
حوادث ـ اخبارکشور

 
    حوادث کوتاه از کشور

چراغ های 
هشدار 

برای موبایل 
به دست ها

هدیه 
دختران 
بیگناه به 
بوکوحرام!

توییت های 
نامفهوم 

فرمانده پلیس 
دبی به فارسی 

تیراندازی 
مرگبار

 درنیوجرسی 

صفحه11
دو شنبه 1۶ مرداد 1۳۹۶

14  ذیقعده 14۳۸ - شماره ۲1۶۹۰

حادثه در ماموریت
بجنورد- فارس: معاون فرمانداری شیروان اظهار داشت: بامداد جمعه دو تن 
از امدادگران شیروان در منطقه لوجلی شیروان در حین انجام ماموریت، بر اثر 
واژگونی خودرو دچار حادثه شدند که متاسفانه یکی از این عزیزان جان باخت.
صمد ایزانلو تصریح کرد: مهدی صفایی امدادگر هالل احمر در لحظه وقوع 
حادثه جان خود را از دست داد و امدادگر مجتبی حیدری زخمی شد که در 
حال حاضر در بیمارســتان شیروان در حال مداوا می باشد و تاکنون وضعیت 

جسمانی وی رضایت بخش بوده است.
سرقت جواهرات

مشــهد- فارس: بهمن امیری مقدم فرمانده انتظامی خراسان رضوی از 
سرقت یک میلیارد تومان طال و جواهر از یک منزل مسکونی در مشهد خبر 
داد و گفت: با اعالم یک فقره سرقت از یک منزل مسکونی بالفاصله ماموران 

کالنتری آبکوه مشهد، برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: سارقان بدون اینکه قفل در آپارتمان مالباخته را تخریب کنند، 
وارد خانه شــده و مقادیر زیادی زیورآالت گرانقیمت شامل سرویس فیروزه، 
سرویس طال، سرویس الماس، دستبند، سه حلقه انگشتری الماس نشان، 12 
حلقه النگو و 10 حلقه انگشتر و مقداری طالی کودکان را به سرقت بردند.

فرمانده انتظامی خراســان رضوی افزود: به گفته این مالباخته 45 ساله، 
ارزش ریالی این طال و جواهرات یک میلیارد تومان بوده است.

ریزش آوار
اهواز- ایســنا: محمود روزبهانی، معاون عملیات ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: در اثر ریزش آوار در یک ساختمان در 
حال ســاخت در محله زیتون کارمندی بین خیابان فروغ و صالح پور موجب 

گیر افتادن سه کارگر شده است.
وی اضافه کرد: کارگران در این ســاختمان بدون رعایت کمترین اصول 
ایمنی نظیر کاله و دســتکش در حال بتن ریزی بودند که ریزش آوار موجب 
شــد داربست ها و جک ها و پایه های تعبیه شده روی سه نفر از کارگران آوار 

شود که با کمک نیروهای امداد 3 کارگر نجات یافتند.
دستگیری 8 قاچاقچی

ایرانشــهر- فارس: غالمرضا نورا جانشــین انتظامی ایرانشهر اظهار کرد: 
ماموران یگان تکاوری 112 شهرستان ایرانشهر حین گشت زنی در محورهای 
مواصالتی در راستای مبارزه با قاچاق کاال، به هشت دستگاه خودرو مشکوک 

و جهت بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بازرســی از این خودروها انواع کاالی قاچاق شامل 
لوازم خانگی، احشــام، انبه، برنج خارجی، البسه، مواد غذایی و لوازم آرایشی 

بهداشتی به ارزش یک میلیارد و 35 میلیون ریال را کشف کردند.
نورا گفت: در این رابطه هشت قاچاقچی دستگیر و هفت دستگاه خودرو 

توقیف شدند.
درگیری مسلحانه

کرمان- فارس: سرپرست دادسرای عمومی و انقالب کهنوج از کشف 180 
کیلــو تریاک و 13 کیلــو و 80 گرم هروئین از قاچاقچیان مواد مخدر در دو 
عملیات جداگانه خبر داد و گفت: در عملیات اول خودروی حامل مواد مخدر 

به ضرب گلوله پلیس متوقف شد.
مجید ســمیعی با بیان اینکه در این رابطه ســه متهم دستگیر و با قرار 
بازداشــت موقت روانه زندان شده اند، عنوان کرد: در این عملیات یک قبضه 
ســالح جنگی کالشینکف به همراه مقادیری فشنگ و سه دستگاه خودرو از 

قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.
وی اظهار کرد: در بازرسی از خودروی حامل مواد مخدر تعداد 22 کیسه 
مواد مخدر از نوع تریاک به وزن 180 کیلوگرم تریاک با لفافه کشــف شــده 
اســت، همچنین تعداد 15 بسته به وزن 13 کیلو و 80 گرم هروئین از یک 

دستگاه موتورسیکلت در کهنوج کشف و ضبط شد.
ترکیدگی لوله بخار در واحد صنعتی

اصفهــان- ایرنا: حادثه ترکیدگی لوله بخار در نیروگاه حرارتی شــرکت 
ذوب آهن اصفهان، کار برق رســانی به این واحــد تولیدی را با اخالل مواجه 
کرد اما خسارت جانی نداشت و کارگران شاغل در این بخش آسیب ندیدند.
علیرضــا امیری، مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: بر اثر 
وقوع این حادثه برق رسانی کارخانه مختل شد اما تولید کارخانه طبق معمول 

