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مسمومیت با قارچ
زنجــان – خبرنگار کیهان : رئیس مرکــز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشــکی استان زنجان از مسموم شــدن 18 نفر در شهرستان ماه  نشان به 

واسطه مصرف قارچ سمی خبر داد.
اصغر جعفری گفت: متاســفانه این مسمومیت باعث شده است که حال 

برخی از این افراد وخیم باشد.
وی ادامه داد: حاد بودن وضعیت برخی از مســموم  شدگان باعث شده 
است تا این افراد که دچار مشکل شدید گوارشی و کبدی شده اند، به مراکز 

درمانی تهران و شیراز منتقل شوند.
تصادف مرگبار

زنجان – فارس : رئیس پلیس راه استان زنجان از وقوع تصادف فوتی در 
محور زنجان ـ بیجار خبر داد.

علی اصغر شیرمحمدی افزود: راننده و سرنشین خودروی پراید و همچنین 
سرنشین خودروی وانت پیکان جان خود را در این تصادف از دست داده اند.
وی ادامه داد: راننده خودروی وانت که مقصر وقوع تصادف بود، به دلیل 

شدت جراحات وارده در کما است.
جعل اسکناس

کــرج- ایرنا : فرمانــده انتظامی کرج از دســتگیری جاعــل حرفه ای 
اسکناس های 100 هزار ریالی خبرداد. 

سرهنگ حسنعلی فیروزخواه افزود: ماموران با هماهنگی مقام قضایی وارد 
منزل نامبرده شــده و در بازرسی از آنجا تعداد 9 بسته 100 تایی اسکناس 
جعلــی 100 هــزار ریالی به مبلغ 90 میلیون ریــال و یک کیلو و 50 گرم 
هروئین و شیشه و تعداد شش دستگاه ترازو دیجیتال که جهت وزن کردن 

مواد استفاده می شد، کشف کردند.
واژگونی مینی بوس

ارومیه – خبرگزاری صدا و ســیما : بر اثر واژگونی یک دســتگاه مینی 
بوس در محور ارومیه به زیوه یک نفر کشته شد و هفت نفر مجروح شدند.

در این سانحه که در کیلومتر 13 جاده بند در محور ارومیه به زیوه رخ 
داد، یک دســتگاه مینی بوس حامل 20 مســافر واژگون و بر اثر آن یکی از 

سرنشینان کشته شد.
در این سانحه هفت نفر از مسافران نیز مصدوم شدند.

پلیس علت حادثه را بی احتیاطی راننده مینی بوس و تخطی از سرعت 
مطمئنه عنوان کرد.

تصادف زنجیره ای
شــهرکرد – ایســنا : مســئول روابط عمومی اورژانس 115 چهارمحال 
وبختیــاری گفت: تصادف زنجیره ای در محــور بروجن - لردگان 9 مصدوم 

بر جای گذاشت.
محسن ابراهیمی افزود: در این حادثه هشت خودرو سواری و دو تریلر با 

یکدیگر برخورد کردند و 9 نفر مصدوم شدند.
وی خاطرنشــان کرد: در این خصوص چهار دستگاه آمبوالنس به محل 
اعزام شده و هفت مصدوم را به بیمارستان بروجن منتقل کردند که دو نفر از 

آنان حال وخیم داشته و بقیه به صورت سرپایی درمان شدند.
دستگیری قاتل

زاهدان – باشگاه خبرنگاران جوان : رئیس پلیس آگاهی استان سیستان 
وبلوچســتان از شناسایی و دســتگیری قاتل فراری بعد از 18 سال از وقوع 

جرم در زاهدان خبر داد. 
ســرهنگ ابراهیم مالشاهی  گفت: در پی قتل مسلحانه مردی ۴5 ساله 
در خرداد ماه ســال ۷9 در زاهدان و متواری شدن قاتل از محل وقوع جرم، 
دســتگیری قاتل به صورت ویژه در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی این 

فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: با تحقیقات و بررسی های انجام شده و اشراف اطالعاتی کاراگاهان 
پلیس، قاتل که با جعل مدارک برای خود و خانواده اش توانسته بود در استان 
تهران مخفی شــود با هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه 

در یکی از مناطق استان تهران دستگیر و فرار 18 ساله وی پایان یافت.
قاچاق الستیک

ســرویس شهرستانها : رئیس پلیس آگاهی استان یزد از کشف الستیک 
قاچاق کامیون در این استان خبر داد. 

