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قاچاق گردو
شــهرکرد - خبرنگار کیهان:مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال 
و بختیــاری گفت: از یک تریلر 7هــزار و 590 کیلوگرم گردوی تولید 

خارجی کشف و ضبط شد.
محمدرضا عمرون افزود: این مقدار گردو خارجی در یک دســتگاه 

تریلر در لردگان زیر محصول علوفه جاسازی شده بود.
پس از رســیدگی و با توجه به خارجی بودن کاال و عدم ارائه اسناد 
مثبت گمرکی، قاچاقچیان به پرداخت بیش از 8 میلیارد و 750 میلیون 
ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ضبط کاالی قاچاق محکوم 

شدند.
سارق اینترنتی

اصفهان - خبرنگار کیهان: رئیس پلیس فتا اصفهان گفت: فردی که 
از حساب یکی از شهروندان مبلغ 370 میلیون ریال به صورت اینترنتی 

برداشت کرده بود شناسایی و دستگیر شد.
ســرهنگ ســیدمصطفی مرتضوی، گفت: در پی شــکایت یکی از 
شهروندان مبنی بر اینکه فرد ناشناسی طی چندین فقره تراکنش 370 
میلیون ریال از حساب وی برداشت کرده، با بررسی های تخصصی متهم 

که یکی از دوستان شاکی بود شناسایی و دستگیر شد.
دستگیری 3 آدم ربا

زاهدان - فارس: فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری 
3 آدم ربا در ایرانشــهر خبر داد.ســرتیپ محمد قنبری گفت: نیروهای 
انتظامی در یک عملیات هدفمند 5 تبعه بیگانه را کمتر از 13 ساعت از 

چنگال آدم ربایان آزاد و سه آدم ربا را نیز دستگیر کردند.
کشف مواد مخدر

قزوین - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی اســتان قزوین از کشف 
مقدار 2 کیلوگرم هروئین و یک کیلو و 500 گرم شیشه در یک عملیات 

پلیسی در قزوین خبر داد.
سرتیپ مهدی محمودی اظهار داشت: ماموران اداره عملیات ویژه 
پلیس مبارزه با موادمخدر استان با رصد و اقدامات اطالعاتی از فعالیت 

یک قاچاقچی سابقه دار در امر خرید و فروش موادمخدر مطلع شدند.
وی اضافه کرد: حین کنترل خودروها، قاچاقچی موادمخدر با مشاهده 
ماموران در چهارراه »ولی عصر)عج(« متواری که بالفاصله با اقدام به موقع 

پلیس، خودرو متوقف و راننده دستگیر شد.
وی عنوان داشــت: در بازرسی ماموران از خودرو مقدار 2 کیلوگرم 
هروئین و یک کیلو و 500 گرم شیشــه کشف و خودرو توقیف و متهم 

به مقر پلیس منتقل شد.
سقوط از کوه

خرم آباد - فارس:رئیس جمعیت هالل احمر پلدختر گفت: جوان 33 
ساله پلدختری بر اثر سقوط از کوه طولکش به دره جان باخت.

علی کیانی افزود: پس از اطالع از این حادثه، بالفاصله تیم کوهستان 
جمعیت هالل احمر پلدختر برای نجات این جوان به منطقه اعزام شــد 
اما متاســفانه جسد این جوان را پیدا کردند.وی افزود: جسد این جوان 
پلدختری که حمزه مومنی نام داشت توسط تیم کوهستان از درون دره 
به باال کشیده و به بیمارستان امام خمینی)ره( پلدختر انتقال داده شد.

برخورد مرگبار کامیون با وانت
شهرکرد - ایرنا: مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
چهارمحــال و بختیاری گفت: برخورد یک دســتگاه کامیون با خودرو 
وانت بار تویوتا در محور ناغان - دوپالن شهرستان اردل در این استان 

جان 2 تن را گرفت.
فرامرز شــاهین افزود: این حادثه در 8 کیلومتری شــهر ناغان بین 
کامیون و وانت تویوتا رخ داد که در این تصادفات 2 تن از سرنشــینان 

وانت بار جان خود را از دست دادند.
علــت حادثه عدم رعایت حق تقدم از ســوی راننده کامیون اعالم 

شده است.
دستگیری عامل مزاحمت اینترنتی

بندرعباس - ایسنا: رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از شناسایی و 
دستگیری عامل مزاحمت اینترنتی در این استان خبر داد.

سرهنگ علی اصغر افتخاری بیان کرد: برابر اظهارات شاکی، وی با 
فردی در یکی از پیام رسان های موبایلی آشنا شده که پس از اطمینان 
به فرد ناشــناس با وی یک قرار مالقات برقرار کرده و تعدادی تصاویر 

خصوصی برای یکدیگر ارسال کردند.
وی اظهار کرد: بعد از گذشت مدتی، شاکی از ادامه ارتباط با متهم 
اجتناب کرده که نامبرده اقدام به تهدید انتشار تصاویر خصوصی شاکی 

در فضای مجازی و اخاذی از وی کرده است.
انهدام باند سارقان احشام

آمل- ایسنا: فرمانده انتظامی آمل از شناسایی و انهدام باند سه نفره 
سرقت احشام در این شهرستان خبر داد.