در حال انجام است.
وی افزود: مسئوالن واحد تعمیر و نگهداری ذوب آهن در حال رفع مشکل 
ایجاد شــده و تعمیر آن هستند و حادثه در مکانی اتفاق افتاده که تجهیزات 

برقی وجود نداشت و خسارت چندانی به دنبال نداشته است.
پسر بازیگوش خانه را به آتش کشید

تبریز- خبرنگار کیهان: خانه ای در شــهرک نور تبریز بر اثر بازیگوشی و 
شیطنت یک پسربچه 6 ساله به آتش کشیده شد.

به گزارش آتش نشانی تبریز، با حضور آتش نشانان جاللیه، حریق مهار شد.
در این حادثه خســاراتی به اتاق ها و اسباب و اثاثیه منزل وارد آمد ولی 

خوشبختانه خسارت جانی گزارش نشده است.
تصادف منجر به مرگ

زنجــان- فارس: جواد مــرادی مدیر روابط عمومــی مرکز فوریت های 
پزشکی استان زنجان اظهار کرد: بر اثر تصادف یک دستگاه خودروی نیسان 
و کامیون در کیلومتر 70 محور زنجان- تبریز واقع در الین شــمالی آزادراه، 

یک نفر فوت شد.
وی اضافه کرد: در این حادثه سه نفر نیز مصدوم شدند.

مرادی افزود: فرد فوت شــده یک زن 20 ســاله باردار بوده که از مدت 
بارداری وی پنج ماه می گذشت.

کشف 260 دستگاه کولرگازی
یزد- خبرنگار کیهان: سرهنگ سیدرضا مکی، جانشین فرماندهی انتظامی 
استان یزد گفت: ماموران انتظامی در بازرسی از یک دستگاه تریلی کانتینردار 
»فاو« 260 دســتگاه کولرگازی خارجی قاچاق بــه ارزش 7 میلیارد و 800 

میلیون ریال کشف کردند.
وی با اشاره به اینکه در این رابطه 2 متهم دستگیر شدند، افزود: متهمان 
این کولرها را بدون مجوز گمرکی از جنوب کشور بارگیری و قصد انتقال به 

تهران را داشتند که توسط ماموران دستگیر شدند.
قاچاق سوخت

زاهدان- خبرنگار کیهان: جانشین انتظامی شهرستان سیب و سوران از 
کشف 15 هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ »عزیزاله محمدی« گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی حین 
کنترل خودروهای عبوری به یک دســتگاه کامیون مظنون و جهت بررسی 
بیشــتر این کامیون را متوقف کردند که در بازرسی از این خودرو مقدار 15 

هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کردند.
جانشــین انتظامی شهرستان سیب و ســوران گفت: در این رابطه یک 

قاچاقچی دستگیر شد.
کالهبرداری تحت عنوان فروش نرم افزار هک

اصفهان- خبرنگار کیهان: فردی که با تبلیغ در فضای مجازی تحت عنوان 
فروش نرم افزار هک شــبکه های اجتماعی از شهروندان کالهبرداری می کرد 

توسط ماموران پلیس فتای اصفهان شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ »ســیدمصطفی مرتضوی« رئیس پلیس فضای تولید و تبادل 
اطالعات فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان بیان داشت با مشاهده تبلیغات 
آن شخص و بررسی آن نرم افزار مشخص شد نرم افزار مورد ادعا کارایی نداشته 

و صرفا برای کالهبرداری از شهروندان می باشد.
جلوگیری از قاچاق برنج

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: ماموران 
انتظامی در یکی از محورهای مواصالتی شهرستان، خودروهای مورد نظر را 
مورد شناسایی قرار داده و در عملیاتی سه دستگاه خودرو را متوقف کردند.

سردار عزیزی خاطرنشــان کرد: ماموران در بازرسی از کامیون ها مقدار 
58 تــن برنج قاچاق فاقد مدارک معتبر گمرکی به ارزش دو میلیارد و 900 

میلیون ریال کشف کردند.
وی با اشاره به حمل محموله قاچاق توقیفی از یکی از استان های جنوبی 

به مقصد تهران خاطرنشان کرد: در این عملیات سه نفر دستگیر شدند.

پلیس راهنمایی و رانندگی در شهرهای 
چین در حال اجرای طرحی است که طبق 
آن روی خط کشی های عابر پیاده، چراغ های 

هشداردهنده نصب می شود.
به گزارش ایسنا، این اقدام برای جلب توجه 

ارتش نیجریه با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد 
که در بخش هایی از این کشور والدین فرزندان 
دختر خود را به عنوان عامل انتحاری در اختیار 

بوکوحرام قرار می دهند.
به گزارش بلومبرگ، ارتش نیجریه دیروز با انتشار 

اطالعیه ای در وب سایت خود اعالم کرد که در شمال شرقی این کشور والدین 
فرزندان دختر خود را به عنوان عامل انتحاری در اختیار بوکوحرام می گذارند.

