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تریاک در کیسه برنج
قایم شهر – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان قایم 

شهر از کشف تریاک در کیسه های برنج خبر داد.
ســرهنگ محمد ولی مرادی گفت : پلیس در حین ایست و 
بازرسی در محورهای مواصالتی به یکدستگاه خودروی حمل برنج 
مشکوک که هنگام بازرسی از آن مقدار 12 کیلوگرم مواد مخدر 

از نوع تریاک را کشف کردند.
وی افــزود: در این رابطه یک نفر متهم دســتگیر و خودروی 

وی نیز توقیف شد.
سرقت اینترنتی

زاهدان – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی چابهار از دستگیری 
عامل برداشــت غیرمجاز از حساب دانشجویان در این شهرستان 

خبر داد.
ســرهنگ حیدر علــی کیخای مقدم گفت: پلیــس با انجام 
تحقیقات دریافتند که فردی سودجو مشخصات دانشجویانی که 
قصد انجام تراکنش بانکی را داشــتند ، اطالعات بانکی را بدست 

آورده و از حساب آنها برداشت می کرد.
داروهای مخدر

ساری – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی آمل از دستگیری 
عامــل توزیع قرص و دارو های مخدر قاچاق در این شهرســتان 

خبر داد.
سرهنگ نعمت اهلل آزادی گفت: ماموران در بازرسی از این متهم 
یک هزار و ۶۰۰ عدد انواع قرص های مخدر و ۳۰۰۰ گرم شربت 

مخدر کشف کردند.
سرهنگ آزادی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر 

مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.
انهدام باند توزیع مواد مخدر

کرمانشاه – فارس : فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از انهدام 
یــک باند بزرگ تهیه و توزیع موادمخدر صنعتی در این اســتان 

خبر داد.
سرتیپ  منوچهر امان اللهی اظهار داشت: پس از گسترش چتر 
اطالعاتی و شناســایی اعضای باند، مشخص شد که این افراد در 
نقاط مختلف اســتان در پوشش خانه باغ و سوله، کارگاه هایی را 
برای تهیه مواد مخدر ایجاد کرده اند که هر کدام از آ نها بخشی از 

پروسه تولید مواد مخدر صنعتی را برعهده  دارند.
وی گفــت: در نهایت پلیس در 2 عملیات جداگانه پنج نفر از 
اعضای اصلی باند را دستگیر و 9۰ لیتر پیش  ساز مواد مخدر و یک  
کیلو و 74۰ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه کشف کردند.

بازداشت عامل تیراندازی
گرگان – باشگاه خبرنگاران جوان : فرمانده انتظامی شهرستان 
آزادشهر از دستگیری یکی از عامالن تیراندازی در یکی از محالت 

روستای ازدارتپه خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا اصالنی گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی مبنی بر یک مورد مجروحیت بر اثر تیراندازی در بیمارستان 
آزادشهر، بالفاصله ماموران کالنتری جهت بررسی موضوع به محل 

اعزام شدند.
فرمانده انتظامی آزادشــهرگفت: ماموران در بازرسی از منازل 

متهمان یک نفر از عامالن تیراندازی را دستگیر کردند.
وی گفت: در این درگیری یک نفر مجروح شــده که حال او 

اکنون مساعد است.
اصالنی افزود: دو نفر از عامالن تیر اندازی شناســایی و تالش 

جهت دستگیری دیگر متهمان ادامه دارد.
واژگونی اتوبوس

یــزد – ایســنا: رئیس پلیس راه یزد – کرمــان گفت: اتوبوس 
زاهــدان- یزد در فاصله پنج کیلومتری شهرســتان مهریز دچار 
لغزندگی و سپس واژگون شد، که در این حادثه یک نفر کشته و 

15 نفر مصدوم شدند. 
سرگرد»فتاحی« در مورد حادثه واژگونی اتوبوس در این محور،  
افزود: این حادثه 1۶ نفر مصدوم داشــته که متأسفانه یک نفر از 

مسافران قبل از انتقال به بیمارستان فوت کرد.
وی اضافــه کرد:  پنج نفر از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس 
توسط اورژانس در محل مداوا و 1۰ نفر مابقی به بیمارستان مهریز 

منتقل شدند.
قاچاق پارچه

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامي استان لرستان از کشف 
مقادیر زیادی پارچه قاچاق در چگنی خبر داد.   

سرتیپ »مهدیان نسب« گفت: ماموران آگاهي در آزاد راه »خرم 
زال« به یک دستگاه تریلی »ولوو« مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسي از خودرو مذکور، یک هزار و 194 طاقه 
انواع پارچه های قاچاق به ارزش هفت میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال 
که از اســتان های جنوبی کشور به مقصد پایتخت بارگیری شده 

بود، کشف و یک نفر نیز در این رابطه دستگیر شد.
مواد محترقه غیر مجاز

زنجان – خبرگزاری صدا و ســیما : فرمانده انتظامي اســتان 
زنجان از کشف انواع مواد محترقه غیر مجاز در این استان خبر داد.

سرتیپ آزادی فرمانده انتظامي استان از کشف بیش از 18۰ 
هزار عدد انواع مواد محترقه غیر مجاز در زنجان خبر داد.