نعمت اهلل آزادی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام 
در ســطح شهرستان آمل، ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی 
این فرماندهی با همکاری اداره اطالعات جنایی پلیس آگاهی مازندران، 
باند سه نفره سرقت را شناسایی و دستگیری آنان را در دستور کار خود 

قرار دادند.وی اضافه کرد: احشام سرقتی به مالباختگان عودت
 داده شد.

تصادفات خونبار
ایالم- مهر: تصادف در محور ملکشــاهی- مهران سه کشته برجای 
گذاشت.ســرهنگ رضا همتی زاده رئیس پلیس راه ایالم اظهار داشت: 
تصادف در تقاطع بان رحمان در محور مهران در استان ایالم سه کشته 

برجای گذاشت.
وی تصریح کرد: بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پژو با خودروی 
کامیون که در تقاطع بان رحمان رخ داد، سه سرنشین پژو جان باختند.
وی علت وقوع این تصادف را عدم توانایی در کنترل وســیله نقلیه 

خودروی سواری پژو و بی احتیاطی راننده آن اعالم کرد. 
اراک- ایلنا: معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی 
گفت: در ســانحه رانندگی در محور ساوه- بوئین زهرا 2 نفر کشته و 3 

نفر مصدوم شدند.
ســرهنگ محمود خلجی افزود: در سانحه رانندگی که در کیلومتر 
11 محور ســاوه- بوئین زهرا بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو 
آردی رخ داد، دو سرنشین خودرو جان خود را از دست دادند علت این 
سانحه در دست بررسی است.در این سانحه متاسفانه 2 نفر از مصدومان 
قبل از رســیدن اورژانس فوت کرده بودند و 3 مصدوم این حادثه پس 
از اقدامات الزم پیش بیمارســتانی به مرکز درمانی شهید مدرس ساوه 

انتقال داده شدند.
پلمب واحدهای متخلف صنفی

یزد- مهر: فرمانده انتظامی شهرستان میبد گفت: ماموران اداره نظارت 
بر اماکن عمومی این شهرستان 21 واحد صنفی متخلف را پلمب کردند.

ســرهنگ سیدمحمد طاهر موسوی اظهار داشت: در راستای طرح 
بازدید از صنوف در شهرستان میبد با همکاری عوامل اداره صنعت معدن 
و تجارت از 67 واحد صنفی بازدید که 21 واحد صنفی متخلف پلمب 

و برای 46 واحد صنفی دیگر نیز اخطار پلمب صادر شد.
موسوی، تخلفات اصلی این واحدهای صنفی را نداشتن پروانه کسب، 
رعایت نکردن نکات بهداشتی و ضوابط انتظامی برشمرد و افزود: اجرای 

طرح های مشابه در دستور کار قرار دارد.
گاز گرفتگی قربانی گرفت

ســرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد از فوت 
یک نفر بر اثر بی احتیاطی در استفاده از وسایل گرمایشی خبر داد.

سرهنگ »حسین ارجمند مزیدی« بیان کرد: در بررسی های صورت 
گرفته و گزارش پزشک قانونی، مشخص شد یک نفر که مشغول آبیاری 
زمین های کشاورزی بوده با توجه به سردی هوا در یک اتاقک با روشن 
کردن پیک نیک در حال استراحت بوده که به دلیل سهل انگاری دچار 

مسمومیت شده و جان خود را از دست داده است.

یک دختر مسلمان 11 ساله در حال عبور 
از خیابانی در »تورنتو« کانادا بود که مردی 
ناشــناس پس از حمله، با قیچی اقدام به 

بریدن روسری او کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی 

حامیان ترامپ تالش می کنند به هر نحو 
ممکن زنانی که »دونالد« را متهم به فساد 
اخالقی کرده اند، ساکت کنند، اما پرونده ای 
جدید از ماجراجویی های رئیس جمهوری 

آمریکا فاش شده است.

به گزارش روزنامه وال اســتریت، از پرونده ای جدید درخصوص 
فساد اخالقی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش داده است. این 
روزنامه نوشت: یکی از وکالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به 
یک هنرپیشه سابق فیلم های مستهجن 130 هزار دالر حق السکوت 
پرداخت کرده است. پرداخت این مبلغ به »استفانی کلیفورد«، بازیگر 
پیشین فیلم های مستهجن یک ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست 

جمهوری سال 2016 میالدی انجام شده است.
»مایکل کوهن« که نزدیک به یک دهه وکیل ترامپ بود وظیفه 

دستیابی به توافق با »کلیفورد« را برعهده داشته است.
وی در قبال دریافت این مبلغ تعهد کرده اســت از گفت وگو در 

مورد ارتباط جنسی خود با ترامپ خودداری کند.
این ماجرا در حالی فاش می شود که پیش از این 13 زن با متهم 
کردن ترامپ به فساد اخالقی از وی شکایت کرده بودند، اما هر یک 
از این شکایت ها به گونه ای مختومه شده است.»استفانی کلیفورد« 
در جمع های خصوصی مدعی شــده است که پس از دیدار با دونالد 
ترامپ در ماه ژوئیه سال 2006 با او رابطه داشته است. این در حالی 
است که رئیس جمهوری کنونی آمریکا در سال 2005 با مالنیا، همسر 
ســوم و کنونی اش ازدواج کرده بود.در جریان کارزار انتخاباتی سال 
2016 چند مورد اتهام در زمینه رفتار نامناســب با زنان علیه دونالد 

ترامپ مطرح شده بود.

