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هیئت رزمندگان اسالم تهران بزرگ - میدان امام حسین)ع(
- مراســم عزاداری شهادت امام جواد)ع( با ســخنرانی: سردار محمد 
کوثری و حجت االســام مصطفی کرمی و مداحــی آقایان: محمود تاری، 

حسین سازور و امیر عباسی
- امروز ساعت 18 تا نماز مغرب و عشا

انهدام باند مزاحم نوامیس
تایبــاد- خبرنگار کیهان: فرماندهی انتظامی شهرســتان مرزی تایباد از 
دســتگیری 17 نفــر از عناصر مخل نظم و امنیت شهرســتان که با عنوان 
باند)خالوها( اقدام به قمه کشی و مزاحمت برای نوامیس مردم و ضرب و شتم 

می کردند، خبر داد.
ســرهنگ حسن ناگهانی گفت: طی 5 ماه گذشــته اقدامات انتظامی و 
پیشگیری موثری با همکاری نهادهای مردمی و امنیتی در شهرستان انجام 

شده که کاهش جرایم را نیز در پی داشته است.
وی گفت: طی 5 ماه امســال مامورین این فرماندهی موفق به کشف 70 

کیلو مواد مخدر از نوع شیشه شدند.
قاتل به دار آویخته شد

اصفهان- فارس: پس از 228 روز از قتل فاطمه نیکبخت، دختر 15 ساله 
در نصرآباد از توابع جرقویه در شــرق اصفهان، حکم اعدام قاتل صبح دیروز 

دوشنبه در نصرآباد و در مألعام اجرا شد.
15 دی ماه سال 95 دختر نوجوان نصرآبادی بر اثر خفگی به قتل رسید 

و جسد بی جان او در حاشیه محل سکونت وی کشف شد.
خانواده که از طریق مدرســه مطلع شده بودند که فرزندشان در جلسه 
امتحان حضور نیافته است، در جست وجوی دختر خود برآمدند و به کانتری 
محل مراجعه و از مفقودی دختر 15 ساله خود خبر دادند که بافاصله تحقیقات 
تخصصی ماموران و کارآگاهان پلیس آگاهی به منظور پیدا کردن این دختر 

نوجوان آغاز و قاتل نیز دستگیر شد.
کشف 50 میلیارد کاالی قاچاق

ســرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف 50 
میلیارد ریال کاالی قاچاق در بازرسی از یک انبار در شهرستان مارد خبر داد.
سرتیپ محسن خانچرلی افزود: در بازرسی از انبار، ماموران موفق شدند، 
تعداد زیادی پارچه و چرم مصنوعی، غذای حیوانات، لوازم آرایشی بهداشتی 

و یک دستگاه موتورسیکلت سنگین را کشف کنند.
ســردار خانچرلی با اشاره به اینکه ارزش کاالهای مکشوفه قاچاق بنا به 
نظر کارشناسان، 50 میلیارد ریال برآورد شده است افزود: در این راستا انبار 

پلمب و چهار قاچاقچی دستگیر شدند.
دستگیری کالهبردار

سرویس شهرستان ها: جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری 
فردی که با صدور چک بامحل در قبال خرید محصوالت کشاورزی و انواع لوازم 
از صنف های مختلف بالغ بر پنج میلیارد ریال کاهبرداری کرده بود، خبر داد.

سرهنگ »سلمان امیری« گفت: این کاهبردار با صدور چک بامحل اقدام 
به خرید محصوالت جو و گندم کشاورزان، علوفه دامی، لوازم خانگی، الستیک 

خودرو و خرید اتومبیل در شهرستان بویین زهرا کرده و متواری شده بود.
ســرهنگ امیری تصریح کرد: متهم پس از تشــکیل پرونده و معرفی به 

مراجع قضایی با صدور قرار مناسب قانونی روانه زندان شد.
مرگ 3 موتورسوار 

ســرویس شهرستان ها: سرپرســت پلیس راه فرماندهی انتظامی استان 
هرمزگان از برخورد دو موتورسیکلت و کشته شدن سه نفر خبر داد.

ســرهنگ »علی اسفندانی« گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر حادثه 
رانندگی در بخش »تخت- چاهســتان« بندرعباس، ماموران برای بررســی 

موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: با حضور ماموران مشــخص شد که در اثر برخورد دو دستگاه 
موتورسیکلت با یکدیگر، هر دو راکب و یک نفر ترک نشین موتورسیکلت به 

شدت مجروح و حین انتقال به بیمارستان جان باختند.
فروش شمش های قالبی طال

تبریز- تســنیم: فرمانده انتظامی شهرســتان مراغه گفت: چهار نفر از 
کاهبرداران طا و شمش های قابی در مراغه دستگیر شدند.

