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به دنبال غرق شدن یک فروند کشتی در 
دریای ســیاه با 12 سرنشین، عملیات امداد و 

نجات در دست پیگیری است.
بنابر گزارش شــبکه خبری »راشاتودی«، اوایل 
وقت دیروز این کشتی پیامی را مخابره کرد که حاکی 

قاتلی که در شــهر کلیولند ایالت اوهایوی 
آمریکا ویدئوی کشــتن مردی را در فیسبوک 
منتشر کرده بود، پس از تحت تعقیب قرار گرفتن 

از سوی پلیس پنسیلوانیا خودکشی کرد.
به گزارش ایسنا، »استیو استفانز« که متهم به قتل 

مردی ۷۴ ساله به ضرب گلوله 
در پیاده رو بود، در سراسر ایاالت 
متحده آمریکا مورد پیگرد پلیس 

قرار گرفته بود.
مسئول  آنتونی،  اســتیون 
اداره اف بــی آی در کلیولند در 
نشستی خبری اعالم کرد: هدف 
این بــود که هیچ کس دیگری 
استفانز  ورزی  خشونت  قربانی 
نشود. اگرچه هدف این بود که 

استفانز سالم دستگیر شود، ولی متاسفانه تصمیم او این موضوع را منتفی کرد.
به گزارش یورونیوز، پلیس ایالت پنســیلوانیا پس از دریافت گزارشــی، 

خودروی استیو استفانز را در برابر یک رستوران پیدا کرد. 
وی پس از تعقیب و گریز کوتاهی به ضرب گلوله خودش را کشت.

باستان شناسان مقبره ای کشف کرده اند که 
تخمین زده می شود بیش از ۳ هزار سال قدمت 

داشته باشد.
به گزارش تسنیم، این آرامگاه از یک حیاط، یک 
تاالر مستطیل شکل و یک راهروی منتهی به اندرونی 

تشکیل شده است.بر اساس گزارش الجزیره، کشف این مقبره در حالی صورت 
می گیرد که اوایل سال جاری میالدی باستان شناسان سوئدی موفق به کشف 

12 قبرستان باستانی در جنوب مصر شده بودند.
قدمت این قبرستان ها حدود 3500 سال است.

مقامات مصر امیدوارند کشف آثار باستانی جدید بتواند به احیای صنعت 
گردشــگری این کشــور که به دلیل بی ثباتی سیاســی بی رونق شده است، 

کمک کند.

پلیس آمریکا از کشــته شــدن ۳ نفر در 
جریان تیراندازی در نزدیکی یک مرکز خیریه 

در کالیفرنیا خبر داد.
به گزارش فارس، روز سه شنبه تیراندازی در مرکز 
شهر »فرسنو« ایالت کالیفرنیا آمریکا دستکم سه کشته 

بر جای گذاشت.
به نوشته خبرگزاری »رویترز«، 
ایــن تیرانــدازی در نزدیکی دفتر 
موسسه خیریه »کاتولیک چریتیز« 
رخ داده و در جریان آن یک نفر هم 

زخمی شده است.
مهاجم که به گفته پلیس »کوری 
علی محمد« نام دارد، پیش از این هم 

به ظن قتل نگهبان یک هتل، تحت تعقیب قرار داشته است.
پلیس به رســانه های محلی گفته »هنوز برای گفتن این که این حادثه 

تروریستی بوده، زود است.
ســخنگوی پلیس با این حال به نقل از شاهدان گفته مهاجم که بعد از 
حادثه بازداشت شده، هنگام تیراندازی فریاد »اهلل اکبر« کشیده و همین امر 

ممکن است نشانه ای از ارتباط وی با گروه های افراط  گرا باشد.

از خراب بودن آن داشت و درخواست کمک نمود. 
بنا به این گزارش، دســت کم ۷ نفر از خدمه این کشتی گم شده اند، اما 

5 نفر نجات یافته اند.
وزارت کمک هــای اضطراری روســیه اعالم کرد که بیش از 120 خدمه 

امداد و 8 قایق در عملیات امداد شرکت دارند.
جست وجوها برای یافتن مفقودان ادامه دارد. با این حال برخی اخبار ضد 
و نقیض حاکی از این است که فقط یک نفر از خدمه نجات پیدا کرده  است.

انفجار مین
مهاباد- ایرنا: بخشدار بخش وزینه سردشت از توابع آذربایجان غربی گفت: 
یک مرد ۴0 ساله در روستای مزرعه این شهرستان بر اثر انفجار مین به جا 

مانده از جنگ تحمیلی مجروح شد.
میراشکان مهدوی نیا با بیان اینکه هنوز در این منطقه ادوات جنگی از 
دوران هشت سال دفاع مقدس باقی مانده است، افزود: »ح.پ« مشغول ساخت 

دیوار حیاط خانه خود بوده که به یکباره مین منفجر شد.
به گفته وی این مرد روســتایی که از ناحیه صورت مجروح شــده بود، 

به مراکز درمانی استان اعزام شده و یک چشم خود را از دست داده است.
سرقت سموم کشاورزی

بابل- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی بابل گفت: به دنبال سرقت سم 
از یک انبار نگهداری سموم کشاورزی بررسی موضوع در دستور کار ماموران 
انتظامی این شهرســتان قرار گرفت. ســرهنگ سیدمحسن جعفری افزود: 
ماموران با شناســایی و دستگیری یکی از سارقان توانستند دو همدست او 
و یک مالخر را بازداشت کنند. وی با بیان اینکه سموم مسروقه از مخفیگاه 
مالخر کشــف شد اظهار داشت: متهمان با تشــکیل پرونده تحویل مراجع 
قضایی شــدند. ســرهنگ جعفری تصریح کرد: ارزش سموم مسروقه 520 

