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کشف یک تن موادمخدر
مشــهد -ایرنا: فرمانده انتظامی خراســان رضوی گفت: بیش از یک تن 

موادمخدر طی عملیات مشترک در کرمان کشف و ضبط شد.
سرتیپ قادر کریمی اظهار کرد: پس از بررسی های الزم محل نگهداری 
موادمخدر در کرمان شناسایی و در بازرسی از منزل مورد نظر یک تن و 134 

کیلوگرم تریاک و 30 کیلوگرم حشیش کشف شد.
وی گفت: در این عملیات با همکاری مشترک پلیس کرمان، یک قاچاقچی 

نیز دستگیر شد.
تصادف خودرو حامل دانش آموزان

خرم آباد - ایرنا:  رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان لرستان گفت: بر 
اثر برخورد یک دستگاه خودرو پیکان حامل دانش آموزان دختر با یک دستگاه 

پراید در محور کوهدشت - کرمانشاه یک نفر کشته و 9 نفر مصدوم شدند.
حسینعلی رفایی اظهار داشــت: این حادثه در منطقه »نال آش کنایه« 

شهرستان کوهدشت در نزدیکی مرز استان کرمانشاه رخ داد.
وی ادامه داد: چهار نفر از 9 مصدوم این حادثه با آمبوالنس به بیمارستان 

امام خمینی)ره( شهرستان کوهدشت منتقل شدند.
قاچاق دام

یزد - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان تفت گفت: با توقیف 
یک دستگاه تریلی اسکانیا تعداد 127 راس دام قاچاق کشف شد.

ســرهنگ فرهاد بیگلری افزود: ارزش این محموله بنابر نظر کارشناسان 
یک میلیارد و 100 میلیون ریال است.

وی اضافه کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
لوازم آرایشی و بهداشتی غیرمجاز

ســاری - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان بهشهر از کشف 
بیش از 8هزار قلم انواع لوازم آرایشــی و بهداشــتی غیرمجاز در بهشهر خبر 
داد. سرهنگ ابراهیم شجاعی افزود: مامورین پلیس با شناسایی اتوبوسی که 
از تهران به مقصد یکی از شهرهای شمالی در حال حرکت بود پس از توقف 
مقدار 8 هزار عدد انواع لوازم آرایشــی و بهداشــتی غیرمجاز به ارزش 200 
میلیون ریال کشف و همچنین در بازرسی از یک واحد صنفی متخلف مقدار 
700 قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی غیرمجاز دیگر به ارزش 50 میلیون 

ریال کشف و ضبط کردند.
صید صیاد

قصرشــیرین - ایرنا: رئیس اداره حفاظت از محیط زیست سرپل ذهاب از 
دستگیری 2 شکارچی غیرمجاز گراز وحشی در این شهرستان خبر داد. شهرام 
مظفری زاده افزود: با عملیات غافلگیرانه و با تالش پرســنل یگان حفاظت از 
محیط زیســت ســرپل ذهاب و همکاری نیروهای مرزبانی مستقر در مرز، 2 
شــکارچی با سابقه دســتگیر و از آنان یک قبضه سالح شکاری و الشه یک 
راس گراز وحشی شکار شده کشف و ضبط شد. وی اضافه کرد: که الشه گراز 

وحشی شکار شده برای انجام تاکسیدرمی به استان کرمانشاه منتقل شد.
مظفری زاده تاکید کرد که  هرگونه شکار در سطح شهرستان سرپل ذهاب 
غیرمجاز است و در صورت مشاهده، مراتب به دستگاه های قضایی اطالع داده 

خواهد شد و با شخص یا اشخاص متخلف به شدت برخورد می شود.
اخاذی در فضای مجازی

همدان - ایرنا: رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات )فتا( انتظامی 
همدان گفت: فردی که با سوءاستفاده از تصاویر صاحب کار قبلی خود اقدام به 
تهدید، اخاذی و طلب 100 میلیون ریالی کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ اکبر امینی بیان کرد: پس از شکایت شهروندی مبنی بر تهدید 
و اخاذی در شبکه های اجتماعی، در تحقیقات اولیه مشخص شد شاکی یکی 

از پرسنل خود را به دلیل نارضایتی شغلی از کار برکنار کرده است.
فرد یاد شــده با سوءاستفاده از تصاویر شاکی با وی، از طریق شبکه های 
اجتماعی تماس و مبلغ 100 میلیون ریال وجه نقد را در ازای پخش نکردن 

تصاویر مطالبه کرده است.
این مقام انتظامی بیان کرد: کارشناسان این پلیس با حساسیت نسبت به 
پیگیری این موضوع ا قدام کرده، متهم را شناسایی و پس از دریافت دستور 

قضایی وی را دستگیر کردند.
وی افزود: متهم در اعترافات خود مدعی شــد که با هدف انتقام جویی و 
کینه ای که از شاکیه داشته، اقدام به این کار کرده و از کار خود پشیمان است.