سرتیپ آزادي با بیان اینکه طرح برخورد با افراد سودجو و تهیه 
و توزیع کنندگان مواد محترقه در اســتان آغاز شده است افزود: 
مامورین انتظامی با انجام۳ عملیات در شهرستانهای زنجان، ابهر 
و ایجرود مقدار 18۰ هزار عدد انواع مواد محترقه را کشف کردند.

گوشی تلفن همراه قاچاق
سنندج - ایرنا: فرمانده انتظامی کردستان گفت: یک محموله 
گوشی تلفن همراه قاچاق به ارزش ۶ میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال 

در شهرستان بیجار کشف شد. 
سرتیپ مسعود خرم نیا با  اشاره به اینکه فرد یا افراد قاچاقچی 
قبل از حضور ماموران از محل متواری شده بودند، تاکید کرد: در 
بازرسی از خودرو، 417 دستگاه تلفن همراه هوشمند کشف شد 
که به طرز ماهرانه ای در صندوق و صندلی عقب خودرو جاسازی 

شده بود.
معدوم سازی گوشت فاسد

کرمانشــاه- مهر: سرپرســت شبکه دامپزشــکی شهرستان 
 کرمانشاه از کشف و معدوم سازی گوشت فاسد در شهر کرمانشاه 

خبر داد. 
صیاد غالمی اظهار داشت: طی بازرسی های مستمر انجام گرفته 
از سطح واحدهای عرضه فرآورده های خام دامی کارشناسان شبکه 
دامپزشکی 8۰ کیلوگرم گوشت قرمز و مرغ و سنگدان فاسد را از 

2 واحد صنفی متخلف کشف و ضبط کردند.
دستگیری سارق

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامي »مرودشت« از دستگیري 
2 سارق سیم و کابل برق و یک مالخر با 2۰ فقره سرقت در این 

شهرستان خبر داد. 
  سرهنگ »اسماعیل زراعتیان«، بیان کرد: در پي وقوع چند 
فقره ســرقت ســیم و کابل برق از چاه هاي کشاورزي، ماموران 
انتظامي با انجام یک سري تحقیقات میداني مخفیگاه سارقان را 
شناســایي و در یک عملیات ضربتي 2 نفر از سارقان را دستگیر 

کنند.
وی همچنین اظهار کرد: در بازرســي از منزل ســارقان یک 
دســتگاه ســمپاش، یک عدد قیچي باغباني و بیش از 4۰۰ متر 

کابل و سیم برق مسروقه کشف شد.

سازمان ملل، میانمار را به پاکسازی نژادی 
اقلیت مســلمان روهینگیایی از طریق اعمال 

خشونت متهم کرده است.
به نقل از رویترز، ســازمان دیده بان حقوق بشر 
اعالم کرد: تصاویر ماهواره ای نشان می دهد مقامات 

میانماری حداقل 55 روستای روهینگیایی ها را تخریب کرده اند تا بدین ترتیب 
شواهد جنایات ارتش در کشتار اقلیت مسلمان روهینگیایی از بین برود.

شمال ایالت »راخین« میانمار که محل زندگی اقلیت مسلمان روهینگیایی 
این کشــور محســوب می شــد در پی حمالت ارتش و بوداییان افراطی این 
کشــور که از اوت 2۰17 )شهریور 9۶( آغاز شد، تقریبا خالی از سکنه شده 
اســت تا میانمار فرصت آن را داشته باشد که بخشی از شواهد جنایات علیه 
روهینگیایی ها را از بین ببرد.ســازمان ملل متحد، کشور با جمعیت اکثریت 
بودایی میانمار را به پاکســازی نژادی اقلیت مسلمان روهینگیایی از طریق 
اعمال خشونت متهم کرده است.مقامات میانمار همواره اتهامات مطرح شده 
را رد می کنند و در عین حال اجازه ورود بازرسان سازمان ملل را به مناطقی 

که گفته می شود هزاران روهینگیایی در آن کشته شده اند را نمی دهند.
ارتش و بوداییان افراطی میانمار به صورت سازمان یافته با اعمال خشونت، 
به آتش کشیدن روستاها، قتل و تجاوز مستمر علیه اقلیت مسلمان روهینگیا، 
سبب کشتار بیش از ۶ هزار و 7۰۰ نفر و فرار بیش از ۶55 هزار نفر از آنها از 
ایالت غربی راخین به بنگالدش شده اند.براساس اطالعات و تصاویر ماهواره ای 
منتشر شده در وب ســایت دیده بان حقوق بشر، از نوامبر 2۰17 )آبان 9۶(، 
مقامات میانمار با ماشین های بزرگ و سنگین، مشغول تخریب و نابودی کامل 
تمامی آثار به جای مانده در 55 روستا بوده اند.به گفته »برد آدامز« رئیس بخش 
آسیایی سازمان دیده بان حقوق بشر صاف کردن این روستاها توسط بولدوزر 
باعث از بین رفتن شواهد قانونی و یادگار روهینگیایی ها در این مناطق شده 
است.اولین عکس ها از عملیات در روستاهای روهینگیایی ها ابتدا توسط یک 
دیپلمــات اتحادیه اروپا در شــبکه های اجتماعی در اوایل ماه فوریه )بهمن( 
منتشر شد. در آن زمان، وزیر رفاه اجتماعی میانمار گفته بود این فعالیت ها 

