذه و باغملک در مجلس گفت: 
رئیس سازمان محیط زیست انگیزه  و توان حل مشکل 

گرد و غبار را ندارد.
هدایت الــه خادمــی در گفت و گو با فارس با اشــاره به 
مشــکالتی که برای مردم خوزستان به واسطه تشدید گرد 
و غبار ایجاد شــده است، گفت: میزان گرد و غبار در هوای 
استان های جنوبی کشور یک روز با وزش باد کم می شود و 
روز دیگر به دلیل افزایش شدید گرد و غبار مردم نمی توانند 
نفس بکشند. به گونه ای که همین چند روز گذشته نیز دو 

روز مدارس به دلیل این مشکل تعطیل شدند.
خادمی ادامه داد: گرد و غبار مشکل امروز و دیروز نیست 
و به دلیل عدم رسیدگی به مسائل محیط زیست این معضل 
گریبانگیر مردم شده است، این مردم هستند که باید هزینه 
آن را بپردازند و به ده ها و صدها نوع بیماری مختلف مبتال 
شــده اند، از ســوی دیگر بروز گرد و غبار راندمان را در یک 
شــهر بزرگ که مرکز تولید ثروت در ایران است را به شدت 

پایین می آورد.
وی افزود: در طول سال معموالً چندین روز در اهواز به 
دلیــل آلودگی هوا و ریزگردها همه جا به حالت تعطیل در 
می آید آن هم در کشــوری مانند ما که در وضعیت معمولی 

سهم کارایی و بهره وری ما پایین است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: علت اول و آخر بروز گرد 
و غبار در آن طرف مرزها نیست بسیاری از منابع گرد و غبار 
در داخل کشور خودمان است، بدون کارهای کارشناسی در 
طبیعت دست کاری کردیم و به محیط زیست صدمه زدیم 

و اقداماتی را انجام دادیم که خشــم طبیعت گریبانگیرمان 
شده است.

وی اظهار داشــت: تاالب ها از بیــن رفته اند، درختان 
قطع شدند، نخل ها از بین رفتند و هزاران مشکل دیگر، در 
بخش های نفتی نیز صدها نوع مواد شــیمیایی وارد چرخه 
زندگی مردم و خاک می شود که با وزش باد تبدیل به ریزگرد 
می شوند و صدها مواد شیمیایی را مردم استنشاق می کنند.

خادمی اظهار داشت: اگر توان و ظرفیت و انگیزه ای وجود 
داشــت، محیط زیست دست هر فرد دیگری بود هم اکنون 
وضعیت بســیار بهتر از آن چیزی بود که هم اکنون شاهد 
هستیم اما نه انگیزه ای هست و نه توانی. بنده مطمئن هستم 
اگر گرد و غبار به تهران می رسید مسئوالن کاری می کردند.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس افزود: متأسفانه 
محیط زیست و رئیس سازمان محیط زیست تنها روز را شب 
می کنند، این سازمان واقعاً توانایی حل مشکل را ندارد و باید 

تمام سازمان های مرتبط برای حل آن اقدام کنند.
وی تصریح کرد: مذاکره با خانم ابتکار هم نتیجه ای ندارد. 
در ســفری که دو ماه گذشته رئیس محیط زیست به اهواز 
داشت ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس تصمیم گرفتیم 
به عنوان اعتراض مالقاتی با او نداشته باشیم که چرا تا کنون 

هیچ اقدامی برای این منطقه انجام نداده اند.
خادمی اظهار داشــت: کار را باید دست کسانی داد که 
توانایی و انگیزه انجام کار را داشــته باشــند شاید اگر مرکز 
محیط زیست به اهواز منتقل می شد تهران نشینان مشکالت 

مردم را درک می کردند.