ســرهنگ محمدرضا حناساب ، گفت : ماموران در بازرسی از این تریلی 
کانتینردار، 252 حلقه الســتیک کامیون فاقــد هرگونه مدارک گمرکی را 

کشف کردند.
وی بــا بیان اینکه کارشناســان ارزش این محمولــه را 5 میلیارد ریال 
بــرآورد کردند، افزود: در این خصوص یک متهم نیز دســتگیر و به مراجع 

قضائی معرفی شد.
درگیری منجر به قتل

گــرگان – فارس : فرمانده انتظامی گنبد کاووس گفت : مرد جوانی که 
قصد ســرقت گوســفند از یک خانه را داشت صاحب خانه که قصد مقاومت 

داشت را به قتل رساند.
محمود علی فر افزود : ماموران پاسگاه در مسیر مردی را مشاهده کردند 
که چاقو آغشــته به خون در دست داشته و در حال فرار است که بالفاصله 
این فرد دستگیر شــد.او در بازجویی های اولیه اعتراف کرد که قصد سرقت 

گوسفندان مقتول را داشته و با مقاومت وی او را به قتل رسانده است.
وی اضافه کرد : فرد مجروح که توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شده 

بود به دلیل شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست داد.
برداشت های غیر مجاز بانکی

مشهد – ایلنا : فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: اعضای باند هفت 
نفره برداشــت غیر مجاز از حساب بانکی شــهروندان )فیشینگ( درمشهد 

دستگیر شدند.
سرتیپ قادر کریمی افزود : کارشناسان پلیس فتا پس از بررسی به ابعاد 
گســترده ای از کالهبرداری های متعددی در شهرهای تهران ، کرج ، مهریز 
یزد ، ابهرو شهرســتان طبس که توســط زنجیره ای از افراد ایجاد شده بود،  

دست یافتند.
کریمی عنوان کرد : در همه برداشت های غیر مجاز که از افراد در شهرهای 
مختلف انجام شــده بود ، متهم با کالهبــرداری و ایجاد درگاه جعلی و با در 
اختیار داشتن اطالعات حساب بانکی این افراد، حساب آنان را خالی کرده بود.

سرقت احشام
تایباد – خبرگزاری صدا و سیما : فرمانده انتظامی تایباد گفت: یک گروه 

سه نفره سارق احشام درتایباد دستگیر شدند.
سرهنگ حسن ناگهانی افزود : در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در 
دشت کاریز بخش مرکزی تایباد و یک فقره سرقت از طریق بیهوش کردن 
چوپان در مه والت پلیس آگاهی با برقراری گشتهای محسوس و نامحسوس 

سارقان را شناسایی و اقدام به دستگیری آنان کرد. 
وی گفت: از این متهمان 69 راس گوسفند سرقتی به ارزش 350 میلیون 

ریال کشف شد. 
انفجار منزل مسکونی

نیشــابور – باشــگاه خبرنگاران جوان : مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی نیشــابور گفت: انفجار گاز در نیشابور، چهار مجروح بر جای 

گذاشت. 
ســیدمهدی حسینی گفت: شــدت انفجار به حدی بود که پنجره های 
آهنی این ســاختمان به حیاط و پشت بام منازل اطراف پرتاب شد و شیشه 
منازل اطراف شکست ودو خودروی سواری اطراف محل حادثه آسیب دید.

بازداشت قاچاقچی 
سرویس شهرستانها : فرمانده انتظامی استان اصفهان از توقیف همزمان 

سه محموله الستیک خارجی خودرو به ارزش 10 میلیارد ریال خبر داد. 
سرهنگ سهراب قرقاني گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید »رئیسیان« 
شهرســتان »سمیرم« حین کنترل خودروهای عبوری، سه دستگاه کامیون 
کشنده حامل کانتین را که همزمان وارد ایستگاه شدند، برای بازرسی متوقف 
کردند که در بازرســی از آنها تعداد سه هزار و 500 حلقه الستیک خارجی 

فاقد مدارک گمرکی را کشف کردند.
وی افزود: در این رابطه سه متهم بازداشت شدند.

روی  رانندگی  با  روسیه  رئیس جمهور 
به روسیه  یک کامیون، پل عظیم کریمه 
را افتتاح کرد و گفت: مطمئن است مردم 

عاشق این پل خواهند شد.
به گــزارش روزنامــه ایندیپندنت، این پل 

در حالــی افتتاح شــد کــه نگرانی هایــی درباره حمله از ســوی 
ناسیونالیست های افراطی اوکراین وجود داشت.