برای ساخت و ساز و بهبود این روستاها انجام شده است!
دولت میانمار طی قراردادی با بنگالدش متعهد شده تا روهینگیایی های 
آواره شــده داوطلب بازگشــت را با فراهم کردن مکان زندگی امن برای آنها 
بپذیــرد. اما روهینگیایی ها بدون تضمین امنیت و برخورداری از حقوق اولیه 
شهروندی، حاضر به بازگشت نیستند.فعاالن روهینگیایی اردوگاه های فراهم 
شده توســط دولت میانمار را »اردوگاه کار اجباری« خوانده اند. اشاره آنها به 

اردوگاه های دوران آلمان نازی است.

رئیس جمهور آمریکا در نهایت در گردهمایی 
ساالنه محافظه کاران، به جنجال به پا شده درباره 

طاسی پشت سرش واکنش نشان داد.
بــه گزارش بیزنس اینســایدر، »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا پس از سالها پنهان کاری درباره 

طاسی سرش، در نهایت به آن واکنش نشان داد.
وی در گردهمایی ســاالنه محافظه کاران )CPAC( در روز جمعه ناگهان 
پشــتش را به سمت حضار کرد و با نشــان دادن کچلی زیر موهایش آنها را 
غافلگیر کرد. ترامپ گفت: من خیلی تالش می کنم طاسی پشت سرم را پنهان 

کنم، در حالی که زیاد هم بد به نظر نمی رسد.
ترامپ این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که به تازگی یک فیلم از وی 
در رســانه های اجتماعی منتشر شده که جنجال زیادی به پا کرده است. در 
این فیلم رئیس جمهور آمریکا در حالی که از پله های ایر فورس وان )هواپیمای 
مخصوص ریاست جمهوری( باال می رود، ناگهان وزش باد کچلی پشت سرش 

را کامال نمایان می کند.
انتشــار این ویدئو و شــوخی ترامپ در کنفرانس روز جمعه باعث شده 
است که شــایعاتی که درباره موهای کم پشت و نازک ترامپ وجود داشت، 
رنگ واقعیت به خود بگیرد.یک متخصص پوست و مو پیشتر در مصاحبه با 
بیزنس اینسایدر اعالم کرد که به نظر می رسد ترامپ در دوره ای از زندگی اش 
جراحی کاشت مو را تجربه کرده است. رئیس جمهور آمریکا پیش از این هم 
اعالم کرده بود که قرص فیناســتراید - که دارویــی برای درمان ریزش مو 
اســت - مصرف می کند. گفته می شود این دارو برای بیمارانی که کاشت مو 

انجام داده اند، تجویز می شود.

ناوگان حمل ونقل  آیین آغاز طرح نوسازی 
عمومی بار و مسافر شهری کشور با حضور وزیر 

کشور برگزار شد.
وزیر کشور در این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: 
با توجه به اهمیت حمل ونقل درون و برون شهری و با 
توجه به سیاست های که رئیس جمهور ابالغ کرده اند 
و به جد حامی آن هستند تالش شده تامین منابع از 
محل صرفه جویی مصرف سوخت و از طریق بانک ها 

و خودروسازان صورت بگیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشــور، 
عبدالرضا رحمانی فضلی افزود: نوســازی امر مهمی 
اســت و امروز با هماهنگی و همکاری که بانک ها به 
عنوان تامین کننده منابع و اتحادیه اتوبوســرانی و به 
ویژه شهرداری ها با یکدیگر داشتند بخشی از اتوبوس ها 
و کامیونت ها و خودروها تحویل داده شد و این طرح 

در قالب این مشارکت دستگاه ها اجرایی شده است.
رحمانــی فضلی تاکید کرد: طرح خاص و ابالغی 
رئیس جمهور در حوزه نوسازی ناوگان حمل ونقل به 

زودی اجرایی می شود.
وی با بیان اینکــه امیدواریم دولت تعهد خود را 

آغاز طرح نوسازى ناوگان حمل ونقل عمومى بار و مسافر شهرى کشور

به شــهرداری ها به ســرعت انجام دهد تا بتوانیم امر 
نوسازی را تسریع کنیم، گفت: برای امر نوسازی ناوگان 
حمل ونقل عمومی در سال سهمیه مشخصی در نظر 

گرفته شده است که طبق آن عمل می شود.
وزیر کشور اظهارداشت: در حوزه خرید واگن های 
مترو اقدام شده بطوری که در این زمینه خرید دو هزار 
واگن توسط دولت و شورای اقتصاد به تصویب رسیده 
است و حدود ۶5۰ واگن این هفته به مناقصه گذاشته 

می شود تا سفارش های مورد نیاز تامین داده شود.
نوسازی ٢١ هزار خودرو باری در سال آینده

معاون عمران و توســعه امور شــهری و روستائی 
وزیر کشور نیز در این مراسم با  اشاره به اینکه تعدادی 
اتوبــوس، مینی بوس و خودرو حمل بار در این طرح 
با مشــارکت بانک ها و خودروسازان به شهرداری ها و 
 اشخاص تحویل داده می شود، گفت: طی سال آینده 
21 هزار خودرو باری نوســازی خواهند شد و تحویل 

داده مي شوند. 
سید محمدعلی افشانی ادامه داد: مابه التفاوت نرخ 
ســود بانکی این طرح پرداخت شده و قرارداد بانک ها 

منعقد شده است.
وی افزود: تا پایان امسال تعداد 28۶ اتوبوس تحویل 
ناوگان حمل ونقل عمومی کشور خواهد شد که از این 
تعداد 144 اتوبوس و همچنین ۶8 مینی بوس امروز 

آماده تحویل هستند.