که هر چند وقت یک بار خبرهایی درباره حمالت اسالم ســتیزانه در 
کشورهای غربی مخابره می شود، حاال رسانه ها از حمله یک فرد ناشناس 

به دختر محجبه 11 ساله در شهر تورنتو خبر می دهند.
»خوال نومن« دختر مســلمان و محجبه 11 ســاله کانادایی روز 
جمعه دو بار مورد آزار و حمله مردی ناشــناس قرار گرفت.این دختر 
مسلمان که محصل کالس ششم است، ساعت 9 صبح جمعه به وقت 
تورنتو در نزدیکی مدرسه »پالین جانسون« دو بار مورد آزار یک مرد 
ناشناس قرار گرفت.پلیس تورنتو اعالم کرده که در حال تحقیق درباره 
این حمله است و جست وجو برای یافتن این مرد ناشناس ادامه دارد.

یک پســربچه کالس سومی در چین 
پس از طی مسافتی طوالنی با مو و ابروهای 
قندیل بسته سر جلسه امتحان حاضر شد.

به گزارش یورونیوز، ونگ فومن، پسر هشت 
ســاله چینی پس از طی مسیر 4/5 کیلومتری 
در دمای منفی 9 درجه 
ســانتیگراد خود را در 
حالی برای شــرکت در 
امتحانــات به مدرســه 
رساند که مو و ابروهایش 

قندیل بسته بودند.
این پسر که ساکن 
روســتایی در اســتان 
یون نان واقع در جنوب 
غربی چین است، هر روز 
این مسافت طوالنی را 
برای رسیدن به مدرسه 
طی می کند. عکس هایی 
که معلمش از او گرفت 
و در شبکه های اجتماعی 
منتشر کرد، وی را بر سر جلسه با موهای یخ زده و دستان پینه بسته 

و چروکیده نشان می دهد.
ده ها میلیون نفر از افراد ساکن در روستاهای محروم چین برای کار 
و تامین معاش خانواده های خود به اجبار به شهرهای اطراف می روند. 
پدر و مادر ونگ فومن نیز از جمله کســانی هســتند که برای کار به 

شهر رفته  و او را به اقوام خود سپرده اند.
مدرسه  محل تحصیل این پسربچه چینی برای دانش آموزان خود 
صبحانه تهیه می کند اما به دلیل کمبود بودجه از امکانات گرمایشی 
مناسب برخوردار نیست.کاربران شبکه های اجتماعی پس از دیدن این 

عکس ها با فرستادن پیام هایی اراده او را تحسین کردند.

مقامات تایلند از کشف محموله بزرگ 
عاج فیل در فرودگاه بانکوک خبر دادند.

به گزارش اسکای نیوز، این محموله از عاج 
فیل به ارزش صدها هزار پوند در فرودگاه تایلند 
کشف و ضبط شده  است. همچنین وزن محموله 

حدود 148 کیلوگرم بوده  اســت.این محموله حاوی سه عاج بزرگ و 
31 تکه عاج از نیجریه عازم چین بوده  است.

مقامات تایلندی اظهار داشــتند: بزرگی این عاج ها نشان می دهد 
متعلق به فیل های آفریقایی در معرض خطر انقراض بوده اند. همچنین 
تغییر رنگ عاج ها حاکی از آن است محموله فوق مدت طوالنی در انبار 
نگهداری شده  است.گفتنی است، این محموله مصادره شده و پلیس 

تایلند در تالش برای شناسایی قاچاقچیان است.

وزیر بهداشت و یک نماینده مجلس الزمه اجرای 
کامل و بهتر طرح تحول سالمت را در حمایت دولت و 
اختصاص بودجه الزم از جمله اختصاص سهم مناسب 
و کامل وزارت بهداشــت از محل هدفمندی یارانه ها 

اعالم کردند. 
وزیر بهداشت، درخصوص کاهش سهم وزارت بهداشت و 
درمان از محل هدفمندی در الیحه بودجه سال 97، به خانه 
ملت گفت: بطور حتم در بررســی الیحه بودجه کمیسیون 
تلفیق بودجه، صحن علنی، رئیس  و هیئت  رئیسه مجلس به 
این واقعیت توجه دارند که موضوع بهداشت و درمان یکی از 
دغدغه های مردم است، ضمن اینکه این موضوع بسیارمهم 
اســت و باید باور داشــت که 16 درصد علت فقر به دلیل 
هزینه های درمانی اســت؛ از این رو برای کاهش فقر باید از 
سهم حوزه سالمت در بودجه کاهش پیدا نکند؛ البته منابع 

هم نباید اسمی بوده و باید واقعی باشد.
سیدحسن قاضی زاده هاشــمی افزود: در بودجه نباید 
عددی را برای حوزه سالمت در نظر گرفت که نتوان محقق 
کرد، البته وزارت بهداشت هم از این آمادگی برخوردار است 
که هرکدام از بسته های خدمتی را درصورت تشخیص دولت 
و مجلس به دلیل کمبود اعتبارات و منابع کوچکتر و یا حذف 
کند، اگر چه از نظر کارشناسی با هر نوع حذفی مخالفیم؛ اما 

با پیشگیری از اسراف و تبذیر موافق هستیم.
هاشــمی با بیان اینکه 10 درصد اعتبارات هدفمندی 
سهم وزارت بهداشت و درمان است، ادامه داد: اگر اعتبارات 
حوزه هدفمندی 48 هزار میلیارد تومان است، سهم وزارت 