والدیمیر پوتین در مراســم افتتاح این پل اعالم کرد که ساخت 
چنین پلی رویای تزار و رهبران شوروی سابق از جمله جوزف استالین 

بوده که اکنون تحت ریاست وی افتتاح می شود.
وی همچنین با یک کامیون روی پل کریمه رانندگی کرد.

این پل عظیم به طول 19 کیلومتر است که جنوب روسیه را به 
شبه جزیره کریمه متصل می کند.

این پل که به پل »کریمه« معروف است، نه تنها در روسیه بلکه 
در اروپا طوالنی ترین پل است.

این پل طویل با هزینه 228 میلیارد روبل معادل 3.69 میلیارد 
دالر ساخته شده و سازه ای جدید است که منطقه »کراسنودار« در 
جنوب روسیه را به شهر کرچ در کریمه متصل می کند و میان دریای 

سیاه و دریای آزوف واقع شده است.
دولت اوکراین این پروژه را تقبیح کرده و گفته است که این سازه 
محیط زیســت منطقه را تخریب می کند و کشتی های بزرگ دیگر 

نمی توانند از بنادر خود در دریای آزوف عبور کنند.
تحریم هــای اتحادیه اروپا و آمریکا علیــه افرادی که این پل را 
ساخته اند، اعمال شده است و یکی از این افراد “آرکادی روتنبرگ”، 
 تاجر و دوســت نزدیک والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه

 است.
الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در سال 201۴ باعث شد تا 
دولت های غربی و کی یف به شدت به انتقاد از دولت مسکو بپردازند 

و روسیه را در معرض تحریم های خود قرار دهند.
در حال حاضر دسترســی به شــبه جزیره کریمه برای ساکنان 
جنوبی روســیه تقریبا دشوار است و بهترین راه دسترسی به آن از 

طریق هوایی است.
پیشنهاد ساخت چنین پلی برای دسترسی به شبه جزیره کریمه 
در دوران نیکوالس دوم، آخرین تزار روس و پیش از جنگ اول جهانی 

مطرح شد اما با شروع جنگ ساخت آن متوقف گردید.
والدیمیر پوتین سوار بر یک کامیون تولید کمپانی روسی »کاماز« 
مقاومــت این پل را همراه با کاروانی از کامیون های دیگر محک زد. 
وی هنگام سوار شدن بر کامیون برای آغاز آزمایش مقاومت پل، به 

زبان روسی گفت: بزن بریم!

انگلیس  از ســایت های خبری  یکی 
گزارش داد که دو راهبه پس از آنکه ۶۵ 
کودک تحت سرپرستی خود را شکنجه 

کرده اند، دستگیر شدند.
به گزارش تابناک، ســوزاندن دست و فرو 

بردن سر در دستشویی از جمله این شکنجه ها بوده است. این اتفاق 
در شهر پاپایان استان کاوکا در کلمبیا رخ داده است. مدیر مدرسه 
»سانتا کالرا ریبیرث« و دوستش پس از تحقیقات پلیس دستگیر 
شدند. همسایه ها پس از شنیدن صدای جیغ و فریاد بچه ها پلیس 

را در جریان گذاشتند.
کارآگاهان دریافتند کودکان تحت نگهداری از انواع شکنجه های 
روحی و جسمی رنج می بردند تا جایی که آنجا را یک جهنم واقعی 
توصیف کردند. ســوزاندن دســت،قیچی کردن موهای بچه ها به 
عنوان تنبیه و قرار دادن ســر در دستشویی از جمله شکنجه های 

این راهبه های خشن بوده است.

رئیس ســتاد بازســازی مناطق زلزله زده 
بازسازی 32  و  کرمانشاه گفت: عملیات تعمیر 
هزار واحد آسیب دیده در مناطق زلزله زده استان 

به پایان رسید. 
رضــا خواجــه ای در گفت وگو بــا ایرنــا افزود: 
عملیات بازســازی  ۴۴هزار و ۷00 واحد مســکونی 
 آســیب دیده زلزله آبان 96 نیز شــروع شــده است.

وی از پایان آواربرداری 23 هزار و 300 واحد آســیب 
دیده نیز خبر داد و گفت :عملیات آواربرداری و پی کنی 
واحدهای تخریبی بر عهده بنیاد مسکن بوده که این 

 مهم هر روز با ســرعت بیشــتری در حال اجراست. 
وی اضافه کرد: با توجه به روند آواربرداری و تســریع 
در امور ساخت و ســاز در مناطق زلزله زده، تاکنون 
آرماتوربندی بیش از 11 هزار واحد انجام شده و کار بتن 
 ریزی و فنداسیون 10 هزار واحد نیز پایان یافته است.

