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116 بسته تریاک در شکم قاچاقچی
زنجان- ایرنا: فرمانده انتظامی زنجان گفت: 116 بسته موادمخدر از 

نوع تریاک پس از عمل جراحی از شکم یک فرد قاچاقچی خارج شد.
سرهنگ مختار شیرمحمدی افزود: این قاچاقچی 40 ساله به علت 
احساس ناراحتی در شکم به ناچار به بیمارستان ولیعصر)عج( شهر زنجان 
مراجعه کرد که با توجه به مشکوک بودن ماجرا، موضوع به پلیس گزارش 

و مأموران جهت  بررسی به محل اعزام شدند.
وی اظهار کرد: پس از جراحی شــکم این فــرد، مقدار یک کیلو و 
100 گرم تریاک که به شــکل تخم مرغ بســته بندی و بلعیده شده بود 

به دست آمد.
کشف لوازم آرایشی قاچاق

زاهدان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس آگاهی اســتان سیســتان و 
بلوچســتان از کشــف محموله یک میلیارد و 700 میلیون ریالی لوازم 

آرایشی قاچاق در »زاهدان« خبر داد.
سرهنگ »ابراهیم مالشاهی« تصریح کرد: مأموران پس از شناسایی 
محل دپوی کاالی قاچاق در بازرســی از این مکان یک دستگاه کامیون 

حامل بار قاچاق را که قصد خروج از استان را داشت توقیف کردند.
* وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقادیر قابل توجهی لوازم آرایشی 

به ارزش یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال کشف شد.
هالکت یک سوداگر مرگ

زاهدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان ایرانشهر، از 
درگیری مأموران با قاچاقچیان مسلح، هالکت یک سوداگر مرگ و کشف 

224 کیلو و 400 گرم موادمخدر از نوع تریاک خبر داد.
سرهنگ »دوستعلی جلیلیان« تصریح کرد: پس از حضور مأموران در 
منطقه مورد نظر، قاچاقچیان با مشاهده پلیس اقدام به تیراندازی کردند که 
پس از نیم ساعت درگیری و با توجه به آتش شدید پلیس و هالکت یکی 
از قاچاقچیان، سوداگران مرگ خودروهای حامل مواد مخدر را رها کرده و 
با استفاده از چند دستگاه موتورسیکلت از صحنه درگیری متواری شدند.

وی اظهار داشــت: مأموران پس از پاکســازی منطقه در بازرسی از 
خودروهای قاچاقچیان، 224 کیلو و 400 گرم موادمخدر از نوع تریاک 
که به طرز ماهرانه ای در کف یکی از خودروها جاساز شده بود به همراه 
دو قبضه ســالح غیرمجاز، 10 تیغه خشاب و یک عدد سینه خشاب و 

220 عدد تیر جنگی کشف کردند.
کشف سوخت قاچاق

کرج- مهر: فرمانده انتظامی اســتان البرز از کشف بیش از 30 هزار 
لیتر سوخت قاچاق خبر داد.

ســرتیپ بخشــعلی کامرانی صالح ارزش فرآورده های نفتی قاچاق 
مکشوفه که از نوع گازوئیل است را به ارزش 250 میلیون ریال اعالم کرد.

وی همچنین از کشف مقادیر زیادی انواع کاالی قاچاق، شامل مواد 
غذایی، انواع پوشاک خارجی، سیگار، گوشی تلفن همراه و غیره به ارزش 

تقریبی 11 میلیارد و 123 میلیون ریال خبر داد.
کامرانی صالح با اشــاره به اینکه تعداد هشت متهم دستگیر و هفت 
دســتگاه خودرو توقیف شــد، گفت: در این رابطه تعداد دو فقره پرونده 
باالی 100 میلیون ریال و دو فقره پرونده باالی یک میلیون ریال و پنج 

میلیارد ریال تشکیل شد.
کرمان لرزید

تهران- ایرنا: زمین  لرزه ای به بزرگی 4/4 ریشتر حوالی استان کرمان 
را لرزاند.

این زمین لرزه به بزرگی 4/4 ریشتر شنبه، 24 تیر ماه ساعت 15 و 
48 دقیقه و 22 ثانیه در عمق 8 کیلومتری زمین رخ داد.

همچنین فاصله این زمین لرزه، 5 کیلومتری جبالبارز، 32 کیلومتری 
جیرفت، 50 کیلومتری بم، کرمان گزارش شده است.

دستگیری کالهبردار
زاهــدان- مهر فرمانده انتظامی شهرســتان زاهدان از دســتگیری 

کالهبردار 40 میلیارد ریالی در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ علی عارف نژاد اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر 
اینکه فردی که ســاکن تهران بوده با ورود به شهر زاهدان با استفاده از 
یک برگ چک جعلی قصد کالهبرداری میلیاردی را دارد شخص موردنظر 
توســط مأموران شناسایی و جلوی یکی از بانک های سطح شهر قبل از 
ورود به بانک دستگیر و پس از بررسی مدارک هویتی وی مشخص شد 