بهداشت از10 درصد به میزان 4 هزار و 800 میلیارد تومان 
است؛ اما اگر اعتبارات این بخش 37 هزار میلیارد تومان باشد، 
به طور حتم سهم وزارت بهداشت 3 هزار و 700 میلیارد تومان 
است؛ بنابراین مهم تر از میزان و عددی مشخص برای بودجه 

وزارت بهداشت، واقعی شدن اعتبارات است.
وی اظهارداشــت: تا امروز علی رغم اینکه در سه سال 
گذشــته ســازمان برنامه و بودجه کمک های بســیاری به 
وزارت بهداشت داشته، اما در واقع به دلیل کسری اعتبارات 
هدفمندی یک ریال هم از این بخش سهم وزارت بهداشت 
نشده است؛ بنابراین سازمان برنامه به ناچار از سایر حوزه ها 
ارقامی را به وزارت بهداشــت تخصیص داده است، از این رو 
صرف نظر از رقم مصوب، محقق شدن اعتبارات مهم است؛ اما 
در عین حال مجلس هر اندازه که برای هدفمندی تشخیص 

دهد، 10 درصد آن سهم وزارت بهداشت است.
وزیر بهداشــت گفت: اگر سهم وزارت بهداشت از محل 
هدفمندی به میزان سه هزار و 700 میلیارد تومان مصوب 
شد، وزارت بهداشت موظف است بخشی از خدمات درطرح 

تحول را حذف کند.
دولت از طرح تحول سالمت حمایت می کند، 

اما بودجه اش را نمی دهد
رئیس  کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی نیز 
گفت: با اجرای طرح تحول سالمت بسیاری از مشکالت مردم 
به ویژه قشر ضعیف و آسیب پذیر در حوزه سالمت حل شد، 
اما دولت همه بودجــه اختصاص یافته به طرح را پرداخت 

نکرد و آن را با چالش مواجه کرد.

عبدالرضا عزیزی در گفت وگو با ایســنا افزود: در طرح 
تحول سالمت بر اســاس قانون مقرر شد که به روستاییان 
و کشــاورزان 97 و ساکنان مناطق شــهری 94 درصد در 
هزینه های درمانی تخفیف داده شود؛ در واقع روستائیان 3 
درصد و ساکنان مناطق شهری 7 درصد هزینه های درمان 

خود را پرداخت کنند.
وی ادامــه داد: اجــرای طرح تحول ســالمت موجب 
رضایتمندی مردم در حوزه سالمت شد، اما به دلیل افزایش 
بار مراجعــات مردم به مراکز درمانی نارضایتی پزشــکان، 
پرستاران و پرسنل بیمارستان ها را به دنبال داشت که باید 

تالش کرد این نارضایتی ها از بین برود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مشکالت طرح تحول 
سالمت را ناشی از تزریق نشدن صد درصدی منابع دانست 
و گفت: دولت منابع در نظر گرفته شــده برای طرح تحول 
ســالمت را به طور صددرصد تخصیص نداد و این موضوع 

موجب بروز مشکالتی در مسیر اجرای این طرح شد.
عزیزی افزود: در طرح تحول سالمت قرار بود 4 میلیون 
نفر بیمه شوند اما 11 میلیون نفر بیمه شدند و دولت فقط 
منابع 4 میلیون نفر بیمه شده را به بیمه سالمت پرداخت کرد 
و همین کسری بودجه ای موجب نارضایتی و بروز مشکالت 

در اجرای طرح شد.
وی بــا بیــان اینکــه 4800 میلیارد تومــان از محل 
هدفمندی یارانه ها در مجلس به حوزه ســالمت تخصیص 
یافت، اظهار داشت: تنها جایی که می توانست از این ردیف 
بودجه ای هدفمند هزینه شود، حوزه سالمت بود اما متاسفانه 

دولت منابــع الزم را برای اجرای طرح تحول ســالمت از 
محل هدفمندی یارانه ها به طور کامل به وزارت بهداشــت 

تخصیص نداد.
نماینده مردم شیروان در مجلس گفت: از محل درآمد 
مالیــات بر ارزش افزوده نیزکه حدود 2900 میلیارد تومان 
برآورد شده بود دولت بودجه الزم را به طور کامل به وزارت 
بهداشت پرداخت نکرد، افزون بر این، دولت منابع دیگر طرح 
تحول سالمت را نیز 100 درصد تخصیص نداد که همه این 

موارد موجب بروز مشکل و نارضایتی شد.
عزیزی خاطرنشــان کــرد: دولت به وزارت بهداشــت 
ماموریت می دهد که طرح تحول سالمت را اجرا و منابع آن 
را تامین کنــد اما وقتی منابع به طور کامل تخصیص داده 
نمی شــود، این وزارتخانه تا حــدی می تواند خدمات بدهد 
همچنین به دلیل کمبود بودجه ای توان پرداخت مطالبات 
پزشکان، پرستاران و پرسنل را نخواهد داشت و این موجب 

نارضایتی آنها می شود.
وی با بیان اینکه با اجرای طرح تحول سالمت بیماران 
رضایتمندی خوبی داشــتند زیــرا زیرمیزی ها از بین رفت 
و هزینه های درمانی کاهش پیدا کرد، در پاســخ به برخی 
گمانه زنی ها مبنی بر شکســت طرح تحول سالمت، گفت: 
اگر طرح تحول سالمت شکست بخورد دولت و مجلس هر 
دو مقصر هستند، چرا نباید از طرحی به این خوبی حمایت 
کنیم تا شکست بخورد؟ اگر پزشکان و پرستاران و کسانی 
که در حوزه ســالمت خدمت می کنند مطالباتی دارند باید 

مطالبات آنها تامین و پرداخت شود.