وی اظهار داشــت: کار اسکلت بندی هفت هزار واحد 
و سقف چینی سه هزار و ۷00 واحد مسکونی آسیب 
دیده نیز در مناطق زلزله زده انجام شــده و چهار هزار 
 واحد مسکونی نیز به مرحله دیوارچینی رسیده است.
وی گفت: در مجموع 88 هزار واحد آســیب دیده در 

مناطق زلزله زده به بانک های عامل معرفی شده اند که 
از ایــن تعداد 58 هزار واحد بــا بانک ها عقد قرارداد 
 بســته و مابقی هم در مرحله عقد قرارداد هســتند.

رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه اظهار 
داشت: هشت تن سیمان رایگان و میلگرد با قیمت پایین تر 
 از نرخ بازار در اختیار واحدهای تخریبی قرار داده می شود.
خواجــه ای گفت: بخشــنامه ای به تمــام بانک های 
عامــل مبنی بــر پرداخت تســهیالت معیشــتی به 
ابــالغ نیــز  زلزلــه زده  مناطــق   مســتاجران 

 شده است.

بازسازی 32 هزار واحد زلزله زده پایان یافت
رئیس ســازمان بازرسی کل کشور از اهتمام 
تمامی حقوق های  بررسی  برای  بازرسی  سازمان 

دولتی خبر داد.
ناصر ســراج در خصوص نظارت ســازمان بازرسی 
بر حقوق های دولتی به مهر گفت: قرار بود سامانه ای برای 
بررسی حقوق های دولتی تشکیل شود تا سازمان بازرسی 

بتواند به کار نظارت خود با دقت بیشتری ادامه دهد.
ســراج افزود: وظیفه تشــکیل این سامانه بر عهده 
دولت است و قرار بود دولت این سامانه را تشکیل دهد 
که تاکنون اقدامی انجام نداده است. به آقای نوبخت هم 
این مسئله بیان شده که ایشان در پاسخ اعالم کرد که 
پیگیر هستیم و این سامانه را تشکیل می دهیم اما تاکنون 
این مهم رخ نداده اســت.وی ادامه داد: طبق قانون قرار 
است اطالعات حقوق ها از سال 88 به بعد در آن سامانه 
ثبت شــود تا بر اساس آن سامانه، سازمان بازرسی کل 
کشــور و دیوان محاسبات، حقوق ها را بررسی و نسبت 

به شناسایی تخلفات اقدام کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
دولت به وظیفه خود درباره 

تشکیل سامانه بررسی 
حقوق ها عمل نکرده است

مراسم ابالغ حکم شهردار تهران در وزارت 
کشور برگزار شد.

به گزارش مهر، مراسم ابالغ حکم سید محمدعلی 
افشانی، شهردار تهران توسط عبدالرضا رحمانی فضلی، 
وزیر کشور ظهر دیروز با حضور رئیس و اعضای شورای 

اسالمی شهر تهران برگزار شد.

 مراســم تحلیف و ادای سوگند شــهردار تهران 
یکشــنبه هفته آینده در صحن علنی شورای اسالمی 

شهر تهران برگزار خواهد شد.
محمدعلی افشــانی روز یکشــنبه با رای اعضای 
شورای اسالمی شهر تهران جانشین محمدعلی نجفی 

شهردار مستعفی تهران شد.

مراسم ابالغ حکم شهردار تهران برگزار شد

مقامــات هند اعــالم کردند: یک 
کالج هندی پــس از اینکه به منظور 
بریدن  به  اقــدام  تقلب  از  جلوگیری 
آســتین  لباس دختران شرکت کننده 
در آزمون پرســتاری کرد، از برگزاری 

آزمون ها محروم شد.
به گزارش ایســنا، یک ویدیو کــه در تلویزیون هند پخش 
شــده نشــان می دهد کارکنان این کالج پیش از فرســتادن 
 داوطلبان به محل برگزاری امتحان، آستین های آنها را با قیچی

 و تیغ بریده اند.
این ویدیو که نشــان می دهد زنان و دختران شرکت کننده 
بسیاری با آستین های بریده در برابر دیدگان ده ها پلیس امنیتی 
در ایالت بیهار به سمت محل برگزاری امتحان می روند، منجر 
به اعتراضات بسیاری در محل های برگزاری امتحانات و شکایات 

بسیار در رسانه های اجتماعی شده است.
مامــور آموزش منطقه ای با بیان اینکه این کالج از برگزاری 
امتحانات محروم شــده است، گفت: اگرچه بریدن آستین های 
متقاضیان برای محافظت از خودشان بوده، اما تحقیقات برای 