وزیر بهداشت گفت: طب ایرانی میراثی گرانقدر 
و مکمل طب مدرن است که خوشبختانه این روزها 

رو به گسترش است.
سیدحســن هاشــمی درباره مباحثی مبنی بر »طب 
اسالمی« و سوء استفاده های احتمالی از این عنوان، به ایسنا 
گفت: روحانیت خود اعالم کرده است که چیزی به نام طب 
اســالمی نداریم. تنها طب سنتی داریم که در ایران همان 
طب ایرانی است و خوشــبختانه این روزها رو به گسترش 

است و دولت هم خود را موظف به حمایت از آن می داند.
هاشمی افزود: برخی به دنبال خط کشی میان طب مدرن 
و طب اسالمی نباشند و دستاوردهای بشری را تخطئه نکنند. 
نه دین به ما این اجازه را می دهد؛ نه مراجع موافق آن هستند 
و نه با عقل در قرن بیســت و یکم همخوانی دارد. بنابراین 
آنچــه که برخی به عنوان طب اســالمی معرفی می کنند، 
بخشی از آن سوءاستفاده هایی از توصیه هایی است که ائمه 
اطهار داشته اند، اما خیلی مهم است که در چه سنی و برای 

چه فردی و در چه شرایطی می توان از آن بهره برد. در این 
زمینه بهتر اســت به کسانی همانند آیت اهلل ری شهری که 
در همین حوزه دو کتاب نوشته اند، آیت اهلل جوادی آملی و 

بزرگان حوزه که صاحب نظر هستند، مراجعه شود.
وی ادامه داد: طب ایرانی میراثی گرانقدر اســت و همه 
به دنبال توسعه آن هستیم. البته حدود 15۰ سالی مغفول 
مانــده بود و امروز که به آن توجه می کنیم برخی به دنبال 
تخطئه هستند. خوشبختانه جامعه خودش هوشیار است و 
می فهمد و از مزایای طب ایرانی بهره مند است و در کنار آن 

از طب مدرن نیز استفاده می کند.
وزیر بهداشت خاطرنشــان کرد: اعتقاد ما بر این است 
که طب ایرانی مکمل طب مدرن اســت و پزشکان نیز باید 
آن را بپذیرند. طب ایرانی میراث گرانقدری اســت و باید از 
آن مراقبــت کنیم. اکنون که مردم به آن اعتماد دارند، باید 
آن را تقویت کنیم. از یک ســو افراطی ها تخطئه نکنند و از 
سوی دیگر افراد ناباب دین را وسیله سودجویی قرار ندهند.

هاشمی درباره لزوم حضور همراه بیمار در بیمارستان ها 
برای انجام برخی کارهای بیمار، گفت: این مشکلی است که 
متاسفانه مردم و همکاران ما به ویژه پرستاران به دلیل کمبود 
نیروی انسانِی کمک پرستار و خدمه با آن روبرو هستند و به 

همین دلیل بخشی از کارها را همراه بیمار انجام می دهد.
وی افزود: تعداد پرســتارها کم اســت و این مسئله را 
بارها در جلسات خصوصی بیان کرده ام. امیدواریم سازمان 
امور اســتخدامی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای 
اسالمی برای بهبود شرایط آن تالش کنند، زیرا این مسئله 
می تواند در رضایتمندی مردم و در عین حال پیشگیری از 

فرسودگی نیروی تخصصی موثر باشد.
وزیر بهداشــت گفت: نه برای رعایت اســتانداردهای 
بین المللی بلکه تنها اگر بخواهیم استانداردهای کشورهای 
همجــوار خود را هم رعایت کنیم، حداقل به 7۰ هزار نیرو 
در اورژانس بیمارســتانی، اورژانس پیش بیمارستانی و در 

بخش های مختلف نیازمندیم.