حذف برخی خدمات طرح تحول در صورت کاهش سهم سالمت از هدفمندی یارانه ها

دولتازطرحتحولسالمتحمایتمیکند
امابودجهکاملآنرانمیدهد

در مراسمی از اولین نسخه ژنوم مرجع ایرانیان 
)ژمیران( رونمایی شد.

رئیس پژوهشــکده غدد درون ریز و متابولیسم در این 
مراســم در مورد اینکه اگر ژنوم انســانی قبال تعیین شده 
اســت تعیین ژنوم مرجع ایرانیان چه اهمیتی دارد،گفت: 
قبال توسط کشورهای آمریکا، ژاپن، و دانمارک ژنوم مرجع 
جمعیت های مذکور تعیین شــده است اما فقط بخشی از 
تغییرات ژنتیکی در جمعیت های مختلف مشترک بوده و 
حتما قسمتی از تغییرات ژنتیکی در یک جمعیت، مختص 
همان جمعیت می باشد، و ما برای جمعیت ایرانی نیازمند 

ژنوم مرجع ایرانیان هستیم.
به گزارش روابط عمومی پژوهشــکده غدد درون ریز و 
متابولیسم، فریدون عزیزی در مورد اینکه حال که این ژنوم 
مرجع ایرانیان تعیین شــده چه کمکی به محققان ایرانی 
خواهد کرد، اظهارداشت: تا کنون به دلیل در دسترس نبودن 
چنین اطالعات ذی قیمتی، محققان بیشــتر به مطالعات 
ژنتیک پزشکی از نوع توصیفی در حوزه سالمت می پرداختند 
و در یافته های خود درخصوص تغییرات ژنتیکی یافت شده 
در یــک وضعیت بالینی، با اطمینان قادر به بیان ارتباط یا 
نقش این تغییرات در وضعیت سالمت و بیماری نبودند. لذا 

از تاثیر اصالح آن تغییر ژنتیکی یا اصالح نتیجه آن تغییر 
ژنتیکی اطمینانی نداشــته و در تاریکی تحقیق و تفحص 
می کردند. اکنون با داشتن این ذخیره مرجع با ارزش، آگاهانه 
می توانند به تشخیص زود هنگام و درمان موثرتر بپردازند.

عزیزی در پاسخ به اینکه با مشخص شدن ژنوم مرجع 
جمعیــت ایرانی، چــه کمکی به حوزه ســالمت در ایران 
خواهد شــد، گفت: سیاست گذاران حوزه سالمت پیوسته 
به موضوع تشخیص زود هنگام بیماری ها برای کاستن رنج 
بیماران، فشار روانی اطرافیان و کاهش هزینه های درمانی 
کشور پرداخته اند. از طرف دیگر ناظران حوزه سالمت نیز 
جسته گریخته به عدم کارایی داروهای پیشرفته و وارداتی 
درخصوص برخی از بیماران اشاره داشته اند. چه بسا منشاء 
این موضوع تفاوت و تغییرات ژنتیکی افراد مذکور باشد. پس 
در نظر گرفتن تغییرات ژنتیکی خاص جمعیت ما می تواند 
تشخیص به هنگام، پیشگیری، سیاست واردات، طراحی و 

تولید داروهای آتی را تحت تاثیرقرار دهد.
وی خاطرنشــان کرد: مهم ترین دســتاوردهای قابل 
پیش بینی این فعالیت، بسترسازی برای مطالعات عمیق تر 
ژنتیک پزشــکی، انتقال تکنولوژی به ویژه آنالیز داده های 
حجیم ژنوم انسانی، توانمندسازی متخصصان داخلی، سرعت 

بخشیدن به تحقیقات این حوزه از سالمت است، ضمن اینکه 
کاربرد در تشخیص زود هنگام، اقدامات پیشگیرانه، استفاده 
در طراحی دارو، پیش آگهی پاسخ به درمان به ویژه ایجاد 
و گسترش پزشکی شخصی در ایران از دیگر دستاوردهای 

قابل پیش بینی این فعالیت است.
جمع آوری ۹۰ درصد اطالعات ژنتیکی 

ایرانی ها
رئیس پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم همچنین 
در حاشیه مراســم رونمایی از نقشه ژنوم جامع ایرانیان با 
بیان اینکه تالش کردیم از 20 ســال گذشته با جمع آوری 
اطالعات ژنتیکی 15 هزار نفر از افراد 3 تا 80 ساله بتوانیم 
نقشه ژنوم مرجع ایرانیان را به دست بیاوریم، افزود: تمامی 
مسائل ژنتیکی این افراد در طول این سال ها مورد بررسی 
قرار گرفته و همچنین پیامدهای ناشی از بیماری هایی که 
برخــی از این افراد درگیر آن بوده اند نیز مورد ارزیابی قرار 

گرفته است.
به گزارش مهر، عزیزی با اعالم اینکه در حال حاضر بیش 
از 90 درصد اطالعات ژنتیکی ایرانی ها را به دست آورده ایم، 
گفت: امیدواریم با تأمین مسائل اعتباری این پروژه بتوانیم 
در سه سال آینده این اطالعات را در بالین به کار بگیریم.