میلیون ریال برآورد شده است.
کالهبردار پسته در تور پلیس

یزد- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی استان یزد گفت: با توجه به شکایت 
تعدادی از شــهروندان در شهرستان »خاتم« مبنی بر اینکه فردی به بهانه 
تجارت و خرید پسته مبالغ هنگفتی از آنها کالهبرداری کرده است؛ بررسی 

موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت. 
سرتیپ ایرج کاکاوند افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان خاتم پس 
از انجام تحقیقات الزم متوجه شــدند متهم پس از خرید 50 تن پســته از 

محل متواری شده است.
ماموران با شناسایی مخفیگاه متهم در همان شهر او را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه متهم به بزه انتســابی اعتراف کرد گفت: فرد دستگیر 
شده از 12 کشاورز در شهرهای خاتم، اناره، سیرجان و شهر بابک ۴0 میلیارد 
ریال کالهبرداری کرده بود که با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شد.

جریمه شرکت گرانفروش
رشــت- خبرنگار کیهان: مدیر کل تعزیرات حکومتی گیالن گفت: یک 
شرکت پخش مواد غذایی که شکر را بیش از نرخ تعیین شده به شهروندان 
عرضه می کرد توســط بازرسان این سازمان شناسایی و پرونده تخلف آن به 

یکی از شعب تعزیرات حکومتی گیالن ارجاع شد. 
رضا قشالقی تصیح کرد: با محرز شدن تخلف این شرکت مدیرعامل آن 
بــه پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 338 میلیون و 20۷ هزار ریال )دو برابر 

مبلغ گرانفروشی( در حق دولت محکوم شد.
دستگیری زن و شوهر قاچاقچی

اردبیل خبرگزاری فارس: منابع انتظامی اســتان اردبیل اعالم کردند: به 
دنبال اقدامات اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر این استان، مشخص شد 
فردی به هویت معلوم متولد 1360 اقدام به حمل عمده مواد مخدر از تهران 

به استان اردبیل می کند.
با تحقیقات پیچیده پلیسی مشخص شد نامبرده در اواخر روز جمعه 25 
فروردین مقدار قابل توجهی مواد مخدر از نوع شیشه تهیه و قصد داشت آن 
را در پوشش خانوادگی به همراه همسر خود که متولد 1362 بود، به وسیله 

اتوبوس بین شهری به استان حمل و به فروش برساند.
لذا تیم هایی از ماموران پلیس پس از ســاعت ها کنترل مبادی ورودی 
شهر، متهمان را در صندلی ردیف اول یک دستگاه اتوبوس شناسایی و آنها 
را دســتگیر کردند و در بازرســی از کیف متهمان که زیر صندلی گذاشته 
بودند تعداد چهار بســته ماده مخدر شیشــه، هر کدام به وزن تقریبی نیم 

کیلوگرم کشف کردند.
گفتنی است متهمان با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

15 مجروح در واژگونی اتوبوس
شــیراز- ایرنا: مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان فارس با 
بیان این که در حادثه واژگونی اتوبوس در جاده نی ریز- ســیرجان 15 نفر 

مصدوم شدند، گفت: این حادثه تلفات جانی نداشت.
محمدرضا عالی منش افزود: این حادثه ســاعت چهار و ۴9 دقیقه صبح 

دیروز در بخش قطرویه در شهرستان نی ریز استان فارس اتفاق افتاد.
وی گفــت: 15 مصدوم این حادثه به درمانگاه قطرویه درنزدیکی محل 
حادثه انتقال یافتند که در این میان 2 مصدوم با توجه به وضعیت جسمی 

به بیمارستان شهدای نی ریز منتقل شدند.
علت این حادثه در دست بررسی است.

مرگ 2موتورسوار
ساری- خبرنگار کیهان: سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشــکی مازندران گفت: بر اثر تصادف دو دســتگاه موتورسیکلت در جاده 
گهرباران ســاری دو تن از راکبان جان خود را از دست دادند. زکریا اشکپور 
افزود: امدادگران این مرکز در بررســی صحنه تصــادف دریافتند دو راکب 
موتورســیکلت به دلیل شــدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست 

داده اند. علت این سانحه توسط کارشناسان پلیس در دست بررسی است.
برخورد قطار با کارگر

ســمنان- ایرنا: مدیرکل راه آهن شمال شرق)1( گفت: کارگر فنی یکی 
از شرکت های پیمانکار راه آهن، سه شنبه در اثر برخورد با قطار مسافری در 

ایستگاه مغان در این استان در صحنه جان باخت.
فرشــاد زادخور افزود:  این حادثه حدود ساعت 9/۴0 دقیقه درخروجی 
ایســتگاه دامغان رخ داد که در این ســانحه مجتبی مظهری در اثر برخورد 

قطار مسافری تهران-مشهد در دم جان باخت.
وی با بیان اینکه بی احتیاطی این کارگرحوزه ارتباط راه آهن باعث رخداد 
این ســانحه شد، گفت: 2 کارگر حوزه ارتباط شرکت پیمانکاری راه آهن در 
این بخش مشغول کار بودند که قطار مسافری تهران- مشهد با یکی از آنان 

برخورد کرد.
دزدی از بیمارستان

سرویس شهرستان ها: رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان اظهار 
داشــت: با توجه به وقوع ســرقت از چند بیمارستان و اداره در شهر زاهدان 

بررسی موضوع به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.
سرهنگ ابراهیم مالشاهی افزود: ماموران پلیس پس از هفته ها اقدامات 
شبانه روزی یک متهم سابقه دار را شناسایی کرده و وی را به همراه یک دستگاه 
تلویزیون مسروقه متعلق به یکی از بیمارستان های زاهدان دستگیر کردند.

