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ریزش آوار با 2 کشته
بیرجند مهر: مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند گفت: به علت 
گودبرداری توسط شرکت حفاری و ریزش آوار در بلوار شهدای عبادی 

بیرجند 2 نفر جان باختند.
موسی میرزایی بیان کرد: به دنبال این حادثه دو تیم فرماندهی و 4 

تیم عملیاتی آتش نشانی بیرجند به محل حادثه اعزام شدند.
آخرین شنای پدر و پسر

محمودآباد- خبرنگار کیهان: در یک حادثه دلخراش پدر 60 ساله 
و پســر 25 ساله اش به علت آشنا نبودن به فنون شنا غرق شدند. این 
حادثه غرق شدگی در حال شنا و در منطقه ساحل خط آهی شهرستان 
ســاحلی محمودآباد روی داد.با تالش ناجیان غریق و تیم های امدادی 
پس از ساعتی جست وجو پیکرهای بی جان این پدر و پسر از آب بیرون 
کشــیده شــد و برای انجام مراحل قانونی به سردخانه پزشکی قانونی 

محمودآباد انتقال یافت.
کشف 132 کیلوگرم هروئین

یزد- فارس: جانشــین فرمانده انتظامی استان یزد از کشف 132 
کیلوگرم هروئین در این استان خبر داد.

سیدرضا مکی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
خودروی ســواری »پارس« مربوط به سوداگران مرگ را در محورهای 
مواصالتی یزد شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه خودرو را که قصد 
انتقال مواد مخدر از جنوب شرق کشور به تهران را داشتند متوقف کردند.
وی تصریح کرد: مأموران در بازرسی از این خودرو 132 کیلوگرم مواد 
مخدر از نوع هروئین کشف و دو نفر از سوداگران مرگ را نیز دستگیر 

کردند. قاچاقچیان دستگیر شده به دادسرا معرفی شدند.
انهدام باند قاچاق اسلحه

شهرکرد- فارس: فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری از 
انهدام باند پنج نفره قاچاق اســلحه و کشف 46 قبضه اسلحه شکاری 
غیرمجاز در محور اصفهان- شهرکرد خبر داد و اظهار کرد: در پی کسب 
خبری مبنی بر حمل سالح غیرمجاز توسط اعضای یک باند قاچاق سالح 
و مهمات از استان های غربی به سمت چهارمحال و بختیاری، مأموران 
پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی و مأموران گمنام امام زمان)عج( 
موفق شدند یک دستگاه سواری پژو 405 را در محور اصفهان- شهرکرد 
متوقف کنند و در بازرسی از این خودرو 46 قبضه اسلحه شکاری شامل 
پنج قبضه دولول، هفت قبضه تک لول، شش قبضه وینچستر، 28 قبضه 

اسلحه پنج تیر کشف و پنج قاچاقچی نیز دستگیر شدند.
غالم عباس غالم زاده گفت: متهمان دستگیر شده به همراه سالح های 

کشف شده به مراجع قضائی معرفی شدند.
سقوط در چاه توالت

شادگان- فارس: یک دختر 2 ساله اهل دارخوین از توابع شادگان به 
علت نبود سیستم فاضالب به داخل چاه توالت سقوط کرد و جان سپرد.
خانواده این کودک به همراه اهالی منطقه پس از ساعت ها جست وجو 
جسد بی جان و کوچک این کودک خردسال را در چاه توالت پیدا کردند.

مردم دارخوین به علت نبود سیستم فاضالب، از روش قدیمی چاه 
توالت و جوی آب اســتفاده می کنند که این امر از مشکالت اساسی و 

اصلی این منطقه است.
3 کشته سانحه رانندگی

شــهرکرد- خبرنگار کیهان: مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشــکی چهارمحال و بختیــاری گفت: در اثر 
برخورد دو خودروی پژو و پراید 3 نفر جان خودرا از دســت دادند و 5 

نفر دیگر مصدوم شدند.
محســن ابراهیمی افــزود: این حادثه در محــور ارتباطی اردل به 

صمصامی حوالی روستای فخرآباد رخ داد. 
وی اضافه کرد: کارشناسان فوریت های پزشکی اورژانس 115، نفر 
از سرنشــینان این خودروها را برای درمان به بیمارستان های اردل و 

فارسان انتقال دادند.
کشف سالح و مهمات قدیمی

همــدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان همدان از 
کشف چند قبضه ســالح قدیمی در داخل دیوار کاروانسرای قلمدانی 