آدم ربا در دام پلیس
زاهدان - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان »خاش« از دستگیری 

آدم ربایان مسلح و رهایی گروگان در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ احمدثمره حسینی گفت: آدم ربایان پس از ربایش این فرد، طی 
تماس با خانواده وی، خواســتار دریافت مبلغ دو میلیارد ریال وجه نقد برای 

آزادی گروگان شدند.
ثمره حسینی افزود: ماموران انتظامی  شهرستان خاش موفق شدند متهمان 

و مخفیگاه عامالن این آدم ربایی را شناسایی کنند.
وی ادامــه داد: پلیس خاش طی یک عملیات منســجم دو آدم ربا را در 

مخفیگاهشان دستگیر و فرد ربوده شده را صحیح و سالم آزاد کردند.
دستگیری قاتل

مراغه- خبرنگار کیهان: دادستان عمومی و انقالب مراغه از دستگیری عامل 
قتل پدر و پسری در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد. علی دلداری 
گفت: با حضور در صحنه جرم مشخص گردید حسین 45 ساله و امیرعباس 
پسرش در اثر ضربات تبر به ناحیه سر به قتل رسیده و همسر مقتول هم از 

ناحیه سر مجروح و به بیمارستان منتقل شده است.
وی اضافه کرد: بــا تالش کارآگاهان پلیس قاتل در مدت زمان کمتر از 

یک هفته دستگیر و به قتل اعتراف کرد.
تالش برای دستگیری کودک آزار

سمنان- خبرگزاری صدا و سیما: پرونده کودک آزاری سارینای پنج ساله 
با مشخص شدن هویت ضارب وارد مرحله جدیدی شد.

والدین سارینا وی را به بیمارستان امیرالمؤمنین سمنان منتقل کردند.
سارینا دچار جراحت ها و سوختگی های متعدد بود و بالفاصله در بخش 

آی سی یوی بیمارستان امیرالمؤمنین بستری شد.
دکتر پانته آ تاجیک پزشــک معالج سارینا می گوید: این دختر پنج ساله 
در حال خفگی به کارکنان بیمارستان تحویل داده شد و عالوه بر جراحت و 

خونریزی های سطحی، دچار خونریزی مغزی در ناحیه چشم است.
وی گفت: با تالش پزشکان، سطح هوشیاری این کودک افزایش یافته و 

حال وی رو به بهبود است.
کشف 357 کیلو مواد مخدر

جیرفت- ایرنا: سرپرســت دادسرای عمومی و انقالب شهرستان منوجان 
از کشف 2 محموله مواد مخدر در محور منوجان استان کرمان به هرمزگان 
خبر داد.امید رضایی گفت: در این عملیات ها 357 کیلوگرم مواد مخدر کشف 

و در این ارتباط نیز 2 متهم دستگیر شدند.
وی تصریح کرد: در اولین عملیات سربازان گمنام امام زمان)عج( در اداره 
کل اطالعات استان کرمان، موفق به شناسایی و کشف 24 بسته مواد مخدر 
از نوع تریاک به میزان 237 کیلوگرم از داخل یک خودروی پراید می شوند.

وی ادامــه داد: در عملیــات دوم مأموران پلیس مبــارزه با مواد مخدر 
شهرستان منوجان در محور مواصالتی منوجان به هرمزگان موفق به کشف 
مقدار 120 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که در پشت صندلی خودرو به 

طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، می شوند.
سرپرست دادسرای منوجان اظهار کرد: قاچاقچیان قصد انتقال مواد مخدر 

را از استان سیستان و بلوچستان به استان هرمزگان داشتند.
اختالف خانوادگی به قتل انجامید

جیرفت- ایرنا: فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت گفت: خانم جوانی در 
روستای بلوچ آباد از توابع بخش اسماعیلی جیرفت به دلیل اختالفات خانوادگی 
به قتل رسید.سرهنگ ماشــااهلل مالئی افزود: در پی تماس مردمی مبنی بر 
تیراندازی منجر به جرح در روستای بلوچ آباد از توابع بخش اسماعیلی شهرستان 
جیرفت، مأموران به محل اعزام که متوجه شدند در این حادثه فردی به هویت 
)م-پ( با سالح جنگی به سمت دختر عمویش به هویت )ف-پ( شلیک کرده 
که مضروب به مرکز درمانی منتقل شد و ساعتی بعد به علت شدت جراحات 
وارده فوت کرد. وی خاطرنشــان کرد: اختالفات خانوادگی منشــأ این قتل 
بوده و پلیس با جدیت تمام در حال پیگیری پرونده و دستگیری قاتل است.

فرار  بنگالدش  به  که  روهینگیا  مسلمانان 
کرده اند در صورت بازگشــت به میانمار قادر 
نخواهند بود زمین هــا و دارایی خود را 

پس بگیرند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد: مسلمانان روهینگیا 
که به بنگالدش فرار کرده اند، در صورت بازگشت به میانمار قادر نخواهند 
بود زمین ها و دارایی خود را به دست آورند چرا که دولت این کشور دارایی 

و زمین های آنها را به فروش رسانده است.
در پی آغاز دور جدید خشــونت ها علیه مسلمانان روهینگیا که از 25 
آگوست آغاز شده است، تاکنون حدود 600 هزار نفر از مسلمانان روهینگیا 

به بنگالدش فرار کرده اند.
سازمان ملل نیز اعالم کرده است که کشتار، تجاوز و به آتش کشیدن 