وی تصریــح کرد: متهم در تحقیقات تخصصی کارآگاهان پلیس به پنج 
فقره سرقت از بیمارستان های دولتی زاهدان اعتراف کرد و ماموران در ادامه 
ضمن کشــف اموال مســروقه6 متهم دیگر را به اتهام خرید اموال مسروقه 

دستگیر کردند.
سقوط تراکتور به کوره آجرپزی

مشهد- ایرنا: فرمانده انتظامی تایباد گفت: سقوط یک دستگاه تراکتور 
در کوره آجرپزی موجب مرگ راننده این خودرو شد.

سرهنگ حســین ناگهانی افزود: تراکتور مزبور در روستای خیرآباد به 
رانندگــی مرد جوان هنگام خاکبرداری به عمــق 15 متری کوره آجرپزی 

سقوط کرد.
وی اظهار کرد: دراین حادثه راننده تراکتور در دم جان باخت و جســد 

وی به پزشکی قانونی منتقل شد.
وی گفــت: بی توجهی راننده هنگام حرکت بــه عقب، علت این حادثه 

اعالم شده است.
توقیف 2۳ هزار لیتر بنزین

زاهدان- خبرگزاری تســنیم: فرمانده انتظامــی نیمروز گفت: ماموران 
انتظامی بخش »صابری« این شهرســتان هنگام پایش خودروهای عبوری 
به یک دســتگاه تانکر نفت کش مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر آن را 

توقیف کردند. 
سرهنگ حسن آشتیانی افزود: ماموران در بازرسی از این تانکر 23 هزار 
لیتر بنزین فاقد مجوز را کشف و در این رابطه یک قاچاقچی را نیز دستگیر 

کردند.به گفته وی فرد دستگیر شده تحویل مراجع قضایی شد.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور گفت: 
پیشنهادی به شکل مقدماتی مطرح کرد ه ایم تا بسیج 
یک سازمان امداد و نجات و سازمان پاسخ به حوادث 

و بالیا را به صورت مستقل ایجاد کند.
محمد رئیســی زاده به فارس گفت: تعلل و ناکارآمدی 
که در ســال های اخیر در بحث رسیدگی به حوادث و بالیا 
از ســوی ارگان های دولتی وجود دارد، بسیج را به این فکر 
وادار کرده اســت که یک مجموعه ای را به عنوان مجموعه 
مدیریت بحران تشــکیل دهد؛ همچنین یک پیشنهادی به 
شکل مقدماتی مطرح کرد ه ایم که بسیج یک سازمان امداد 
و نجات و سازمان پاسخ به حوادث و بالیا )سازمان مدیریت 

بحران( را   شکل دهد.رئیسی زاده افزود: در زمان بروز حوادث 
عمدتــاً اولین نیروهایی که برای امدادرســانی حضور پیدا 
می کنند نیروهای بسیج و سپاه هستند اما ابزارها، امکانات 
و منابع مالی در اختیار ارگان های دولتی است پس چه بهتر 
که سازمان بسیج مجموعه ای را تشکیل دهد که در حوادث 

و بالیا وظیفه امدادرسانی را داشته باشد.
وی اظهار داشــت: برای اولین بار بسیج دانش آموزی را 
وارد این بحث کرده ایم تا بتوانیم از طریق پایگاه های بسیج 
دانش آموزی بحث شناخت خطر و مفاهیم مرتبط با سالمت 

در حوادث و بالیا را در مدارس آموزش دهیم.
رئیس سازمان بســیج جامعه پزشکی کشور ادامه داد: 

برگزاری کنگره های علمی در زمینه آموزش و بالیا و نهادینه 
کردن مفهوم حادثه و خطر باید انجام شود و سازمان مدیریت 
بحران می تواند وارد این کار شود. همچنین وزارت بهداشت و 
هالل احمر و اورژانس می توانند در این مسئولیت وارد شوند. 
بنابر این نمی توان گفت که هیچ کدام از این ســازمان ها با 
این کار تناســبی ندارند اما بســیج به این کار ورود کرده و 
خوبی آن هم این اســت که همه ارگان های مربوطه را زیر 

چتر پوشش خود گرفته است.
رئیسی زاده یادآور شد: بسیج تا کنون نقش آموزش در 
حوادث و بالیا را به خوبی ایفا کرده و همچنین تعامل بسیار 
خوبی با ســازمان های مختلــف دارد و همه ارگان ها نقش 

محوری بســیج را در بحث مدیریت حــوادث و بالیا قبول 
کرده اند.وی افزود: نگاه بسیج، نگاه ارگانی، سیاسی و جناحی 
نبوده و نیست بلکه نگاه به مصالح کشور و اهمیت این علم 
بوده اســت. رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور در 
پاســخ به این سوال که آیا بسیج در بحث حوادث و بالیا به 
صورت مســتقل وارد می شود یا بعد از درخواست همکاری 
سایر ارگان های دولتی به حوادث مختلف ورود پیدا می کند، 
گفت:  ما در بحث امدادرسانی و بالیا حتماً سعی می کنیم با 
سایر ارگان ها هماهنگ عمل کنیم اما ورود بسیج موکول به 
اجازه ســایر ارگان ها نیست زیرا بعضی از ارگان ها متأسفانه 