قائم مقام وزارت بهداشت مطرح کرد

طوالنی شدن برجام و رفع تحریم ها 
دلیل اجرا نشدن کامل طرح تحول سالمت

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس:

ابتکار انگیزه و توان
 حل مشکل گرد و غبار را ندارد

توقیف 3 میلیارد و 500 میلیون ریال لوازم خانگی قاچاق
اصفهان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان »شــهرضا« از کشف 
و توقیف یک محموله لوازم خانگی قاچاق به ارزش ســه میلیارد و 500 میلیون 
ریال خبر داد. سرهنگ »حمید امیرخانی« گفت: مأموران انتظامی ایستگاه ایست 
و بازرســی شهید »امامی« شهرستان »شهرضا« حین کنترل خودروهای عبوری 
به یک دســتگاه کامیون کشنده کانتینردار 40 فوت که از جنوب کشور به سمت 
تهران در حرکت بود مشکوک و آن را متوقف کردند و در بازرسی از این خودرو، 
یک محموله انواع لوازم خانگی قاچاق فاقد هرگونه مدارک معتبر گمرکی کشــف 
شد که ارزش این محموله توسط کارشناسان مربوطه سه میلیارد و 500 میلیون 
ریال اعالم شده است. وی افزود: راننده خودرو دستگیر و برای سیر مراحل قانونی 

به مراجع قضائی تحویل داده شد.
کشف میلیاردی کاالی قاچاق

شــهرکرد- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از 
کشف محموله یک میلیارد ریالی کاالی قاچاق در محور »لردگان- بروجن« خبر داد.
سرتیپ پاسدار غالمعباس غالمزاده افزود: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان 
لردگان طی عملیات ایست و بازرسی در محور لردگان- بروجن سه دستگاه سواری 
حامل کاال را توقیف کردند که در بازرسی از این خودرو ها چهار هزار و 932 عدد 
مواد خوراکی، دو هزار و 57 عدد انواع نوشــیدنی، 403 عدد لوازم خانگی، 400 
کیلوگرم بادام هندی و 243 جفت کفش اسپورت فاقد مدارک گمرکی به ارزش 

یک میلیارد ریال کشف و چهار نفر نیز در این راستا دستگیر شدند.
مرگ اعضای یک خانواده در حادثه رانندگی

زنجان – ایرنا: برخورد دو دســتگاه خودرو پراید و رونیز در ماهنشان زنجان، 
چهار سرنشین پراید شامل والدین و دو فرزندشان را در دم به کام مرگ فرستاد.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی علوم پزشکی 
استان زنجان گفت: سرنشینان خودرو پراید که یک مرد 36 ساله )راننده(، زن 34 
ساله و دو دختر 13 ساله و یک ساله بودند قبل از رسیدن اورژانس بر اثر صدمات 
وارده جان باختند و راننده خودرو رونیز هم به بیمارستان رازی ماهنشان منتقل شد.
به گفته رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان، این حادثه به علت 

تجاوز به چپ خودرو پراید اتفاق افتاد .
مرگ 4 نفر در تصادف

کرمان- فارس: رئیس پلیس راه کرمان گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه سواری 
پیــکان با مینی بوس هیوندا در محور جوپار - بهرامجرد چهار نفر جان خود را از 
دست دادند. یوسف نجفی افزود: در این حادثه راننده 75 ساله و سه سرنشین 60 

، 81 و 62 ساله سواری پیکان در دم جان خود را از دست دادند.
وی علت حادثه را تجاوز به چپ سواری پیکان اعالم کرد.

واژگونی اتوبوس با 20 مجروح
یاســوج- ایرنا: مدیر عامل جمعیت هالل احمر کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
واژگونی یک دستگاه اتوبوس مســافربری در جاده یاسوج - اصفهان 20 مجروح 
بر جای گذاشــت. ســید امان اله جهان بین افزود: این اتوبوس مسافربری شهری 
حامل بانوان بسیجی شرکت کننده در کنگره شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد، 
از یاســوج به سمت روستای میرآباد و کریک شهرستان دنا در حرکت بود که در 

منطقه تلگاه و در 10 کیلومتری یاسوج دچار سانحه شد.
ریزش معدن جان 2 کارگر را گرفت

بردسکن- فارس: رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان بردسکن 
از فــوت دو کارگــر معدن بر اثر ریزش تونل در حال حفاری در معدن ده زمان در 
جنوب بردسکن خبر داد. برات علی نیا افزود: در این حادثه بر اثر ضربات وارده ناشی 
از عملیات حفاری ناگهان قسمتی از تونل ریزش کرد و دو کارگر که داخل تونل 

مشغول کار بودند زیر آوار قرار گرفته وجان خود را از دست دادند.
دستگیری 14 سارق مسلح