محل سکونت مسلمانان روهینگیا پاکسازی قومی است.
رویترز با 6 تن از مقامات میانمار مصاحبه کرده و طرح های بازگشــت 
به کشــور و اسکان مجدد مسلمانان روهینگیا نیز از سوی رویترز مشاهده 
شده که این طرح ها و مصاحبه ها حکایت از این دارند که احتماال مسلمانان 
روهینگیا در صورت بازگشت نمی توانند ادعایی درباره دارایی و زمین های 

کشاورزی خود داشته باشند.
اسناد دولتی بازبینی شده از سوی رویترز نشان می دهد که مقامات دولت 
میانمار احتماال قصد فروش محصوالت هزاران هکتار از اراضی مســلمانان 

روهینگیا در ایالت راخین را کرده اند.

نامه به  جــا مانده از قربانی کشــتی 
فروش  رکورد جهانی  »تایتانیک«  معروف 

را می شکند.
به گزارش تلگراف، این نامه از جســد یکی 
از مسافران درجه 1 کشتی مشهور تایتانیک به 

دست آمده و مورد بازیافت قرار گرفته است.
نامه در تاریخ 13 آوریل 1912 توسط »الکساندر اسکار هولورسون« 
که یکی از قربانیان حادثه غرق شدن کشتی تایتانیک بود، خطاب به 

مادرش نوشته شده است.
این نامه منحصر بفرد که درست یک روز قبل از برخورد تایتانیک 
با کوه یخی در اقیانوس اطلس نوشته شده در یک حراجی به قیمت 

126 هزار پوند فروخته شد.
به گفته یک کلکســیونر به نام »اندرو آلدریج«، واضح است وی 
هنــوز امیدوار بود بتواند این نامه را به مادرش که ســاکن نیویورک 

است بفرستد.
»مری« همسر»اسکار« که از این حادثه جان سالم به در برد، این 

نامه را از داخل یک کتاب جیبی پیدا کرد.
نامه ای که از خانواده قربانیان آمده اســت در حراج یک تایتانیک 

در خانه حراج هنری آلدریج و پسران فروخته شد.
قیمــت ابتدایی برای این نامه بین 60 تا 80 هزار پوند بود که در 

نهایت به قیمت 126 هزار پوند فروخته شد.

»لوئیــس مانوئل«، کــودک ۱۰ ماهه 
مکزیکی است که معادل وزن یک کودک 
۹ ساله را دارد و پزشکان نگران ابتالی او به 

یک بیماری غیرقابل درمان هستند.
به گزارش ایسنا، بسیاری بر این باور هستند 

که احتماال این کودک 30 کیلویی سنگین وزن ترین کودک 10 ماهه 
جهان است.

این کودک که اندازه دورکمرش با سرعت غیرمعمولی رشد کرده 
مبتال به »ســندرم پرادرویلی« است که یک مشکل پیچیده ژنتیکی 

است و موجب حمله قلبی در کودکان می شود.
احتماال ابتال به این ســندرم موجب کاهش قدرت عضالنی و در 

نتیجه تمایل مداوم کودک به خوردن می شود.
به گفته پزشکان، لوئیس اغلب به دلیل احساس خفگی به خاطر 

وزن زیادش نمی تواند بخوابد.

در سال 2۰۱5، یک مرگ از هر 6 مرگ 
و میر در اثر آلودگی هوا بوده که جمع آن 

به ۹ میلیون نفر می رسد.
به گزارش فارس، بر اساس یک گزارش جدید 
که به تازگی منتشر شده است، در سال 2015، 

یک مرگ از هر 6 مرگ و میر در اثر آلودگی هوا بوده و جمع این ارقام 
به 9 میلیون نفر می رسد. به عبارت دیگر، در این سال، 9 میلیون نفر 

در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست داده اند. 
طبق گزارش کمیسیون آلودگی و سالمت النست آمریکا، آلودگی 
هوا اصلی ترین عامل مقصر مرتبط با 6/5 میلیون مرگ قلبی و ریوی 
اســت. این گزارش خاطر نشــان کرده است، آلودگی آب نیز با ایجاد 
عفونت های گوارشی و انگلی موجب مرگ 1 میلیون و 800 هزار نفر در 
سال 2015 شده است. آلودگی مرتبط با محل کار و آلودگی سربی هم 
به ترتیب جان 800 هزار و 500 هزار نفر را در همین سال گرفته اند. 
در کشورهایی که سعی بر صنعتی شدن دارد، یک مرگ از هر 4 
مرگ مربوط به آلودگی هوا می شــود و این موضوع بیشتر کشورهای 

هند، پاکستان، بنگالدش، ماداگاسکار و کنیا را دربرمی گیرد. 
به گفته کارشناســان بهداشتی، »عالوه  بر اینکه مرگ های ناشی 
از آلودگی هوا شامل بیماری های قلبی، سکته، سرطان ریه و بیماری 
مزمن انسداد ریه می شوند، مرگ در اثر فشار خون باال و نارسایی کلیه 

نیز با آلودگی  هوا مرتبط هستند.
محققان می گویند: اکثر قریب به اتفاق تلفات مربوط به آلودگی، 
یعنی بالغ بر 92 درصد آنها، در میان افرادی که در کشــورهای کم 

درآمد و متوسط درآمد زندگی می کنند، رخ می دهد.