سرعت عملشان بسیار پایین است.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی :

ارگانهایدولتیدرزمانحوادث،ناکارآمدعملمیکنند

مدیر کل نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی 
و مکمل ســازمان غذا و دارو گفت: با تحقق دولت 
الکترونیــک و اجرای ایده هــای فناورانه، بیماران 
متابولیکی می تواننــد فرآورده های مورد نیاز را در 

منزل دریافت کنند.
به گزارش پایگاه خبری سازمان غذا و دارو، امیرحسین 
جمشــیدی افزود: درطرح سامانه جامع برنامه ریزی تامین 
و تحویل فرآورده های مورد نیاز بیماران متابولیک و رژیمی 
تحت عنوان »ســامانه حامی« برنامه کاملی برای تشخیص 
تا تجویــز فرآورده های متابولیک و رژیمی با ســامانه های 
مختلف برخط کشــور از قبیل پســت و ثبت احوال فراهم 
آمده تا موقعیت بیمار و وضعیت حیاتش با اطالعات دقیق 

میسر شده است.
جمشیدی با اشاره به شناسه دار شدن تک تک بیماران 
pku با اجرایی شــدن سامانه حامی گفت: با ثبت پزشکان و 
درج تمامی نســخه ها به صورت برخط، امکان برآورد نیاز 
دقیق هر بیمار، چشم انداز صحیح نسبت به مصرف کنونی 
و نیز تامین به موقع فرآورده های مورد نیازســال های آتی 
هم مهیا می شود.وی گفت: فعالیت سامانه مبتنی بر نسخه 

الکترونیکی اســت که توسط پزشــک، ثبت می شود لذا به 
محض ورود اطالعات فرآورده مورد نیاز، با برچسب اصالتی 
که به نام شــخص بیمار تهیه شده است آماده ارسال به در 

منزل وی می شود.
این مقام مســئول سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه 
ســرانجام رســیدن این مکانیزم، مستلزم همکاری حساب 
شــده ای بود که پست جمهوری اســالمی ایران با سازمان 
غذا و دارو انجام داد، تصریح کرد: در حال حاضر با قاطعیت 
می توانیم اعــالم کنیم که فرآورده مورد نیاز بیمار حداکثر 
تا ۷2 ســاعت در هر نقطه از کشور به سالمت تحویل وی 
می شود.جمشــیدی به پیش بینی های پیشگیرانه که برای 
جلوگیری از تخلفات وجود دارد پرداخت و خاطرنشان کرد: 
با وجود تمهیدات اندیشیده شده اگر در برخی موارد مرسوله 
از مســیر خود خارج شود شــخص متخلف به آسانی قابل 
شناســایی و وضعیت فرآورده را به راحتی می توان پیگیری 
کرد.وی افزود: با الکترونیکی شــدن نسخه ها تحول بزرگی 
در حوزه تجویز و نظارت بر روند مصرف دارو ایجاد می شود 
بطوری که تمامی سوابق پزشکی بیمار به صورت الکترونیک 

ثبت می شود و در هر نقطه از دنیا قابل دسترس است.

کارشناس تجویز و مصرف منطقی دارو گفت: 
مصرف بی رویه ویتامین هــای محلول در چربی 
مانند ویتامین های k،E،D وA که به راحتی از بدن 
دفع نمی شوند می توانند افراد را در معرض ابتال به 

مسمومیت های شدید قرار دهند.
به گزارش روابط عمومی غذا و داروی علوم پزشکی 
همدان، مجید حنیفه، منظور از مکمل را جبران کمبود 
بعضی از مــواد معدنی و آنزیم در بدن به علت دریافت 
نکردن از طریق تغذیه بیان کرد و افزود: کاربرد مکمل ها 
بیشتر به منظور بهبودی است و نه جایگزین یک برنامه 
غذایی صحیح، چون که بیشتر مواد معدنی و ویتامین ها 

در انواع غذاها موجود است.
وی افزود: ویتامین ها با توجه به دوز مصرفی درج شده 
بر روی آنها جزء فرآورده های مکمل محسوب می شوند 
بدین معنی که اگر دوز مصرفی توصیه شده روزانه باشد 
به عنوان مکمل و اگر باالتر از این مقدار باشد به عنوان 
دارو شــناخته می شــود که مصرف آن ها حتما باید با 

مشورت پزشک انجام شود.
حنیفه با اشــاره به امکان دریافت نکردن همه مواد 

معدنی از غــذا در همه افراد گفت: افرادی که مبتال به 
کمبود شــدید ویتامین ها هســتند می توانند با دستور 
پزشــک از مکمل ها با دوز باالتر استفاده کنند و افرادی 
که دچار کمبود شــدید نیســتند، برای جبران کمبود 
بعضــی مواد معدنی و آنزیم بدن با راهنمایی دکتر دارو 
ساز از ویتامین هایی با دوز مصرفی روزانه استفاده کنند.