وزیر بهداشت: طب اسالمى نداریم

اطالعات شهرداری  فناوری  سازمان  مدیرعامل 
تهران گفت: شهروندان باید برای طرح جدید ترافیک، 

حساب شهروندی افتتاح کنند.
به گــزارش فارس، محمد فرجود در نشســت خبری 
گفت: ســامانه جدید حســاب شــهروندی در اسفند ماه 
رونمایی می شــود که یکی از اقداماتی کــه از طریق این 
ســامانه انجام خواهد گرفــت در طرح جدید ترافیک قابل 

استفاده خواهد بود.
وی ادامه داد: شهروندان باید برای طرح جدید ترافیک 
حساب شهروندی افتتاح کنند، این حساب فقط مالی نیست، 
بلکه باید شهروندان پروفایل خود را تکمیل و قبل از پایان 

سال ثبت  نام خود را در آن انجام دهند.
مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران 
با  اشــاره به اینکه سرویس های مختلفی در این سامانه در 
نظر گرفته شده، گفت: حساب مالی شهروندی هم در این 
سامانه در نظر گرفته شده به طوری که شهروندان می توانند 
برای خرید کارت بلیت مترو، اتوبوس و غیره از این حساب 

استفاده کنند.
فرجود درمورد آدرس این سامانه، گفت: نمی توانم آن را 
اعالم کنم چرا که سایت هنوز باال نیامده اما در زمان افتتاح 
آنکه در 14 اســفند در برج میالد خواهد بود، این سامانه 

رونمایی و قابل استفاده می شود.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: 
به منظور کاهش آسیب های اجتماعی سامانه کاهش 

طالق توافقی در ١0 استان کشور راه اندازی می شود.
حبیب اله فریــد در گفت و گو با فارس افزود: ایجاد این 
سامانه به طور چشمگیری باعث کاهش آمار طالق خواهد 
شــد چراکه براساس تحقیقات، مداخالت تخصصی موجب 

سازش 25 درصدی بین زوجین شده است.
فرید با بیان اینکه 194 مرکز مداخله کاهش طالق در 
کشور داریم و یک هزار و 5۰۰ مرکز مشاوره در موضوع طالق 
و 2۰۰ کلینیک در زمینه کاهش طالق در کشور فعال است، 
ادامه داد: ســامانه الکترونیک مداخله در طالق نیز که در 

خراسان رضوی به صورت آزمایشی ایجاد شد پیش از ثبت 
دعاوی زوجین بوده که در این زمینه دعاوی پیش از طرح 
در دادگاه بررسی اولیه شده و به کلینیک های مشاوره مورد 

تایید بهزیستی و دادگستری ارجاع داده می شود.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: همچنین 
برای کاهش طالق، ســاعت آموزش پیش از ازدواج را از 2 
ساعت به 8 ساعت افزایش داده ایم و آموزش های بهداشت 

جنسی، روانشناسی و غیره به زوجین داده می شود.
وی با اشــاره به اینکه 5۰ درصد طالق ها در پنج سال 
نخســت زندگی اتفاق می افتد، اظهار داشت: سند کنترل و 

کاهش طالق در حال تدوین است.

دادســتان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت 
از شناسایی و انهدام سه فقره باند آدم  ربایی اتباع 

افغانستانی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش فارس، حسین سالمی اظهار داشت: در این 
عملیــات  19 نفر از اتباع بیگانه از چنگال گروگانگیران رها 
شــدند.وی بیان داشت: با دستور قضائی و تالش مامورین 
پلیس اطالعات و امنیت عمومی شهرستان، ضربه به باندهای 

مذکور در دستور کار دادستانی قرار گرفت.
وی با اعالم اینکه در این رابطه 9 متهم دستگیر شدند، 
افزود: در عملیات های انجام شده مقادیری سالح و مهمات 
به همراه پنج دستگاه خودروی حمل اتباع بیگانه کشف و 
توقیف شده است. ســالمی عنوان کرد: دستگاه قضایی با 
هرگونــه ناامنی با قدرت برخورد خواهد کرد و متخلفان و 
ناامن کنندگان منطقه و ســلب کنندگان آسایش و امنیت 

مردم را به سزای عمل خود خواهد رساند.

رئیس شورای اســالمی بخش چلو از توابع 
شهرســتان اندیکا گفت: به دلیل بارش باران و 
طغیان رودخانــه فصلی »پلی« راه ارتباطی ١٢ 

روستا در بخش چلو اندیکا قطع شد. 
امامقلــی صادقی دیروز در گفت و گو با ایرنا اظهار 
کرد: بر اثر بارندگی های اخیر و طغیان رودخانه از روز 
جمعه مسیر ارتباطی این روستاها که جمعیتی بیش 
از چهار هزار نفر دارند با مرکز بخش قطع شده است.

وی افزود: طرح مطالعاتی احداث پل بر روی این 
رودخانه توســط اداره کل امور عشایر از سال ها پیش 
انجام شده اما به دلیل نبود اعتبار الزم به مرحله اجرا 

نرسیده است.وی ادامه داد: جاده جایگزین در چنین 
مواقعی برای ارتباط بــا مرکز بخش جاده قدیم رگ 
منار است که به دلیل خاکی بودن تردد در آن تنها با 

خودروهای کمک دار امکان پذیر است.
رئیس شــورای اســالمی بخش چلــو گفت: در 
بارندگی های اخیر شــبکه تلفن همــراه نیز در این 
بخش مختل شده و زندگی روزمره مردم را با مشکل 

مواجه کرده است.
شهرســتان اندیکا به ســه بخش مرکزی، چلو و 
آبژدان تقسیم شده و در 18۶ کیلومتری شمال شرق 

اهواز قرار دارد.