چابهار- ایرنا: فرمانده انتظامی شهرستان چابهار گفت: 14 سارق حرفه ای عضو 
3 باند بزرگ و پرخطر مسلحانه با پنج قبضه سالح، مهمات جنگی و انواع سالح 
سرد با تالش ماموران انتظامی در چابهار دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ محمد نوربخش افزود: یکی از سه باند دستگیر شده سابقه همکاری 
با گروهک های تروریســتی معاند نظام جمهوری اسالمی را دارد که اعضای آن به 
23 فقره سرقت های مسلحانه خودرو و موتورسیکلت و سرقت مسلحانه به عنف، 

زورگیری و آدم ربایی مسلحانه اعتراف کرده اند.
انحراف پژو 3 کشته برجا گذاشت

تربت حیدریه- ایرنا : رئیس جمعیت هالل احمر تربت حیدریه گفت: انحراف 
یک دستگاه خودرو پژو 405 و برخورد آن با حفاظ حاشیه جاده در 35 کیلومتری 
تربت حیدریه در محدوده گردنه خماری منجر به مرگ ســه نفر شد. رضا مومن 
زاده افزود: بر اثر این حادثه سه سرنشین خودرو در دم جان باختند و چهار تن نیز 
مصدوم شدند که پس از ارائه خدمات امدادی، یک نفر برای مراقبت بیشتر توسط 

عوامل اورژانس به بیمارستان نهم دی تربت حیدریه انتقال یافت.
کشف 2 تن روغن حیوانی تقلبی

کرمانشــاه- فارس: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف دو 
تن روغن حیوانی تقلبی و یک تن فرآورده خام آلوده دامی در استان خبر داد. 

رضا شــیرزادی افزود: دو نفر در رابطه بــا توزیع دو تن روغن حیوانی تقلبی 
دستگیرشــدند. وی از کشف و ضبط بیش از یک تن فرآورده خام دامی آلوده در 
شــهر کرمانشاه نیز خبر داد و گفت: نزدیک به 47 بسته فرآورده خام دامی آلوده 

فاقد لیبل، بدون تاریخ تولید و انقضا کشف و معدوم شد.
کشف 25 هزار لیتر سوخت قاچاق 

زاهدان- فارس: فرمانده انتظامی شهرستان نیمروز از کشف 25 هزار لیتر گازوئیل 
قاچاق از یک دستگاه کشنده خبر داد. حسن آشتیانی افزود: ماموران انتظامی این 
شهرســتان حین گشــت زنی های هدفمند به یک دستگاه تریلی مشکوک و آن را 
توقیف کردند و در بازرسی از این خودرو موفق به کشف 25 هزار لیتر سوخت قاچاق 

شدند. به گفته وی، در این زمینه یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
کشف 44 قبضه سالح جنگی از اشرار

کرمان- فارس: دادستان عمومی و انقالب کرمان گفت: 44 قبضه سالح جنگی 
توســط سربازان گمنام امام زمان)عج( از اشرار کشف و ضبط شد. دادخدا ساالری 
افزود: طبق گزارشــات واصله به اداره کل اطالعات استان کرمان و رصد اطالعاتی 
دقیق مأموران اطالعات مبنی بر فعالیت و حضور تعدادی از قاچاقچیان مسلح در کویر 
واقع شده بین استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی مأموران 
اداره کل اطالعات پس از شناسایی محل استقرار و اختفا قاچاقچیان مسلح طی یک 
عملیات موفق توانستند 44 قبضه انواع سالح های جنگی و مهمات مربوطه که به 
قصد ایجاد ناامنی وارد کشور شده بود به همراه یک دستگاه خودروی وانت شاسی 
بلند حامل یک قبضه تیربار را قبل از ورود به استان کرمان کشف و توقیف کنند.