شهر همدان خبر داد.
سرهنگ پژمان قویمی افزود: کارکنان اداره میراث فرهنگی همدان 
در کاروانسرای قلمدانی در حال مرمت و بازسازی دیوار بودند که در حین 
انجام کار تعدادی اسلحه و مهمات قدیمی از البالی دیوار کشف کردند.
وی تصریح کرد: یک قبضه مسلسل دستی یوزی و یک قبضه کلت 
کمری به همراه تعدادی فشــنگ و خشــاب قدیمی پوسیده از جمله 
سالح های کشف شده بود.فرمانده انتظامی همدان اضافه کرد: سالح های 
کشف شده برای بررسی بیشتر در اختیار عوامل پلیس اطالعات و امنیت 

استان قرار گرفته است.
دستگیری اعضای شرکت هرمی

رباط کریــم- فارس: فرمانــده انتظامی شهرســتان رباط کریم از 
دســتگیری اعضای باند پنج نفره یک شرکت هرمی در این شهرستان 

خبر داد.
فرامرز عبداهلل زاده پاشاکی گفت: مأموران کالنتری 18 پرند در پی 
گزارش های مردمی مبنی بر رفت وآمدهای مشکوک افراد ناشناس در 
یکی از واحدهای ســاختمان در طول شبانه روز پس از شناسایی محل 
دقیق فعالیت شــرکت هرمی به سرعت با تشکیل یک تیم عملیاتی و 
هماهنگــی قضایی وارد مخفیگاه آنان شــده و تعداد پنج نفر اعضای 
باند این شــرکت را دستگیر کرده و جهت بررسی و بازجویی به پلیس 

آگاهی انتقال دادند.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: مأموران پلیس در بازرسی از محل 
موفق به کشف پک های آموزشی، کیس، مانیتور، کتابچه و جزوه های 
آموزشــی در خصوص فعالیت اعضای باندهای شرکت های هرمی در 
زمینه بازاریابی شــبکه ای غیرمجاز شدند.عبداهلل زاده پاشاکی تصریح 
کرد: متهمان دستگیر شده در بازجویی های پلیسی جرم خود را قبول 
کرده و در ادامه اذعان داشتند برای عضوگیری و اعتمادسازی عضوها، 
کارشان را قانونی جلوه می دادند که با هوشیاری پلیس شناسایی و پس 
از تشکیل پرونده قضایی و گذراندن مراحل قانونی روانه زندان شدند.

آتش در مراتع اندیکا
اهــواز- فارس: آتش نزدیک به 200 هکتار از مراتع اندیکا واقع در 
خوزســتان را سوزاند. وزش بادهای نسبتا شدید در منطقه باعث زبانه 
کشیدن شعله های آتش و گسترش و نفوذ آن به مراتع شهرستان ایذه 
شــد.با تالش نیروهای امدادی شهرستان ایذه، پرسنل منابع طبیعی، 
بخشدار و پرسنل بخشداری، دهیاران و نیروهای مردمی منطقه آتش 
خاموش شــد اما، به دلیل وزش باد شدید و صعب العبور بودن منطقه 
برای بردن تجهیزات کامل اطفای حریق، آتش حجم زیادی از پوشش 
گیاهی را ســوزاند و برخی از درختان از جمله بلوط و کلخنگ نیز در 

آتش سوخت.
کالهبرداری با جعل سند

سرویس شهرستان ها: رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: 
با تالش پلیس آگاهی استان باند حرفه ای کالهبرداری هشت میلیارد 
ریالی با جعل اسناد ملکی در شهر مشهد متالشی شد.سرهنگ »حمید 
رزمخواه« افزود: در بررســی اظهارات مال باخته مشخص شد، این فرد 
یک منزل مســکونی را در مشهد به مبلغ هشت میلیارد ریال معامله 
و مبلــغ قابل توجهی از آن را پرداخت کرده و در انجام مراحل قانونی 
متوجه شــده وکالتنامه اسناد ارائه شده جعلی بوده و ملک متعلق به 
شــخصی دیگر است.وی تصریح کرد: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و 
کالهبرداری بعد از گذشت چند هفته متهم و یکی از همدستانش را در 
اقدامی ضربتی دستگیر کردند.وی ادامه داد: متهمان در بازجویی های 
به عمل آمده در مواجهه با مال باخته به جعل ســند با همکاری 2 نفر 
دیگــر اعتراف کرد که ماموران با هماهنگی مقام قضایی دو کالهبردار 

دیگر را نیز در یکی از مخفیگاه هایشان دستگیر کردند.