امکان تشخیص زودهنگام و درمان موثرتر بیماری ها میسر شد

رونمایی از اولین ژنوم مرجع ایرانیان

مدیرعامل ســتاد معاینه فنی شهرداری تهران 
با  اشاره به برنامه های آینده این ستاد برای افزایش 
مراکز معاینه فنی گفت: امسال مجوز ۲ مرکز معاینه 
فنی جدید با ۴خط به اضافه ۷خط معاینه فنی سیار 

را داریم.
به گزارش مهر، ســیدنواب حسینی منش با بیان اینکه 
در حال حاضر صف خطوط مراکز معاینه فنی در طول روز 
کمتر از یک ســاعت زمان بر خواهد بود، عنوان کرد: شما 
می توانید به صورت آنالین در ســایت ستاد مرکزی معاینه 
فنی خودروی تهران وارد شــوید و طول صف را به صورت 
آنالین برای تمامی مراکز معاینه فنی تهران ببینید. در این 
سایت گزینه ای وجود دارد که رنگ سبز نشان دهنده طول 
صف کمتر از نیم ساعت، رنگ زرد ما بین یک تا سه ساعت 
و و رنگ قرمز بیش از 3 ساعت طول صف را نشان می دهد.
وی با  اشاره به اینکه طول صف تمامی مراکز معاینه فنی 

تهران در حال حاضر ســبز رنگ است و ما طول صف بیش 
از یک ساعت نداریم، گفت: اکثر مراکز معاینه فنی تا ساعت 
12شــب در دو شیفت خدمات دهی می کنند. سال گذشته 
در روزهای پایانی سال، گزارش هایی مبنی بر این داشتیم که 
مردم 4 تا 8 ساعت در صف معاینه فنی بودند، اما امسال با 
اینکه تعداد مراجعه کنندگان کمتر نشده و حدود 38 درصد 
مراجعات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اما طول 

صف به یک ساعت هم نمی رسد.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران در پاسخ 
به این سؤال که آیا برنامه ای برای افزایش مراکز معاینه فنی 
دارید یا خیر، افزود: امسال مجوز 2 مرکز معاینه فنی جدید 
با 4 خط به اضافه 7 خط معاینه فنی سیار را در تهران داریم. 
اولین خط معاینه فنی ســیار که امکان استقرار در مناطق 
مختلف شهر تهران را دارد نیز در مرحله بهره برداری است.

وی درباره اینکه این مرکز اولین معاینه فنی سیار کشور 

اســت که با توان مهندسین داخلی ساخته شده، ادامه داد: 
این مرکز در 29 دی و روز هوای پاک در ستاد معاینه فنی 
به بهره برداری خواهد رسید. معاینه فنی سیار این امکان را 
دارد که در عرض یک ساعت این خط معاینه فنی را از یک 

منطقه به منطقه دیگر انتقال دهد.
حســینی منش با  اشــاره به اینکه از 22 منطقه تهران 
تنها 10 مرکز معاینه فنی وجود دارد، تصریح کرد: بنابراین 
برخی مناطــق از مراکز معاینه فنی برخوردار نیســتند و 
شــهروندان برای گرفتن معاینه فنی باید از یک منطقه به 
منطقــه ای دیگر بروند. به همین منظــور در طرح آمایش 
برنامه ریــزی کرده ایــم که خطــوط معاینه فنی ســیار با 
اطالع رســانی قبلی، به صورت موقت یک ماهه یا دو ماهه 
در مراکز مناطقی که برخوردار نیســتند، مســتقر شده و 
 نســبت به انجام معاینه فنی برای شــهروندان آن منطقه

 اقدام کنند.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران خبر داد

افتتاح ۷ خط معاینه فنی سیار

سخنگوی ســازمان ثبت احوال گفت: کسی که 
شناسنامه اش مســتعمل و کهنه شده یا تغییراتی 
هویتی داشته باشد، بایستی برای ثبت نام کارت ملی 

هوشمند نسبت به تعویض شناسنامه اقدام کند.
سیف اله ابوترابی با بیان اینکه تعویض شناسنامه برای 
دریافت کارت ملی هوشمند اجباری نیست، به ایسنا گفت: 
اگر شناسنامه ای مستعمل و کهنه شده و یا فرد در هویتش 
تغییراتی ایجاد شده باشد، بایستی آن فرد برای دریافت کارت 
ملی هوشمند نســبت به تعویض شناسنامه اقدام کند. در 
حقیقت این مستعمل شدن و تغییر هویت شناسنامه شامل 
ناخوانایی،کم رنگ شدن شناسنامه، پارگی عکس، تغییر نام و 
نام خانوادگی و امور هویتی است، در غیر این صورت تعویض 

شناسنامه برای اخذ کارت ملی هوشمند الزامی نیست.