شناسایی فرد مسئول این عمل در حال انجام است.
به گزارش گاردین، گزارش های تقلب در مدارس، کالج ها و 
دانشکده های این ایالت شرقی هند به طور مکرر دریافت می شود. 
به طوری که در ماه فوریه نزدیک به 1000 دانشــجو به دلیل 
تقلب در آزمون های کالج در ایالت بیهار توسط دولت این ایالت 

از دانشگاه ها اخراج شدند.
همچنین در فوریه سال 2016، دانشجوهای نظامی منطقه 
مظفرپور برای آزمون کتبی استخدامی مجبور شدند تنها با لباس 
زیر در آزمون حضور یابند تا از تقلب آنها جلوگیری شود. در حال 
حاضر مقامات پوشیدن کفش در آزمون ها را برای جلوگیری از 

بردن تقلب به جلسه امتحان ممنوع کرده اند!

متروی کــرج- صادقیه چهارشــنبه 2۶ 
اردیبهشت در مسیر خود چند بار متوقف و با 
اختالل در حرکت مواجه شد و مسافران به ناچار 

از این قطار پیاده شدند. 
به گفته برخی کارمنــدان این خط مترو، تجمع 
چنــد نفر بر روی ریل این مســیر، دلیل این اختالل 

بوده اما مدیــر روابط عمومی شــرکت مترو با بیان 
اینکه قطار بعدی که مســافر داشته، به دلیل ازدحام 
مســافران قطار قبلی نتوانســته از ایســتگاه خارج 
شود، گفته است: مســافران اجازه نمی دادند درهای 
 مترو بسته شــود و در حرکت قطارها اختالل ایجاد

 کردند.

اختالل در متروی کرج - صادقیه

در سال جاری ارائه ۴۰ هزار مجوز طرح ترافیک 
در دستور کار سازمان ترافیک شهرداری تهران 
قرار گرفته است، در حالی که تا سال گذشته ۵۵ 
تا ۶۰ هزار مجوز طرح ترافیک در اختیار متقاضیان 

قرار می گرفت.
 مدیر واحد صدور آرم ســازمان ترافیک شهرداری 
تهران با اعالم این خبر در گفت وگویی تلویزیونی افزود: 
افرادی که خواستار تردد در محدوده طرح ترافیک هستند 
همچون سال های گذشته باید اقدام به دریافت مجوز طرح 
کنند؛ منتهی شرایط اخذ مجوز در سال جاری به نسبت 

سال گذشته تغییراتی داشته است.
مصطفی قنبرنژاد افزود: در سال گذشته سهمیه بگیران 
طــرح ترافیک با انجــام مراحل ثبت نــام و اخذ مجوز 
می توانســتند آزادانه در هر ســاعتی از روز در محدوده 
تردد کنند و مابقی افراد ناچار به دریافت مجوز روزانه به 
مبلغ ۴0 هزار تومان بودند. بر همین مبنا برای رفع این 
تبعیض کلیه افراد خواستار طرح ترافیک روزانه و ساالنه 

در یک گروه قرار گرفتند.
وی ادامه داد: در ســال جــاری ارائه ۴0 هزار مجوز 
طرح ترافیک در دســتور کار سازمان ترافیک شهرداری 
تهران قرار گرفته اســت در حالی که در ســال گذشته 
55 تا 60 هزار مجوز طرح ترافیک در اختیار متقاضیان 
قرار می گرفت.مدیر واحد صدور آرم ســازمان ترافیک 
شــهرداری تهران با بیان اینکه در سال جاری نیز مجوز 
طرح ترافیک ساالنه در اختیار سهمیه بگیران دستگاه ها 
برحسب نیاز قرار گرفته است، تشریح کرد: تنها تفاوت 
مجوز های ســهمیه ای طرح ترافیک ساالنه با عادی در 
این است که ســهمیه بگیران ملزم به ثبت نام روزانه در 
سامانه برای تردد در محدوده نیستند و به صرف اینکه 
زیر مجموعه یک دســتگاه دولتی هستند، می توانند با 
شارژ حساب شهروندی خود در ساعات مختلف روز در 
محدوده تردد داشــته باشند.وی ابراز داشت: تعرفه های 
تــردد در محدوده طرح ترافیــک برای کلیه متقاضیان 
ســهمیه بگیر و عادی یکسان اســت و فقط گروه های 
خــاص از قبیل جانبازان، خبرنــگاران و بیماران خاص 
 از تخفیف 90 درصدی هزینــه تردد در محدوده طرح

 برخوردارند.