سرهنگ رضا اصانی فر افزود: پس از بررسی های فنی و تخصصی مشخص 
شد 4 نفر با هویت های معلوم شاکی را به بهانه فروش طای کهنه به میزان 
یک کیلو و 800 گرم به مراغه کشانده و شمش های قابی را به جای شمش 
طا به وی عرضه و در قبال آن از شاکی تعداد 100 سکه طای بهار آزادی 

دریافت کرده بودند.
وی ادامه داد: متهمان که پس از تقسیم سکه های طا قصد فرار از شهر 
را داشــتند در یک عملیات ویژه توســط پلیس دستگیر و به مراجع قضایی 

معرفی شدند.
ســرهنگ اصانی فر تصریح کرد: در بازرســی از منزل متهمان تمامی 

سکه های طا کشف و طی صورتجلسه به مالباخته تحویل شد.
توقیف محموله قاچاق

یزد- خبرنگار کیهان: معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان 
گفت: مأموران در بازرســی از یک دســتگاه تریلی کانتینردار ولوو، 23 هزار 
قلم انواع ظروف شیشــه ای قاچاق به ارزش سه میلیارد و 500 میلیون ریال 

کشف کردند.
سرهنگ »محمود میرحسینی« ضمن اشاره به دستگیری دو متهم در این 
خصوص خاطرنشان کرد: متهمان که قصد انتقال این محموله از جنوب کشور 

به تهران راداشتند دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شدند.
حمله پلنگ به عشایر

اهواز- مهر: بخشــدار صیدون از حمله یک قــاده پلنگ به خانواده ای 
عشایری خبر داد.

مختار نیک مقام اظهار کرد: یک قاده پلنگ به یک خانواده عشایری ساکن 
در منطقه کوهستانی و صعب العبور راوک حمله کرده است.وی افزود: پلنگ 

همچنین به تعدادی از احشام خانواده هم آسیب وارد کرده است.
مرگ جوان در دریا

قشــم- مهر: جوان 23 ساله قشــمی به نام امید مارنگ که به دریا رفته 
بود، براثر غفلت غرق شد.

وی به همراه دوستان خود در اطراف پارک زیتون به قصد شنا وارد دریا شد 
و به علت نامناسب بودن شرایط جوی و مواج بودن دریا جان خود را از دست 
داد. جنازه متوفی چندین کیلومتر جلوتر و در نزدیکی پاژ سیمین پیدا شد.
همچنین کودک شش ساله ای نیز روز یک شنبه در دریا غرق شده بود که 

با تاش پرسنل بیمارستان قشم از مرگ جان سالم بدر برد.
کالهبردار حرفه ای در دام پلیس

زاهدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان چابهار از دستگیری 
کاهبردار حرفه ای جعل مهرهای ادارات و سازمان های دولتی خبر داد.

سرهنگ »حیدر علی کیخا مقدم« گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه 
شخصی با جعل مهر ادارات و سازمان های دولتی با مراجعه به رستوران های 
سطح شهر پس از قرارداد اقدام به کاهبرداری و اخاذی از آنها می کند، موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
وی افــزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با اشــراف اطاعاتی و مراقبت های 
شبانه روزی فرد مورد نظر را در یکی از رستوران های شهر شناسایی و پس از 
اخذ مجوز قضائی وی در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی دستگیر و به مقر 

انتظامی داللت دادند.
مرگ کودک در چاه

ساری- خبرنگار کیهان: سقوط کودک 4 ساله ساروی به چاه آب کشاورزی 
باعث مرگ وی شد.

علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: »اوستا-ت« کودک 
چهار ساله ساروی در باغ مرکبات روستای طاهرده ساری به دلیل سقوط در 

چاه آب کشاورزی جان خود رااز دست داد.
وی افزود: جسد کودک برای تعیین علت فوت به پزشکی قانونی منتقل 

و پس از بررسی، تحویل بستگان شد.

آمریکا  با وقوع خورشیدگرفتگی کامل در 
بسیاری از کارگران صنایع به مشاهده این پدیده 
خواهند پرداخت و این اتفاق در مجموع ضرری 
در حدود 700 میلیون دالر در پی خواهد داشت.
موسسه آماری »بورئو« در آمریکا، ضمن نظرسنجی 

پلیس مکزیک از نجات ۱۱5 مهاجر از داخل 
یک دستگاه کامیون در شرق این کشور خبر داد.
به گزارش رویترز، این 115 مهاجر که 41 نفر از 
آنان کودک بودند و شرایط نامطلوبی داشتند، از داخل 

کامیونی نجات داده شدند.

بنــا بر اعام مقامات مکزیــک، 55 مرد، 19 زن و 41 کودک داخل این 
کامیون بودند. همچنین در جریان این عملیات دو نفر دستگیر شدند.

در ماه جوالی نیز اجساد هشت مهاجر داخل یک کامیون در پارکینگی 
در تگزاس کشــف شــد.تعداد مهاجران آمریکای مرکزی که در مرز جنوبی 
آمریکا دستگیر شدند از زمان آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ به شدت 
کاهش پیدا کرده اســت.بنا بر گزارش های اخیر، کارشناســان معتقدند که 
اعمال سیاست های سختگیرانه در آمریکا موجب شده این افراد برای مهاجرت 

مسیرهای خطرناک تری را انتخاب کنند.

یک نویسنده آثار جنایی در چین به کشتن 
چهار نفر در سال ۱۹۹5 اعتراف کرد تا پرونده 
مســکوت این قتل ها پس از بالغ بر دو دهه به 

سرانجام برسد.
به گزارش یورونیوز، »لیو یونگبیائو« نویسنده موفق 

چینی که یکی از رمان هایش به یک سریال 50 قسمتی تبدیل شده است، در 
جریان بازجویی پلیس به قتل چهار نفر اعتراف کرد، قتل هایی که بیش از دو 
دهه پیش روی داده بودند. برای سال ها کارآگا هان در جست وجوی فهمیدن 