متهم جهت اجرای نقشه خود اقدام به تغییر چهره خود کرده است.
وی ادامه داد: پس از بازرسی بدنی از متهم یک برگ چک به مبلغ 
40 میلیارد ریال کشف و با بررسی های تخصصی صورت گرفته مشخص 
شد چک موردنظر در یکی از شعبه های بانکی شهرستان شوشتر به صورت 
جعلی صادر و متهم برای کالهبرداری و وصول چک به شهرستان زاهدان 

عزیمت کرده است.
دستگیری رمال

اصفهان- مهــر: معاون اجتماعی فرمانــده انتظامی اصفهان گفت: 
به دنبال شــکایات تعدادی از شــهروندان، رمالی با 185 میلیون تومان 
کالهبرداری توسط کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر و به مراجع قضایی 

تحویل شد.
سرهنگ جهانگیر کریمی اظهار داشت: این فرد مدعی درمان بیماران 
و گشــایش بخت جوانان بوده اســت و در هر بار ویزیت این افراد مبالغ 

زیادی از آنها دریافت می کرد.
وی افــزود: رمالی و فالگیری جرم بــوده و از این رو این فرد مجرم 

شناخته می شود.
2 کشته در سقوط لودر

بندرعباس- ایرنا: بخشدار بخش گوهران شهرستان بشاگرد گفت: یک 
دستگاه لودر در مسیر روستای شهورخ این شهرستان به دره سقوط کرد 

که در این حادثه 2 نفر جان خود را از دست دادند.
یوسف حســینی افزود: این لودر متعلق به بخش خصوصی بود که 
برای بازگشــایی مسیر برق رسانی و حفر چاله های تیرهای برق روستای 
شهورخ مشغول به کار بود که به علت کوهستانی بودن منطقه، نامناسب 

بودن مسیر و تسلط نداشتن راننده به دره سقوط کرد.
وی بیان داشــت: در این حادثه پیمانــکار و راننده لودر به نام های 

اسماعیل قربانی و اسماعیل فضل آبادی جان باختند.
حادثه رانندگی 3 قربانی گرفت

ســنندج- ایرنا: رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران 
گفت: برخورد 2 دســتگاه پژو 405 و پارس در جاده کامیاران- سنندج 

به مرگ سه تن و زخمی شدن یک تن منجر شد.
کیــوان فرهمندی افزود: با توجه به اینکه براثر این حادثه ســه نفر 
در دم جان باختند پس از انجام اقدامات الزم توســط اورژانس 115 به 

بیمارستان سینای کامیاران منتقل شدند.
مرگ در استخر کشاورزی

قم- مهر: معاون مرکز فوریت های پزشکی قم گفت: 2 کودک هفت 
و 11 ســاله افغانی براثر غرق شدن در یکی از استخرهای باغ کشاورزی 

بخش کهک قم جان باختند.
مهدی فراهانی اضافه کرد: پرســنل تــالش زیادی برای احیای آنها 

انجام دادند که بی نتیجه ماند.
واژگونی خودرو 3 کشته داشت

اهواز- ایرنا: رئیس پلیس راه خوزســتان گفت: واژگونی یک دستگاه 
پژو پارس در آزادراه خلیج فارس خوزستان و برخورد یک دستگاه پراید 

با 2 عابر پیاده در همان نقطه سه کشته برجای گذاشت.
سرهنگ رضا دولتشاهی اظهار کرد: این حادثه در کیلومتر 40 آزادراه 
خلیج فارس )اهواز- بندر امام( به وقوع پیوست و یک دستگاه پژو پارس 
براثر خواب آلودگی و خستگی راننده واژگون شد و راننده آن جان باخت. 
وی افــزود: بالفاصلــه زن و شــوهری در خــودروی دیگری برای 
کمک رسانی به راننده پژو پارس در مسیر توقف و پیاده شده که در همان 
لحظه پس از عبور از عرض جاده، به خاطر توجه نکردن به جلوی راننده 

پراید با آنها برخورد کرده و هر 2 نفر در دم جان باختند.

مومیایی کردن یکی از رسوم آئینی مردم در 
بسیاری از کشور هاست و به این ترتیب بدن فرد 
برای مدت ها سالم می ماند. اما برخی مومیایی ها 

حالتی بسیار شگفت انگیز دارند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، کارشناسان 

یک دادگاه در کویــت حکم حبس یکی از 
اعضای خانــدان حاکم را به اتهام اهانت به امیر 

این کشور صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری آلمان )د. پ . آ(، دادگاه فرجام 
کویت درباره پرونده عبداهلل السالم که متهم به توهین به 

امیر کویت و تعدادی از مقامات این کشور از جمله ناصر المحمد، نخست وزیر 
ســابق این کشور و محمدالعبداهلل، وزیر مشاور در امور کابینه است، تشکیل 

جلسه داد و حکم نهایی خود را صادر کرد. 
طبق رای دادگاه، او به سه سال زندان محکوم شد.

عبداهلل السالم از نوادگان عبداهلل االحمد الصباح برادر ناتنی امیر فعلی کویت 
است.قانون اساسی کویت هرگونه اهانت به امیر این کشور را جرم می داند و 

شخص مرتکب  شونده را به زندان محکوم می کند.
ده ها تن از مردم کویت به خاطر همین قانون در زندان هســتند.عبداهلل 
السالم فیلمی در سال 2015 در برنامه اسنپ چت پخش کرد و در آن عملکرد 
دولــت کویت را به باد انتقاد گرفته بود که دادگاه این فیلم را اهانتی به امیر 

این کشور و دیگر اعضای خاندان حاکم دانست.
عبداهلل السالم همچنین به خاطر توئیت های شخصی خود در سال 2012 

به مدت 10 روز در سال گذشته میالدی تحت بازداشت موقت بود.