 اهواز - خبرنگارکیهان: 
 مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: سقوط 
صخره بر روی منزل مسکونی در منطقه حاشیه نشین 
منبع آب اهواز صبح یکشــنبه موجب مرگ 2 نفر و 

مصدوم شدن چهار نفر دیگر شد.
کیامــرث حاجی زاده افزود: در ایــن حادثه که حدود 
ساعت 6 و45 دقیقه روز یکشنبه رخ داد صخره ای بر روی 
منازل مســکونی در منطقه منبع آب اهواز سقوط کرد که 
موجب تخریب کامل 2 واحد مسکونی و آسیب رسیدن به 

یک واحد دیگر شد.
وی با بیــان اینکه جانباختگان 2 کــودک به نام های 
شقایق کاظمی 4 ساله و شادمهر منصوریان 5 ساله هستند 
اظهارکرد: در این حادثه چهار نفر نیز زنده از زیر آوار خارج 

شدند.
وی گفــت: مصدومان این حادثه بــرای مداوا به مراکز 

درمانی منتقل شدند.
کوی منبع آب از نخســتین هسته های حاشیه نشینی 
در اهواز ،در حوزه اســتحفاظی منطقه 7 شــهرداری و در 
شرق اهواز واقع است. ساخت وساز غیر مجاز، نداشتن پروانه 
ســاخت و سند قانونی، نارســایی خدمات شهری، آلودگی 
زیست محیطی، بیکاری، اشتغال کاذب و ... از مشکالت این 

منطقه حاشیه نشین اهواز است.

این منطقه در ســال 1356 که در آن زمان کوه بود به 
دســتور شهردار وقت اهواز، تسطیح و به نمایندگی تعاونی 
مســکن به کارگران شــهرداری واگذار شــد. بعدها دیگر 
ساکنان که بیشترشان مهاجران بودند به صورت بی ضابطه 
و غیررسمی به تسطیح کوه پرداختند و خانه هایشان را در 

آنجا بنا کردند.
در سال های گذشته تاکنون چند حادثه سقوط صخره بر 
روی منازل مسکونی این منطقه رخ داده که منجر به کشته 

و مصدوم شدن تعدادی از شهروندان شده است.
این گزارش حاکی است خانه هایی که در مجاورت کوه 

ساخته شده بود از مدت ها قبل قراربود جابه جا شود.
به گــزارش خبرگــزاری مهــر همزمان بــا عملیات 
آواربرداری، ارسالن جعفری شــهنی شهردار منطقه هفت 
اهواز نیز با حضور در محل قصد بازدید از عملیات را داشت 
که با واکنش تند مردم منطقه مواجه شــد و آنها به سمت 
وی حملــه کردند که در این میان زد و خوردی نیز صورت 
گرفت. مردم عقیده دارند؛ شهرداری اهواز مسبب این حادثه 
است و باید پیش از این منازل مسکونی که در حاشیه کوه 
ساخته شده اند را جا به جا کرد تا این امر منجر به فوت دو 
نفر نشــود. آنها عقیده دارند که وقتی به شهرداری مراجعه 
می کردند با بی تفاوتی شهرداری منطقه مواجه می شدند و آنها 
عمال قصد نداشتند کاری برای این مشکل مردم انجام دهند.

سقوط صخره بر روی خانه ای در اهواز
 2 کشته برجا گذاشت

دومین جلسه غیرعلنی رسیدگی به پرونده  حمید 
بقایی صبح دیــروز در دادگاه ویژه کارکنان دولت 
مستقر در ساختمان شماره 2 قوه قضائیه برگزار شد.
به گزارش ایسنا، حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم 
در بدو ورود به شعبه 1057 دادگاه ویژه کارکنان دولت مدعی 

شد: این دادگاه سیاسی است.
وی ادامه داد: از سال 90 یک عده آمدند و گفتند جریان 

انحرافی و اتهامات فساد به ما زدند.
بقایی در پاســخ به این سؤال که آیا به  اشکاالت مطرح 
شــده در جلسه قبل در مرحله دادسرا رسیدگی شده است 

یا خیر؟ گفت: اطالعی ندارم.
علی اکبــر جوانفکــر نیز قبل از ورود بقایــی به دادگاه 

در محل حضور یافت، ولــی اجازه حضور در دادگاه به وی 
داده نشد.