چگونه به قتل رسیدن یک خانواده در نوامبر سال 1995 بودند.
پلیس چین در نهایت هفته گذشــته »لیو یونگبیائو« نویسنده 53 ساله 
چینی را پس از انجام تحقیقات و انگشت نگاری های پیشرفته دستگیر کرد و 
او در جریان بازجویی ها اعتراف کرد که به کمک همدستش در نوامبر 1995 
به قصد سرقت وارد یک مهمانخانه در شهر هوجا در شرق چین می شوند، اما 
نقشه آنها خوب پیش نمی رود و آنها صاحبان مهمانخانه، نوه آنها و یک مشتری 
دیگر را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می دهند و آنها را به قتل می رسانند.
رســانه های چینی اعام کردند که این نویســنده پس از دستگیری در 
یادداشتی به همســرش نوشته است: 20 سال است که منتظر رسیدن این 
لحظه هســتم. امروز همه چیز تمام می شود و من درنهایت از زندان ذهنی 
که از آن رنج می برم و مجبور بودم سال ها آن را تحمل کنم رهایی می یابم.

نکته قابل توجه آن اســت که »لیو یونگبیائو« در حال نگارش رمانی با 
عنوان »نویسنده زیبایی که کشت« بوده که موضوع آن درباره یک نویسنده 
قاتل است که در نهایت از چنگ قانون و پلیس فرار می کند، اما ظاهرا او باید 

این کتاب خود را در پشت میله های زندان تکمیل کند.

مردم شهر ایتاگویی در کلمبیا هر سال روز 
جهانی تنبلی را جشن می گیرند.

به گزارش فری مالزیاتودی، شــهروندان شــهر 
»ایتاگویی« در کلمبیا روز یکشنبه تشک و پتوهایشان 
را به خیابان ها بردند تا روز جهانی تنبلی را جشــن 

بگیرند. برگزاری این مراسم تاشی است تا کارکنانی که شغل های استرس زایی 
دارند به یاد بیاورند که باید کمتر به خود فشار بیاورند. این شهر در شمال غربی 
کلمبیا واقع شده است و 200 هزار نفر جمعیت دارد. جشن روز تنبلی که یک 
روز کامل به طول می انجامد از سال 1985 هر سال در ایتاگویی برگزار می شود.
ایتاگویی به فعالیت های تجاری و صنعتی پررونق مشهور است. اما 32 سال 
پیش یکی از ساکنان این شهر به نام »کارلوس ماریو منتویا« این ایده را در سر 
خود می پروراند که مردم ایتاگویی عاوه بر جشن گرفتن رونق اقتصادی باید 
کمی از فشار کاری کم کنند و از زندگی لذت ببرند. این مراسم شامل مسابقاتی 
برای انتخاب زیباترین پیژاما، سریعترین تخت چرخدار و جنگ بالش می شود.

از کارکنان چندین کارخانه بزرگ و انجام محاسبات آماری به این نتیجه رسید 
که صنایع آمریکا در مجموع 694 میلیون دالر به خاطر کار نکردن کارگران 
و متخصصان در طول زمان خورشیدگرفتگی 21 اوت، متضرر خواهند شد.

عاوه بر نظرســنجی، محققان موسسه بورئو از آمارهای گزارش کار در 
کارخانجات مختلف و محاســبه میزان کارکــرد مفید کارگران در طول روز 
برای کارگران باالی 16 سال استفاده کردند و میزان عدم کارکرد آنها را در 
صورتی که 20 دقیقه به تماشای خورشیدگرفتگی بپردازند، محاسبه کردند.
احتمال می رود در طول این خورشیدگرفتگی 87 میلیون کارگر دست 

از کار خواهند کشید، اما ضرر آن چندان چشمگیر نیست.
نکته قابل توجه این اســت که بسیاری از کارکنان صنایع در طول زمان 
خورشیدگرفتگی در زمان صرف ناهار هستند و به همین دلیل میزان خسارت 
برآورد شده حداقل رقم ممکن خواهد بود.دوشنبه 21 اوت، خورشیدگرفتگی 
کامل از نواری جغرافیایی از شمال غرب تا جنوب شرق آمریکا قابل مشاهده 
خواهد بود. سایر بخش های آمریکا شاهد گرفتگی نسبی خورشید توسط ماه 
خواهند بود.کســوف یا خورشیدگرفتگی وقتی اتفاق می افتد که ماه از نگاه 
ناظر زمینی درست روبروی خورشید قرار می گیرد و صفحه آن را می پوشاند. 
تصادف مهم دیگری که این پدیده را ممکن می کند، این است که قطر زاویه ای 
خورشید و ماه برابر است. این تصادف اجازه می دهد که شاهد پدیده فوق العاده 
خورشیدگرفتگی کامل باشیم.در لحظه خورشیدگرفتگی کامل آسمان و زمین 

تاریک است و حتی بعضی ستاره ها قابل مشاهده خواهند بود.