نتایج یک بررسی نشان می دهد انگلیس در 
سال های 2۰1۰ تا 2۰1۵ بزرگترین صادرکننده 

قانونی عاج فیل بوده  است.
به گزارش گاردین، در این بررســی آمده  است: 
انگلیس نه تنها بیش از کشــورهای دیگر به هنگ 

پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی عمیق ترین 
تونل های متروی جهان را دارد که دست کم 3۶۰ 
فوت زیر زمین قرار دارند و در صورت بروز جنگ 
هسته ای میان آمریکا و کره شمالی می تواند به 
عنوان یکی از بهترین پناهگاه های هسته ای مورد 

استفاده قرار بگیرند.
به گزارش روزنامه دیلی میل، تصاویر منتشــر شــده از سیستم متروی 
پیونگ یانگ حاکی از آن اســت که مردم پایتخت کره شمالی از عمیق ترین 
سیستم متروی جهان استفاده می کنند که دارای دو خط با مجموع طول 18 

مایل در زیر پایتخت کره شمالی است.
کار ســاخت متروی شهر پیونگ یانگ در ســال 1۹68 شروع شد و در 
سال 1۹۷3 به دست کیم بیل سونگ، پدربزرگ کیم جونگ اون، رهبر فعلی 

کره شمالی افتتاح شد.
عمق این مترو در زیر زمین به این معنی است که شهروندان پیونگ یانگ 
می توانند در صورت باال گرفتن تنش ها میان کره شمالی و آمریکا و بروز یک 

جنگ هسته ای از آن استفاده کنند.
یک عکاس فرانسوی به نام اریک الفورگ توانسته به هنگام سفر به کره 
شــمالی از متروی پیونگ یانگ عکاسی کند و می گوید این مترو دارای 1۷ 

ایستگاه در دو خط است.
به گفته او ایستگاه های این مترو اسامی انقالبی نظیر »رفیق، ستاره سرخ، 

شکوه، آزادی، بازسازی، پیروزی و بهشت« را دارند.

عجیب ترین دوقلوهای دنیا کم کم سه ساله 
می شوند. آن ها سرنوشت غم انگیزی داشته اند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، متئو و 
مارشال که سه سال دارند، با یک عارضه بسیار نادر 
به نام »سندرم پفیفر« به دنیا آمدند. این دو کودک 

بی گنــاه و بدشــانس وقتی 
فقط چهار هفته از تولدشان 
چرا  شدند،  تنها  می گذشت 
که والدینشان آن ها را ترک 
کردند و به پرورشگاه سپردند. 
اما پرســتاری به نام »لیندا 
ترپمایر« که 58 سال دارد، 
حضانــت دوقلوهای عجیب 
را بر عهده گرفت. لیندا خود 
6 فرزنــد دارد که ســه تای 
آن هــا را بــه فرزندی قبول 

کرده است.

سانحه تصادف دو قطار مسافربری در مصر 
49 کشته و 12۰ زخمی بر جای گذاشت.

بــه گزارش خبرگزاری ها، تصــادف در حوالی 
اسکندریه روی داد و بیمارستان های مصر وضعیت  

فوق العاده اعالم کرده اند.

بنابر گزارش وزارت بهداشــت مصر، دست کم 4۹ نفر جان خود را از 
دست داده و بیش از 120 نفر زخمی شده اند. در این حادثه، چند واگن 
قطار از ریل راه آهن خارج و تخریب شده اند. مأموران در میان تکه پاره های 

قطار همچنان در جست وجوی مسافران احتمالی هستند.
یکی از ترن ها، قطاری سریع السیر بود که از قاهره می آمد و با قطاری 

که از پورت سعید آمده بود، تصادف کرده است.
بنا به گزارش ها، نقص فنی علت تصادف بوده است، زیرا قطار پورت 
سعید به شکل خارج از برنامه در محلی در نزدیکی شهر اسکندریه توقف 

کرده بود.
به گزارش دویچه وله، تصادف قطار در مصر از رویدادهای نادر نیست. 
در سال های 2012 و 2013 طی دو تصادف بیش از ۷0 نفر جان خود را 
از دست دادند.بدترین سانحه راه آهن در سال 2002 روی داد که با آتش 

گرفتن یک قطار بیش از 360 مسافر جان باختند.

کنگ و چین عاج فیل صادر کرده بلکه از آمریکا - یکی دیگر از بزرگترین 
صادر کنندگان این محصول- 3۷0 درصد بیشتر عاج فیل به فروش رسانده  
است.به گفته »مری رایس« - مدیر اجرایی آژانس تحقیقات زیست محیطی- 
صادرات عاج فیل از انگلیس موجب رونق تقاضای مصرف کنندگان در سطح 
جهان به خصوص هنگ کنگ و چین شــده است که دارای بزرگترین بازار 

خرید و فروش  قانونی و غیرقانونی عاج فیل هستند.
مدیر اجرایی آژانس تحقیقات زیســت محیطی  افزود: دولت انگلیس 
باید صدور مجوز برای صادرات عاج فیل را متوقف کند تا با دولت های چین 
و هنــگ کنگ که به تعطیل کردن بازار داخلی عاج فیل متعهد شــده اند، 
همراه شود. قرار است تا پایان سال جاری تجارت داخلی عاج فیل در چین 