وی یکی از مسائل مبتالبه روز در مورد ویتامین ها و 
مواد معدنی را مصرف بیش از حد آنها دانســت و افزود: 
سال هاســت که در مورد خطرات مصرف بیش از حد 
ویتامین ها ومواد معدنی هشدار داده می شود، بخصوص 
 k،E،D در مورد ویتامین های محلول در چربی ) ویتامین
وA (که به راحتی از بدن دفع نمی شــوند و افراد را در 
معرض ابتال به مسمومیت های شدید با ویتامین و مواد 

معدنی قرار می دهد.
کارشــناس تجویز و مصرف منطقی داروی دانشگاه 
در خصوص مولتی ویتامین ها گفت: مصرف روزانه یک 
عدد مولتی ویتامین می تواند تا حدودی نیاز بدن شــما 
را برطرف سازد و شــما را در معرض خطر مسمومیت 

قرار نخواهد داد.

سازمان غذا و دارو:

نیازمندی های بیماران متابولیکی درب منزل تحویل می شود
کارشناس تجویز و مصرف منطقی دارو مطرح کرد

خطر مسمومیت شدید با مصرف خودسرانه ویتامین ها

پلیس راهور نیــروی انتظامی محدودیت های 
ترافیکی پایان هفته را اعالم کرد.

بــه گــزارش پایــگاه خبری پلیــس راهــور، تردد 
موتورســیکلت از  ظهر دیروز تا ساعت 6 صبح روز شنبه 
دوم اردیبهشت از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه 
و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است. 
تردد موتور ســیکلت های انتظامی و امــدادی برای انجام 
ماموریت های ضروری در مســیر مجــاز جریان ترافیک 

بالمانع خواهد بود.
در محور کندوان، تردد انواع وســایل نقلیه از ساعت 
1۴ تا 23:00 روز جمعه  اول اردیبهشت از کرج به سمت 
مرزن آباد ممنوع بوده و با اعالم مأمورین پلیس راه درمحل، 
تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 1۷تا ساعت 23 روز جمعه 

از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.
در محور کندوان تردد انواع تریلر ، کامیون و کامیونت 
از محور کرج - چالوس و بالعکس همچنان ممنوع است.

در محور هراز تردد تمام تریلرها کماکان ممنوع است و 
تردد تمام کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد 
سوختی و فاسدشدنی از ساعت 8 تا 2۴ روزهای پنجشنبه 

و جمعه - 31 فروردین و اول اردیبهشت ممنوع است.
در محــور فیروزکوه تردد تمام تریلرها به اســتثنای 
حاملین مواد ســوختی و فاسدشدنی از ساعت 12 تا 2۴ 

روز جمعه از تهران به قائم شهر و بالعکس، ممنوع است.

پلیس راهور نیروی انتظامی از رانندگان خواســت در 
صورت سفر، ضمن تماس با مرکز اطالعات و کنترل ترافیک 
پلیس راهور با شماره تلفن 88255555 )10خط( و 120 
به صورت شبانه روزی در جریان وضعیت راه ها قرار گیرند.

پیامک تخلفات حادثه ساز 
تنها برای مالک خودرو ارسال می شود

معاون فنــاوری و اطالعات پلیس راهور تهران بزرگ 
گفت: تخلفات حادثه ساز به صورت آنی و لحظه ای با ارسال 
پیامک تنها به مالک خودرو متخلف اطالع رسانی می شود.

سرهنگ احمد شیرانی با بیان اینکه برخی رانندگان 
مدعی هستند که پیامک تخلفات برای آنها ارسال نشده 
اســت، به ایرنا گفت: بر اســاس قانون، مالکان در صورت 
تغییر شــماره تمــاس و آدرس خود حتما باید با مراجعه 
به دفاتر پلیس+10 این تغییرات را اطالع رســانی کنند تا 
پیامک برای آنها ارســال شود.به گفته وی هدف از ارسال 
پیامک تخلفات حادثه ساز به مالکان خودروهای متخلف، 
احقاق حقوق شــهروندی، افزایش سرعت اطالع رسانی، 
اثربخشی عملکرد دوربین های ثبت تخلف و حس کنترل 
و اجرای صحیح قانون است.ســرهنگ شیرانی با اشاره به 
برخورد قاطع پلیس با تخلفات حادثه ساز در سال جدید، 
خاطرنشان کرد: تخلفات حادثه ساز شامل سرعت غیرمجاز، 
عبور از چراغ قرمز، تجاوز به خطوط عابر پیاده، ورود ممنوع 

و حرکت از خطوط اضطرار می شود.

محدودیت های ترافیکی پایان هفته اعالم شد

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( با اشاره به 
مرگ و میر حدود 55 هزار نفر در سال ۹5 در تهران 
گفت: کمترین تعداد متوفیان در منطقه 22 بوده است.

به گزارش مهر، اکبر توکلی با اشاره به آمار مرگ و میر 
در سال 95 گفت: کل فوت شدگان 5۴ هزار و ۷69 نفر بوده 
که از این تعداد 981 نوزاد، 22 هزار و 520 مورد زن و 31 

هزار و 268 نفر مرد بوده است.
وی درباره کمترین فوت شــدگان از نظر سنی که رده 
سنی 5 تا 9 سال را تشکیل می دهند، اظهار کرد: بیشترین 

فوت شدگان از نظر سنی 65 سال به باال بوده اند.
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( با بیان این که در 
کل 16 هزار و 689 فوتی خارج از سازمان داشته ایم، افزود: 
این تعداد شامل 163 نوزاد، 10 هزار و 100 مرد و 6 هزار 

و ۴26 زن هستند. 
این در حالی اســت که فوت شدگان داخل سازمان)که 
داخل سازمان دفن شده اند( 38 هزار و 80 نفر بوده اند که 
از ایــن تعداد 818 نوزاد، 21 هــزار و 168 مرد و 16 هزار 