یک مرد در کالیفرنیا به دلیل کشتن 1۸ گربه 
به 16 سال حبس محکوم شد.

به گزارش بی بی سی، »رابرت فارمر« یک مرد 26 
ساله اهل کالیفرنیا به خاطر ربودن و آزار و اذیت گربه ها 
و در نهایت کشتن 18 گربه، از سوی دادگاه سانتا کالرا 

در جنوب غرب ایالت کالیفرنیا به 16 سال حبس محکوم شد.
رابرت فارمر این جنایات را در ســال 2015 در شهر »سن خوزه« انجام 
داد. در اکتبر سال 2015 در خودروی وی یک گربه مرده پیدا شد. در پاییز 
ســال 2015 تعداد زیادی گربه در محدوده یک پارک در شهر »سن خوزه« 

مفقود شدند. حتی جسد چند گربه هم در سطل زباله پیدا شد.
گفته می شود تصاویر دوربین های امنیتی پارک نشان داده است که  یک 
مرد جوان این گربه ها را ربوده اســت. ساکنان محلی توانسته بودند »رابرت 

فارمر« را شناسایی کنند.
وی در دادگاه به کشتن 18 گربه و زخمی کردن سه گربه دیگر اعتراف 
کرد.رابرت فارمر به جرم حیوان آزاری عالوه بر مجازات 16 ســال حبس، از 

داشتن حیوانات خانگی تا 10 سال پس از آزادی منع شد.

چشم پزشک از یکی از چشمان زن انگلیسی 
یک توده آبی رنگ متشــکل از 2۷ لنز رنگی 

خارج کرد.
به گزارش تسنیم، این زن تا زمانی که به متخصص 
مراجعه کرد و پزشک به او گفت که در چشمش یک 

توده دارد، از وجود آن خبر نداشت.
بر اســاس گزارش تلگراف، »رپال مورجاریا« )Rupal Morjaria( پزشــک 
متخصصی اســت که برای اولین  بار متوجه وجود چند لنز در چشم این زن 

شد و از وجود یک توده آبی رنگ در یکی از چشمان وی خبر داد.
اما نکته جالب این که این پزشک متخصص در معاینه اول فقط متوجه 17 
لنز شده بود و 10 لنز دیگر در ویزیت بعدی از همان چشم زن خارج شدند.

دکتر مورجاریا در این رابطه گفته است که »این شبیه یک توده بزرگ بود 
و ما واقعا شگفت زده شدیم که چطور بیمار تاکنون متوجه این توده در چشمش 

نشده است چرا که چنین توده ای باعث تحریک بسیار زیادی می شود.«
ماجرای کشــف این لنزها  از آن جایی شــروع شد که این زن به خاطر 
جراحی آب مروارید به متخصص مراجعه کرده بود که این عمل بعد از کشف 

27 لنز به تعویق افتاد.
طبق این گزارش، این لنزهای یکبار مصرف یک ماهه، به مدت 35 سال 
داخل چشــم این زن بودند و او تاکنون هیچ مشکلی در این رابطه احساس 

نکرده بود!

چینی به تازگی مومیایی یک راهب چینی را  با دســتگاه سی تی اسکن مورد 
بررسی قرار داده و به نتایج شگفت انگیزی دست یافته اند.

تمامی اجزای بدن راهب Ci Xian از جمله مغز، استخوان ها و حتی مفاصل 
سالم و بدون آسیب باقی مانده است.

این مومیایی قدمتی حدود هزار ســاله دارد و در ســال های دهه 1970 
میالدی در غاری در چین کشــف شد. این مومیایی از سال  2011 در معبد 

Dinghui نگهداری می شود.

بر اساس رسمی کهن، چینی ها راهبان خود را مومیایی می کردند، روش 
کار به این شکل بود که ابتدا پس از مرگ مومیایی را در کوزه ای بزرگ قرار 
داده و سپس با روغن برنج آن را مومیایی می کردند؛ در مرحله بعد مومیایی 

را با پوششی از طال می پوشانند و در جایی دور از دسترس قرار می دادند.
سالم ماندن تمامی اجزای بدن مومیایی باعث بهت و حیرت کارشناسان 
شده است و تحقیق بر روی شیوه ماندگاری این راهب پس از این همه سال 

توسط باستان شناسان ادامه دارد.

سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی، صبح 
دیروز 25 تیر ماه 96 در شعبه 2۸ دادگاه انقالب به 
ریاســت قاضی مقیسه و با حضور نماینده دادستان 
تهران، وکالی متهمان، وکالی شرکت ملی نفت ایران، 
بانک مسکن، سازمان تأمین اجتماعی و کارشناسان 

بانک مرکزی برگزار شد.
قاضی مقیسه در این جلسه، افساد فی االرض از طریق 
اخالل در نظام اقتصادی، کالهبرداری از شرکت نفت به مبلغ 
یک میلیارد و 200 میلیون یورو، مشــارکت در پولشویی و 
عواید حاصل از جرم را اتهامات متهم ردیف دوم خواند و از 

شمس خواست ادامه دفاعیات خود را ارائه کند.
وکیل متهم در پاســخ به اتهامات گفت: منشــاء این 
مسئله تحریمی است که توسط دشمنان ملت شریف ایران 
تحمیل شــد و اگر تحریم نبود، یقینا این پرونده تشکیل 
نمی شــد. اینها بچه های نظام و انقالب هستند. باندی در 
بساط نیســت که بخواهد همدست بشوند تا مال مملکت 

وبیت المال را تصرف کنند.
قاضــی در واکنش به این صحبت ها گفت: بنا نیســت 
شعار بدهید و رجز خوانی کنید. هیچ حزب اللهی نیستند. 
محتویات پرونده و بررسی های مدعی العموم نشان می دهد 
اینها شبکه سازمان یافته ای هستند که از ابتدا با دسیسه، 

در سومین جلسه دادگاه فساد نفتی رخ داد

رونمایی از اظهارات متهم تازه دستگیر شده فساد نفتی

یک شــبکه ســازمان یافته با تعدادی از افراد در داخل که 
تحت بازجویی قرار گرفتند و پرونده شــان مطرح اســت، 

تشکیل دادند.
در ادامه جلسه دادگاه، شمس، متهم ردیف دوم پرونده 
گفت: نستراداموس نبودم که به نیت زنجانی پی ببرم بلکه 

نهادهای امنیتی پس از بررســی، به موضوع رســیدند. در 
اینجا یک فعلی انجام شــده و بعدا مــن با نیت خیر وارد 
شدم تا به دور زدن تحریم ها کمک کنم و به همین خاطر 
در انگلســتان و آمریکا تحت تعقیب قرار گرفتم. البته هر 
آنچه برای مملکتم انجام دادم، ادعایی ندارم اما غصه ام این 

است که به من اتهام زدند.
قاضی مقیسه با اشاره به اظهارات زنجانی گفت: زنجانی 
در اظهارات خود گفته که من از سال 88 با شمس و فالح 
رفیق شدم و به این نتیجه رسیدم که شمس می تواند به من 
در قضیه اقتصادی و نفت کمک کند. در جریان نفت، شمس 
را از انگلیس به مالزی دعوت کردم و فالح هم حضور داشت.

متهم ردیف دوم اما در پاسخ به این اتهام اظهار داشت: 
در آن جلســه من و فالح بودیم. آنان برای کار بانکی شان 

آمده بودند. زنجانی دروغ می گوید.
متهم در ادامه دفاعیات خود گفت: شما گفتید هر کسی 
که به زنجانی کمک کرده، شــریک است بنابراین باید آن 
چهار وزیری که نامه را امضا کردند و بقیه افراد هم شریک 

جرم زنجانی محسوب شوند.
در ادامه جلسه سوم رسیدگی به اتهامات دو متهم پرونده 
فساد نفتی مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده گفت: ما 

هم بچه های زمان جنگ هستیم.
مقیسه پاسخ داد: ما نگفتیم شما بچه های زمان جنگ 
نیستید. ما می گوییم افرادی بهتر از زنجانی هم بوده اند. کسی 
که ســابقه زندان دارد، کسی که در جهت کارهای آرایشی 
شرکت می زند قابل اعتماد نیست. کسی که چک اش برگشت 

می خورد قابل اعتماد نیست.

همزمان با هفته عفاف و حجاب بیش از۴۰۰ عنوان 
برنامه در قالب همایش، نمایشــگاه مد و پوشش 
اســالمی– ایرانی، اردوهای زیارتی وگردشگری و 

برنامه های فرهنگی در محالت پایتخت برگزار شد.
بــه گزارش مهــر، الهه عطائی، مدیــرکل امور بانوان 
شهرداری تهران با اشاره به این که 21 تیر روز ملی عفاف 
و حجاب به عنوان نماد فرهنگ اسالمی است، اظهار داشت: 
این روز از ســویی یادآور واقعه بسیار دردناک به شهادت 
رسیدن جمع کثیری از مومنین در مسجد گوهرشاد مشهد 
اســت و از سوی دیگر یادآور غرورآفرینی جمع کثیری از 
مومنین اســت که از جانشــان در راستای اعتقادات خود 
گذشــته و در مقابل ســتمگری رژیم شاهنشاهی پهلوی 

ایستاده اند.
وی ادامــه داد: ضــرورت دارد همه ســاله بــا انجام 

فعالیت های فرهنگی در این روز حوادث تاریخی و ارزش های 
فرهنگی عفاف و حجاب که نماد فرهنگی ملت ما به شمار 

می رود را ارج نهیم.
عطائــی افزود: اداره کل امور بانوان همزمان با این ایام 
بیش از 400 برنامه را متناسب با عناوین این هفته و بهره 
گیری از ظرفیت ها و توانمندی های موجود پیش بینی و با 