ممنوع اعالم شود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی از حریق گسترده 
در یک تولیدی و انبار پارچه واقع در خیابان ولی عصر 

خبر داد.
جــالل ملکی به خبرگزاری میزان گفت: ســاعت 11 
دیروز آتش ســوزی در یک ســاختمان واقع در پایین تر از 
چهارراه  ولی عصر )عج( به نیرو های ســازمان آتش نشانی 

اطالع داده شد. 
ملکی افزود: این حریق در یک ســاختمان پنج طبقه 
که تمام طبقات آن به کارگاه تولیدی پوشاک تبدیل شده 

بود، رخ داد و کانون آتش زیر زمین این ساختمان بود.

وی ادامه داد: در زیر زمین ســاختمان و در فضایی به 
وســعت 300 متر مقدار زیادی پارچه و پوشاک نگهداری 
می شــد که زمان حضور آتش نشان ها این زیر زمین کامال 
شعله ور بود.سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: در 
حالی که حریق در حال سرایت به طبقات باالیی ساختمان 
بود آتش نشان ها به سرعت کار خاموش کردن آتش را آغاز 
کردند.به گفته ملکی، 20 نفر از افراد حاضر در ساختمان 
با کمک آتش نشــان ها از محل خارج شده و تنها یک زن 
که دچار دود گرفتگی شده بود به عوامل اورژانس تحویل 

داده شد.

رئیس سازمان امداد و نجات با  اشاره به وقوع 
ســیل و آب گرفتگی در ۵ استان کشور گفت: 
تاکنون 11 نفر به دلیل این حادثه جان خود را از 

دست داده و 2 نفر مفقوده شده اند.
مرتضی ســلیمی در ارتباط با وقوع ســیل در 5 
اســتان گلستان، گیالن، خراســان رضوی، خراسان 
شــمالی و ســمنان گفت: تاکنون 2 هزار نفر در 21 
شــهر و روستای این 5 استان امدادرسانی شده و ۹6 

نفر اسکان اضطراری یافتند.
وی افزود: 11 نفر در استان های خراسان رضوی، 
خراسان شمالی و گلستان جان خود را از دست داده 
و 2 نفر در روســتای شیرین آباد و شهرستان علی آباد 

مفقود شدند.
رئیس  ســازمان امداد و نجات از تخلیه 6۹ مورد 
واحد مسکونی از آب خبر داد و گفت: در حال حاضر 
امدادرســانی در خراســان رضوی و گلســتان ادامه 
دارد و تعداد زیادی پتو، موکت و کنســروجات میان 

حادثه دیدگان توزیع شده است.
ادامه جست وجو در مناطق سیل زده خراسان 

رضوی برای یافتن مفقودان
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان 
رضوی گفت: عملیات جســت وجو و امدادرســانی به 
سیل زدگان و گرفتاران احتمالی همچنان ادامه دارد و 

تاکنون هشت نفر در این حادثه جان باخته اند.
محمــد مقدوری دیــروز در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا افزود: براســاس تصمیم استاندار خراسان رضوی 
شورای مدیریت بحران شهرستان ها درحال آماده باش 
اســت؛ روند کار امداد و نجات و جســت وجو تاکنون 
بطور مســتمر ادامه یافتــه و وقفه ای در این عملیات 

ایجاد نشده است.
وی ادامه داد: بر این اســاس تاکنون هیچیک از 
ساکنان بومی مناطق سیل زده مفقود نشده اند، اما در 
مورد گردشــگران هنوز اطالع دقیق در دست نیست. 
با این حال تاکنون خبــری در زمینه اعالم مفقودی 
این افراد نداشــته ایم اما هنوز نمی توان در این زمینه 

اظهارنظر قطعی کرد.
محمد مقدوری گفت: شــب شــنبه 450 نفر از 
گرفتاران در سیل اسکان یافتند؛ همه نیازهای مربوط 

11 کشته و 2 مفقودی حاصل وقوع سیل در ۵ استان 

به تغذیه و اقامت آنها درشهرستان های کالت و درگز 
تامین و تعداد قابل توجهی از وسایل نقلیه گردشگران 

هم از میان گل والی خارج شده است.
وی افــزود: تعــدادی از خودروها کــه در منطقه 
چهلمیر شهرستان درگز در میان گل و الی باقی مانده 

بود دیروز عملیات آزادسازی آنها انجام شد.
مقــدوری بــه 25 روســتای درگیــر ســیل در 
شهرســتانهای درگز، کالت، قوچان و نیشابور  اشاره 
و بیان کرد: میزان خســارات در بخش کشاورزی این 
مناطق فوق العاده باالســت. به محض فروکش سیل 