حمیــد بقایی پس از پایــان دادگاه، به محوطه جلوی 
ساختمان شــماره 2 قوه قضائیه آمد که ماموران حاضر در 
محل مانع از گفت وگوی وی با خبرنگاران شدند و بقایی را 

به سمت خیابان هدایت کردند.
در این میان تعدادی از همراهان بقایی دور او جمع شدند 
که ماموران از حاضرین در محل خواستند متفرق شوند اما 
اصرار بقایی برای صحبــت منجر به درگیری کوتاهی بین 
ماموران و اطرافیانش شد. در نهایت بقایی به همراه حامیان 

خود محل را ترک کرد.
وکیل بقایی پس از پایان دومین جلسه دادگاه گفت: این 

جلسه موضوع قابل توجهی نداشت.
عادل حیدری افزود: جلسه بعدی دادگاه مشخص نشد 

و پس از مشخص شدن به ما ابالغ می شود.
وی درباره روند جلسه رسیدگی به این پرونده گفت: در 

این جلسه وارد مباحث ماهیتی هم شدیم.
اولین جلســه رسیدگی به پرونده حمید بقایی نیز 25 

مهر ماه در شعبه مذکور برگزار شد.
گفتنی اســت، محسنی اژه ای ســخنگوی قوه قضائیه، 
پیــش از این اتهامات بقایی را مالی عنوان کرده بود و یکی 
از وکالی بقایی هم گفته بود در این جلســات به شکایات 
سازمان بازرسی کل کشــور، دیوان محاسبات و دادستانی 

تهران رسیدگی می شود.

معاون مشــارکت های مردمی کمیته امداد امام 
خمینی)ره( با ارائه آمار صدقات جمع آوری  شده در 6 
ماه نخست امسال، استان های رکورددار را معرفی و 

جزئیاتی از نحوه هزینه  کرد صدقات را تشریح کرد.
علی محمد ذوالفقاری در گفت وگو با تسنیم با اشاره به 
آمار جمع آوری صدقات در 6 ماه نخســت امسال گفت: در 
6 ماه ابتدایی امســال 153 میلیارد تومان در قالب صدقات 
مردمی در اختیار کمیته امداد امام خمینی)ره( قرار گرفت.
وی ادامه داد: میان صدقات جمع آوری  شده، 89 میلیارد 
تومان از طریق صندوق های خانگی و کوچک، 52 میلیارد 
تومان از صندوق های بــزرگ خیابانی و 12 میلیارد تومان 

از روش های نوین پرداخت صدقات جمع آوری شده است.
معاون مشــارکت های مردمی کمیته امداد با تشــریح 

استان های رکورددار صدقات در کشور گفت: استان تهران 
با پرداخت 20 میلیارد تومان که معادل 13 درصد صدقات 
کشــور است در صدر اســتان های کشور قرار دارد و پس از 
آن اســتان های اصفهان، خراسان رضوی،  فارس و مازندران 
به  ترتیب 8 درصــد، 7 درصد و 6 درصد پرداخت صدقات 

کشور را عهده دار بودند.
وی درباره نحوه هزینه کرد صدقات توسط کمیته امداد 
نیز خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل های الزم صدقات 
جمع آوری  شده در کمک های موردی خاص، امور درمانی، 
کمک به دانش آموزان نیازمند، هزینه تأمین مسکن، ازدواج، 

وام قرض الحسنه و اشتغال زایی مددجویان هزینه می شود.
ذوالفقاری با تأکید بر اینکه صدقات و کمک های مردمی 
بر اساس دستورات شرعی هزینه می شود، گفت: 27 درصد 

صدقات مردمی جمع آوری  شده در نیمه نخست امسال به 
مصارف کمک های موردی مدنظر خیرین رســیده است و 
پــس از آن تأمین هزینه مســکن نیازمندان و محرومان با 
20 درصــد دومین محل هزینه صدقــات مردمی در 6 ماه 

ابتدایی امسال بود.
معاون مشــارکت های مردمی کمیته امداد اضافه کرد: 
عالوه بر این موارد، اختصــاص صدقات مردمی به موضوع 
ازدواج زوج های نیازمند و پرداخت وام های قرض الحسنه با 
سهم 13درصدی از صدقات از دیگر محل های هزینه کرد این 
وجوه بوده و پس از آن نیز موضوع درمان نیازمندان با سهم 
10درصدی، امور فرهنگی، اشتغال و کمک به دانشجویان و 
نیازمندان به  ترتیب ســهمی معادل 10، 8، 6 و 3 درصد از 

صدقات مردمی در 6ماهه امسال داشته اند.

آمار 6 ماهه صدقات کمیته امداد منتشر شد

ایرانی ها ۱۵۳ میلیارد تومان صدقه دادند
عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه 
باید موانع طرح جمع آوری کودکان کار و خیابانی 
مرتفع شود، گفت: در صورتی که این طرح ادامه 
پیدا کند، کودکان در کوره های آجرپزی و به دور 
از منظر عمومی فعالیت های خود را در آنجا ادامه 

خواهند داد.
بــه گزارش تســنیم، حجت نظــری در جریان 
پانزدهمین جلسه شورای شهر تهران که صبح دیروز 
به ریاست محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران 
برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر ساخت و سازی 
در حریم میدان مشق تحت عنوان پردیس برای شهر 
تهران در حال انجام است که انتقاداتی به این ساخت 

و ساز وجود دارد.
وی تصریح کرد: این ســاخت و ساز از دو جنبه 
واجد  اشکال است و این در حالی است که تا این لحظه 
شهرداری منطقه پاسخ مناسبی را در خصوص ساخت 
و ساز نداده است و مشخص نیست بر چه اساسی مجوز 
صادر شده است. ضمن اینکه اعالم شده است که این 
ساخت و ساز ارتباطی به شهرداری منطقه نداشته و 
موضوع از طریق معاونت فنی و عمرانی شــهرداری 