دبیر انجمن داروســازان ایران با انتقاد از 
دیرکرد پرداخت مطالبات داروسازان از بیمه ها 
گفت: ســازمان های بیمه گر طی ۸ ماه گذشته 
حدود چهار هزار میلیارد تومان به داروخانه ها 

بدهکار هستند.
به گزارش فارس،  سیدمهدی سجادی در نشست 
خبری به مناسبت روز داروساز گفت: صادرات دارو 30 
درصد افزایش داشــته است که الزم است به موضوع 
صادرات توجه بیشتری داشته باشیم و موضوع کیفیت 
و بسته بندی داروها باید بیشتر مورد توجه همکاران ما 

در صنعت قرار گیرد.
سجادی درخصوص مشــکات حوزه دارو اظهار 
داشت: مهم ترین مشکات این حوزه بحث مطالبات 
داروخانه ها از ســازمان های بیمه گر است، باید توجه 

کنیم داروخانه ها 80 درصد سرمایه خود را دراختیار 
سازمان های بیمه گر قرار می دهند تا مردم جامعه در 

تهیه دارو هزینه سنگینی را متقبل نشوند.
وی افزود: آخرین دریافتــی داروخانه ها از بیمه 
سامت مربوط به آذرماه سال 95 و آخرین دریافتی 
از سازمان بیمه تأمین اجتماعی مربوط به بهمن ماه 

سال 95 است.
دبیر انجمن داروســازان ایران تصریح کرد: عدم 
پرداخت مطالبات بیمه ها، زنجیره تأمین دارو توسط 
داروخانه ها را با مشکات جدی مواجه خواهد کرد، به 
همین دلیل در استان های مختلف انجمن داروسازان با 
صدور اطاعیه ای به مردم اطاع دادند که در صورت 
عدم پرداخت بدهی بیمه ها، ارائه خدمات و پذیرش 

نسخه توسط داروخانه ها متوقف خواهد شد.

ســجادی ادامــه داد: مطالبــات داروخانه ها از 
ســازمان های بیمه گر هر ماهه حدود 500 میلیارد 
تومان اســت که برای 8 ماه گذشــته، سازمان های 
بیمه گر حدود چهار هــزار میلیارد تومان بدهکار به 

داروخانه ها هستند.
وی درخصــوص داروخانه هــای گیاهی گفت: ما 
با شــعار توسعه طب ســنتی که در تاریخ کشور ما 
قدمت طوالنی دارد مخالف نیســتیم، اما با فعالیت 
داروخانه هــای گیاهی به صــورت مجزا مخالفیم، به 
دلیل اینکه داروخانه ها از سراسر دنیا یک تعریف خاص 
دارند. در سطح شهر شاهد فعالیت عطاری ها هستیم 
که برای فروش داروهای خود تبلیغات گمراه کننده ای 
ارائه می دهند که الزم اســت بر فعالیت این مکان ها 

نظارت بیشتری صورت گیرد.

دادســتان کل کشور گفت: امروز فضای مجازی 
تبدیل به سیلی خانمان برانداز شده و نگاه مسئوالن 
اجرایی به فضای مجازی هم باید به مثابه حادثه ای 

غیرمترقبه باشد.
بــه گــزارش روابط عمومی دادســتانی کل کشــور، 
حجت االسام محمدجعفر منتظری در همایش»پیشگیری 
و صیانت روحانیت« در رشــت بــا تاکید بر ضرورت توجه 
جــدی و همه جانبه دولت و رئیس جمهور و وزارتخانه های 
مرتبط، به فضای مجازی گفت: به عنوان کســی که بنا بر 
وظیفه قانونی خود از طریق معاونت فضای مجازی دادستانی 
کل به صورت مستمر و حتی ساعتی فضای مجازی را رصد 
می کند، دلســوزانه اعام می کنــم که یک قاضی کل یک 
بزرگراه را به خاطر یک تصادف و دو تصادف یا ده تصادف 
نخواهد بست اما شما بگویید، وقتی بزرگراهی که می توان 
از آن استفاده درست و بهینه کرد در اثر غفلت و کم توجهی 
تبدیل به قتلگاهی برای مردم، خانواده ها و جوانان می شود، 

چه باید کرد؟
منتظری افزود: آیا وقتی می گوییم که مقامات ذی صاح 
و ذی ربط باید فضای مجــازی را که به تعبیر مقام معظم 
رهبری تبدیل به قتلگاه شده و جوانان و خانواده ها و نوامیس 

ما را گرفتار کرده است مدیریت کنیم، حرف گزاف می زنیم؟
وی با اشــاره به اینکه در سیل اخیری که مردم برخی 
مناطق کشور را گرفتار کرد همه مقامات و مسئوالن اجرایی 
بسیج شدند تا رفع گرفتاری کنند، تأکید کرد: امروز فضای 
مجازی هم تبدیل به ســیلی خانمان برانداز شده و به طور 
طبیعی نگاه مســئوالن اجرایی به فضای مجازی هم باید 
فــارغ از یک نگاه عادی و بی دغدغــه و به مثابه حادثه ای 

غیرمترقبه باشد.
دادســتان کل کشور با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی 
به دنبال بســتن فضای مجازی نیست، تصریح کرد: فضای 
مجازی و گوشی های تلفن همراه از بچه های چهار و پنج ساله 
تا افراد مســن 80 ساله را درگیر خود کرده و آسیب هایش 
فراگیر شده است، پس الزم است که ما با مدیریت علمی، 
فنی و اقتصادی مناسب این اتوبان را در اختیار خود بگیریم 

و کنترل و مدیریت مناسب کنیم.
منتظری افزود: دشمن از طریق فضای مجازی، مبانی 
اعتقــادی و اخاقی جامعه ما را هدف گرفته و نباید تصور 

کنیم که آنها خواب هستند.
وی در کنار سســت کردن مبانی اعتقادی جامعه و به 
ویژه جوانان، درگیر کردن آنها با امور جنســی و تهاجم به 