ارتش نیجریه این اطالعیه را بر اســاس اطالعاتی که از عامالن انتحاری 
بازداشت شده به دست آورده، منتشر کرده است.

بنا به این گزارش، از سال 2009 تاکنون در نتیجه اقدامات گروه تروریستی 
بوکوحرام در نیجریه بیش از 2 میلیون نفر مجبور به ترک خانه های خود شده 

و ده ها هزار نفر دیگر در نتیجه اقدامات این گروه کشته شده اند.

توییتر  در  دبی  پلیس  نیروهای  فرمانده 
خود به عالقه قطر بــه بنیانگذار جمهوری 
اســالمی ایران اشــاره کرده و توییت های 
نامفهومی درباره روابط ایران و قطر منتشر 

نموده است.

به گزارش العالم، »ضاحی خلفان تمیم المهیری« سپهبد و فرمانده 
نیروهای پلیس دبی در امارات متحده عربی توییت های نامفهومی را به 

زبان فارسی در توییتر خود منتشر کرده است. 
به نظر می رســد بخش هایی از ایــن توییت ها به روابط ایران و قطر 
مربوط باشد.ضاحی خلفان تا سال 2013 رئیس پلیس دبی بوده است.او 
یکی از منتقدان حمایت قطر از اخوان المسلمین است و در سال 2014 

گفته بود قطر نباید بهشت برین و امن اخوان باشد.
او حمله کالمی نیز به کویت داشــته و این کشــور را عامل نابودی 

عراق خوانده بود.
در سال 2015 خلفان به واسطه حمایتش از علی عبداهلل صالح مورد 
شماتت وزیر خارجه امارات قرار گرفت. او همچنین تاکتیک های نیروهای 

به اصطالح ائتالف را برای دخالت در یمن مورد نقد قرار داده بود.
خلفان بعد از اعالم فرمان اجرایی ترامپ برای جلوگیری از ورود اتباع 
هفت کشور مسلمان به آمریکا به طور کنایی گفته بود: زمانی که یک زن 

می گوید نه منظور او عمدتا بله است.

پلیس آمریکا اعــالم کرد که تیراندازی در 
یک میهمانی در نیوجرسی 4 کشته و بیش از 10 

زخمی بر جای گذاشت.
بنا به گزارش پلیس، این حادثه در یک مجموعه 

ورزشی در نیوجرسی رخ داده است.

بر اساس گزارش رسانه ها، این تیراندازی اواخر روز شنبه در »لیک وود« 
رخ داده و شدت جراحات برخی مصدومان شدید گزارش شده است.

هویت مصدومان این تیراندازی شناسایی نشده و پلیس تاکنون کسی را 
در این رابطه بازداشت نکرده است.

افرادی اســت که پیوسته ســر در گوشی موبایل خود دارند و متوجه 
تغییر رنگ چراغ راهنمایی نمی شوند.

این طرح پیش از این در شهرهای دیگر دنیا از جمله شهرهای کلن 
و آگزبرگ آلمان اجرا شــده بود. قرار است به زودی در شهر »سوژو« 
چین به طور کامل چراغ های ســبز و قرمزی روی خطوط عابر پیاده 
نصب  شود. در سال های اخیر در شهرهای چین نرخ مرگ ومیر عابران 

پیاده افزایش یافته است.
در شــهرهای اروپایی این چراغ ها، به  صورت یک خط لیزر روی 
خطوط عابر پیاده نمایان می شود و رنگ قرمز یا سبز چراغ راهنما را در 
کف زمین برای عابر پیاده ای که سر در موبایل خود دارد، نشان می دهد.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران درباره 
ویژگی هــای خط 8 مترو که امروز دوشــنبه افتتاح 
می شود، توضیحاتی داد و گفت: همزمان با بهره برداری 
از خط 8، تعدادی از ایستگاه های خط 4 و 1 مترو نیز 

شبانه روزی می شوند.
مازیار حسینی در گفت وگو با ایسنا، با اعالم خبر افتتاح 
خط 8 مترو، حد فاصل شهر آفتاب تا فرودگاه امام خمینی )ره( 
به طول 28 کیلومتر اظهار کرد: خط 8 مترو از ایستگاه شاهد 
تا شهر پرند است که امروز 32 کیلومتر آن از ایستگاه شاهد تا 

فرودگاه امام خمینی)ره( به بهره برداری می رسد.
وی بــا بیان اینکه خط 8 مترو دارای ویژگی های خاصی 
اســت، افزود: اولین خط اکسپرس مترو حومه ای است که با 
سرعت 120 کیلومتر بر ساعت حرکت می کند و با افتتاح فاز 
بعدی این مترو از فرودگاه امام خمینی )ره( تا شهر پرند، مسیر 
50 کیلومتری فی مابین تهران و پرند را در زمان 34 دقیقه طی 
می کنند.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان 
اینکه برای اولین بار فرودگاه بین المللی به شبکه حمل ونقل 
ریلی و مترو متصل می شود، گفت: همزمان با بهره برداری از 

خط 8، تعدادی از ایستگاه های خط 4 و 1 مترو نیز شبانه روزی 
می شوند و عمال اتصال بین فرودگاه امام خمینی)ره( و مهرآباد 
با استفاده از مترو ایجاد می شود و مسافران بعد از وارد شدن 
به کشور می توانند برای سفرهای داخلی خود از مترو استفاده 