همکاری مناطق وسازمان ها اجرا کرد.
وی با اشــاره به این که ویــژه برنامه های هفته عفاف 
وحجاب متناســب با ســنین مختلف نوجوانان، جوانان و 
بزرگســاالن پیش بینی شده بود، افزود: برخی برنامه ها به 
صورت مســابقات مختلف ورزشــی، فرهنگی، کتابخوانی 
برای نوجوانان پیش بینی شده و برای جوانان و بزرگساالن 
نیز ضمن برگزاری برنامه های متنوع و جذاب، نشست های 
تخصصی نیز پیش بینی شده تا با مبانی عفاف و حجاب و 

جنگ نرم دشمن در این حوزه بیشتر آشنا شوند..
برگزاری نشست های تخصصی در حوزه عفاف و حجاب

مدیرکل امــور بانوان شــهرداری تهــران ادامه داد: 
کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی در حوزه عفاف 
و حجاب با حضور اندیشمندان برگزار می شود تا بانوان به 
نقــش عفاف وحجاب در ســالمت جامعه و تحکیم بنیان 

خانواده براساس آموزه های دینی آشنا شوند.
به گفته عطائی، همزمان با هفته عفاف و حجاب ضمن 
برپایی نمایشگاه های پروانگی وکتاب، با همکاری مناطق 
22گانه نمایشــگاه مد وپوشش اسالمی در مجموعه های 
شــهربانو برپا و محصوالت حجاب و عفاف و دستاوردهای 
بانوان ارائه شــد و در طول این هفته همچنین مسابقات 
فرهنگی، کتابخوانی، نقاشــی، مقاله نویســی با محوریت 
عفــاف وحجاب، گالری هنر وگالری عکس حجاب برتر در 

بوستان های بانوان برپا شد.
وی همچنین از ارائه مشــاوره های فردی درباره عفاف 
و حجاب در مجموعه های شــهربانو و بوستان های بانوان 
خبــرداد و گفت: به منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 
تالش شد از تمامی ظرفیت های تبلیغاتی و اطالع رسانی 
محیطی استفاده شود، در همین راستا با هماهنگی شرکت 
اتوبوسرانی پوسترهای عفاف وحجاب با الهام از آموزه های 
دینی تهیه و در ســامانه های خطوط اتوبوســرانی نصب 

شده است.
مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران اجرای برنامه های 
فرهنگــی در قالب اکران فیلم، تکریــم وتجلیل از بانوان 
محجبه و همچنین برگزاری مسابقات ورزشی و اردوهای 
زیارتی و تفریحی را بخشی دیگر از برنامه های هفته عفاف 

و حجاب برشمرد.

معاون امور اقتصادی استانداری تهران: ظاهراً نفع 
برخی ها بر این است که قیمت گوشت همچنان گران 
باشد و شرکت توزیع و پشتیبانی دام حتماً باید در 

این قضیه ورود کند.
محمد امامی امین در سومین جلسه مشترک کمیسیون 
هماهنگی امور تعزیرات و کمیته نظارت و بازرسی کارگروه 
تنظیم بازار افزود: مردم تهران از نرخ باالی گوشــت گالیه 
دارند و گوشــت از سبد غذایی مردم یا کم و یا حذف شده 

است. 
وی گفت: دولــت و اصناف به هیچ وجه تمایل ندارند 
گوشــت گران باشــد و با توجه به اینکه مسئوالن شرکت 
پشتیبانی دام هم از افزایش عرضه سخن می گویند قاعدتاً 
وقتی عرضه زیاد می شود باید قیمت کاهش یابد اما متأسفانه 

این اتفاق نیفتاده است. 
امامی امین افزود: در هر حال برای واردات دام ســبک 
معافیت گمرکی داده می شود و قرار نیست نفع این معافیت 
به جیب وارد کننده برود و واردات باید مســتقیم به دست 
مصرف کننده برسد و حتی اگر این گوشت وارداتی به صورت 

بسته بندی شده هم به دست مردم رسید مانعی ندارد چرا 
که شاید مردم توان خرید گوشت شقه ای را نداشته باشند.
در بخش دیگری از این نشســت مدیــرکل تعزیرات 
حکومتی اســتان تهران گفت: از زمانی که قرار شد گوشت 
گرم وارد کشور شود مشکالتی در بحث نحوه توزیع داشتیم 

و در پرداخت وجه هم تأخیرهایی صورت می گرفت. 
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمد محمدی افزود: 
قرار شد اولویت توزیع به صورت شقه ای باشد اما چون قدرت 
خرید مردم باال نبود تصمیم گرفتیم این گوشت ها به صورت 
نیم شــقه و یا بسته بندی عرضه شود اما در مجموع با نبود 
هماهنگی مراکز توزیع مواجه هســتیم و حتماً باید در این 

خصوص اطالع رسانی گسترده تری صورت گیرد.
در ادامه این نشســت مشترک، معاون امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری تهران که ریاست جلسه را بر عهده 
داشت سوالی مبنی بر این موضوع مطرح کرد که اگر همه 
می گوینــد که تراکم عرضه داریم پس چرا قیمت ها پایین 
نمی آید؟ که رئیس اتحادیه گوشت گاو تهران در پاسخ گفت: 

به خاطر اینکه دام کم است.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران هم در پاسخ به 
این سوال هم گفت: ما واقعاً کمبود دام داریم و فکر می کنم 
برای نیمه دوم سال باید در بحث واردات گوشت رومانی و 