ارائه مجوز طرح ترافیک 
ساالنه به سهمیه بگیران 

وزیربهداشت، برخی اخبار مبنی بر خروج 
دارو از لیســت کاالهای اساســی کشور را 

تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا، ســید حسن هاشمی دیروز 
در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره برخی اخبار 
مبنی بر خروج دارو از لیســت کاالهای اساســی، 
گفت: اخبار منتشر شده در این باره شایعه است و 
نباید به آنها توجه شــود، ما هیچ تصمیم جدیدی 
 جدا از آنچه که در یکی دوسال گذشته اتفاق افتاده

 نداریم.
هاشــمی با تاکید بر اینکه برنامه ای نیز برای 
خروج دارو از لیست کاالهای اساسی نداریم، افزود: 
مردم مطمئن باشــند فعــال مهم ترین کار وزارت 
بهداشت توجه به دارو، تجهیزات پزشکی و مراقبت 

از افزایش قیمت در این زمینه است.
وی دربــاره وضعیت داروهــای بیماری های 
خاص از جمله تاالســمی بــا تاکید بر اینکه هیچ 
جای نگرانی در این باره وجود ندارد، خاطرنشــان 
کرد: در این زمینه دارو به اندازه کافی وجود دارد. 
ما نیز در وزارت بهداشــت در حال رصد وضعیت 
 هســتیم و بیماران نگرانی در این زمینه نداشته

 باشند. همچنین معاون اجتماعی وزارت بهداشت 
با انجمن بیماری های خاص دائما جلســه دارد و 
اگــر موضوعی در این زمینه مطرح باشــد، حتما 

بررسی می شود.
وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر 
بازگشت تحریم های آمریکا در حوزه دارو با تاکید بر 
اینکه تحریم های آمریکا نمی تواند برای ما مشکلی 
ایجاد کند، گفت: اگر به شرایط قبل باز گردیم یعنی 
تحریم های سازمان ملل باز گردد، حتما این موضوع 
می تواند مشکالتی برای ما ایجاد کند، با این وجود 
باید آمادگی داشته باشیم که اگر آن شرایط اتفاق 
افتاد حداقل در بخش غذا، دارو و تجهیزات پزشکی 
مشکلی برای مردم پیش نیاید، در حال حاضر در 

حال برنامه ریزی در این زمینه هستیم.
هاشــمی در پاسخ به پرسشــی درباره ایجاد 
مشکل برای بیماران تاالسمی به دلیل استفاده از 
داروی بی کیفیت تاالسمی طی یک سال گذشته، 
با رد این موضوع، اظهارداشت: اگر ادعایی در این 
 زمینه مطرح می شــود باید مدارک اثبات آن نیز

 ارائه شود.

وزیر بهداشت:
خروج دارو از لیست 

کاالهای اساسی کشور 
صحت ندارد

رئیس پلیس پایتخت گفت: ۹۰۹ ســارق،  
مالخر، قاچاقچی کاال و خرده فروش مواد مخدر 

در اجرای طرح رعد ۱۱ دستگیر شدند.
به گزارش فارس، ســردار حســین رحیمی در 
حاشــیه اجرای طرح رعد 11 در جمع خبرنگاران 
اظهار داشــت: با برنامه ریزی مفصل و کار اطالعاتی 
مأموران 11 ســرکالنتری و 85 کالنتری و پاسگاه 
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، طرح رعد 11 برای 
برخورد و مبارزه با سارقان، مالخران، قاچاقچیان مواد 
مخدر، خرده فروشــان و قاچاقچیان کاال به مرحله 

اجرا درآمد.
رحیمی افزود: در این راســتا 235 حکم قضایی 
برای ورود به مخفیگاه سارقان، قاچاقچیان، مالخران 
و خرده فروشان اخذ و 5۴۴ سارق و مالخر دستگیر 
شدند؛ ۴5 باند سارقان نیز شناسایی و متالشی شد. 
وی با  اشــاره به کشف 325 دســتگاه خودرو، 
موتورســیکلت و دوچرخــه مســروقه، گفت:  622 
پرونده برای سارقان، قاچاقچیان و مالخران تشکیل 
شد، همچنین 1۷2 سارق تلفن همراه، 1۴8 سارق 
سیستم پخش خودرو، 198 سارق باندهای خودرو 
و 190 ســارق الستیک و... در این طرح شناسایی و 

دستگیر شدند.
رئیس پلیس پایتخت ارزش ریالی اموال مسروقه 

مکشوفه را بیش از ۴۷ میلیارد ریال عنوان کرد. 
ســردار رحیمی ادامــه داد: در این مرحله 320 