کنند و به فرودگاه مهرآباد بروند.
حســینی با بیان اینکه ایستگاه های خط 4 مترو که در 
داخل فرودگاه مهرآباد قرار دارند و همچنین ایستگاه دروازه 
دولت در خط 1 شبانه روزی فعالیت خواهند کرد، گفت: 10 
رام قطار ویژه خط 8 مترو با بدنه آلومینیومی ســفارش داده 

شده است که می تواند با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت حرکت 
کند و به تدریج تا پایان ســال دو رام قطار وارد خواهد شد، 
اما فعال در مرحله بهره برداری آزمایشی این خط از قطارهای 
نرمال استفاده می شود که ســرعت حرکت کمتری دارند و 
60 کیلومتر بر ســاعت حرکت می کنند.معاون حمل ونقل و 
ترافیک شــهرداری تهران با بیان اینکه ایستگاه شهر آفتاب 
و فرودگاه امام خمینی )ره( معماری فاخر و شاخصی دارند، 
گفت: معماری ایستگاه فرودگاه امام خمینی)ره( در هماهنگی 
با معماری فرودگاه است اما در روز و شب دید فاخری دارد.

متروفرودگاهامامخمینی)ره(امروزافتتاحمیشود

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد گفت: 
با اجرای طرح »همیار مددکار« به هر یک از مدیران 
کمیته امداد پرونده ای برای رسیدگی به مشکل مددجو 
داده می شود تا با حرفه مددکاری بیشتر آشنا شوند.

بــه گزارش فارس، فاطمه رهبــر در این گردهمایی با 
اشاره به اجرای طرح پاالیش مددجویان در سال 95، گفت: 
با اجرای طرح پاالیش مددجویی  250 هزار خانوار با جمعیت 
500 هزار نفر بعد از خودکفایی کامل از چرخه حمایتی این 
نهاد خارج شــدند و  افراد نیازمند دیگر تحت حمایت این 

نهاد قرار گرفتند.
وی از اجرای طرح همیار مددکار، در دفتر مرکزی کمیته 
امداد خبر داد و افزود: مددکاری شغلی سخت و پراسترس 
است که باید در این خصوص از تمام توان به نفع نیازمندان 
بهره جست؛ بر همین اساس به هر یک از مدیران پرونده ای 
برای رسیدگی مشکل مددجو تحویل می شود تا با این حرفه 

بیشتر آشنا شوند.رهبر درباره برنامه های معاونت حمایت و 
سالمت خانواده کمیته امداد در سال 96 توضیح داد: یکی 
از مهم ترین برنامه های این معاونت در سال 96، تدوین نظام 
مددکاری مختص کمیته امداد، اجرای سیاســت احسان و 
حمایت از نیازمندان، ســطح بندی مددجویان با توجه به 

نیازهایشان و توانمندسازی مددجویان است.
وی همچنین اعتبارات جذب شده برای مناطق محروم 
و مــرزی را 146 میلیارد تومان اعــالم و تاکید کرد: توجه 
به اشــتغال مددجویان این مناطق باید بیش از پیش مورد 

توجه قرار گیرد.
رهبر با اشــاره به پرداخت وام کارگشایی به مددجویان 
تحــت حمایت، افــزود: از ابتدای امســال تاکنون بیش از 
237 میلیارد تومان تســهیالت قرض الحسنه کارگشایی به 

مددجویان تحت حمایت پرداخت شده است.
معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد مسئله 

آســیب های اجتماعی را یکی از مهم ترین مشکالت جاری 
و پیش روی کشــور دانست و گفت: اگر این امر به درستی 
و با دقت مورد توجه قرار نگیرد، به خاستگاه و نقطه شروع 
بسیاری از چالش ها و بحران های مهیب آینده تبدیل می شود.

وی افزود:  دغدغه های صریح رهبر معظم انقالب درباره 
موضوع آســیب های اجتماعی و تأکید ایشان مبنی بر لزوم 
کنتــرل، مواجهه و مقابله با این پدیده اجتماعی، ســرعت 
عمل و دقت نظر بیش از پیش دســتگاه های متولی در این 

بخش را می طلبد.
رهبر به تأثیرگذاری منفی آسیب های اجتماعی بر رکن 
خانواده به عنوان اصلی تریــن و اصیل ترین نهاد اجتماعی 
اشاره و بیان کرد: نتیجه بروز و ظهور آسیب های اجتماعی 
تزلزل و در نهایت تخریب و فروپاشی خانواده است و همین 
امــر، تأثیرگذاری آســیب های اجتماعــی را بیش از پیش 

گوشزد می کند.