نیوزلند هم کار شود چون کیفیت خوبی دارد. 
علی اصغر ملکی افزود: همه درخواست ما این است که 
جلوی کشتن بره ماده گرفته شود چراکه با قطع نسل مواجه 
خواهیم شد و همین موضوع باعث شده است که ما امسال از 
ماه های ابتدایی سال در بحث گوشت دچار مشکل شده ایم. 
در ادامــه این نشســت نماینده یکی از شــرکت های 
بسته بندی گوشت و محصوالت پروتئینی هم گفت: به اندازه 
کافی انبارهای ما پر از گوشــت های وارداتی است اما ما در 
توزیع آن دچار مشکل هستیم و عالوه بر بار استرالیا بارهای 

گوشتی هم از ارمنستان و گرجستان دریافت می کنیم.
در پایان این جلســه فرماندار تهران هم گفت: واقعاً ما 
نمی دانیم که چرا می گویند گوشت فراوان است اما قیمت 

آن پایین نمی آید؟ 
عیسی فرهادی افزود: واقعاً گوشت پدیده ای است که 

هیچ کسی از پس آن برنمی آید.

معاون استاندار تهران :

نفع برخی در گران ماندن نرخ گوشت است!
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تاکید 
کرد: مردم نگران آلوده بودن آب شرب تهران نباشند.

ناصر مهردادی با اشــاره به بیان برخی از موضوعات در 
برخی رسانه ها در خصوص نگرانی وضعیت آب تهران گفت: 
سازمان حفاظت محیط زیست براساس وظایف ذاتی خود 
مسئولیت پیشگیری و جلوگیری از بروز آلودگی  ها و برخورد 
با منابع آالینده را برعهده دارد و بر این اســاس موظف به 
پایش واحدهای آالینده و بررسی منابع اثرگذار بر کیفیت 

منابع پذیرنده آب  های سطحی و زیرزمینی است. 
وی با اشاره به اینکه بر این اساس وجود هرگونه پتانسیل 
بالقوه و احتمالی آلودگی به خصوص در منابع تامین کننده 
آب شــرب و دیگر موضوعات محیط زیســت نگران کننده 
بوده، هست و خواهد بود، اظهار داشت: خوشبختانه درحال 
حاضر پایش های صورت گرفته حاکی از عدم آلودگی جدی 
در منابع تامین کننده آب شــرب بوده ولی این امر نیازمند 
برنامه ریزی مستمر برای بهبود و حفظ شرایط کنونی است. 
به گزارش فارس مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
تهران با تاکید بر اینکه وضعیت حوزه  های آبریز آب شرب 
تهران از طریق ایستگاه های سنجش و همچنین نمونه برداری 
مداوم در حال رصد، آزمایش و پایش می  باشد افزود: در کنار 
این طرح پایش ویژه صنایع اســتان با پایش حدود 4 هزار 
واحد صنعتی در سه بخش خروجی هوا، پساب و فاضالب و 
پسماند در حال اجرا بوده و طرح پایش ادواری رودخانه  های 
استان با همکاری سایر دستگاه های متولی از جمله شرکت 
آب منطقه  ای و آب و فاضالب استان در دستور کار قرار دارد. 
وی تصریــح کرد: حرکت برای حفاظت از منابع آبی و 
جلوگیری از افزایش آلودگی هوا و نیز فرهنگ سازی در حوزه 
محیط زیست را مطالبه مردمی و یک حرکت جمعی دانست

مهردادی با توصیه به شهروندان خاطر نشان کرد: همه 
ما نسبت به محیط زیست مسئولیم و همواره باید نسبت به 
وضعیت شکننده و حساس آن نگران باشیم ولی این نگرانی 

به معنی آلودگی نیست.

مدیرکل محیط زیست استان تهران:

آب شرب تهران 
آلودگی ندارد

رئیس  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
گفت: امســال با تدابیری که به کار گرفتیم تنها ۷ 
درصد افزایش قیمت در کتب درسی وجود دارد که 

از نرخ رسمی تورم کشور پایین تر است.
حجت االسالم والمسلمین محی الدین بهرام محمدیان 
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در گفت وگو 
با فارس، با بیان اینکه سیاست ما این است که میزان کاغذ 
مورد استفاده در چاپ کتب درسی را به 70 درصد سهم 
تولید داخل و 30 درصد تولیدات خارج از کشور برسانیم، 
اظهار داشــت: این 30 درصد هم برای آن است که برخی 

از انواع کاغذها در داخل کشور تولید نمی شود.
وی افزود: با وجود برخی نواقص تولیدات شرکت های 
داخل که باعث کندی کار چاپ هم می شــد اما با توجه 
به توصیه های مقام معظم رهبری و در راســتای توجه به 
تولید داخلی، سیاست خود را بر استفاده از تمام ظرفیت 

تولیدات داخل قرار داده ایم. 
حجت االسالم و المسلمین محمدیان گفت: در 2 سال 
گذشــته تولیدات کارخانه های داخلی کاهش داشت و ما 
مجبــور بودیم که کاغذ مــورد نیاز خود را تأمین کنیم و 
چاره ای جز باال بردن استفاده از تولیدات خارجی نداشتیم.