ارزیابی و تعیین میزان خسارات جمع بندی می شود.
در جریــان بارش هــای رگباری عصــر جمعه در 
شهرستانهای درگز، قوچان، نیشابور و کالت در شمال 
استان خراســان رضوی و جاری شدن سیل تاکنون 
هشت نفر جان باخته اند. استاندار خراسان رضوی نیز 
صبح دیروز همراه با مدیــرکل دفتر مدیریت بحران 
استانداری به منطقه سیل زده کالت رفت تا از نزدیک در 
جریان عملیات جست وجو، امدادرسانی و خدمات دهی 

به سیل زدگان قرار گیرد.
سیداصغر موســوی تبار فرماندار کالت گفت: در 
پی جریان ســیل عصر جمعه در این شهرستان چهار 
نفر مفقود شده اند که عملیات جست وجو برای یافتن 
آنها ادامه دارد. این امکان وجود دارد که افراد مفقود، 
در زمان وقوع ســیل به محل امن رفته باشند و زنده 

پیدا شوند.

وی افزود: آمار کشته شدگان سیل دیروز در کالت 
پنج نفر است.

براساس اعالم جمعیت هالل احمر خراسان رضوی 
عصر جمعه یک گروه کوهنوردی 54 نفره در مناطق 
اطراف کالت نجات یافتنــد و با توجه به اینکه وقوع 
ســیل در روز تعطیل و همزمان بــا مراجعه طبیعت 
گردان به این مناطق بوده اســت نمی توان آمار دقیق 

از مفقودان ارائه داد.
رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم 
پزشــکی مشــهد نیز گفت: حال 10 مصدوم ناشی از 
ســیل در بیمارستان های اســتان خراسان رضوی رو 

به بهبود است.
شهرام طاهرزاده افزود: پنج نفر از مصدومان سیل 
جمعه در بیمارســتان درگز، دو نفــر در کالت و در 
بیمارستانهای نیشابور، قوچان و مشهد هر کدام یک 
مصدوم بستری است که طبق آخرین اطالعات دریافتی 

حال عمومی آنها مناسب و رو به بهبود است.
نجات 4۰ نفر از سیل در روستای آل

معاون عملیات آتش نشــانی مشــهد از نجات 40 
شــهروند گرفتار در ســیل در نزدیکی روستای آل از 

توابع مشهد خبر داد.
مهدی رضایــی گفت: عصر جمعه با اعالم گرفتار 
شــدن یک خودروی سمند در ســیالب در نزدیکی 
روستای آل، نجاتگران آتش نشانی با تجهیزات الزم به 

محل اعزام شدند.

وی با  اشاره به اعزام یک جرثقیل 25 تنی به منطقه، 
بیان کرد: با رســیدن نجاتگران آتش نشانی مشهد به 
منطقه مشخص شد این خودروی سمند و سه خودروی 
دیگر درون سیالب گرفتار شده اند که این خودروها از 
آب بیرون کشیده شدند. همچنین امدادگران توانستند 

40 گردشگر را به مناطق امن منتقل و نجات دهند.
 ارتش و سپاه وارد عمل شدند

مدیرکل مدیریت بحران گلستان از بی نتیجه ماندن 
جست وجو برای کشف اجساد پدر و فرزند غرق شده 
در سیالب »زرین گل« علی آبادکتول خبر داد و گفت: 
عملیات با قدرت ادامه دارد و نیروهای ســپاه و ارتش 

نیز وارد عمل شدند.
صادق علی مقدم امشب درخصوص آخرین وضعیت 
عملیات امداد و نجات و جست وجو برای کشف اجساد 
پدر و فرزندی که جمعه در سیالب گرفتار شدند، اظهار 
کرد: پس از غرق شدن خانواده سه نفره در سیالب شرق 
استان گلستان و کشف خودروی این خانواده در منطقه 
زرین گل علی آبادکتول، نیروهای هالل احمر اســتان 
موفق شدند پیکر مادر 35 ساله این خانواده را کشف 
کنند که بالفاصله جسد به پزشکی قانونی منتقل شد.
وی ادامه داد: پس از کشــف نخســتین جســد، 
عملیات امداد و نجات و جســت وجو ادامه یافت و از 
دیروز نیروهای ارتش و ســپاه نیز برای جست وجو به 
نیروهای هالل احمر اضافه شدند تا عملیات جست وجو 

با سرعت بیشتری اجرایی شود.