تهران پیگیری می شود. 
نظــری بیان کرد: از لحاظ بصری و بافت تاریخی 
این ســازه در حریم بالفصل دفتر روزنامه اطالعات 
اســت که این مجموعه یکی از اماکن تاریخی شــهر 
تهران و در حریم میدان مشق بوده و به نظر می رسد 

واجد  اشکال است. 
وی از معاونــت فنی و عمرانی شــهرداری تهران 
خواســت تا به این موضوع رسیدگی و گزارش آن را 

در صحن شورا ارائه کند. 
عضو شورای شهر تهران ضمن انتقاد از طرح جذب 
کــودکان کار و خیابانی بیان کرد: این کار براســاس 
مصوبه شورای اجتماعی بوده و شهرداری مجری طرح 
نیست و صرفا شهرداری تهران امکانات را در اختیار 

سازمان بهزیستی و وزارت رفاه قرار می دهد. 
نظری بیان کرد: با توجه به اشکاالت موجود به نظر 
می رسد باید بازنگری در طرح اشاره شده صورت گیرد 

و اشکاالت آن مرتفع شود. 
وی در ادامه با  اشاره به اینکه جمع آوری کودکان 
کار و خیابانی از ســطح شــهر و ارجاع آن به مراکز 
نگهداری با  اشکاالتی روبه رو خواهد بود، گفت: در این 
زمینه باید کار کارشناسی صورت بگیرد، به طوری که 
بسیاری از خانواده ها که فرزندانشان برای امرار معاش 
خانواده به خیابان ها سوق می دهند در تنگنا و مضیقه 
هســتند و اینگونه طرح ها مشکالت آنها را به شدت 

افزایش می دهند. 
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: با جمع آوری این 
کودکان از سطح شهر شاید شرایط نامناسب تری برای 
آنها فراهم شود و آنها در محل هایی که از چشم ها به 
دور هســتند از جمله کوره های آجرپزی اقدام به کار 
کنند و قطعا حضور آنها با مشــکالت عدیده ای روبرو 
خواهد بود. وی اظهار امیدواری کرد: مسئوالن مربوطه 
برای اجرای طرح های این  چنینی از نظر سازمان های 

مردمی استفاده کنند.

عضو شورای شهر تهران

طرح جمع آوری کودکان 
کار آنها را به کوره های 
آجرپزی سوق می دهد

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر 
گفت: 3۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به شهرداری به 
ارث رســیده اما به همین میزان اعتبار نیاز داریم تا 

پروژه های نیمه تمام خود را تکمیل کنیم.
به گزارش فارس، محمد علیخانی در پانزدهمین جلسه 
شــورای شهر تهران به ارائه گزارش مربوط به چشم اندازها، 

رویکردها و برنامه کالن کمیسیون عمران شورا پرداخت. 
وی گفت: 22 هزار میلیارد تومان خطوط مترو احتیاج به 
بودجه دارد که 12 هزار میلیارد تومان آن در بحث تجهیزات 

ثابت و متحرک است. 
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر ادامه 

داد: قیمت هر واگن 900 هزار یورو و قیمت هر لکوموتیو 1 
میلیون و 200 هزار یورو است. 

وی گفت: 8 هزار میلیارد تومان برای ســایر پروژه های 
حمل ونقل نیاز داریم. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر ادامه 
داد: از طریق بسیاری از روش ها مانند ایجاد عوارض شناور و 
مشخص کردن سهم شهرداری در جرایم رانندگی که تاکنون 

ریالی دریافت نشده، می توانیم به شهرداری کمک کنیم. 
وی گفت: 24 میلیارد تومان می توانستیم درآمد حاصل 

از پارک های حاشیه ای شهر داشته باشیم. 
علیخانــی ادامه داد: بحث پیگیــری و اخذ عوارض از 

مصرف بنزین نیز راه دیگری برای کمک به شهرداری است 
که باید شهرداری سهمی داشته باشد، چرا که در این صورت 
می تواند در کاهش آلودگی هوا مؤثر باشد. این در حالی است 
که روزانه 15 میلیون لیتر بنزین در شهر مصرف می شود. 

علیخانی ادامه داد: پیگیری مصوبه گسترش حمل ونقل 
عمومی که وزارت نفت باید ســهم خود را پرداخت کند و 
تاکنون اتفاقی نیفتاده، باید اجرایی شود و این در شرایطی 
است که دولت و شورا با همه هماهنگ هستند و مردم انتظار 

دارند، باید محقق شود. 
وی افزود: باید ساختمان های جدید را موظف به استفاده 
از انرژی خورشیدی و برای مردم طرح تشویقی قرار دهیم. 