مدیرکل مدیریت بحــران و پدافند غیرعامل 
سازمان پزشــکی قانونی کشور گفت: در پی حادثه 
آتش سوزی نفتکش ایرانی در آب های چین سازمان 
پزشکی قانونی کشور اخذ نمونه ژنتیکی از خانواده 

خدمه کشتی را آغاز کرد.
به گزارش ســازمان پزشــکی قانونی کشــور، مهرداد 
علی بخشی اظهارداشت: اطالعات ما از تعداد خدمه و وضعیت 
نفتکش ایرانی مطابق با مواردی اســت که سازمان بنادر و 
کشتیرانی کشــور اعالم کرده که بر این اساس 32 خدمه 
)شامل 30 ایرانی و 2 غیر ایرانی( در کشتی حضور داشتند.

علی بخشی با اظهار امیدواری نسبت به زنده و سالمت 
بودن مابقی خدمه کشــتی، افزود: به منظور بررسی هویت 
ســه جسد یافت شده از خدمه این کشــتی ناچار به اخذ 
نمونــه ژنتیکی از خانواده های )بســتگان درجه یک( تمام 
خدمه کشتی هستیم که بر اســاس هماهنگی با سازمان 
بنــادر و کشــترانی خانواده ها به پزشــکی قانونی تهران و 
فارس هدایت شدند.وی ادامه داد: نمونه گیری از خانواده از 
روز پنجشــنبه در پزشکی قانونی تهران و فارس آغاز شده 
اســت و در استان تهران 12 خانواده و در استان فارس نیز 
4 خانواده به مرکز پزشــکی قانونی مراجعه و از آنان نمونه 
ژنتیکی اخذ شــد و مابقی خانواده نیز با هماهنگی سازمان 
بنادر و کشترانی برای نمونه گیری به سازمان پزشکی قانونی 

کشور معرفی خواهند شد.

رشت- خبرنگار کیهان:
خزانه دار شــورای اسالمی شهر رشت با پرسش 
از اعضای شورای اسالمی شهر رشت گفت: آیا یازده 
اعضای شورای اسالمی شــهر رشت ۲۲ راننده نیاز 

دارند؟
حامد عبداللهی، افزود: هر عضو شــورا بــه نام راننده 

چندین نیرو گرفته اند.
وی اضافه کرد: هر روز لیســت مشــاوران جدید امضاء 
می شــود این همه مشــاور بار مالی و هزینه ســنگینی بر 
شــهرداری تحمیل می کنــد، برای هر کاری در شــورا و 
شهرداری، قرارداد مشاوره می بندیم و همان نیرو باید کارهای 

شخصی اعضای شورا را نیز انجام دهد.
عضو شورای اسالمی شهر رشت در بخش دیگر سخنانش 
با انتقاد از وضعیت ظاهری شــهر رشت گفت: شهر رشت 
تمیز نیست، تابلوهای اضافی، استندهای شکسته، تابلوهای 
غیرکاربردی، لوله و مصالح رها شــده زیادی در شهر وجود 
دارد و ورودی این شــهر نیز نابسامان است و کسی هم به 

این وضعیت رسیدگی نمی کند.
وی همچنین یادآور شد: سازمان اتوبوسرانی نیروهای 
بالتکلیفی دارد که قراردادشان تمام شده و در آستانه شکایت 

هستند که باید این نیروها تعیین تکلیف شوند و یکی از این 
سازمانها نیز از هزینه عمرانی خود کسر کرده و به کارکنان 

خود پرداخت کند که باید به این مورد نیز رسیدگی شود.
عضو شورای اسالمی شــهر رشت در بخش دیگری از 
ســخنان خود از عدم کنترل و نظارت شهرداری این شهر 
بــر عملکرد پیمانکاران و وجود زد و بند بین برخی مدیران 
شــهرداری های مناطق رشــت با این پیمانکاران به شدت 

انتقاد کرد.
عبداللهی که درجلسه شورا ســخن می گفت با انتقاد 
از اینکه شــهرداری این شهر هیچ گونه کنترل و نظارتی بر 
عملکرد پیمانکاران ندارد، اظهار داشت: بیشتر شرکت هایی 
که با شهرداری رشت قرارداد دارند، 70 درصد کاری که در 
تعهدشان هست، انجام نمی دهند اما پول آن را از شهرداری 

دریافت می کنند.
وی افزود: پیمانکاران و شــرکتهای طــرف قرارداد با 
شهرداری رشت در حالی که قراردادشان تمام نشده، با توجه 
به بده بستانهایی که با برخی مدیران مناطق این شهرداری 
دارند، اسناد پیمان خود را از شهرداری های مناطق گرفته و 
به شهرهای دیگر رفته اند و اکنون نیروی کارگر آنها با چند 
ماه حقوق عقب افتاده روی دست شهرداری رشت مانده اند.

زلزله ای با قدرت ۴/1 ریشــتر ســاعت 1۰ 
صبح دیروز حوالی شهر سومار در شهرستان 

قصرشیرین استان کرمانشاه را لرزاند.
به گزارش خبرنــگار ایرنا، این زمین لرزه در 14 

کیلومتری عمق زمین روی داد.
این زمین لرزه که در 25 کیلومتری شهر سومار 

رخ داد، مرزهای عراق، ایالم و کرمانشاه را لرزاند.
طبق اعالم شــبکه لرزه نگاری، سومار در استان 
کرمانشاه و صالح آباد و زرنه در استان ایالم نزدیک ترین 

شهرهای وقوع این زمین لرزه بودند.
زمین لرزه 4/1 ریشــتری ساعت 10 صبح دیروز 
همچنیــن در 68 کیلومتری ایالم و 152 کیلومتری 
شهر کرمانشاه رخ داد.پس لرزه های اخیر خساراتی به 
واحدهای مسکونی و تجاری شهرستان گیالنغرب و 
بخش سومار از توابع شهرستان قصرشیرین وارد کرده 

و تعدادی را نیز مصدوم کرده است.
گســل زلزله ســومار از صبح پنجشــنبه )21 
دی( فعــال شــده و تا صبــح دیروز بالــغ بر 190 
 زمیــن لــرزه و پــس لــرزه در ایــن منطقــه رخ

 داده است.