خرده فــروش مواد مخــدر نیز از ســطح کوچه ها، 
خیابان ها و پارک ها جمع آوری شده و 23 کیلو و 9۴0 

گرم مواد مخدر از آنها کشف و ضبط شد.
به گفته وی، در این طرح ۴5 قاچاقچی کاال که 
به قاچاق دارو، پارچه، مشروبات الکلی،  لوازم خودرو، 
لوازم پزشــکی، لوازم ورزشــی و دخانیات مبادرت 
می ورزیدند نیز دستگیر شدند که ارزش ریالی اموال 

قاچاق مکشوفه بالغ بر سه میلیارد تومان است.
رئیس پلیس پایتخت با  اشاره به کشف یک قبضه 
کلت کمری، یک قبضه کلت شکاری، 6 قبضه سالح 
ســرد و ۷5 هزار انواع و اقســام سی دی غیرمجاز و 
ضدفرهنگی، خاطرنشــان کــرد: ارزش ریالی کل 
کاالهای مکشوفه در طرح رعد 11 حدود 8 میلیارد 

تومان است.
پاکسازی نقاط آلوده ادامه دارد

رحیمی با اعالم اینکه بحث پاکسازی نقاط آلوده 
در دستورکار پلیس است، گفت: بیش از 20 روز است 
که پلیس پاتوق معتادان و خرده فروشان در مناطقی 
همچون شوش، هرندی و مولوی را به هم زده است.
وی ادامه داد: در عملیات شوش،  هرندی و مولوی 
1665 نفر که اغلب معتاد متجاهر بودند جمع آوری 
و ۴22 خرده فروش مواد مخدر نیز دســتگیر شدند. 
در پاکســازی محدوده بهشــت زهرا و خالزیر هم 
300 نفر معتاد جمع آوری و افراد مالخر را دستگیر 
کردیم. همچنیــن در اطراف بهشــت زهرا حدود 

200 الی 300 چادر مســتقر بود که اعمال خالف 
قانــون انجام می دادند، این مناطق نیز در طرح روز 
سه شنبه پاکسازی شــد و بالغ بر 300 نفر در این 
مناطق دســتگیر شدند.رئیس پلیس تهران بزرگ با 
بیان اینکه پاکسازی مناطقی مانند شوش، مولوی و 
هرندی بســیار حائز اهمیت بود، گفت: در جلسه ای 
که با شــهرداری تهران داشتیم مقرر شد تعدادی از 
این خانه ها که به پاتوق معتادان تبدیل شــده بود و 
گاهی در آنها بیش از 120 نفر مشغول مصرف مواد 
مخدر بودند تخریب شده و همچنین زمان بازپروری 
معتادان بیشــتر و به 6 ماه افزایش پیدا کرد.سردار 
رحیمی افزود: ما این طــرح را در تمام نقاط آلوده 
تهران ادامه داده و در دره فرحزاد و خاک سفید نیز 
اجرا خواهیم کرد.به گفته وی، مردم می توانند با 100 
خطی که به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی 
است موارد موردنظر خود را از طریق شماره 110 به 

پلیس اطالع دهند.
کاهش یک ساعته طرح ترافیک در ماه رمضان

رئیس پلیس تهران گفت: از روز شنبه تا پایان ماه 
مبارک رمضان زمان اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد 
با یک ساعت کاهش از 19 به 18 تغییر پیدا می کند. 
این کاهش یک ســاعته به منظــور خرید و رفت و 
آمدهای مردم با توجه به زمان افطار تعبیه شده است.

برخورد پلیس با روزه خواری در مأل عام
رحیمی درخصوص ســاعت فعالیت واحدهای 

صنفــی و مراکــز پذیرایی و پزنــده در ماه رمضان 
هم گفت: این واحدهــا از اذان صبح تا اذان مغرب 
مجاز به فعالیت نمی باشــند و اغذیه فروشــی های 
دارای پروانه کســب با رعایت شــرایط فقط مجاز 
 ارائه بــه ســاندویچ های ســرد بسته بندی شــده 

هستند.
وی عنوان کرد: کلیه واحدهای صنفی پذیرایی 
از اذان مغرب تا اذان صبح می توانند فعالیت داشته 
باشند و یک ساعت قبل از اذان مغرب نیز می توانند 