نجات ۲۰ نفر از حریق انبار پوشاک
رئیس  پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: اینکه گفته 
می شود مواد مخدر به صورت کانتینری وارد ایران شده 
و بعد از طریق مرزهای غربی به خارج کشور می رود، 

صحیح نیست.
ســردار مســعود زاهدیان بــا تائید موضوع اســتفاده 
قاچاقچیان از معتادان برای خرده فروشــی مواد مخدر، به 
خبرگزاری میزان گفت: قاچاقچیان مواد مخدر از روش های 
مختلف برای ورود و فروش مواد در داخل کشــور استفاده 
می کنند و با سازماندهی عوامل خود قصد دارند تا مواد مخدر 

در همه جای کشور توزیع شود. 
زاهدیــان با بیان اینکه قاچاقچیان مواد مخدر در همه 
مناطق طبق برنامه های خود پیش می روند و خرده فروشی 
یکی از روش های آنها برای فروش مواد مخدر است، ادامه داد: 
مافیای مواد مخدر با تامین مواد مورد نیاز معتادان متجاهر، 
از آنها برای فروش مواد مخدر در ســطح شهرها به صورت 

خرده فروش استفاده می کند. وی با بیان اینکه اینگونه افراد 
شناســایی می شوند، تاکید کرد: عالوه بر برخورد با مافیای 
مــواد مخدر، با معتادان متجاهر که فروشــنده مواد مخدر 
هستند برابر قانون برخورد شده و این افراد دستگیر می شوند.
رئیس پلیــس مبارزه با مواد مخــدر تصریح کرد: هیچ 
فرقی بین فروشــنده مواد مخدر و معتاد متجاهر فروشنده 
مواد نیست و از نظر پلیس هر دو این افراد مجرم بوده و در 

صورت شناسایی دستگیر می شوند.
زاهدیان با رد ترانزیت مواد مخدر از خاک ایران توسط 
کارتل های مواد مخدر در پوشش کانتینرهای ترانزیتی، گفت: 
اینکه گفته می شود مواد مخدر به صورت کانتینری وارد ایران 
شــده و بعد از طریق مرزهای غربی به خارج کشور می رود، 
صحیح نیســت و هیچگاه ایران اجازه ترانزیت یا عبور مواد 
مخدر از خاک خود را نمی دهد که کشفیات چند تنی مواد 

مخدر، گواه این موضوع است.

وکیــل وزارت نفت گفت: وزارت نفت در پرونده 
بدهی های زنجانی متحمل زیان و ضرر شده و هنوز 

در این زمینه تعین تکلیف نشده است.
غالمحســین صادقی قهاره به خبرگزاری صدا و سیما 
گفت: بابک زنجانی تاکنون بخشی از بدهی های نفتی یعنی 
حدود دو هزار میلیارد تومان را پرداخت کرده و این در حالی 
است که با احتساب ضرر و زیان؛ این متهم باید حدود 13 

هزار میلیارد تومان به وزارت نفت پرداخت کند.

صادقی قهاره گفت: وزارت نفت درخواستی را به قاضی 
صلواتی؛ قاضی 26 جلســه رســیدگی به پرونده زنجانی و 
شرکایش در شعبه 15 دادگاه انقالب؛ ارجاع کرده اما هنوز 
بــرای ضرر و زیان وزارت نفت در این پرونده تعیین تکلیف 

نشده است.
وی تاکید کرد: بابک زنجانی بارها اعالم کرد که بدهی 
نفت را می دهد ولی تا این لحظه با وجود وعده های مختلف 

این متهم؛ پول بیت المال پرداخت نشده است.

اسباب بازی گفت: سهم  بر  نظارت  دبیر شورای 
واردات اسباب بازی به کشــور از ابتدای سال 9۶ 

تاکنون ماهانه ۷ میلیون دالر بوده است.
محسن حموله درباره نقش شورای نظارت بر اسباب بازی 
برای مقابله با قاچاق این کاال به مهر گفت: به جرأت می توان 
گفت که در بحث قانون گذاری و تدوین دستورالعمل، قوانین 
محکم و خوبی وجود دارد اما چند عامل باید دست به دست 

هم بدهند تا از ورود اسباب بازی ممنوعه خودداری شود.
حموله افزود: دبیرخانه شــورای نظارت بر اسباب بازی 
11 عضو از وزارت خانه ها، نهادها و اصناف مختلف دارد که 
ریاست آن بر عهده مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان است اما انتظار ما این است که همه وزارت خانه ها 
و نهادهای مرتبط باید به ما در مبارزه با قاچاق کمک کنند.