بایدهای فکری جوانان و قشرهای مختلف مردم را سه محور 
عمده تاش دشــمن در فضای مجازی برشــمرد و گفت: 
دشمن از طرق مختلف به ویژه از طریق فضای مجازی در 
پی سســت کردن اعتقادات جوانان ماست و در این میان 
روحانیــون به عنوان طایه داران هدایت و راهبری دینی و 
اعتقادی مردم، باید نقش مهم خود در خنثی کردن توطئه 

دشمنان را ایفا کنند.
دادستان کل کشور یکی از محورهای عمده تاش ها و 
توطئه های دشمنان را که مسبوق به سابقه تاریخی است، 
نفوذ در حوزه های علمیه و در میان روحانیون دانســت و 
تصریح کرد: لباس روحانیت نمادی از اباغ رســالت الهی 
اســت و اگر کسی در این قشر تردیدی در این زمینه دارد 

در واقع این لباس را غصب کرده است.
منتظری افزود: دشمن به شدت مجموعه نهاد روحانیت، 
مرجعیت و در رأس همه ولی فقیه را مورد تهاجم قرار داده 
و به دنبال یافتن راه های نفوذ در حوزه هاســت و قصد دارد 
اعتماد مردم را به روحانیت ضعیف کند تا به گمان خود با 
متزلزل کردن ســتون خیمه یعنی والیت فقیه، این خیمه 
را از بین ببرد، پس باید هوشــیار بود و متناسب با شرایط 

امروز به مقابله با توطئه دشمن علیه روحانیت پرداخت.

دادستان کل کشور:

امروز فضای مجازی
 تبدیل به سیلی خانمان برانداز شده است

خرم آباد - خبرنگار کیهان:
دانشگاه علوم پزشکی لرستان تابلوی  جعلی 
فوق تخصصی بیمارستان شفا در خرم آباد را پس از ۹ 
سال فعالیت پایین کشید و جراحی های غیراورژانسی 

این بیمارستان را تا اطالع ثانوی تعطیل کرد.
به دنبال انتشار خبر جعلی بودن عنوان فوق تخصصی 
بیمارســتان شفا خرم آباد و اعتراض های مردمی و چند تن 
از بازماندگان فوت شــدگان این مرکــز درمانی در روزنامه 
کیهان، سرانجام به دســتور رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
لرستان تابلوی حاوی عنوان جعلی فوق تخصصی بیمارستان 
شــفا شبانه از سردر این مرکز درمانی پایین کشیده شد و 
همه عمل های جراحی غیراورژانســی بیمارستان به علت 
مرگ هــای غیرطبیعــی در حین عمل و یــا پس از عمل 

جراحی تعطیل شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی لرستان در گفت وگو با 
خبرنــگار کیهان اعام کرد: به دنبال انعکاس اعتراض های 
مردمی چند بار به رئیس بیمارســتان شفا خرم آباد اخطار 
دادیم تابلوی حاوی عنوان جعلی فوق تخصصی را از سردر 
بیمارستان بردارد اما متاسفانه اقدام نکرد که سرانجام تابلوی 

مذکور پایین کشیده شد.
کورش ساکی افزود: به دنبال مرگ های غیرطبیعی در 
بیمارســتان شفا و پیگیری های وزارت بهداشت - درمان و 
آموزش پزشــکی، پس از بازرسی کارشناسان این دانشگاه 
تمام اعمال جراحی غیراورژانســی این بیمارستان تا اطاع 

ثانوی تعطیل شد.
وی اضافــه کرد: به دنبال مقاومت رئیس بیمارســتان 
شفا در برابر دستورات قانونی مبنی بر حذف عنوان مجعول 
فوق تخصصی از تابلو بیمارستان از وزارت بهداشت استعام 
شــد و آنها اعام کردند که عنوان فوق تخصصی در پروانه 
این بیمارستان و استفاده از عنوان فوق تخصصی غیرقانونی 

است و باید حذف شود.
ســاکی افزود: رسیدگی به تخلفات عناوین تابلو مراکز 
درمانی، بیمارستانها، مطب ها و نظیر اینها از وظایف سازمان 
نظام پزشــکی است که ما چندین بار گزارش اعتراض های 
مردم رابه سازمان نظام پزشکی استان منعکس کردیم که 
پس از استعام از وزارت بهداشت و درمان و مغایرت عنوان 
فوق تخصصی، تابلوی بیمارستان شفا با پروانه بهره برداری 
و چندین بار اخطار به رئیس بیمارســتان و مقاومت رئیس 
بیمارستان شفا، سرانجام اعمال قانون شد و تابلوی مذکور 

پایین کشیده شد.
اســتفاده مکرر از وسایل یک بار مصرف پزشکی برای 
بیماران مختلف، اســتفاده از وسایل پزشکی تاریخ مصرف 
گذشته، کمبود امکانات و نیرو، بکارگیری نیروهای غیرمرتبط 
ازجمله تخلفاتی اســت که بازرسان دانشگاه علوم پزشکی 

لرستان از این بیمارستان اعام کرده اند.
جمعی از مردم با امضــای طومار از روزنامه کیهان به 
خاطر انتشار اخبار مربوطه و اعتراض بستگان فوت شده ها 
و صدمه دیدگان در این مرکــز درمانی که منجر بر حذف 
عنــوان جعلی و گمراه کننده فوق تخصصی از ســر در این 

مرکز درمانی شد، قدردانی کردند.