کشف 14 تن کاالی تاریخ مصرف گذشته 
زاهدان- فارس: مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از کشف بیش 

از 14 تن کاالی تاریخ مصرف گذشته در شهر زاهدان خبر داد.
سیدمرتضی مدنی فدکی افزود: با توجه به شکایت یک نفر از شهروندان مبنی 
بر عرضه کاالی تاریخ مصرف توسط یک شرکت توزیعی، بازرسین سازمان صنعت 
و معدن و تجارت به شهرک صنعتی زاهدان اعزام شدند که در بررسی های صورت 
گرفته 14 تن کاالی تاریخ مصرف گذشــته کشــف شد. مدنی ادامه داد: متخلف 
کاالهای تاریخ مصرف گذشته را با کاالهای منقضی نشده مخلوط و تاریخ مصرف 
را از روی کاال محــو و در بــازار عرضه می کرد که ارزش کاالهای منقضی بیش از 
507 میلیون ریال و اکثراً شامل مواد غذایی مانند چیپس، ماءالشعیر و بادام زمینی 
بوده است. وی افزود: این فرد به میزان یک میلیارد و 15 میلیون ریال جریمه به 

نفع دولت و معدوم سازی کاالها محکوم شد.
کشف 1300 کیلوگرم فرآورده دامی غیربهداشتی

تبریز- فارس: مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی از کشف و ضبط یک هزار 
و 300 کیلوگرم پاچه گاوی غیر بهداشــتی در تبریز خبر داد. امیر حسین بهداد 
افزود: متخلفان این پاچه های یخ زده را در محل غیربهداشــتی نگهداری و پس از 
فرآوری در قالب پاچه گرم گاوی به مردم می فروختند که بار میکروبی این پاچه های 

گاوی غیرقابل وصف بودند.
توقیف 3 تن چوب  قاچاق 

آمل- فارس: فرمانده انتظامی آمل گفت: مأموران گشــت کالنتری 12 آمل 
حین اجرای مأموریت در یکی از محورها به یک دستگاه خودروی کامیون حامل 
چوب مشــکوک شده و در بازرســی از آن موفق به کشف سه تن چوب جنگلی 

قاچاق از نوع توسکا شدند.
ولی اله گنجیان مقدم افزود: چوب های قاچاق کشف شده به اداره منابع طبیعی 

شهرستان آمل تحویل و راننده خودرو به مرجع قضایی سپرده شد.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: داشتن معاینه فنی 
برای وســلیه های نقلیه الزامی است و از اول آبان ماه 
خودروهای فاقد برگه معاینه فنی در محدوده زوج و 

فرد تهران به صورت مکانیزه اعمال قانون می شوند.
به گزارش فارس، سردار تقی مهری در پنجمین دوره از 
مسابقات دوچرخه سواری در هفته ناجا اظهار داشت: هدف 
از برگزاری مسابقه دوچرخه سواری ترویج فرهنگ استفاده از 
دوچرخه است همچنین برای ترویج این فرهنگ، روزی به نام 
پویش مردمی در روز سه شنبه بدون خودرو اعالم شده است.
رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد: وسیله نقلیه دوچرخه 
به دلیل حجم کمتر، ایجاد سالمتی در افراد و کاهش آلودگی 
هوا مورد اســتفاده قرار می گیرد به همین دلیل در بعضی از 
کشورها براساس تحقیقاتی که انجام شده تا 50 درصد موضوع 

ترافیک را از طریق استفاده از دوچرخه مرتفع کرده اند.
وی از شــهرداری خواســت معابری بــرای محل تردد 
دوچرخه سواران پیش بینی کنند و پارکینگ های مشخصی 
برای آنها ســاخته شود.  مهری ابراز امیدواری کرد که برنامه 
ریزی های صورت گرفته در گسترش فرهنگ دوچرخه سواری 
مؤثر واقع شود. سردار مهری همچنین در خصوص ترافیک 
ایجاد شــده در کالن شهرها اظهار داشت: استفاده از وسیله 
نقلیه شخصی در کالن شــهرها نسبت به وسیله های نقلیه 
عمومی بیشتر شده است و به همین دلیل همه دستگاه ها باید 

دست به دست هم دهند تا آلودگی و ترافیک در کالن شهرها 
به حداقل برسد. وی افزود: بر همین اساس برنامه های مختلفی 
برای ایجاد یک هوای پاک پیش بینی شده است که از جمله 
این برنامه ها از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، معاینه 
فنی استاندارد و استفاده از وسیله نقلیه پاک و استاندارد است.