با رعایت شعائر اقدام به فعالیت کنند.
رئیس پلیــس تهران درخصوص فعالیت هتل ها، 
مهمان پذیرها و واحدهای اقامتی اظهار داشت: این 
واحدها صرفاً مجاز به ارائه ســرویس در داخل اتاق 
به مســافران خود هســتند و نباید به افراد رهگذر 
سرویس ارائه دهند.متصدیان سالن  های پذیرایی در 
پایانه های مسافری و راه آهن نیز می توانند در طول 
روز خدمت ارائه دهند؛ البته باید محل پذیرایی خود 
را کاماًل اســتتار کنند تا حرمت ماه مبارک رمضان 
شکســته نشــود. رحیمی با بیان اینکه کسانی که 
تظاهر بــه روزه خواری کنند پلیس با جدیت با آنها 
برخورد می کند،گفت: ما انتظار داریم مردم شئونات 

ماه مبارک رمضان را رعایت کنند.
 وی درخصوص فعالیت سینماها خاطرنشان کرد: 
به جز شب های لیالی قدر، سینماها از افطار تا سحر 

با رعایت قوانین مجاز به فعالیت هستند.

توضیحات سردار رحیمی درباره فعالیت واحدهای اقامتی و پذیرایی در ماه رمضان

۹۰۰ سارق، قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر در پایتخت دستگیر شدند

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: آزادی ۱3 
هزار زندانی بدهکار و جرائم غیرعمد کشور ۱۰ 

هزار میلیارد ریال منابع مالی نیاز دارد. 
اسداهلل جوالیی در نشست با مدیرکل و مددکاران 
زندان های استان مرکزی در خمین، افزود: چک بی محل، 
مهریه، دیه حوادث رانندگی و دیه های کارگاهی بیشترین 
 علل بدهی زندانیان غیرعمد کشور را شامل می شود.
وی اظهارکــرد: در مــدت فعالیــت ســتاد دیــه 
کشــور تاکنــون 113 هــزار و 6۴۴ زندانی بدهکار 
اســت.  آزاد شــده  در ســطح کشــور   غیرعمــد 
مدیرعامل ستاد دیه کشور خاطرنشان کرد: 10 هزار و 

6۷9 زندانی بدهکار جرایم غیرعمد با بدهی 9 هزار و 600 
 میلیارد ریال پارسال توسط ستاد دیه کشور آزاد شدند. 
جوالیی ادامه داد: ۴0 درصد این مبالغ بدهی زندانیان با چانه 
 زنی و تالش نمایندگان ستاد مشمول بخشش شده است. 
مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرد: این ستاد به عنوان 
سیاستگذار و ناظر بر نمایندگی های استانی توانست بعد 
از 10 سال کار کارشناسی نواقص قانون بیمه شخص 
ثالث را با حضور حقوق دانان کشــور اصالح کند و در 
 کمیســیون اقتصادی به تصویب نمایندگان برساند. 
جوالیــی تصریــح کرد: براســاس این قانــون دیگر 
هیــچ راننــده ای بــه علــت بدهــکاری در زندان 

 نمی مانــد مگر اینکه خودروی آن ســرقتی باشــد. 
وی ادامه داد: اگر این قانون تصویب نمی شد بیش از 200 
 هزار راننده با جرایم غیرعمد باید در زندان ها می ماندند. 
مدیرعامل ستاد دیه کشور اقدام مهم دیگر این ستاد 
را اصــالح قانون چک دانســت و تصریــح کرد: پس 
از کار کارشناســی در کمیســیون حقوقی مجلس و 
مشورت با برترین حقوق دانان کشور در اواخر اسفند 
پارســال مصوبات اصالحی این قانون به صحن برده 
شــد و درصورت تصویب دریافت دســته چک تنها 
 با اعتبار ســنجی فــرد متقاضی میســر خواهد بود. 
جوالیی در خصوص زندانیان بدهکار مهریه گفت: بعد 

از سه ســال پیگیری برای آزادی مددجویان زندانی 
 مهریه، مجلس بدهکاری تا 110 سکه را تصویب کرد. 
جوالیــی اظهار کــرد: دو هزار و 500 نفر در ســال 
گذشــته به علــت مهریــه زندانی بودند و امســال 
هــم بیــش از این تعداد بــه دلیل نداشــتن تمکن 
مالــی در پرداخــت مهریــه در زنــدان بــه ســر

  می برند. 
وی علت دیه های کارگاهی را مربوط به ناامن نصب 

کردن داربست ها و افتادن مقنی ها در چاه بیان 
کرد و ادامه داد: باید برای کاهش حوادث کارگاهی 

راهکارهای جدید ارائه شود.

آزادی زندانیان بدهکار 1۰ هزار میلیارد ریال نیاز دارد