به دنبال درج اعتراضات مردمی
 در روزنامه کیهان

تابلوی حاوی عنوان جعلی 
فوق تخصصی بیمارستان شفا خرم آباد 

پایین کشیده شد

شهردار تهران گفت: بیش از سه هزار قطعه پرنده 
در ۲50 گونه در فــاز دوم پارک پرندگان نگهداری 
می شود و این پروژه در روز ابتدایی مهر و آغاز مدارس 

آماده بهره برداری خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهــر، محمد باقر قالیباف ظهر 
دیروز در حاشیه بازدید از باغ پرندگان تهران طی سخنانی 
در جمع خبرنگاران، افزود: فاز دوم باغ پرندگان یک مجموعه 
هفت هکتاری است و بزرگ ترین سازه فلزی در اینجا نصب 

شده است که از جهت فنی کار بسیار پیچیده ای است.
وی گفت: تجربه این کار در کشــور وجود نداشت. به 
همین دلیل ابتدا با مشــاوران خارجی کار را شروع کردیم 
اما در ادامه کار مطمئن شدیم که در داخل کشور می توان 
ایــن کار را انجام داد. به همین دلیــل در میانه راه کار به 

پیمانکاران، مشاوران و دانشگاه های داخلی واگذار شد.
شــهردار تهران در ادامه ابراز داشــت: تا پیش از این 
بخش شرقی جنگل های لویزان مورد استفاده مردم نبود و 
خودش به یک تهدید و آسیب برای شهر تبدیل شده بود، 
امــا امروز پارکی در مقیاس بین المللی در این بخش ایجاد 
شــده اســت که یکی از قطب های گردشگری در مقیاس 

جهانی خواهد شد.
به گفته قالیباف بیش از سه هزار قطعه پرنده در 250 

گونه در فاز دوم پارک پرندگان خواهد بود و این پروژه در 
روز ابتدایی مهر و آغاز مدارس آماده بهره برداری خواهد بود.

وی ادامــه داد: کابــل و توری باغ پرنــدگان از خارج 
خریداری شده است چرا که تکنولوژی آن را در داخل کشور 
نداشتیم. این سازه فوالدی جزء نادر سازه های فوالدی کشور 
است که به عنوان یک سازه نمونه انتخاب شده است. تور، 
کابل و سازه آن یکی از پروژه های نمونه ای به شمار می رود 
کــه مثل پل طبیعت، پل صدر، تونل خط 6 مترو، پردیس 
پارک ملت و دریاچه شــهدای خلیج فارس از جهت فنی، 

زیبایی و معماری امتیاز جهانی خواهد گرفت.
شــهردار تهران در پاسخ به ســؤالی درباره سرنوشت 
شهربازی شــهر تهران، ابراز داشت: این یکی از بحث  های 
جدی شــهر تهران بود که حدود هفت سال قبل درباره آن 
برنامه ریزی قطعی کردیم. هم اکنون در منطقه 22 در زمینی 
به مســاحت بیش از 150 هکتار یک شهربازی در مقیاس 
جهانی طراحی شده است. در این مرکز 10 دیار با مشاوران 
داخلی و خارجی طراحی شده که 3 دیار آن تا سال آینده 
آماده بهره برداری خواهد بود. هم اکنون بخشی از کار توسط 
شهرداری و بخش خصوصی سرمایه گذاری شده و اخیرا یک 
بانک خصوصی نیز برای سرمایه گذاری به آنجا آمده است.

قالیباف تصریح کرد: کشــور ما عما در اجرا این اجازه 

را نمی دهــد که بخش خصوصی جان بگیرد. همیشــه از 
بخش خصوصی سخن می گوییم، اما وقتی بخش خصوصی 
می خواهد کاری انجام دهد، همه ســنگ اندازی می کنند. 
این پروژه نیز با کندی پیش رفت اما بخشــی از آن آماده 
شــده و حتما جزو 10 شهربازی بزرگ دنیاست که قطب 

گردشگری در تهران خواهد بود.
وی خاطر نشــان کرد: به ایــن ترتیب می توانیم مرکز 
هویت و حوزه های تمدنی را در حصار ناصری داشته باشیم 
و در کنار آن باغ پرندگان، دریاچه شهدای خلیج فارس، پل 
طبیعت، اراضی عباس آباد و شــهربازی هزار و یک شهر به 

عنوان قطب های گردشگری تهران باشند.
قالیباف از شــهر آفتاب به عنــوان یکی از قطب های 
شــهر تهران در زمینه جذب حوزه های صنعتی و تجاری 
یاد کرد و گفت: بخش  های خارجی بیشتر رغبت دارند که 
نمایشگاه های خود را نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس 

بیشتر در شهر آفتاب برگزار کنند.
شــهردار تهران درباره کمپ حیوانات در پایتخت نیز 
گفت: هم اکنون در این کمپ حیوانات وجود دارد و می توانید 
آن را ببینیــد. در حال حاضر ایــن کمپ محل نگهداری 
حیوانات است. البته برخی حیوانات بنا به تشخیص پزشکان 

آلودگی هایی دارند که حتما باید از بین بروند.