رئیس پلیس راهور ناجــا ادامه داد: موضوع معاینه فنی 
برای وسلیه های نقلیه جزو موارد الزامی است به همین دلیل 
با بحث های انجام شــده تصمیم گرفته ایم که از اول آبان ماه 
خودروهای فاقد برگه معاینه فنی را در محدوده زوج و فرد و 

به صورت مکانیزه اعمال قانون کنیم.
ســردار مهری تصریح کرد: این اعمال قانون از شنبه تا 
چهارشنبه از ساعت 6 و 30 دقیقه تا 19 و درروزهای پنجشنبه 

از ساعت 6 و 30 دقیقه تا 13 انجام می شود.
وی خاطر نشــان کرد: توصیه می کنیم همه افراد تا اول 
آبان ماه برگه معاینه فنی خود را دریافت کنند و افرادی هم 
که برگه معاینه فنی خود را دریافت کرده اند از طریق سامانه 

یکپارچه معاینه فنی ایران برگه خود را تطبیق دهند.
گفتنی است، مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر 
تهران نیز با اشــاره به اینکه طرح کاهش )LEZ( هیچ وقت 
در تهران لغو نشده و الزم االجراست، گفت: 500 هزار خودرو 
از یک میلیون و 800 هزار خودروی شهر تهران هنوز به مراکز 

معاینه فنی مراجعه نکرده اند.

آخرین هشدار پلیس راهور ناجا

خودروهای فاقد معاینه فنی از اول آبان جریمه می شوند

مدیرکل تأمین مسکونی و ساختمان کمیته امداد 
امام خمینی)ره( گفت: این نهاد قرار اســت طی پنج 
سال، 30 هزار واحد مسکونی برای افراد تحت پوشش 

کمیته امداد بسازد.
ابراهیم بازیان در گفت وگو با ایرنا، افزود: ساخت این شمار 
واحد مسکونی در قالب برنامه ششم توسعه کمیته امداد انجام 
می شود؛ ضمن اینکه برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی 

این نهاد در حال تدوین است.
وی اظهار داشــت: در زمان حاضر 26 درصد خانواده های 
امداد در صف صاحب مســکن شدن قرار دارند به همین علت 
ظرفیت ها برای ساخت 30 هزار واحد در پنج سال باید 6 برابر 
شود و همه نهادهای ذی ربط هم 6 برابر گذشته باید همکاری 
کنند. این مقام مسئول در کمیته امداد امام خمینی)ره( اضافه 
کرد: 20 هزار واحد مســکونی شهری و روستایی بجا مانده از 
سال های قبل داشتیم که در سال آینده همه این واحدها را به 
پایان می بریم. بازیان افزود: 9 هزار واحد مســکونی نیمه تمام 
مســکن مهر هم خریداری شــده است که با کمک مسئوالن 

دولتی، استانی و محلی باید آنها را ساخت.
مدیــرکل تأمین مســکن و ســاختمان کمیتــه امداد 
امام خمینی)ره( موضوع مســکن مددجویان را از اولویت های 
دغدغه های کمیته امداد برشمرد و تأکید کرد: سفرهای استانی 
به همین منظور و برای شناسایی نیازمندان درحال انجام است 
و جلساتی نیز با بنیاد مسکن و سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

برگزار شده است تا براساس راهبردها کار را به پیش ببریم.
بــه گزارش ایرنا، یک میلیــون و 800 هزار خانوار، تحت 
حمایت کمیته امداد امام خمینی)ره( قرار دارند که از این تعداد 
150 تــا 200 هزار خانوار، بدون مســکن و 350 هزار خانوار 

نیازمند بهسازی و مقاوم سازی مسکن هستند.

مدیرکل تأمین مسکن کمیته امداد:

کمیته امداد 30 هزار واحد مسکونی را 
در 5 سال می سازد

سخنگوی سازمان آتش نشانی شــهر تهران از حادثه 
تخریب چاه در یک منزل مسکونی و فوت کارگر جوان خبرداد.

جالل ملکی به فارس گفت: در این حادثه که صبح دیروز 
در محله کن، زینبیه جنوبی رخ داد، با حضور آتش نشانان در 
محل مشاهده شد در قســمت حیاط یک منزل قدیمی چاه 
جدیدی به عمق 9 متر در کنار چاه قدیمی حفر شده بود که 
به یکباره دیواره حائل بین این دو چاه تخریب و فاضالب چاه 

قدیمی وارد چاه جدید شده است.
ملکی افزود: بر اثر این حادثه کارگر 18 ساله افغانستانی 
در داخل چاه محبوس شده بود که آتش نشانان بالفاصله این 
کارگر را خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند  اما مشخص شد 
این کارگر در زمان اولیه حادثه جان خود را از دست داده است. 
وی توصیــه کرد: پیمانکاران حتمــا از کارگران باتجربه 
در حفــر چاه اســتفاده کنند و فاصله بیــن دو حلقه چاه نیز 

رعایت شود.