مدیران کمیته امداد »مددکار« می شوند

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور گفت: مهر ماه امسال حدود چهار هزار کالس 
درس جدید به مجموعه کالس های درس کشــور 

اضافه خواهد شد.
به گــزارش فارس، محمدتقی نظرپور، تعداد مدارس 
کشــور را 530 هزار مدرسه اعالم کرد و گفت: 30 درصد 
از مدارس کشــور غیرمقاوم هستند و نیاز به مقاوم سازی 
دارندکه برای مقاوم ســازی این مدارس فرسوده به حدود 

هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
نظرپور با اشــاره به وجود هزار کالس درس خشتی، 
گلی و حدود 1700 کالس درس کانکسی در کشور، افزود: 
تالش خواهد شد تا در سال 96 و حداکثر تا سال 97 تمام 

کالس های درس خشتی و گلی بهسازی شوند.
وی با اشاره به پروژه های  آموزشی نیمه تمام در کشور، 
اظهار داشت: در حال حاضر 26 هزار کالس درس در دست 

ساخت در کشور داریم.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 
با بیان اینکه سال گذشته به دلیل محدودیت منابع تنها 
39 درصد اعتبارات ملی و 28 درصد اعتبارات استانی در 
حوزه نوســازی مدارس تخصیص پیــدا کرد، گفت: برای 
تسریع در روند ساخت مدارس جدید و بازسازی مدارس 
فرسوده باید میزان بیشــتری از اعتبارات تخصیص داده 

شده، محقق شوند.
نظرپور با اشاره به وجود مشکل فضاهای آموزشی در 
پروژه های مسکن مهر کشور، افزود: دولت مصمم است تا 
انتهای امسال کار بهره برداری از پروژه های مسکن مهر را 
به اتمام برساند و این در حالیست که تعداد زیادی از این 

پروژه ها، مشکل فضای آموزشی دارند.
وی ادامه داد: مهر ماه امسال حدود چهارهزار کالس 
درس جدید به مجموعه کالس های درس کشــور اضافه 
خواهد شــد که 700 میلیارد تومان برای ســاخت آنها 

هزینه شده است.

30 درصد از مدارس کشور غیرمقاوم هستند

افتتاح 4 هزار کالس درس در سال تحصیلی جدید
بنابر اعالم کانون سردفتران و دفتریاران کشور، 
نرخ حق التحریر دفاتر اسناد رسمی 10 درصد افزایش 

یافت.
کانون ســردفتران و دفتریاران با صــدور اطالعیه ای 
درباره افزایش نرخ حق التحریر دفاتر اســناد رسمی، اعالم 
کرد: مطابق تبصره 6 بخشــنامه شماره 77811/94 مورخ 
12 مرداد سال 94 موسوم به تعرفه حق التحریر، تعرفه های 
مقرر در این بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید، هر یک سال 

پس از اجرا به میزان 10 درصد افزایش می یابد.
بنابر اعالم این کانون، با عنایت به تجویز بخشنامه مرقوم 
و تاســیس مبنای قانونی افزایش 10 درصدی حق التحریر 
سالیانه و تکلیف دفاتر اسناد رسمی به محاسبه و اخذ آن، 
تا اصالح ارقام تعرفه درسامانه ثبت آنی دفاتر اسناد رسمی 
با ایجاد تغییرات به صورت دســتی و محاســبه و دریافت 
حق التحریر به میزان تعرفه سال 1394 به اضافه 20 درصد 
اقدام کنند. بدیهی اســت کسورات قانونی نیز از مبلغ اخیر 

محاسبه و پرداخت خواهد شد.

نرخ حق التحریر دفاتر 
اسنادرسمی ۱۰ درصد گران شد

رئیــس  اداره حقوقی پلیس راهــور ناجا گفت: 
به تخلفات،  براساس مصوبه جدید قانون رسیدگی 
راننده در تصادف با معلوالن مقصر اصلی شــناخته 

می شود.
سرهنگ محمد ترحمی به باشــگاه خبرنگاران جوان 
گفت: پلیس در قانون 129 رسیدگی به تخلفات به منظور 
حمایت از معلوالن مصوبه ای را اضافه کرده مبنی بر اینکه 
هر وســیله نقلیــه ای در زمان حرکت چنانچــه با معلول 

ویلچــری برخورد کند، راننده خــودرو 100 درصد مقصر 
شناخته می شود.

ترحمی افزود: راننــدگان در مواجه با معلوالنی که از 
ویلچر استفاده می کنند باید سرعت خود را کاهش بدهند 

و اجازه تردد را به فرد ویلچری بدهند.
وی ادامه داد: قبل از این مصوبه، معلوالن در زمان عبور 
از خیابان چنانچه با وسیله نقلیه ای برخورد می کردند، مقصر 
شناخته می شدند و حتی در برخی موارد باید خسارت هم 

بــه راننده پرداخت می کردند اما با این مصوبه فقط راننده 
مقصر شناخته می شود.

 رئیــس اداره حقوقی پلیس راهــور ناجا با بیان اینکه 
توقف تمامی وسائل نقلیه در محل های ویژه جانبازان برابر 
این مصوبه ممنوع است، گفت: در قانون 130 رسیدگی به 
تخلفات، تبصره ای اضافه شده که رانندگان باید در مواجه 
بــا نابینا توقف کامل کنند تا وی از خیابان عبور کند و در 

صورت عدم توقف، راننده اعمال قانون می شود.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا:

راننده، مقصر اصلی در تصادف با معلوالن ویلچری شناخته می شود

 معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی 
سازمان غذا و دارو گفت: هیچ تولید کننده ای حق 
ندارد خارج از ضوابط عنوان یا مطلبی را به مفهوم 