و 9۴ زن بودند.
وی دربــاره ایــن که کمتریــن علت فــوت بیماری 
میکروســفالی بوده که منجر به مرگ یک زن شده است، 
ادامه داد: میکروسفالی، یک اختالل ژنتیک مادرزادی است 
که در آن مغز رشد کافی نمی کند و منجر به بروز معلولیت 

گسترده و ناتوانی های فراوان می شود.
 این در حالی است که بیشترین علت فوت ایست قلبی 
با تعداد 5 هزار و 330 نفر است که از این تعداد 52 نوزاد، 
2 هــزار و 835 مــرد و 2 هــزار و ۴۴3 زن جان خود را از 

دست داده اند.
توکلی با اشــاره به این که کمترین تعداد متوفیان در 
منطقه 22 بوده است، خاطر نشان کرد: این تعداد ۴3۷ فوتی 
را شامل می شود که 2 نوزاد، 25۷ مرد و 1۷8 زن است. در 
مقابل بیشترین تعداد متوفیان در منطقه ۴ بوده که شامل 
3 هزار و ۷1۷ نفر می شده که از این تعداد 11 نوزاد، 

2 هزار و 98 مرد و هزار و 608 زن بوده است.

مدیرعامل بهشت زهرا)س( اعالم کرد

مرگ حدود ۵۵ هزار نفر 
سازمان غذا و دارو در اطالعیه ای اسامی برخی در سال ۹۵ در پایتخت

عرقیجات گیاهی را به دلیل جعل مدارک بهداشتی، 
غیر مجاز اعالم کرد.

ســازمان غذا و دارو در اطالعیه ای برخی فرآورده های 
نوشیدنی را که به علت عدم داشتن مجوزهای قانونی الزم و یا 
جعل اسناد مورد نیاز اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی، 
آرایشی و بهداشتی غیر مجاز شناخته شده اند را اعالم کرد.

بنــا براین گــزارش گالب و عرقیات گیاهی با نام های 
تجاری کسری، پارسانوش، فردوس و میرعلی به علت نداشتن 

مجوزهای الزم غیر مجاز شمرده می شوند.
برادران  شرکت  گیاهی  عرقیات  و  گالب  همچنیــن 
حسینیان بــا نام تجاری شهناب، گالب و عرقیات گیاهی و 
شربت عرقیات گیاهی با نام تجاری نمونه، عرقیات 
) بیدمشک، نعنا، سرکه سیب، معجون قند( گالب و عرقیات 
عطر بهار بــا نام تجاری عطر بهار و گالب جاوید را به دلیل 
جعل پروانه ساخت مشمول محصوالت غیر مجاز می شود.

روابط عمومی ســازمان غــذا و دارو در اطالعیه خود 
از مصرف کنندگان خواســته اســت در صورت مشــاهده 
فرآورده های مذکور در ســطح عرضه مراتــب را از طریق 
شــماره تلفن 66۴05569 به اطالع این سازمان رسانند و 
یا به نزدیک ترین معاونت غذا و داروی دانشــگاه های علوم 
پزشــکی سراسر کشور اطالع دهند تا نسبت به جمع آوری 

آن ها از سطح عرضه اقدامات الزم صورت گیرد.

 معرفی فرآورده ها 
و عرقیات گیاهی غیر مجاز

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و نیروی 
انسانی وزارت آموزش و پرورش گفت: مهلت پرداخت 
وجه ثبــت نام متقاضیان آزمــون ورودی مدارس 
استعدادهای درخشان تا پایان وقت اداری روز 

سه شنبه پنجم اردیبهشت تمدید شد.
اســفندیار چهاربند افزود: آن دسته از متقاضیانی که 
قبــال اقدام به ثبت نام کرده اند اما در هنگام پرداخت وجه 
دچار مشکل شده اند، می توانند برای کنترل اطالعات خود 

به سامانه http://azmoon.medu.ir مراجعه کنند.
چهاربند خاطرنشان کرد: این امکان برای داوطلبانی که 

در مرحله اول ثبت نام کرده اند، فراهم شده است.
پیش از ایــن زمان پرداخت الکترونیکی وجه ثبت نام 
مدارس اســتعدادهای درخشان سال تحصیلی 9۷ - 96 از 
شانزدهم تا سی یکم فروردین ماه در نظر گرفته شده بود.

به گزارش ایرنا، بر اساس پی گیری  از مسئوالن وزارت 
آموزش و پــرورش، به هیچ وجه امــکان ثبت نام افرادی 
که به هر دلیل نتوانســته اند ثبت نام خود را تکمیل کنند 

وجود ندارد.
برخی از دانش آموزان طی چند روز گذشته با مراجعه 
به سازمان مدارس استعدادهای درخشان اعالم کرده اند که 

ثبت نام انجام داده اما موفق به پرداخت وجه نمی شوند که 
با بررسی های انجام شده از سوی مرکز برنامه ریزی منابع 
انسانی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش مشخص شد 
این افراد در مرحله اول ثبت نام خود را به درستی تکمیل 

نکرده و کد پی گیری دریافت نکرده اند.
این مســئله موجب اعتراض این دانش آموزان شده 
اســت اما مســئوالن اعالم می کنند از آنجا که سؤاالت و 
پاســخنامه ها بر اساس تعداد افراد ثبت نام شده، در نظر 
گرفته شــده است امکان ثبت نام مجدد دانش آموزان به 

هیچ وجه وجود ندارد.