بیمارستان بین المللی 300 تختخوابی میالد ارومیه 
به عنوان نخستین بیمارســتان هوشمند کشور به 

بهره برداری رسید. 
معــاون رئیس جمهــوری در آئین افتتــاح این مرکز 
جراحی با  اشاره به اینکه توجه روزافزون به حوزه بهداشت 
و درمان از اولویت های دولت اســت، گفت: سرمایه گذاری 
جهت بهبود وضعیت بهداشتی کشور در دستور کار جدی 
 دولت قرار دارد و این امر با همراهی بخش خصوصی دنبال

 می شود. 
معصومــه ابتــکار افزود: توجه بــه ظرفیت های بخش 
خصوصی یکی از مهم ترین ضرورت های توســعه کشور در 
بخش های مختلف اســت و نقش بخــش خصوصی نباید 

نادیده گرفته شود. 
وی ادامه داد: احداث بیمارستان پیشرفته میالد ارومیه 
نیز نشان دهنده همین توان قابل توجه بخش خصوصی است 
و نیت خیرخواهانه ســرمایه گذاران را برای بهبود وضعیت 

بهداشتی و درمانی این منطقه نشان می دهد. 

وی اظهــار کرد: طراحی و خدمات منحصر به فرد این 
بیمارســتان نقش بســزایی در جذب گردشگران سالمت 
خواهد داشت و باید از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن 

بهره برداری شود. 
به گزارش ایرنا، بیمارستان بین المللی ۳۰۰ تختخوابی 
میالد، اولین بیمارســتان هوشــمند کشور است که با پنج 
هزار میلیارد ریال ســرمایه گذاری بخش خصوصی احداث 

شده است. 
به گفته سازندگان، این بیمارستان هم تراز مراکز درمانی 
هوشمند در کشورهای اتریش و کره جنوبی بوده و خدمات 
رسانی در آن مطلوب تر از بیمارستان های کشورهای همسایه 

ایران خواهد بود. 
در یک بیمارســتان هوشمند با استفاده از سامانه های 
هوشمند گوناگون الکترونیکی، کنترلی، مخابراتی و نرم افزاری 
تالش می شــود به بهترین نحو ممکن و در کمترین زمان 
ارتباط موثری بین بخش های بیمارستان و همچنین پرسنل 

با بیماران برقرار شود. 

دادستان جیرفت خبر داد

انهدام 3 باند مسلح 
آدم ربایى در جیرفت

افتتاح نخستین بیمارستان هوشمند کشور در ارومیه

هواپیمای  مسافران سقوط  پیکرهای  از  تعدادی 
ATR۷٢ متعلق به شــرکت هواپیمایی آسمان که 
مورد آزمایش ژنتیک قرار گرفته بود، دیروز شناسایی 

و اعالم شد. 
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم از اصفهان، تعدادی از 
قطعات جان باختگان هواپیمای ATR72 متعلق به شرکت 
هواپیمایی آســمان که روز یکشنبه در ارتفاعات دنا سقوط 

کرده بود مورد آزمایش ژنتیک قرار گرفت.
برخی از این قطعات جان باختگان که توســط تکاوران 
ارتش، ســپاه، هالل  احمر و کوهنوردان به پایین ارتفاعات 
منتقل شــده بود مورد آزمایش ژنتیک در پزشکی قانونی 

یاسوج قرار گرفت.
اسامی جان باختگان شناسایی شده هواپیمای تهران- 

یاسوج به زودی اعالم می شود.
مدیرعامل جمعیت هالل  احمر اســتان اصفهان گفت: 
نیروهای هالل احمر از هر روزنه ای اســتفاده می کنند تا به 
محل سقوط برسند اما شرایط جوی اجازه پیشروی به آنها 

را نمی دهند. 
محسن مومنی اظهار داشت: نیروهای امدادی تمام تالش 
خود را به کار می گیرند تا بتوانند به محل سقوط رسیده و 
پیکرها را منتقل کنند اما متاسفانه شرایط هوا بسیار نامساعد 

است و مجبور می شوند به عقب برگردند.
وی بیــان کــرد: هم اکنون 8 تیم در ســمیرم و 4 تیم 

در اســتان اصفهان برای انجام عملیات جست وجو در حال 
آماده باش به سر می برند و به محض اینکه شرایط هوا مساعد 
شــود عملیات را از سر می گیرند، تاکنون نیروهای امدادی 
نتوانســته اند تمام پیکرها را به پایین کوه منتقل کنند و تا 

بهبود شرایط جوی عملیات متوقف شده است.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری اصفهان هم از 
حضور هیئت فرانسوی شــرکت سازنده و طراح هواپیمای 
ATR72  متعلق به شــرکت هواپیمایی آسمان در منطقه 

دناکوه خبر داد. 
منصور شیشــه فروش با  اشــاره به جزئیات سفر هیئت 
فرانســوی به ارتفاعات دنا اظهار داشــت: چــون مقررات 
بین المللی بوده و کنوانســیون هواپیمایی شیکاگو نام دارد، 
کشور ســازنده و طراح هواپیما در صورت سانحه می تواند 

کارشناسان خود را اعزام تا علل حادثه را بررسی کنند.
وی افزود: به همین دلیل هیئتی از فرانســه که سازنده 
هواپیمای ATR72 متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان بوده 