وی با اشــاره به اینکه برنامه این بــود که تا پایان 
برنامه پنجم به رقم 70 درصد اســتفاده از تولید داخل 
برسیم، عنوان کرد: فعاًل به این رقم نرسیده ایم اما برنامه 
ما این است که هرچقدر کاغذ داخلی با قابلیت استفاده 
در شرکت افســت و شرکت چاپ و نشر داشته باشیم، 

خریداری کنیم.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان 
اینکه 130 میلیون جلد کتاب درسی ساالنه در کشور توزیع 
می شــود، ادامه داد: این تعداد کتاب به 57 هزار تن کاغذ 
احتیاج دارد و بنابر نوسانات برخی شاخص ها در بازار، هر 

سال قیمت کتاب ها تعیین می شود.
وی با بیان اینکه 30 درصد قیمت هر کتاب توســط 
دولت تأمین می شود، تصریح کرد: در واقع یک سوم قیمت 
کاغذ، هزینه آماده ســازی و محتوا توســط دولت تأمین 
می شود و 2 سوم قیمت کاغذ، هزینه چاپ، حمل ونقل و 

صحافی توسط دانش آموزان پرداخت می شود.
رئیس  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به فروش 
اینترنتی کتب درسی اشاره کرد و گفت: فروش اینترنتی، 
نقدینگی شرکت ها را فراهم کرد و آنها دیگر احتیاجی به 

اخذ وام ندارند.

افزایش 7 درصدی قیمت کتب درسی

قائم مقام مدیرکل امور بانوان ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر گفت: متأسفانه اکنون وضعیت بازار 
پوشاک به گونه ای شده که این بازار تبدیل به عامل 

تعیین کننده سلیقه بسیاری از بانوان شده است.
فائــزه مصلحی در گفت و گو بــا خبرگزاری جمهوری 
اسالمی؛ درباره اینکه مدل های کنونی مانتو در کشور روز 
به روز از فرهنگ ایرانی و اسالمی دور می شود و مانتوهایی 
بدون دکمه، دوخت و بدن نما در بازار، افزود: باید ادعا کرد 
که مدل های کنونی مانتو در بازار کشــور، روز به روز ما را 

از فرهنگ ایرانی اسالمی دور می کنند.
وی دلیل بروز این مشکالت را ورود نکردن دستگاه های 
نظارتی دانســت و اظهار داشت: راهکارهای قانون عفاف و 
حجاب سال هاست که مصوب شده و خاک می خورد، اگرچه 
در این قانون شرح وظیفه هر دستگاهی هم مشخص است.

مصلحی ادامه داد: متأسفانه ما قوانین بسیار خوبی داریم 
اما عزم جدی برای اجرای آنها وجود ندارد.

وی در پاســخ به این ســؤال که آیا در کار گروه مد و 
لبــاس اقدامی برای جلوگیری از این مشــکالت در بازار 
پوشاک کشور صورت نمی گیرد، گفت: ما در بحث نظارت 
مشــکل داریم و به طور قطع در این زمینه مافیایی وجود 
دارد و منافــع خودش را در همیــن موضوع می بیند که 

مانتوهای بســیار ارزان عرضه و با این شــرایط کنونی به 
بازار وارد می کنند.

قائم مقام مدیرکل امور بانوان ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر با بیان اینکه با این اقدام آنها ســطح توقع جامعه 
بانوان تنزل داده می شــود، اظهار داشت: با توجه به تغییر 
ذائقه ها و سلیقه ها، آنچه عرضه می شود خریداری و شرایط 
به گونه ای شده که زنان هم از این موارد استقبال می کنند.

وی دربــاره کمبود مانتوهای اداری مناســب در بازار 
پوشــاک نیز افزود: من به عنوان یک بانو برای خرید مانتو 
به فروشگاه ها که مراجعه می کنم به طور معمول همیشه 
دست خالی برمی گردم و حتی اگر بخواهیم تنوع سلیقه ها 

را بگوییم پس سلیقه ما کجای بازار قرار دارد؟
وی با طرح این سؤال که آیا بازار پوشاک نباید سلیقه 
ما را پاسخگو باشد؟ تصریح کرد: این نشان می دهد که بحث 
چیز دیگری اســت و متاسفانه بازار پوشاک ما می خواهد 
تغییر ذائقه و سلیقه را در میان بانوان ایجاد کند و آن هم 

به صورت تحمیلی برای بانوان است.
وی در نهایت گفت: متأسفانه اکنون جای دستگاه های 
نظارتی در بازار پوشاک خیلی خالی است به همین منظور 
دستگاه های نظارتی باید به این مقوله وارد شوند چون به 

طور یقین در آینده مشکالت جدی ایجاد خواهد کرد.