وی با اشاره به میزان واردات اسباب بازی از مبادی قانونی 

گفت: االن ترخیص اسباب بازی در گمرک با مجوز شورای 
نظارت بر اسباب بازی صورت می گیرد و واردات ما در سال 
13۹5، سه هزار و 264 پرونده بوده که از این تعداد 11۷ 
هزار و ۹۷5 نمونه اسباب بازی بازرسی شده و شورا برایشان 

مجوز صادر کرده است.
دبیر شــورای نظارت بر اسباب بازی تصریح کرد: ستاد 
مبــارزه با قاچاق کاال و همچنیــن گمرک باید وارد عمل 
شــوند چراکه جلوگیری از قاچاق، نیازمند یک عزم ملی 
اســت و شورای نظارت بر اسباب بازی به تنهایی نمی تواند 
راه به جایی ببرد و تنها می تواند به سیاستگذاری در زمینه 
اســباب بازی بپردازد؛ به شرط آنکه دیگران، خود را ملزم 
به رعایت این قوانین و سیاســت ها بدانند برای مثال ما در 
بازدیدی که از یک فروشگاه زنجیره ای داشتیم به این نتیجه 
رســیدیم که بیش از ۷0 درصد اسباب بازی ها ممنوعه و 

قاچاق است، در صورتی که آن فروشگاه یک شورای خرید 
دارد که مبادی خرید را مشخص می کند و باید با شورای 

نظارت بر اسباب بازی مشورت کند.
حموله درباره وظایف شــورای نظارت بر اسباب بازی 
گفت: ساماندهی موضوع اســباب بازی از طریق حمایت، 
هدایــت و نظارت بــر طراحی، ســاخت، واردات و توزیع 
اسباب بازی کودکان، تدوین آیین نامه ها، دستور العمل ها 
و ضوابط و مقررات، سیاســت ها و خط مشی های ناظر بر 
حمایت، هدایت و نظارت بر طراحی، ســاخت و واردات و 
صادرات و توزیع اســباب بازی و جلوگیری از فعالیت های 
خارج از ضابطه و نیز تهیه موارد و اطالعات ضروری برای 
استفاده صحیح از اسباب بازی ها و اعالم موارد هشدار دهنده 
در جهت تامین سالمت جسمی، روانی، فرهنگی و اجتماعی 

از جمله کارهای ماست.

وی با  اشاره به تاریخچه واردات اسباب بازی به ایران اشاره 
و بــر ضرورت نظــارت بر آن تاکید کــرد و گفت: واردات 
اســباب بازی از مهرماه ســال 81 آغاز شــد چون شورای 
نظارت بر اســباب بازی ها معتقد بود در دنیا، وسایل خوبی 
ساخته می شود که بچه های ما باید از آن استفاده کنند اما 
طبیعی اســت که باید یک سیستم نظارتی وجود داشته و 

اسباب بازی های وارداتی را کنترل کند.
این مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
افزود: ســال 1381 که واردات اسباب بازی آغاز شد، سهم 
اندکی از بازی ها به بازی های فکری و آموزشــی و کمک 
آموزشی اختصاص داشــت اما رفته رفته میزان ورود این 
بازی ها بیشــتر شــد و خانواده ها دریافتنــد که کودکان 
می توانند با بازی بیاموزند. حاال بیش از 15 درصد اسباب 

بازی های وارداتی، بازی های خالقانه و آموزشی است.

رئیــس ســازمان مــدارس غیردولتی و  
کاریابی  هرگونه  گفت:  مردمی  مشــارکت های 
در فضای مجازی بــرای جذب معلمان مدارس 

غیردولتی مورد تأیید نیست.
به گزارش فارس، مرضیه ُگرد در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: اخیراً در فضای مجازی مشاهده شده است 
که شبکه هایی با عنوان کاریابی برای فارغ التحصیالن 
دانشگاهی و دعوت از معلمان برای فعالیت در مدارس 
غیردولتی ایجاد شده است و مشخصات این افراد نیز از 
طریق این فضاها دریافت می شود اما باید گفت جذب 
معلم و فعالیت در مدارس غیردولتی نیازمند طی کردن 
فرآیندهای قانونی و اداری است بنابراین وجود چنین 
واسطه هایی غیرضروری است زیرا ممکن است گروهی 

از این اطالعات سوء استفاده کنند.
ُگرد با بیان اینکه نحوه جذب معلمان و کادر اداری 
در مــدارس و مراکز غیردولتی از طریق موسســان و 
مدیران مدارس و مراکز است و حتما باید فرآیندهای 
بررســی صالحیت های اخالقی، گزینشی و علمی طی 
شود، ادامه داد: اکنون فرآیندهای نظارتی درنظرگرفته 
شــده اســت تا تخصص معلمان با زمینه تدریس آنها 

تناسب داشته باشد یعنی مدرک تحصیلی، آموزش های 
بدو خدمت و ضمن خدمت و تأییدیه های حراســتی و 
گزینشــی ضروری اســت و وجود واسطه ها و رابطه ها 
از نظر ســازمان مدارس و مراکز غیر دولتی، وجاهت 