به منطقه دناکوه سفر کردند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: 
در نهایــت این هیئت یک دوره آموزشــی برای امدادگران 
تدارک دیده تا در صورتی که قصد جابه جایی قطعات هواپیما 
را داشــتند، آگاه باشند که چگونه می توانند به راحتی این 
قطعات را جابه جا کنند.وی ادامه داد: بر اساس هماهنگی هایی 
که این هیئت فرانسوی با سازمان هواپیمایی کشوری داشتند 

به منظور بررســی سانحه و نحوه برخورد با قطعات هواپیما 
و نحوه جابه جایی قطعات در حین جســت وجو در منطقه 

دناکوه حضور پیدا کردند.
شیشه فروش گفت: تاکنون جعبه سیاه هواپیما پیدا نشده 
و در صورتی که پیدا شــود سازمان هواپیمایی کشوری این 

خبر را اعالم می کند.
دو امدادگر در ارتفاعات دنا از مرگ نجات یافتند 

معاون عمرانی اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
دوامدادگر محلی که بدون هماهنگی با ستاد بحران استان 
به ارتفاعات دنا عزیمت کرده بودند درحالی  که پاهای آنها از 
ســرما و کوالک شدید در حال یخ زدن بود توسط تیم های 

نجات کوهستان هالل احمر نجات یافتند. 
عزیــز فیلی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت: این دو 
امدادگــر پس از بهبودی، تحویل نیروی انتظامی و مقامات 
قضایی شدند.وی تصریح کرد: این دو امدادگر اذعان کردند 
که از ساعت 11 صبح روز پنجشنبه و به  صورت غیرقانونی 
و بدون هماهنگی به ارتفاعات دنا رفتند ولی در ارتفاع حدود 
دو هزارمتری کوه توان حرکت از آنها ســلب شد به گونه ای 
که پاهای آنها از شدت سرما و کوالک در حال یخ زدن بود.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویر احمد گفت: بارها 
مســئوالن امر و تیم های تخصصی کوهنوردان و نیروهای 
امــدادی هالل احمر اعالم کرده انــد که مردم عادی باید از 

اعزام به منطقه عملیاتی و ارتفاعات دنا خودداری کنند.

وی یادآور شد: کار جست و جو و انجام عملیات  امدادی 
در این منطقه و محل ســقوط هواپیمــا باید تنها از طریق 
نیروهای تخصصی نجات کوهســتان و سایر عوامل امدادی 

انجام گیرد.
فیلی تصریح کرد: ابــراز همدردی مردم برای کمک و 
پشتیبانی نیروهای امدادی هالل احمر قابل تحسین و تقدیر 
اســت اما باید شرایط موجود را نیز درک کنند که عملیات 
جست و جو برای جانباختگان این سانحه دلخراش نیازمند 

حضور نیروهای متخصص و مجرب است.
وی ابراز داشــت: امدادگران محلــی و مردم بدانند که 
ارتفاعات دنا و محل سقوط هواپیما منطقه ای بسیار خطرناک، 
ســخت گذر، پوشیده از برف و کوالک و چندین الیه یخی 
اســت و امکان اعزام و صعود به آن منطقــه از عهده افراد 

غیرحرفه ای بر نمی آید.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
عملیات جســت و جو به دلیل شرایط نامساعد جوی 
همچنان متوقف اســت و تمامی شــرایط، امکانات و 
ظرفیت های موجود برای انجام عملیات مجدد به محض 
مساعد شدن هوا فراهم است.وی با اشاره به نقطه زنی و 
مشخص شدن چند مکان برای مختصات و مشخصات 
جعبه سیاه هواپیما ی  ای تی آر 72 تهران - یاسوج نیز 
گفت: توجیهات و اطالعات الزم در این زمینه به همه 

تیم های اعزامی و امدادی به منطقه ارائه شده است.

تعدادی از اجساد سقوط هواپیمای تهران-یاسوج شناسایی شدند

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران خبر داد

افتتاح حساب شهروندى براى ثبت نام طرح ترافیک جدید

سرویس شهرستانها: 
فرمانده انتظامی اســتان از کشف 5 تن و 593 
کیلو انواع مواد مخدر در بهمن ماه امسال خبر داد.   
به گزارش خبرنــگار پایگاه خبري پلیس، ســرتیپ 
»عزیزاله ملکی« اظهار داشت: ماموران انتظامی هرمزگان 
در راستای مقابله با قاچاق موادمخدر و برخورد با سوداگران 
مرگ، با پیگیری های شــبانه روزی، اقدامــات اطالعاتی 
و اشرافیت کامل بر محورهای مواصالتی فرعی و اصلی استان 
در یک ماهه بهمن امسال موفق شدند، ۶1 دستگاه خودرو 
سبک و ســنگین حامل موادمخدر را شناسایی، توقیف و 

22۶ نفر از سوداگران مرگ را دستگیر کنند.
وی با اشاره به اینکه در این مدت، 5 تن و 59۳ کیلوگرم 
انواع موادمخدر در استان کشف شده، افزود: این مقدار مواد 
کشف شده شــامل 4 تن و 725 کیلو تریاک، 74۳ کیلو 
حشــیش، 12۰ کیلو و 994گرم هروئین و ۳ کیلو و ۳45 

گرم ســایر مواد بوده که در مقایســه با مدت مشابه سال 
قبل این کشفیات 14۰ درصد رشد و افزایش داشته است.