شهردار تهران در جمع خبرنگاران:

نگهداری از ۳هزار قطعه پرنده در فاز دوم باغ پرندگان

دبیر انجمن داروسازان ایران خبر داد

بدهی ۴ هزار میلیارد تومانی سازمان های بیمه گر به داروخانه ها

دادستان عمومی و انقالب قزوین گفت: زندانیان 
در قزوین ۲0 میلیــارد ریال از مردم کالهبرداری 

کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم حجت االسام اسماعیل 
صادقــی نیارکی گفت: به عنوان نمونه فردی از زندان با 
پزشکی تماس گرفته و خود را نماینده یک موسسه معرفی 
کرده و ادعا می کند که او برنده شده و با این ترفند او را 
به پای دســتگاه خودپرداز کشانده و حساب این پزشک 

را خالی کرده است.
وی اضافه کرد: نکته جالب این اســت که اغلب این 
تماس ها روز جمعه صورت می گیرد که یکی از دالیل آن 
این اســت که بانک ها و مراجع قضایی تعطیل هستند و 
فرد در صورتی که از کاهبرداری مطلع شود، نمی تواند 

به سرعت مراجع ذی صاح را مطلع کند.
وی تصریح کرد: بنابراین الزم است مردم در روزهای 
تعطیلی دقت  خود را بیشــتر کنند ایــن کاهبرداران 
با اســتفاده از ســادگی، کم اطاعی، غفلت و همچنین 
ترفندهای خاص خــود افراد مختلف را مورد هدف قرار 

داده و اموال آنها را به راحتی سرقت می کنند.
صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: متأسفانه باید گفت 
که در حال حاضــر 90 درصد چنین کاهبرداری هایی 
از داخــل زندان اســت و بخــش قابل توجهــی از این 
کاهبرداری ها از طریق افراد داخل بند یکی از زندان های 
بزرگ کشور صورت می گیرد که شناسایی و رصد این کار 

صورت گرفته است.

سرویس شهرستانها-
فرمانده انتظامی استان ایالم از دستگیری 
۲0 نفر از اعضای یک باند که با جعل سند به 
مبلغ ۲0 میلیارد ریال کالهبرداری کرده بودند 

خبر داد.
ســرتیپ »نورعلی یاری« اظهار داشت: مأموران 
پلیس امنیت عمومی و دادستانی شهرستان »ایوان« 
یک باند کاهبرداری با اســتفاده از ســند مجعول و 
سوءاستفاده از موقعیت، توسط کارکنان بانک و یکی 

از موسسات بیمه در استان ایام را متاشی کردند.
وی ادامه داد: مأموران پس از 40 روز کار اطاعاتی، 
20 نفر از اعضای این باند که با تبانی و سندســازی 
بیش از20 میلیارد ریال اختاس کرده اند را شناسایی 

و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان ایام گفت: در بررسی های 
پلیس مشخص شــد، این افراد با صدور چک تحت 
عنوان پرداخت خسارت به افرادی که هویت خارجی 
نداشتند، مبالغ به دســت آورده را بین خود تقسیم 

می کردند.
یاری گفت: در حال حاضر با هماهنگی دادستان 
شهرســتان ایوان از 20 نفری که در شهرهای ایام، 
دهلران، چوار و کرج دســتگیر شده بودند، 10 نفر به 
زندان منتقل شــدند.به گفته وی، پرونده ای در این 

زمینه تشکیل و در دست بررسی است.

دادســتان عمومی و انقالب بندر ماهشــهر از 
دستگیری ۲ مظنون حادثه درگیری مسلحانه در این 

شهرستان خبر داد.
علیرضا آقاجری در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: 
در پی حادثه تیراندازی و قتل سه نفر در بندر ماهشهر که 
بامداد روز یکشنبه به وقوع پیوست، 2 مظنون مرتبط با این 

موضوع دستگیر شده اند.
وی ادامــه داد: تحقیقات اولیــه در این رابطه انجام و 
تیمی در پلیس آگاهی تشکیل شده و مرجع قضایی در حال 
رســیدگی به جزئیات و شناسایی عوامل اصلی این حادثه 
است.دادستان عمومی و انقاب شهرستان بندر ماهشهر با 
بیان اینکه در راستای تأمین امنیت جامعه و شهروندان با 
هیچ احدی تعارف نداریم، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی 
شهرســتان تمام توان و تاش خود را برای تأمین امنیت 
منطقه به کار بســته و در راستای برخورد با سالبان امنیت 

و آسایش مردم از هیچ اقدام قانونی فروگذاری نمی کند.
بامداد روز شــنبه هفته جاری بر اثر درگیری مسلحانه 
در خیابان امام)ره( شهرســتان بندر ماهشهر دو نفر کشته 
و یک نفر زخمی شــد که با مرگ م- ف فرد مجروح این 
درگیری در بیمارســتان تعداد کشته شــدگان این حادثه 
به 3 نفر رســید. علت این درگیری اختاف بر ســر محل 

دست فروشی اعام شد.

محیط زیســت شهرستان  حفاظت  رئیس اداره 
ماهشهر گفت: مدیرعامل یکی از صنایع پتروشیمی 
به دلیل تخلیه پســاب با بار آلودگی باال به خوریات 
منطقه و پیگیری قضایی از سوی دادگاه تجدیدنظر 
استان خوزستان به تحمل شش ماه حبس تعزیری 

محکوم شد.
به گــزارش ایلنا، ایرج ســلیمانی بیان داشــت: این 
پتروشیمی به دلیل تخلیه پساب با بار آلودگی باال به خوریات 
منطقه و پیگیری قضائی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان 
معرفی شد و مدیرعامل آن به تحمل شش ماه حبس تعزیری 
محکوم شد ولی رای مذکور از سوی دادگاه مذکور فعا به 

مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده است.