11 عضو شورای اسالمی شهر رشت
 22 راننده دارند

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر کرمانشاه، از 
آغاز مرحله دوم توزیع بیش از 5۰ هزار بسته 
مواد غذایی یک ماهه در مناطق زلزله زده استان 

از دیروز خبر داد.
محمدرضا امیریــان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
اظهار کرد: توزیع این بسته ها از صبح دیروز آغاز شده 

است و در کمتر از 10 روز به پایان می رسد.
وی خاطرنشــان کرد: ارزش هر بسته غذایی بین 
2 میلیون و 500 هزار تا ســه میلیون ریال و شامل 
برنج، روغن، انواع کنسرو، حبوبات، قند و شکر، چای 
و دیگر اقالم است.امیریان ادامه داد: در این بسته ها، 
عالوه بر مواد غذایی، اقالم مورد نیاز دیگر مانند لوازم 

بهداشتی و دارو نیز پیش بینی شده است.

رئیس  پلیس امنیت عمومی هرمزگان از شناسایی 
و دستگیری ۲1 خواننده زیرزمینی و پلمب 6 استودیو 

غیرمجاز در بندرعباس خبر داد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ علی اصغر 
عبــادی نیک گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی اســتان 
بــا انجام کار اطالعاتی و رصد فضای مجازی و شــبکه های 
اجتماعــی، متوجه فعالیت  تعدادی از گروه های زیر زمینی 
که با نام مســتعار اقدام به فعالیت خوانندگی حرفه ای کرده 
و کلیپ هایــی از ترانه های خــود را با محتوا و مضامین غیر 
اسالمی در ســایت ها وشبکه های ماهواره ای معاند و فضای 
مجازی انتشار می دادند شناسایی کردند.رئیس  پلیس امنیت 

عمومی هرمزگان افزود: ماموران پلیس با شناسایی مخفیگاه 
متهمــان در دو عملیات جداگانه، 21 نفر از خوانندگان زیر 
زمینی غیر مجاز که 9 نفر خانم بودند را دســتگیر کردند.  
این مســئول انتظامی در ادامه اضافه کرد: اغلب دســتگیر 
شــدگان اظهار بی اطالعی از ممنوعیــت و غیر مجاز بودن 

موضوع داشتند.
سرهنگ عبادی نیک تصریح کرد: در این راستا 6 استودیو 
غیرمجاز متعلق به متهمان شناســایی و پلمب شــد.رئیس 
 پلیس امنیت عمومی هرمزگان بیان کرد: فعاالن این بخش 
از موســیقی آهنگ های خود را مخفیانه تولید و غیرقانونی 

ارائه می کردند.

دستگیری 21 خواننده زیرزمینی در بندرعباس 

 اخذ نمونه ژنتیکی از 
خانواده های خدمه نفتکش 

سانحه دیده ایرانی

سخنگوی سازمان ثبت احوال:

تعویض شناسنامه برای 
دریافت کارت ملی هوشمند 

اجباری نیست

آغاز مرحله دوم توزیع 
بسته های مواد غذایی

 میان زلزله زدگان کرمانشاه

زلزله بار دیگر سومار را 
لرزاند

ســربازان گمنام امام زمان)عج(، ۲ نفر از 
فعاالن عرفان ضاله حلقه در شیراز را دستگیر 

کردند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، در راستای 
برخورد قاطع با مدعیان دروغین و فرقه های انحرافی 
در ســطح استان فارس، دو نفر از فعاالن عرفان ضاله 
حلقه توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( در سازمان 

اطالعات سپاه فجر فارس در شیراز دستگیر شدند.
این افــراد از فعــاالن فرقه ضالــه عرفان حلقه 
»شــبکه شــعور کیهانی« بودند که یکی از آن ها، از 
مربیان اصلی این فرقه انحرافی در سطح شهر شیراز 
و از سرشــبکه های اصلی این عرفان کاذب در استان 

فارس بوده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی آذربایجان شرقی از جان باختن چهار 
شهروند در آچاچی میانه  در پی مسمومیت با 

مونوکسید کربن خبر داد.
 »فرزاد رحمانی« در گفت وگو با خبرنگاران اظهار 
کرد: این حادثه، ســاعت دو بامــداد دیروز در داخل 
منزلی در شهر آچاچی بر اثر مسمومیت با مونوکسید 

کربن روی داد. 
 وی افزود: در این حادثه، یک مرد 80 ساله و سه 
زن 75 و 60 و 45 ساله، جان خود را پیش از رسیدن 

نیروهای امدادی از دست داده بودند.

در شیراز؛

2 تن از فعاالن عرفان ضاله حلقه 
در شیراز  دستگیر شدند قاتل خاموش

 جان ۴ شهروند میانه ای را گرفت