این مقام انتظامی اســتان با بیان اینکه در این مدت 
هزار و 5۶7 معتاد کارتن خواب دســتگیر شده اند، گفت: 
در بهمن ماه امســال ۳ باند قاچاق مواد مخدر در اســتان 
شناســایی و منهدم و 2 مورد درگیری با قاچاقچیان مواد 
مخدر صورت گرفته که در این درگیری ها یکی از سوداگران 

مرگ مجروح شده است.
سرتیپ ملکی هدف پلیس از اجراي طرح ارتقاء امنیت 
اجتماعي را افزایش امنیت، آســایش و آرامش شهروندان 
برشمرد و تصریح کرد: نیروهاي پلیس با به کارگیري تمام 
تــوان عملیاتي و انتظامي خــود در تامین نظم و امنیت 
شهروندان تالش مي کنند و الزم است شهروندان نیز ضمن 
رعایت نکات ایمني و امنیتي در پیشگیري از جرایم، هرگونه 
موارد مشکوک را از طریق تلفن 11۰ به پلیس اطالع دهند

جانشین فرمانده انتظامی زابل در شمال سیستان 
و بلوچستان گفت: زنی که در شهرستان زابل اقدام 
به کالهبرداری میلیاردی از شــهروندان کرده بود 

دستگیر شد. 
به گزارش ایرنا ســرهنگ منصور قزاقی اظهار کرد: در 
پی شــکایت عده ای از شهروندان مبنی بر اینکه این زن به 
بهانه سرمایه گذاری و دریافت وام از آنان کالهبرداری کرده 
است، موضوع به صورت ویژه توسط کارآگاهان پلیس آگاهی 
مورد بررسی قرار گرفت.وی افزود: کارآگاهان در پایش های 
اطالعاتی خود متهم را شناسایی کرده و با هماهنگی مقام 
قضایی وی را در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهش 

دستگیر کردند.سرهنگ قزافی تصریح کرد: متهم در تحقیقات 
اولیه پلیس به بزه انتسابی و کالهبرداری بیش از یک میلیارد 

و 1۰۰ میلیون ریالی از 25 نفر از شهروندان اعتراف کرد.
جانشین فرمانده انتظامی زابل افزود: متهم با برگزاری 
نشست های هفتگی، افراد را به سرمایه گذاری و دریافت وام 
با ســود کم تشویق کرده و پس از دریافت پول، تمام وجوه 

را به حساب خود انتقال می داد.
وی با بیــان اینکه متهم به مراجع قضایی تحویل داده 
شد از شهروندان خواســت به اینگونه افراد سودجو اعتماد 
نکنند و درصورت مشاهده چنین مواردی مراتب را به مرکز 

فوریت های پلیسی 11۰ اطالع دهند.

توقیف 61 خودروى حامل موادمخدر

سامانه  کاهش طالق توافقى
 در 1۰ استان راه اندازى مى شود

طغیان رودخانه راه ارتباطى 12روستا 
در بخش چلو اندیکا را قطع کرد

دستگیرى زن کالهبردار میلیاردى در زابل

اندونزی در پی پیش بینی  اســتان  چهار 
تشدید آتش ســوزی های جنگلی که هر ساله 
خســارات زیادی در حوزه سالمت در سراسر 
جنوب شــرق آســیا وارد می کند، وضعیت 

اضطراری اعالم کرده اند.

بــه گزارش آژانس ملی کاهش بالیای طبیعی، ماهواره ها 9۰ نقطه مهم 
آتش سوزی ها را در سراسر اندونزی شناسایی کرده اند که بیشترین تعداد متعلق 
به کالیمانتان مرکزی و غربی بوده است. گفته می شود سرتاسر پونتیاناک، مرکز 
استان کالیمانتان غربی را دود فرا گرفته است.طبق مطالعه ای از دانشگاه های 
هاروارد و کلمبیا، آتش سوزی های سال 2۰15 جنگل های اندونزی که در اثر 
آن سرتاســر نوار آسیای جنوب شرقی را دود فراگرفت، باعث مرگ زودرس 
1۰۰ هزار نفر شد.این آتش ســوزی ها اغلب توسط کشاورزان و شرکت های 
کشــاورزی که زمین را برای کشت محصوالت خود پاکسازی می کنند، آغاز 
می شــود. بسیاری از مناطق اندونزی به علت وجود جنگل های مردابی تورب 
و مزارع کشــت نیشکر و نخل مستعد آتش ســوزی های گسترده هستند.به 
گزارش آسوشــیتدپرس، دولت اندونزی برای گسترش زمین های تورب یک 
مهلت قانونی اعالم کــرده و در پی اجرای برنامه ای برای احیای مرداب های 
تورب با بازگرداندن رطوبت به آنهاســت. این تعهد فنی و گران قیمت شامل 

احداث کانال هایی برای زه کشی آب به این مناطق است.