مرگ کارگر جوان درون چاه

رئیس  یگان حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
سراوان گفت: فرار دو قالده میمون از قفس و حمله آنها 
به شهروندان و کودکان باعث زخمی شدن پنج نفر شد. 
موســی دهقان نژاد به ایرنا گفت: با توجه به مرزی بودن 
شهرستان سراوان در جنوب شرق سیستان و بلوچستان برخی 
افراد ســودجو و متخلف هر از چندگاهی به صورت غیرقانونی 
حیوانات وحشی را وارد کشــور می کنند که در همین راستا 
تاکنون تعداد زیادی از این گونه ها از ســوی نیروهای بسیج، 
سپاه پاســداران، انتظامی، هنگ مرزی و یگان حفاظت اداره 

حفاظت محیط زیست کشف و ضبط شده اند.
دهقان نژاد افزود: در روزهای گذشته دو قالده میمون که 
هم اینک در حــال تحقیق درباره نحوه ورود یا نگهداری این 
حیوانات به صورت غیرقانونی در این شهرستان هستیم پس از 
رها شدن از قفس به پنج نفر از شهروندان حمله و آنان را زخمی 
کردند که بالفاصله پس از اطالع از موضوع وارد عمل شده و با 
تالش نیروهای یگان حفاظت محیط زیست سراوان و همکاری 

آتش نشانی و مردم یکی از این میمون ها زنده گیری شد.
وی ادامه داد: یکــی دیگر از این میمون ها که به صورت 
وحشــیانه به مردم حمله ور شــده بود و تالش های زیاد برای 
مهار او بی نتیجه مانده بود، به ناچار و برای جلوگیری از آسیب 
رســاندن به مردم در نخلستان بیرون شهر با اصابت گلوله از 
پای درآمد. به گفته برخی شهروندان، دو میمون یادشده پس از 
رهایی از قفس ابتدا وارد یک مدرسه شده و کودکان و آموزگاران 
را به وحشت انداخته بودند. پزشک بیمارستان رازی سراوان نیز 
گفت: مصدومان این حادثه که در مجموع پنج نفر هستند به 
بیمارستان مراجعه کردند که با تزریق واکسن و ارائه خدمات 

اولیه مورد مداوا قرار گرفتند. 

حمله میمون های وحشی 
به 5 شهروند سراوانی 

رئیس  پلیس فتای البرز گفت: سه شبکه اجتماعی 
که در این استان اقدام به ترویج ادیان نوظهور می کردند 

شناسایی و متالشی شدند.
ســرهنگ محمد اقبالی در گفت و گو با ایرنا افزود: در پی 
رصدهای اطالعاتی پلیس فتا ازشــبکه های مجازی مشخص 
شد که سه شبکه در این استان اقدام به اشاعه افکار انحرافی و 
عرفان های کاذب و ادیان نوظهور کرده و ازکاربران سوءاستفاده 

می کردند.
وی ادامــه داد: در این شــبکه ها ترویج و تبلیغ عرفان ها 
و ادیان مخالف دین اســالم مثل یهودیــت و بهائیت صورت 
می گرفت و همچنین گردانندگان این شــبکه ها در قالب تاتو 
و خالکوبی و حک عالئم شیطان پرســتی سعی در ترویج این 
نوع موارد به مخاطبان خود داشــتند که موضوع در دســتور 

کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد: پلیس فتا در کمترین زمان عالوه بر ردیابی 
و متالشی کردن این شبکه ها عوامل آنها را نیز دستگیر کرد.