فرآورده اش اضافه کند. 
 ســمیره صباح به پایگاه خبری ســازمان غذا و دارو 
گفت: عبارت »تازه« و به تعبیری  feresh از جمله اظهارات 
توصیفی رایج برحسب مواد غذایی به حساب می آید که به 
توصیف حالت یا فرآوری انجام شــده بر روی مواد غذایی 
داللت دارد و نوشتن این عبارت بر روی مواد غذایی صرفاً 
زمانی امکانپذیر اســت که بــر روی آن محصول فرآیند 
حرارتی، انجماد یا هر شــکلی از نگهــداری ماده غذایی 

انجام نشده باشد.
صبــاح با تاکید بر اینکه برای بیان طعم و نام تجاری 
فرآورده نمی توان از واژه »تازه« استفاده کرد، افزود: مواد 
غذایی تازه بسته بندی شده و افزودن واکس و پوشش ها 
با درجه غذایی براساس ضوابط و معیارهای موجود موارد 
استفاده از این عبارت می باشند، عالوه بر آن  به کارگیری 
محلول شستشوی کلر مالیم با اسید مالیم در حین تولید 
و پرتودهی ماده غذایی خام، حداکثر KGI مواردی هستند 
که بر روی برچســب مواد غذایی شان می توان از عبارت 

»تازه« استفاده کرد.
 وی ادامه داد: اســتاندارد ملی ایران به شماره 6629 
که به موضوع ویژگــی و آزمون های پنیر تازه می پردازد 
پنیر تازه پاستوریزه را از این قاعده مستثنی کرده است.

سازمان غذا و دارو:

نوشتن عبارت »تازه«
 بر روی فرآورده غذایی 

مشروط است

ســخنگوی هیئت منصفــه دادگاه مطبوعات 
گفت: ســایت بولتن نیوز به اتهام نشر اکاذیب به 
قصد تشــویش اذهان عمومی با اکثریت آرا مجرم 

شناخته شد.
علی اکبر کســائیان در تشریح جلســه دیروز دادگاه 
مطبوعــات که در شــعبه 9 دادگاه کیفری یک اســتان 
تهران به ریاســت قاضی محمدی کشــکولی برگزار شد، 
به خبرگزاری میزان گفت: شــاکی خبرگزاری دانشجو در 
ابتدای جلسه طبق اعالم رئیس  دادگاه اعالم رضایت کرد 
و پرونده مختومه شد و رسیدگی به آن موضوعیتی ندارد.

کسائیان ادامه داد: مدیر مسئول روزنامه صبا به اتهام 
افترا و نشر اکاذیب با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

وی افزود: ســایت بولتن نیوز به اتهام نشر اکاذیب به 
قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت آرا مجرم شناخته 
شــد، ضمنا هیئت منصفه مطبوعات به اتفاق آرا متهم را 

مستحق تخفیف دانست.

سایت »بولتن نیوز«
مجرم شناخته شد

معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور 
گفت: زنان و دختران رانده شــده از خانه می توانند 
با شماره تلفن های اورژانس اجتماعی 123 یا صدای 
مشاور 1480 تماس بگیرند تا در خانه های امن اسکان 

داده شوند.
حبیب اله مســعودی فرید با اشاره به وجود 22 خانه 
امن در کشور برای کاهش خشونت خانگی و همسرآزاری 
به ایرنا گفت: خانه های امن، مکان هایی هستند که از زنان 
در معرض خشــونت حمایت می کنند، زنان و دخترانی که 
ممکن است به هر دلیلی شب از خانه رانده شوند یا در خانه 
خودشان از نظر خشونت در معرض خطر باشند؛ این زنان و 

دختران در خانه های امن اسکان داده می شوند.
مسعودی فرید ادامه داد: همسرآزاری، ممکن است در 
برخی خانواده ها اتفاق بیفتد. ممکن است مردی به هردلیلی 
همســرش را شــب هنگام، ناگهانی از خانه بیرون کند یا 
بطور مثال به هر دلیلی ممکن اســت شرایط خشونت آمیز 
در خانــواده تــا اندازه ای افزایش یابد کــه زن در آن خانه 
احســاس عدم امنیت جانی کند یا اینکه خشونت بارها و 
بارها در خانواده اتفاق بیفتد و زن مســتاصل شود و دیگر 

نداند چه کند.
وی افزود: حتی ممکن اســت خشونت بارها نباشد اما 
یک بار یا دو بار اتفاق بیفتد و همان موارد معدود نیز منجر 
به عواقبی شود بنابراین کارشناسان متخصص بهزیستی در 
صدای مشاور با شماره 1480 آمادگی دارند در این زمینه 
مشاوره های تلفنی رایگان به هموطنان ارائه کنند و اورژانس 

اجتماعی با شماره تلفن 123 نیز می تواند از طریق اسکان 
این زنان در خانه های امن به حمایت این افراد بپردازد.

معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور تاکید 
کرد: نحوه تماس با خانه های امن از طریق شماره تلفن 123 
اســت به آن معنا که اگر با سامانه 123 اورژانس اجتماعی 
تماس گرفته شــود، کارشناسان مستقر در این مرکز زنان 
خشونت دیده را راهنمایی می کنند که اگر این زنان می توانند 
خودشــان به خانه های امن بروند یا اینکه خودرو اورژانس 
اجتماعی هر جایی که باشند، دنبالشان می آید و آنان را به 
مرکــز اورژانس اجتماعی راهنمایی می کنند و در اورژانس 
اجتماعی نیز این زنان به خانه های امن راهنمایی می شوند.