جای خالی نظارت در عرضه پوشاک بانوان

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از انهدام 2 
باند تهیه و توزیع موادمخدر و کشف 1 تن و 2۰۰ کیلو 

گرم تریاک در شهریار خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ محسن خانچرلی در 
جمع خبرنگاران گفت: با تالش شبانه روزی ماموران انتظامی 
و کنترل محورهای مواصالتی منتهی به شهرستان های غرب 
استان تهران در دو روز گذشته اخبار و اطالعاتی از فعالیت 
گسترده دو باند بزرگ تهیه و توزیع موادمخدر به دست آمد.
این مقام ارشــد انتظامی اظهار داشــت: با شناسایی 
باند اول در شهرســتان شهریار و دستگیری سه عضو این 
باند، 500 کیلوگرم تریاک کشــف و در عملیات دیگری با 
شناسایی و انهدام باند دیگری سه عضو این باند دستگیر و 
700 کیلوگرم تریاک نیز کشف شد. فرمانده انتظامی ویژه 
غرب اســتان تهران با اشــاره به اینکه در این عملیات ها 6 
دســتگاه وسیله نقلیه از قاچاقچیان موادمخدر توقیف شد، 
بیان داشت: قاچاقچیان با استفاده از یک دستگاه کامیون، 
موادمخدر را در پوشــش حمل نئوپان جاساز کرده و اقدام 
بــه قاچاق موادمخدر می کردند.خانچرلی افزود: با توجه به 
ویژگی های شهرستان های غرب استان تهران، وجود باغات 
و انبارهای متروکه پلیس غرب استان تهران تدابیر ویژه ای 
برای کنترل قاچاقچیان موادمخدر در نظر گرفته که کنترل 
محورهای مواصالتی به شهرستان های غرب استان تهران 
و بازرسی در گلوگاه ها عرصه را برای قاچاقچیان موادمخدر 

تنگ کرده است.

فرمانده انتظامی ایرانشــهر از انهدام باند سارقان 
مسلح و کشف 1۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ســرهنگ دوستعلی جلیلیان 
اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی ایرانشهر موفق به شناسایی 

و دستگیری اعضای باند سارقان مسلح شدند.
وی افــزود: مأموران پلیس آگاهی پــس از مدت ها کار 
اطالعاتی و بعد از هماهنگی الزم با مراجع قضایی، در اقدامی 
غافلگیرانه سارق مســلح را به همراه سرکرده باند آنها به  نام 
»ح.ب« در حالی که در مخفیگاه خود در یکی از منازل سطح 
شــهر مخفی شده بودند، دستگیر کردند.وی با اشاره به اینکه 
در بازرســی از مخفیگاه ســارقان یک موتورسیکلت سرقتی 
کشف شد، بیان کرد: سرکرده این باند دارای 5 سابقه کیفری 
سرقت مسلحانه و حکم محاربه بوده و از 3 سال قبل متواری 
بود و متهم ردیف دوم نیز دارای 3 فقره سابقه کیفری سرقت 

مسلحانه و حمل موادمخدر است.
جلیلیان افزود: ســارقان دستگیر شده در تحقیقات اولیه 
به 10 فقره ســرقت مســلحانه و به عنف در ایرانشهر اعتراف 
که تحقیقات جهت شناسایی مالباختگان و سایر سرقت های 

احتمالی و دستگیری نفر سوم این باند همچنان ادامه دارد.

کشف یک تن تریاک
 در شهریار

فرمانده انتظامی ایرانشهر خبر داد

انهدام باند سارقان مسلح 
در ایرانشهر

بیان  با  پرستاری کشور  نظام  رئیس کل سازمان 
اینکه در وزارت بهداشت با مافیای پزشکی مواجهیم، 
گفت: اجرای طرح تحول سالمت سبب بروز انحراف 

در حوزه سالمت شده است.
علی محمد آدابی در نشســت خبری که در ارتباط با 
بررسی طرح تربیت پرســتار بیمارستانی گفت: در وزارت 
بهداشــت با پدیده مافیایی روبه رو هســتیم و معتقدم اگر 
به نظرات کارشناســی ما توجه نشــود به مشکالت افزوده 

ِ خواهد شد.
وی افزود: امروز دیگر چیزی از وزارت بهداشــت باقی 
نمانده و اجرای طرح تحول مسیر بیراهه پیمایی برای تأمین 
منافع عده  ای خاص بوده است و اگر به نظرات صاحب نظران 

توجه نشود وضعیت حوزه سالمت بدتر خواهد شد.
به گزارش فارس؛ رئیس کل ســازمان نظام پرســتاری 
کشور ادامه داد: سال گذشته حدود 130 هزار دالر در بخش 
بهداشــت و درمان هزینه شد در حالی که درآمد نفتی در 
همین سال 140 هزار دالر بود و هیچ جای دنیا چنین نیست

آدابــی تصریح کرد: همچنیــن تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری به طور مرموز و رمزآلودی برزمین جا مانده است 
و پرستاران شریف کشور از حقوق واقعی خود جا مانده اند.

وی افزود: تصویب طرح تحول باعث نفع عده ای خاص 
شده است و جامعه پرستاری با این طرح متضرر شده است 
لذا انتظار ما این بوده که این قانون که 10 سال بوده مورد 
تصویب شورای اسالمی و کمیسیون اصل است اجرا شود.

رئیس کل سازمان نظام پرســتاری کشور از مرگ 16 
پرســتار به دلیل فشار کار زیاد طی 1/5 سال گذشته خبر 
داد و گفــت: جای نگرانی دارد که عده ای که صالحیت در 
حوزه پرســتاری ندارند، استقالل پرستاری را مورد هجمه 

قرار داده اند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور اعالم کرد:

مرگ 16 پرستار
 به دلیل فشار کاری زیاد

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران اعالم کرد

اجرای بیش از ۴۰۰ عنوان برنامه گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در محالت