رئیس  کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر:

مترو به 22 هزار میلیارد تومان بودجه احتیاج دارد

دومین جلسه دادگاه »حمید بقایی« برگزار شد

رئیس  سازمان نوســازی و توسعه مدارس 
کشــور گفت: احداث یک هزار مدرسه دیگر 
ازســوی بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد 

است.
 محمدتقی نظرپور در گفــت وگو با خبرگزاری 
فارس اســتان سمنان با  اشاره به مشارکت خیران در 
بحث مدرسه سازی، بیان کرد: از ابتدای انقالب تا پایان 
سال 92، حدود 20 درصد مدارس کشور توسط خیران 

احداث شده است.
وی بــا بیان اینکه درســال 96 یک هزار و 200 
مدرســه بــا 5 هــزار و 200 کالس درس تحویــل 
آموزش وپرورش داده شــد، تصریح کرد: اگر حمایت 
خیــران نبود در بحث احداث و تجهیز مدارس رونق 

چندانی حاصل نمی شد.
نظرپــور درباره احداث مدارس در مســکن مهر 
گفت: تاکنون 22 هزار مدرسه مسکن مهر ساخته و 
تحویل داده  شده و 25 هزار کالس درس در مسکن  
مهر کم داریم.رئیس سازمان نوسازی و توسعه مدارس 
تنوع بخشی در حوزه تأمین منابع نوسازی کشور را یک 
ضرورت دانست و گفت: در صورت محقق شدن این امر 
شاهد پیشرفت زیادی در امر مدرسه سازی خواهیم بود.

نظرپور با اعالم خبر جشن هزارمین مدرسه بنیاد 
برکــت در نیمه آبان ماه گفت: انعقاد تفاهم نامه هزار 

مدرسه دوم بنیاد برکت نیز در دست اقدام است.

رئیس  سازمان نوسازی و توسعه مدارس 

بنیاد برکت یک هزار 
مدرسه دیگر در مناطق 

محروم می سازد

مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان مرکزی گفت: 7۰ سکه نقره مربوط 
به دوره ناصرالدین شــاه در یکی از روستاهای اراک 

کشف شد.
سیدمحمد حسینی دیروز در گفت و گو با ایرنا افزود: این 
سکه ها 2 روز قبل در جریان بازی چندین کودک روستایی 

اراک به دست آمد.
وی توضیــح داد: این کودکان حیــن بازی کوزه ای را 
از خاک بیرون آوردند که محتویات آن ســکه های قدیمی 

زمان قاجاریه بود.
وی اظهار کرد: یکی از این کودکان کوزه را به منزل برد 
و اعضــای خانواده پس از اطالع از موضوع با تماس تلفنی، 

یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی را مطلع کردند.
حسینی گفت: بخشی از این سکه ها با همکاری یگان 
حفاظت میراث فرهنگی اســتان و کالنتری 16 ســنجان 
اراک تحویل شد و شمار باقیمانده نیز پس از آن به صورت 

داوطلبانه به نیروی یگان حفاظت تحویل شد.
وی افزود: 66 عدد از این سکه ها 2 هزار دیناری با آرم 
شــیر و خورشید است و چهار سکه نیز از نوع هزار دیناری 

است که بر روی آن ضرب دوره ناصرالدین شاه را دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
اســتان مرکزی توضیح داد: سکه های کشف شده به همراه 
ظرف ســفالی کشف شده پس از مراحل ثبت برای نمایش 

به موزه منتقل می شوند.
نواحی منســوب به اســتان مرکزی از قدمت تاریخی 
هفت هزار ســاله برخوردار است که تاکنون بیش از 2 هزار 

اثر تاریخی در این منطقه شناسایی شده است.

70 سکه نقره 
ناصرالدین شاهی 

در بازی کودکانه کشف شد

سرویس شهرستان ها: 
فرمانده انتظامي استان اصفهان از دستگیري تعداد 
زیادي از اراذل و اوباش و به هالکت رساندن یک شرور 

معروف و متواري خبر داد.
ســرتیپ »مهدي معصوم بیگي« گفت: در پي دریافت 
اخباري مبني بر اینکه یک باند 6 نفره از مخالن نظم و امنیت 
عمومي اقدام به تیراندازي و ایجاد رعب و وحشت و مجروح 
کردن ســه نفر از شهروندان در یکي از خیابان هاي اصفهان 
کرده اند شناســایي و دستگیري آنها در دستورکار ماموران 

پلیس امنیت عمومي اصفهان قرار گرفت.
وي با اشــاره به اینکه همه اعضاي این باند که ســابقه 
شرارت داشتند در مخفیگاهشان در یکي از شهرستان هاي 
استان گلستان شناســایي شدند، افزود: یک تیم مجرب از 
ماموران پلیس امنیت عمومي اصفهان پس از کسب نیابت 
قضائي به آن اســتان اعــزام و با همکاري مأموران انتظامي 
گلســتان هر 6 شــرور و فردي که آنان را مخفي کرده بود 
دســتگیر شــدند.این مقام انتظامي همچنین از به هالکت 
رســاندن یک سارق و شرور متواري در شهرستان نجف آباد 
خبر داد و بیان داشت: این فرد و همدستش در زمینه خرید 
و فروش مواد مخدر، ســرقت هاي مسلحانه و توام با شرارت 
فعالیت مي کردند.معصوم بیگي اذعان داشت: ماموران پس از 
شناسایی خودروي این شرور، دستور ایست را صادر کردند که 
متهم با بی توجهي به دستور پلیس شروع به تیراندازي کرد که 
ماموران نیز وارد عمل مي شوند و در یک درگیري مسلحانه 
شرور را به هالکت رسانده و همدستش را نیز مجروح کردند.