مســعودی فرید گفــت: در خانه های امــن به زنان، 
برنامه های توانمندســازانه روانی اجتماعی ارائه می شود و 
این زنان تا چهار ماه می توانند در این خانه ها اســکان داده 
شــوند هرچند سیاست اصلی ما این است که این زنان به 
خانواده بازگردند، یعنی در همه بخش های معاونت اجتماعی، 
سیاست اصلی ما برگشت افراد به خانواده است و تمام تالش 

خود را در این زمینه انجام می دهیم.
وی افــزود: طی مدت اقامت زنــان در خانه های امن، 
بررســی های مددکاری اجتماعی انجام می شود و مشاوره 
روانشناختی ارائه می دهیم و حتی اگر الزم باشد ممکن است 
کمک مالی کنیم تا خانواده پابرجا بماند. اگر همســر زن، 
اعتیاد دارد، به او یارانه می دهیم که اعتیاد خود را درمان کند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرد: زن 
تنها در صورتی به خانه بازگشت می کند که شرایط مناسب 

برای بازگشــت وی مهیا شده باشد و خانواده صالحیت آن 
را داشته باشد. زنان به خانواده ای که دائما در آن مورد آزار 
بوده و قرار است دوباره آزارها ادامه یابد، بازگردانده نخواهند 

شد، اصال چنین اتفاقی قرار نیست بیفتد.
مســعودی فرید اظهار داشت: زنان می توانند معموال تا 
چهار ماه و اگر الزم باشــد یک دوره چهارماهه دیگر - در 
مجموع 8 ماه- در خانه های امن سکونت کنند و در مدتی که 
زن در خانه امن سکونت دارد خدمات روانشناختی ، خدمات 
مددکاری اجتماعی ، خدمات حقوقی و اگر الزم باشد حتی 

خدمات بهداشتی و پزشکی به این افراد ارائه می شود.
زنان می توانند کودکان خود را 

نیز به خانه های امن بیاورند
وی گفت: زنان در خانه های امن حتی می توانند کودکان 
خود را همراه بیاورند؛ ممکن است زنی با کودکش، احساس 
خطر کنــد بنابراین حتی برای فرزنــدان زنان در معرض 

خشونت نیز جا داریم.
مسعودی فرید اظهار داشت: اگر فرزند این زنان، پسران و 
دختران کوچک باشند که هیچ مشکلی ندارد و با خود مادر 
در خانه امن اسکان داده می شوند اما اگر فرزند پسر، بزرگ 
بوده و به ســن بلوغ نزدیک شده باشد، چون ممکن است 
زنان دیگر نیز در خانه امن باشند، مادر در خانه امن می ماند 
اما فرزند او به مراکز دیگر شبانه روزی برده می شود. با این 
وجود شــرایط دیدار مکرر مادر و کودک فراهم می شود تا 
مادر و کودک به سرعت و حتی بصورت روزانه بتوانند یکدیگر 

را مالقات کنند و در واقع احساس ناامنی نداشته باشند.

برای اسکان در خانه امن

زنان و دختران رانده شده از خانه با اورژانس اجتماعی تماس بگیرند
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: هم اکنون 
از 12 هزار زندانی جرایــم غیرعمد حاضر در 
زندان های کشــور، 8 هزار و 400 مددجو بابت 

صدور چک در زندان حضور دارند.
سیداســداله جوالیی، به تســنیم گفت: افزایش 
روزافزون و تالش در راستای کاهش این مددجویان 
بیش از آنکه مربوط به نقص قوانین باشــد، ریشه در 

نقض قانون دارد.
جوالیی درخصوص تأمین منابع مالی این ســتاد 
اظهار داشت: ستاد دیه به عنوان مجموعه ای مردمی 
افتخار دارد به مانند تشکیالت خود که کامال غیردولتی 
است، منابع مورد نیاز برای حمایت از زندانیان جرایم 
غیرعمــد را از طریق جشــن های گلریزان مردمی و 
کمک های واریــزی این هموطنان در داخل و خارج 
از کشــور به واسطه امکان پرداخت آنالین )از طریق 
پایگاه اطالع رســانی این ســتاد( تامین می کند. این 
روزهــا هم بســیاری از مردم نوعدوســت، صدقات 
جاریــه خود را در قالب واریــز از طریق تلفن همراه

 )# 7777 * 780 *( یــا مراجعــه بــه بانک هــا و 
خودپردازها به این ستاد اهدا می کنند.

وی ادامه داد: ستاد دیه با اتکا به پرونده هایی که 
در طول 28 سال فعالیت خود مشاهده کرده، عمده 
مشکالت مردمی را وجود سبک زندگی غیر اسالمی 
می داند. اصــالح رفتارها و توجه به تاکیدات دینی و 
قرآنی مبنی بر اینکه اگر توانایی ایفای تعهدی را ندارید 
هرگز زیر بار آن نروید می تواند راهگشای بسیاری از 

مشکالت باشد.