انهدام 3 شبکه ترویج ادیان نوظهور 
در البرز

قائم مقام معاون وزیر بهداشت از اجرای بسیج 
ملی خطرسنجی ســکته و سرطان از نیمه دوم 
آبان ماه در واحدهای بهداشتی و درمانی سراسر 

کشور خبر داد.
به گــزارش فارس، ناصر کالنتری با بیان اینکه در 
حال حاضر مشغول آموزش پزشکان، مراقبین سالمت، 
تدوین برنامه مداخله ای و تجهیز مراکز هستیم، افزود: 
بر اســاس اجرای این طرح افراد به چهار دسته تقسیم 
می شوند و کارت های سبز، زرد، قرمز و نارنجی برایشان 
صادر می شود، به طوری که کارت سبز مربوط به افرادی 
بوده که زیر 10 درصد احتمال بروز بیماری قلبی، سکته 

و سرطان در آنها وجود دارد. 
وی ادامه داد: به افرادی که دارای کارت سبز هستند 
توصیه می کنیم ادامه زندگی خود را به همین روشی که 
داشته اند طی کنند، کارت زرد نیز مربوط به کسانی است 
که بین 10 تا 20 درصد احتمال خطر ابتال به بیماری 
قلبی، سکته و سرطان در آنها وجود دارد و وضعیت این 

افراد باید هر سه ماه یکبار کنترل شود.
به گفتــه کالنتری، کارت نارنجــی نیز مربوط به 
کسانی اســت که احتمال خطر این بیماری ها در آنها 

بیشتر از 20 درصد است که این افراد به پزشک ارجاع 
داده می شوند و همچنین پیگیری سه ماهه برای آنها 
توصیه شده و رژیم ، مشاوره رفتاری و درمانی برایشان 

پیش بینی می شود.
قائم مقام معاون وزیر بهداشت افزود: دسته چهارم 
افرادی هستند که توسط مراقبین سالمت به آنها کارت 
نارنجی ارائه می شــود، این بیماران باید فوراً به پزشک 
ارجاع داده شــوند چرا کــه احتمال بروز بیماری هایی 
مانند سکته، سرطان و بیماری های قلبی در آنها باالتر 

از 30 درصد است.
وی با تأکید بر اینکه اجرای طرح بسیج خطرسنجی 
ســکته و سرطان از بروز مرگ های نابهنگام جلوگیری 
می کند، گفت: باید توجه داشــت که اجرای این طرح 
از بروز بیماری هایی همچون سکته، سرطان پیشگیری 
کرده و درمان و پیگیری بیماری نیز جزو ابعاد این طرح 
پیش بینی شده است.کالنتری با اشاره به اینکه مراقبین 
سالمت در پایگاه های سالمت برای انجام اجرای بسیج 
ملی خطرســنجی سکته و ســرطان آموزش دیده اند، 
گفت: ارائــه این خدمات برای هر دو جنس زن و مرد 
بوده و مراجعین افراد باالی 20 سال را شامل می شوند.

اجرای بسیج ملی خطرسنجی سکته و سرطان
رئیس سازمان غذا و دارو: از نیمه دوم آبان ماه

 50درصد لوازم آرایشی موجود در کشور 
قاچاق است

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: افزون بر 50 درصد از لوازم آرایشی 
موجود در کشور از طریق قاچاق وارد شده است.

به گزارش فارس، رسول دیناروند در همایش ملی پیشگیری از قاچاق کاالی 
ســالمت، افزود: در مباحث و موارد دیگر بیش از 15 درصد از بازار در دســت 

قاچاقچیان کاال قرار دارد.
دیناروند با اشاره به اینکه در حال حاضر سامانه  شناسه گذاری وجود دارد 
و تا پایان سال جاری نیز تکمیل خواهد شد، ادامه داد: با شناسه گذاری کاالی 
ســالمت تشــخیص این نوع کاال برای مردم آسان تر می شود که شامل دارو و 
مکمل های غذایی است، هر چند گروهی اقدام به چاپ تقلبی این شناسه کرده اند 

اما به سرعت با همکاری دستگاه های مختلف دستگیر شدند.
وی افزود: کاالی سالمت اگر بطور قاچاق وارد شود بطور حتم نه کیفیت الزم 
را دارد و نه باعث سالمتی می شود بلکه بطور مستقیم به سالمت مصرف کننده 

لطمه وارد می کند.
رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: در بحث غذا و دارو هیچ گونه مماشاتی 
با افرادی که به ســالمت جامعه لطمه وارد می کنند نداریم و به شــدت نیز با 

قاچاقچیان برخورد می شود.
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