امکان ثبت نام مجدد وجود ندارد

تمدید مهلت پرداخت وجه ثبت نام استعدادهای درخشان

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف 
یک تن و ۸۶۰ کیلو تریاک در درگیری با قاچاقچیان 

مسلح و دستگیری دو قاچاقچی حرفه ای خبر داد.
سرتیپ حســین رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، 
اظهار داشــت: در راستای مبارزه شــبانه روزی با باندهای 
بزرگ و مسلح مواد مخدر، ماموران انتظامی شهرستان های 
»سیب و سوران« و »سراوان« با پشتیبانی فنی و اطالعاتی 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، از دپو مقادیر متنابهی مواد 
مخدر، توسط قاچاقچیان مسلح و انتقال به استان های مرکزی 

کشور مطلع شدند.وی افزود: پس از هفته ها اقدامات اطالعاتی 
وفنی، شب چهارشنبه محل دپو مواد مخدر توسط یگان های 
عملیاتی پلیس در ارتفاعات منطقه »پدگان« شناسایی شد 
و پس از تحت نظر قرار دادن منطقه، قاچاقچیان مســلح با 
مشاهده ماموران پلیس با آنها درگیر شدند.وی تصریح کرد: 
در این درگیری مســلحانه، اعضای این باند مسلح که توان 
مقابله باآتش پر حجم پلیس را نداشــتند با به جا گذاشتن 
محموله مواد مخدر و استفاده از تاریکی شب و کوهستانی 
بودن منطقه، متواری شــده و ماموران در پاکسازی منطقه 

درگیــری، یک تن و 535 کیلو تریاک را که در زیر بوته ها 
و خار و خاشــاک دپو شــده بوده به همراه ســه دستگاه 

موتورسیکلت، کشف کردند.
فرمانده انتظامی سیســتان وبلوچستان در ادامه گفت: 
ماموران انتظامی شهرســتان های ایرانشهر، زاهدان و زهک 
نیز با شناســایی دو قاچاقچی سابقه دار در بازرسی از یک 
دســتگاه خودرو پراید و منزل این قاچاقچیان، 325 کیلو 
تریاک را به همراه دو قبضه سالح کالش و مقادیری مهمات 

مربوطه کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد

کشف یک تن و ۸۶۰کیلو موادمخدر در سیستان و بلوچستان

رئیس پلیس آگاهی اســتان قم از دستگیری 
ســارق 1۰ میلیارد ریالی طال و جواهرات منزلی در 

قم خبر داد.
سرهنگ احمد کرمی اظهار داشت: با طرح شکایت یکی 
از همشهریان مبنی بر اینکه پس از بازگشت از مسافرت 
متوجه غیر فعال بودن دزدگیر  و به سرقت رفتن سکه، طال 

و جواهرات نفیس موجود در منزلش به ارزش یک میلیارد 
تومان شــده است، موضوع در دستور کار مأموران آگاهی 

استان قرار گرفت.
وی افــزود: مأموران با اعزام به محل و انجام اقدامات 
پلیسی یک سارق سابقه دار را شناسایی و دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی اســتان قم گفــت: متهم که در 

تحقیقات با کتمان حقیقت قصد فرار از قانون را داشت با 
توجه به شــواهد موجود اعتراف کرد، از تمکن باالی این 
خانواده بواسطه همسر خود که خدمتکار منزلشان است 

اطالع یافته و اقدام به سرقت کرده است.
کرمی افزود: با دســتگیری مالخر متهمان برای سیر 

مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.

سارق 1۰ میلیارد ریال طال و جواهرات در قم دستگیر شد

کالهبردارانی که در شهر گرگان با عنوان خرید 
و فروش نقد و اقساط خودرو اقدام به کالهبرداری از 
شهروندان می کردند با تالش پلیس آگاهی گلستان 

دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان،  اسفند ماه سال 
گذشــته برخی از شــهروندان گرگان با مراجعه به پلیس 
آگاهی اســتان گلستان از افرادی که اقدام به فروش نقد و 
اقساط خودرو می کردند شکایت کرده و از پلیس خواستار 

رسیدگی موضوع شدند.
پس از افزایش شکات و رسیدن آنها به تعداد 25 شاکی، 
موضوع به طور جدی در دستور کار پلیس آگاهی گلستان 
قرار گرفت و ماموران پلیس طی عملیاتی موفق شــدند دو 

متهم را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: متهمان پس از 
مواجه شــدن با شاکیان و مشاهده مستندات به جرم خود 
اعتراف کردند.ســرهنگ علی اکبر جاویدان افزود: بر اساس 
برآورده های انجام شده این افراد تاکنون 3 میلیارد و 600 

میلیون ریال کالهبرداری کرده اند.
وی بــا بیان اینکه متهمان با تشــکیل پرونده تحویل 
مراجع قضایی شــدند اظهار داشت: از آنجایی که احتمال 
دارد شاکیان بیشتری وجود داشته باشند، تحقیقات پلیس 

در این زمینه همچنان ادامه دارد.