دادستان عمومی و انقالب قزوین اعالم کرد

کالهبرداری ۲۰ میلیاردی 
در زندان های
 استان قزوین

کالهبرداری ۲۰ میلیاردی 
با جعل سند

دادستان شهرستان بندر ماهشهر:

۲ مظنون حادثه درگیری 
مسلحانه بندر ماهشهر 

دستگیر شدند

رئیس  اداره محیط زیست ماهشهر

6 ماه حبس تعزیری برای مدیرعامل 
یکی از صنایع پتروشیمی

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: در 
سه ماه نخست امسال ۲۱ نفر در اثر برق گرفتگی 

جان خود را از دست داده اند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشــکی قانونی 
استان تهران، مسعود قادی افزود: این رقم در مقایسه با 
مدت مشــابه سال گذشته که تعداد فوت شدگان در اثر 

برق گرفتگی 19 مورد اعام شده بود 5/1 درصد افزایش 
یافته است.

به گفته وی، همه فوت شدگان در اثر برق گرفتگی 
در بهار امسال مرد بودند و در خردادماه سال جاری 9مورد 
برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع 

شده است.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کاال و ارز سازمان 
تعزیرات حکومتی گفت: معموال ۱00 درصد کاالهای 
سالمت محوری که به صورت قاچاق وارد می شود از 
نگاه کارشناسان دانشگاه های علوم پزشکی غیرقابل 

مصرف انسانی است.
عبدالمجید اجتهادی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: 
افرادی که کاالی قاچاق وارد می کنند اهداف مختلفی دارند؛ 
برخی به این علت اســت که عــوارض گمرکی را پرداخت 
نکنند تا بتوانند با ســود بیشتری کاالهای خود را به فروش 
برسانند، خیلی از کاالهایی که به صورت قاچاق وارد می شود 
مخصوصا کاالهای ســامت محور نیز کاالهایی هستند که 
در آزمون های استاندارد و یا آزمون های سازمان غذا و دارو 
نمی توانند پذیرفته شوند و به همین علت این کاالها از راه 

قاچاق وارد می شوند.

اجتهادی افزود: چون از نگاه کارشناســان دانشگاه های 
علوم پزشــکی هیچ نظارتی بر فرآیند تولید تا حمل و ورود 
به چرخه مصرف کاالهای ســامت محور نیست این کاالها 
غیرقابل مصرف انسانی اعام می شود و اساساً وارد کننده هم 
می داندکه این کاالها کیفیت ندارد و در آزمون های ورودی 

مردود می شود.
این مســئول ســازمان تعزیرات حکومتی گفت: البته 
اقدامات بسیار خوبی در اجرای قانون مبارزه با قاچاق انجام 
شده است و عاوه بر برچسب اصالت کاال، به زودی سامانه ای 
در وزارت بهداشــت درخصوص کاالهای سامت محور به 
بهره برداری می رسد و چون ریسک واردات و قاچاق کاالهایی 
که اصالت آن به تایید نمی رسد بسیار باالست اینگونه کاالها 
هم زودتر کشف می شود و هم در سطح عرضه کمتر توزیع 

خواهد شد.

رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور گفت: 
۱۲۲ گونه آبزی کشور در خطر انقراض در کشور وجود 
دارد که برای ۱0 گونه از این تعداد با مشارکت بخش 

خصوصی و مردمی زیست بانک احیا می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد پورکاظمی در جلسه 
آشــنایی با روش های بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی 
آبزیان کشور در بابلسر  اظهار داشت: 250 پروژه تحقیقاتی 
در سراســر کشور در حال اجراســت که از این میان پروژه 
اصاح نژاد قزل آال با اعتبار بالغ بر 6 میلیارد تومان در مرکز 

بازسازی ذخایر آبزیان کاردشت پیگیری می شود.
وی با  اشــاره به اینکه سوف حاج طرخان و کپور بومی 
دریای خزر از جمله گونه های در خطر انقراض در کشــور 
هســتند، خاطرنشــان کرد: برای این دو گونــه از ماهیان 
خزری که در خطر انقراض هســتند بــا اولویت، بانک ژن 

تشکیل می شود.

 حسینعلی عبدالحی معاون توسعه آبزی پروری و بازسازی 
ذخایر شیات ایران نیز اظهار داشت: بیش از 350 میلیون 
قطعه ماهی شــامل 5 گونه ماهی خاویاری و 7 گونه ماهی 
استخوانی در سال گذشته در دریای خزر رهاسازی شده و 
امسال نیز تا کنون حدود 300 میلیون قطعه ماهی در دریای 

خزر رهاسازی شده است.
عبدالحی با  اشاره به افزایش تعداد مزارع پرورش ماهیان 
خاویاری به بیش از 80 مرکز در کشور گفت: استان مازندران 
در حوزه آبزی پروری در کشور با بیش از 75 هزار تن تولید 
در جایگاه اول قرار دارد.وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش 
از 300 هزار فیل ماهی از 1 کیلو گرم تا یکصد کیلو گرم در 
مزارع پرورش ماهی خاویاری مازندران وجود دارد، افزود: از 
این میزان 3 تن خاویار پرورشی در سال گذشته استحصال 
شــده که بیش از یک و نیم تن آن صادر و مابقی در داخل 

کشور مصرف شده است.

افزایش 5 درصدی برق گرفتگی مرگبار در تهران

مدیرکل مبارزه با قاچاق تعزیرات حکومتی:

1۰۰ درصد کاالهای سالمت محور قاچاق، غیرقابل مصرف است

رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور:

1۲۲ گونه آبزی کشور در خطر انقراض قرار دارد