این مقام ارشد انتظامي در ادامه افزود: در عملیاتي دیگر که 
در شهرستان لنجان انجام شد یکي از اراذل و واوباش شاخص 
آن منطقه که در نزاع دسته جمعی مسلحانه، ایجاد درگیري، 
قدرت نمایی با سالح سرد، برهم زدن نظم عمومی جامعه و 
حمله به ماموران انتظامي سابقه فعالیت داشت شناسایي ، 

دستگیر و تحویل مقامات قضائي شد.

یک شرور مسلح در نجف آباد 
به هالکت رسید

رئیس کل دادگستری استان ایالم گفت: متهم 
هتاک ایالمی در دادگاه بدوی به 5 سال حبس 

تعزیری محکوم شده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ محمد رزم 
گفت: مجری هتاک به ساحت امام رضا)ع( به 5 سال 
حبس محکوم شد که البته سه سال آن برای 5 سال 

تعلیقی است و دوسال دیگر آن قابل اجرا است.
این مقام قضایــی بیان کرد: این حکم در دادگاه 
بدوی صادر شــده اســت، متهم به رای صادر شده 
اعتراض کرده اســت و لذا پرونده در حال حاضر در 

دادگاه تجدیدنظر استان در حال رسیدگی است.
هشتم اردیبهشت سال جاری محمد رزم رئیس کل 
دادگســتری اســتان ایالم از بازداشت مجری برنامه 
افتتاح ستاد انتخاباتی یکی کاندیدای ریاست جمهوری 
دوازدهــم در ایالم خبــر داد و گفته بود: این فرد که 
اهل شهرســتان ایوان غرب اســت در مراسم افتتاح 
ستاد اســتانی یکی از کاندیدا های ریاست جمهوری 
دوازدهــم در ایالم، نامــه ای را قرائت کرد که حاوی 

توهین به مقدسات بود.

رئیس کل دادگستری ایالم خبر داد

مجری هتاک ایالمی 
به ۵ سال حبس محکوم شد  فرمانده پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان 

گفت: در برخورد یک دســتگاه خودرو پژو حامل 
اتباع بیگانه با یک دستگاه وانت تویوتا در مسیر 
ایرانشهر- راسک در جنوب این استان 6 نفر کشته 

و پنج نفر مجروح شدند.
ســرهنگ یداهلل ستوده در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشت: این حادثه ساعت هفت و 30 دقیقه صبح 
دیروز حدود 30 کیلومتری مســیر ایرانشهر- راسک رخ 
داد.فرمانده پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان ادامه 
داد: علت این حادثه در دست بررسی است.استان سیستان 

و بلوچستان به علت گستردگی راه های ارتباطی دارای 2 
قرارگاه پلیس راه در شمال )زاهدان( و جنوب )ایرانشهر ( 
است.این استان به سبب همجواری با 2 کشور افغانستان و 
پاکستان همواره در معرض معضالتی چون قاچاق انسان، 
قاچاق سوخت و کاال و موادمخدر قرار دارد.افراد سودجو 
و باندهای قاچاق انسان، اتباع بیگانه )افغان و پاکستانی( 
را از راههای سخت گذر و دور از چشم ماموران به داخل 
مرزهای ایران منتقل و ســپس با خودروهای مختلف به 
ویژه ســواری های تندرو و وانت به عمق کشــور انتقال 

می دهند.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی 
از فرآورده های غذایی را که فاقد مجوز بهداشــتی 
بوده یا اقدام به جعل مستندات نموده اند، اعالم کرد.
به گزارش پایگاه خبری ســازمان غــذا و دارو، در این 
اطالعیه، فرآورده های غذایی آبلیمو با نام تجاری گل افشان، 
پنیر سفید لیقوان با نام تجاری خالق پناه، پنیر لیقوان با نام 
تجاری سوپر لیقوان دولجین، لواشک محصول تولیدي پرهام 
ترش با نام تجــاری آي ترش و فروش اینترنتي قهوه سبز 
Green coffee با نام تجاری Slim & health  به دلیل نداشتن 

مجوزهای بهداشتی غیرمجاز اعالم شده است.

همچنین محصوالتی چون شکر با نام تجاری شهدني، 
پنیر لیقوان با نام تجاری لیقوان، ویفر با طعم زنجبیل با نام 
تجاری کریلو CRILLOO، آبنبات ژله اي میوه اي با نام تجاری 
ارس کیوي، عرق چهل گیاه و 27 کاسني با نام تجاری گل 
اندام، قند شکر- حبوبات با نام تجاری سورن، نمک یددار با 
نام تجاری واد، عرق بومادران محصول شرکت احیاي سالمت 
و گز12 درصد رژیمي بدون قند و گــز 28درصدمغز با نام 
تجاری شــرنی به دلیل جعل مستندات مورد نظر اداره کل 
نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشــی و بهداشتی 

سازمان غذا و دارو غیرمجاز شمرده می شوند.

مرگ 6 نفر از اتباع بیگانه در سانحه رانندگی

اعالم اسامی برخی فرآورده های غذایی غیر مجاز