مدیرعامل ستاد دیه خبر داد

زندانی شدن ۸4۰۰ نفر
 به خاطر چک برگشتی

زاهدان- خبرنگار کیهان:
فرمانده انتظامی اســتان سیستان و بلوچستان از 
کشف چهار تن و 287 کیلو مواد مخدر در این استان 

خبر داد. 
سرتیپ »حسین رحیمی« گفت: مامورین انتظامی اعضای 
یک باند مســلح که از مناطق مرزی مواد افیونی را به منطقه 
»زرآباد« شهرستان کنارک منتقل و قصد جا به جایی به نقاط 

دیگر را داشتند، شناسایی کردند.
وی افزود: اعضای این باند مســلح و بزرگ که در منطقه 
»زرآباد« با یک دستگاه خودرو تویوتا در حال جابه جایی مواد 
مخــدر بودند، پس از ورود به کمین تکاوران پلیس با آنها به 

صورت مســلحانه درگیر شدند که در این درگیری، ماموران، 
ضمن هالکت یک قاچاقچی مســلح و توقیف یک دســتگاه 
خودرو، یک تن و 309 کیلو تریاک را کشــف کردند.این مقام 
ارشد انتظامی با اشاره به شناسایی یک باند بزرگ دیگر مواد 
مخدر گفت: در عملیات دیگر اعضای این باند که با استفاده از 
سه دستگاه خودرو سبک در حال جابه جایی مواد مخدر بودند، 
توسط ماموران انتظامی شهرستان های »سراوان«، »نیکشهر«، 
»ایرانشهر« و »سیب و سوران« شناسایی شده و در یک عملیات 
غافلگیرانه ضمن توقیف این خودروها، 6 قاچاقچی حرفه ای و 
سابقه دار را دستگیر کردند؛ در بازرسی از خودروهای اعضای این 
باند، دو تن و 919 کیلو تریاک و 59 کیلو هروئین کشف شد.

در پی حادثه تیراندازی در میدان تیر آموزشــی 
کهریزک تهران چهار تن از ســربازان کشته و 8 تن 

دیگر مجروح شدند.
به گزارش روابط عمومی پایگاه هوایی شــهید لشکری 
ارتــش، در پی حادثــه تیراندازی در میدان تیر آموزشــی 
کهریزک تهران چهار تن از ســربازان کشــته و 8 تن دیگر 
مجروح شدند که یکی از مجروحین از کارکنان پایور است.

بر اســاس این گزارش، مجروحین این حادثه سریعا به 
منظور مداوا به نزدیک ترین مرکز درمانی اعزام شدند و علت 
این حادثه توســط تیم ویژه بازرسی در دست بررسی است 

و اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقبا اعالم خواهد شد.
گفته می شــود این اتفاق احتماال به دلیل مشــکالت 
روحی روانی ســرباز ضارب و یا چرخش ناگهانی ســالح به 

وقوع پیوسته است

کشف 4 تن و 2۸7 کیلو مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

تیراندازی در میدان تیر آموزشی 4 کشته و ۸ زخمی برجای گذاشت

در 2 فقره تصادف در استانهای گیالن و کرمانشاه 
8 نفر کشته و 12 نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار کیهان از رشــت، رئیس جمعیت 
هالل احمر گیالن گفت: براثر ســقوط یک پاترول به دره 
در منطقه ییالقی دی یر شفت راننده و 3 سرنشین خودرو 

جان خود را از دست دادند.
مصطفی توکل امیــد افزود: در این حادثه 2 زن 36 و 
31 ســاله و 2 مرد 30 و 32 ساله جان باختند. همچنین 
صائب مدرســی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای 
پزشکی استان کرمانشاه در گفت وگو با مهر از وقوع دو حادثه 

رانندگی مرگبار در استان کرمانشاه خبر داد.
وی افزود: براثر برخورد رخ به رخ سواری پیکان با یک 
دســتگاه مزدا 3 در محور کنگاور - جاده سلطان آباد 7 تن 

مصدوم و 2 تن جان باختند.
وی اضافه کرد: همچنین براثر واژگونی یک دســتگاه 
خودروی پیکان در جاده کامیاران بعد از روســتای ورله 5 

مصدوم و 2 کشته برجای گذاشت.

حمید بقایی معاون رئیس جمهور دهم ظهر 
دیروز برای ارائه پاره ای توضیحات به دادسرای 

تهران رفت.
به گزارش فــارس، بر اســاس اطالعات موجود 
ظاهــراً بقایی به دلیــل صحبت هایی که درخصوص 
قوه قضائیه پس از آزادی از زندان داشــته به دادسرا 

احضار شده است.
ســخنگوی قوه قضائیــه پیش تر گفتــه بود در 
صورتی که بقایی یا هر فردی به دستگاه قضا نسبت 
ناروایی بدهد دادســتانی با وی برخورد الزم و قانونی 

را خواهد کرد.
بقایی که 18 تیرماه بازداشت شده بود، روز چهارم 

مرداد پس از تودیع وثیقه الزم از زندان آزاد شد.

تصادف در دو استان ۸ کشته
 و ۱2 مصدوم برجای گذاشت

بقایی در دادسرا
 حاضر شد