بوئین زهرا- خبرنگار کیهان:
رئیس دادگستری بوئین زهرا گفت: دادگستری بوئین زهرا در استفاده 
از سامانه سمپ معروف به CMS امتیاز برتر استان قزوین را کسب کرده 

است.
حجت االسالم حسین یوسفی گفت: در شورای حل اختالف پرونده های سال 
1395 نسبت به سال 139۴ - 10 درصد کاهش یافته و در دادسرای عمومی و 
انقالب تعداد پرونده های 95 نسبت به 9۴ - 15 درصد کاهش یافته و در دادگاه 

هم حدود ۴0 درصد کاهش پرونده داشته ایم.
وی گفت: کاهش پرونده ها باعث می شود قضات با فراغت و حوصله بیشتر و 

بهتر نسبت به رسیدگی به پرونده ها اقدام کنند.
یوســفی افزود: در سامانه سمپ معروف به CMS کلیه مراحل پرونده به طور 
مکانیزه طی و تمام اقدامات ثبت و ضبط می شود و بر این اساس به شعبات دادسرا 
و دادگاه امتیازدهی شده و رتبه ها مشخص می شود که در سال 95 تمام شعبات 

دادسرا و دادگاه بوئین زهرا شعب برتر استان قزوین شناخته شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: مأموران پلیس آگاهی 
سمنان در یک عملیات آزادسازی گروگان، با آزاد کردن فرد 

ربوده شده، پنج گروگانگیر را دستگیر کردند.
ســرتیپ روح االمین قاســمی افزود: با تماس خانواده ای با مرکز 
فوریت های پلیس 110 در ســاعت 2 بامداد دوشــنبه 28 فروردین با 
موضوع مفقود شــدن فرزند 23 ساله این خانواده، موضوع در دستور 
کار کارآگاهــان پلیس آگاهی ســمنان قرار گرفت و تحقیقات در این 

رابطه آغاز شد.
وی اضافه کرد: در ادامه افرادی در تماس با خانواده فرد ربوده شده 
پرداخت 100 میلیون ریال برای آزادی فرزند آنان را خواستار شدند که 
با طرح این موضوع از سوی گروگانگیران، بررسی و رسیدگی به پرونده 
وارد مرحله جدیدی شــد و به سرعت، عملیات پلیس برای آزادسازی 

فرد ربوده شده آغاز شد. قاسمی در تشریح چگونگی آزاد سازی این فرد، 
گفت: در ادامه گروگانگیران برای دریافت مبلغ از این خانواده محلی را 
تعیین کردند و قرار شد ساعت 16 همان روز، با حضور در محل و پس 
از رسیدن به خواسته خود، فرد ربوده شده را آزاد کنند که با ورود به 
موقع کارآگاهان پلیس آگاهی سمنان و در یک عملیات ضربتی، فرزند 
این خانواده آزاد شــد. وی افزود: ماموران پلیس آگاهی در این ارتباط 
پنج گروگانگیر که یکی از آنها زن بود را دســتگیر کردند و با تشکیل 
پرونده ای به مراجع قضایی تحویل دادند. وی افزود: با تحقیقات انجام 
شده از متهمان، مشخص شد این فرد با یک دستگاه پراید و با تهدید 
چاقوی 2 نفر ربوده و به خانه ای در ســمنان منتقل شده بود. فرمانده 
انتظامی استان سمنان گفت: علت آدم ربایی اختالفات مالی در رابطه 

با مواد مخدر بوده است، آدم ربایی در سمنان بی سابقه بوده است.

دادگستری بوئین زهرا
 در استان قزوین برتر شد

دستگیری ۵ گروگانگیر در سمنان

مامور نیروی انتظامی کالنتری 1۸ آبادان هنگام 
تعقیب سارق سابقه دار به رودخانه بهمن شیر سقوط 

کرد و غرق شد.
به گزارش ایرنا به نقل از یک مقام آگاه، صبح دوشــنبه 
ماموران کالنتری 18 آبادان با طرح ورود به منزل یک سارق 
ســابقه دار و دستگیری وی در منطقه 20 متری ذوالفقاری 
آبادان وارد عمل شــدند که در ادامه متهم تحت تعقیب با 
دیدن ماموران پلیس از مخفیگاهش به نیزارهای اطراف آن 

محل فرار کرد.
در ادامه ماموران با شلیک چند تیر هوایی از متهم فراری 

خواستند که خود را تسلیم قانون کند که وی به دستور ایست 
پلیس توجه نکرد و به فرار خود ادامه داد.

در هنــگام تعقیب این متهم، یکی از ماموران کالنتری 
18 آبادان به دلیل نامشخصی به رودخانه بهمن شیر سقوط 
کرده و سایر ماموران انتظامی حاضر در محل نتوانستند این 

مامور وظیفه شناس را نجات دهند.
با ســقوط مامور پلیس به رودخانــه تیمی از ماموران 
امدادی به همراه آتش نشانان و غواصان به محل حادثه اعزام 
شــدند که متاسفانه تالش برای پیدا کردن پیکر این مامور 

پلیس تاکنون بی نتیجه مانده است.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
آبادان با تایید خبر غرق شــدن مامــور نیروی انتظامی در 
رودخانه بهمنشــیر گفت: از زمان اعالم نیروی انتظامی به 

سازمان آتش نشانی 6 غواص به محل حادثه اعزام شدند.
مجید فرهانی پور اظهارکرد: به دلیل شدت جریان آب، 
غواصان سازمان آتش نشانی موفق به پیدا کردن جسد این 

مامور نیروی انتظامی نشده اند.
وی افزود: اکنون گروهی از غواصان نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی مستقر در خرمشهر به محل مورد نظر اعزام 

شده اند تا به جست وجو در این زمینه ادامه دهند.

مامور نیروی انتظامی در رودخانه بهمنشیر آبادان غرق شد

کالهبرداری میلیاردی با پوشش 
خرید و فروش خودرو