قانونی ندارد.
وی با اشــاره به اینکه متقاضیــان کار در مدارس 
غیردولتی توسط مؤسســان و مدیران مدارس دعوت 
می شوند و رزومه را به مؤسسین ارائه می دهند، گفت: 
آموزش و پرورش در معرفی افراد نقشی ندارد چرا که 
حق مدیران و موسســان بوده تــا از میان متقاضیان، 
برترین افراد را شناســایی و بــه کار بگیرند اما در این 
مســئله آموزش و پرورش نقش نظارتی ایفا می کند و 
برای ورود به هر مدرسه دولتی و غیردولتی باید ضوابط 

عمومی و اختصاصی طی شود.
معاون وزیــر آموزش و پرورش افزود: اطالعیه ها و 
کانال هایی برای ایجاد مدارسی با عنوان مدارس تعاونی 
فرهنگیان منتشر شده که تاکید داریم هیچ فردی بدون 
اخذ مجوز و روند قانونی، اجازه تأسیس مدارس را ندارد 
و نمی تواند از دیگران برای تأسیس مدرسه به صورت 

سراسری دعوت به همکاری داشته باشد.

بر اساس سندرم نادری که این دو پسر به آن مبتال هستند، اندامشان 
شــکل عجیبی دارد. مفاصل آن ها با مشــکالت زیادی روبروست، پیشانی 
بزرگی دارند، گوش هایشان نیز نافرم است و چشم هایشان نیز ناهمگون به 
نظر می رســند. آن ها برای تنفس نیاز به لوله تنفسی دارند و بدنشان نیز 

مستعد عفونت است.
به نظر نمی رسد این دوقلوهای نگون بخت عمری طوالنی داشته باشند، 

اما لیندا قول داده بهترین زندگی را برای آن ها فراهم کند.
لیندا اکنون از سوی رسانه ها به عنوان مهربان ترین زن آمریکایی شناخته 
می شــود، زنی که اوضاع مالی چندان خوبی ندارد، اما به بهترین شکل از 

عجیب ترین دوقلوهای دنیا نگهداری می کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر:

ایران هیچ گاه اجازه ترانزیت مواد مخدر از خاک خود را نمی دهد

وکیل وزارت نفت:

ضرر و زیان وزارت نفت از بدهی زنجانی تعیین تکلیف نشده است

لزوم مقابله با قاچاق

ماهانه ۷میلیون دالر اسباب بازی وارد کشور می شود

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی 
با منشــأ گیاهی ســازمان غذا و دارو گفت: 
میوه هایی که به صورت خشــک شده در بازار 
به فروش می رســد باید در کارخانجات مجهز 

بهداشتی تهیه و بسته بندی شوند.
نسترن محمدی  به پایگاه خبری سازمان غذا و دارو 
گفت: میوه های خشک شده حتما باید در کارخانجات 
مشمول اخذ پروانه های بهداشتی و در شرایط مناسب 
و مطابق با ضوابط و قوانین تهیه و بسته بندی شوند.

محمدی افزود: میوه های خشــک شده ای که به 
صورت فله ای و بدون هیچ نوع مشخصاتی در بازار به 
فروش می رسد مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو نمی باشند و مصرف کنندگان هنگام خرید 
این نوع محصول حتما به مشخصات بهداشتی بر روی 

محصول دقت نمایند.
وی ادامه داد: میوه ها بعد از خشــک شــدن در 
کارخانجات که بر اساس ضوابط بهداشتی و با حضور 
مسئول فنی صورت می گیرد هنگام بسته بندی نیز از 

لحاظ باقیمانده سموم کنترل می شود.
اعالم اسامی برخی فرآورده های غذایی 

غیرمجاز
 روابط عمومی این سازمان در اطالعیه ای نوشابه 
انرژي زا بــا نــام تجــاریموتو، نمک دریاچــه با نام 
تجــاریسوناکس فاقد، نان خشک سبوس دار گندم و 
نان خشک سبوس دار جو با نام تجاری اکسیر، کورن 
فلکس بــا نام تجــاری Mr.break fast و روغن زیتون 
تصفیه شده شرکت صنایع غذایی نمونه گیالرخزر با 
نام تجاریگیالر را به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی 

غیرمجاز و تقلبی معرفی کرد.
همچنیــن محصوالتی چون سوهان با نام تجاری 
جریان، موسسه نارگل نازچنار نــام تجــاری نارگل 
چاي سیاه خارجــی به دلیل جعل و آجیل و خشکبار 
کارگاه آقاي محسن عربی با نام تجاریعربی به دلیل 
ابطال مستندات مورد نظر اداره کل نظارت و ارزیابی 
فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و 

دارو غیرمجاز شمرده می شوند.

ممنوعیت کاریابی برای  جذب معلمان 
مدارس غیردولتی در فضای مجازی

سازمان غذا و دارو:

میوه های خشک فله ای 
مورد تأیید نیست


