
دستگیری قاتل
زاهــدان-  خبرنگار کیهان: جانشــین انتظامی  سیســتان و بلوچســتان 
گفــت: با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی متهم به قتل مرد60ســاله در یکی از 

نخلستان های شهر سوران شناسایی و دستگیر شد. 
ســرتیپ احمد طاهری، افزود: مردی ســالخورده بر اثر اصابت چند گلوله 
ســالح کالش از ناحیه شــکم و پای چپ پس از انتقال به بیمارستان به علت 

شدت جراحات وارده فوت کرد.
وی بیان کرد: مقتول در روز حادثه در حال آبیاری نخلستان خود بوده که 
ســه مرد جوان با دو دستگاه موتورسیکلت در حال سرقت خرما مشاهده و این 
افراد با سالح کلت و کالش به سمت مقتول تیراندازی و از محل متواری شدند.
وی تصریــح کرد: پلیس آگاهی محل اختفای متهــم را در یک تعمیرگاه 
خودرو شناســایی و در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه او را دستگیر و در بازرسی 
از محل یک قبضه سالح کالش به همراه مقادیری مهمات مربوطه کشف کرد.

سقوط درخت
همدان-  خبرنگار کیهان: مدیرکل پزشــکی قانونی همدان گفت: مرد ۴۵ 

ساله در شهر همدان به علت سقوط از درخت گردو جان باخت. 
علی احسان صالح، اضافه کرد: فرد مصدوم بی درنگ به مرکز درمانی منتقل 

شد اما پیش از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد. 
دستگیری حفار غیرمجاز

اردبیل-  ایرنا: مســئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی از دستگیری هفت حفار غیرمجاز در این شهرستان خبر داد. 

فرنــام حامد افزود: این افراد هنگام حفاری غیرمجاز در یکی از روســتاها 
توسط نیروی انتظامی  دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

وی اظهار داشت: ادوات حفاری این افراد ضبط شده و پرونده قضایی آنان 
نیز برای صدور احکام الزم در جریان است.

قاچاق سوخت 
همدان-  خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی  نهاوند از کشف سوخت قاچاق 

در این شهرستان خبر داد. 
ســرهنگ شا احمد ســاکی، گفت: عوامل پلیس آگاهی شهرستان پس از 
دریافت اطالعات واصله مبنی بر اینکه یک دســتگاه خودروی کامیون کشنده 
حامل سوخت قاچاق در یکی از مسیر های شهرستان در حال  تردد است، نسبت 

به کنترل مسیر مورد نظر اقدام کردند.
او افزود: عوامل پلیس آگاهی شهرســتان پس از مشاهده خودرو نسبت به 
توقف و بررسی آن اقدام کردند که خودرو مورد نظر حامل ۳۵ هزار لیتر سوخت 

قاچاق مشکوک به گازوییل بود.
فرمانده انتظامی  نهاوند ادامه داد: خودرو به همراه متهم برای سیر مراحل 

قانونی به یگان انتظامی  منتقل شدند.
شکار شکارچی

اردبیل-  ایرنا: سرپرست اداره حفاظت محیط زیست خلخال از دستگیری 
دو شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده این شهرستان خبر داد. 

مهدی کســایی افزود: مأموران اجرایی پاسگاه محیط بانی روستای برندق 
از توابع بخش خورش رستم این شهرســتان هنگام گشت و کنترل در منطقه 
حفاظت شده آق داغ در بخش خورش رستم خلخال این دو شکارچی را هنگام 
اقدام به شــکار غیرمجاز و قاچاق پرندگان وحشی در زیستگاه های این منطقه 

دستگیرکردند.
وی افزود: از متخلفان دســتگیر شده دو قبضه سالح شکاری، ۲۸ فشنگ 

ساچمه زنی، یک الشه کبک و  سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.
انهدام باند سرقت های مسلحانه 

زاهدان-  خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی  سیستان و بلوچستان گفت: با 
تالش تیم های پلیس آگاهی استان باند حرفه ای سرقت های مسلحانه خودرو در 

شهر زاهدان متالشی و 10 فقره سرقت کشف شد. 
ســرتیپ محمد قنبری، افزود: اعضای یک باند حرفه ای سرقت در ساعات 
پایانی شب با شناسایی سوژه های خود در مکان های خلوت در فرصتی مناسب 
آنها را غافلگیر و پس از ضرب شــتم و شــلیک چند تیر کالش با ایجاد رعب و 

وحشت، خودرو و تلفن همراه و دیگر وجوه نقد آنها را سرقت می کردند.
وی عنوان کرد: پلیس آگاهی با به دســت آوردن ســر نخ هایی با کنترل 
نامحســوس متهم سرانجام او را هنگام  تردد با یک دستگاه خودرو در محدوده 

جاده چشمه زیارت زاهدان شناسایی و دستگیر کردند.
کشف  تریاک

بیرجند-  ایرنا: فرمانده انتظامی  خراســان جنوبی از کشف ۴۵0 کیلوگرم 
 تریاک و 1۹0 کیلوگرم حشــیش با هدایت اطالعاتی پلیس استان در عملیات 

مش ترک با مأموران فرماندهی انتظامی  گلستان خبر داد. 
ســرتیپ مجید شــجاع ، اظهار داشــت: مأموران پلیــس امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی  خراســان جنوبی اطالعاتــی دریافت کردند که قاچاقچیان 
موادمخدر قصد دارند محموله ای را با یک ســواری سمند حمل و به شهرهای 
شمالی کشور منتقل کنند که موضوع پیگیری شد و دستگیری سوداگران مرگ 

در دستور کار قرار گرفت.
وی افــزود: مأموران خودرو حامل موادمخــدر را رهگیری و کنترل کردند 
که در محورهای مواصالتی اســتان گلستان شناســایی شد و با اعالم موضوع 

به فرماندهی انتظامی  استان گلستان، خودرو توقیف و راننده آن دستگیر شد.
حمل  تریاک با خودروی سرقتی

اصفهان-  خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی  شهرستان »نجف آباد« از کشف 
 تریاک که توسط یک سواری پژو پارس سرقتی حمل می شد، خبر داد. 

سرهنگ »محمد حسین باباکالنی« اظهار داشت: پلیس »نجف آباد« مطلع 
شد ســوداگران مرگ قصد دارند محموله ای را از شهرستان نجف آباد به تهران 
انتقال دهند که وارد عمل شدند و در این رابطه دو سواری پژو پارس را که یکی 
از آنها راه پاک کن و دیگری حامل محموله بود شناسایی و در داخل شهرستان 

نجف آباد توقیف کردند.
وی با  اشــاره به دستگیری دو سوداگر مرگ، اضافه کرد: در بازرسی از این 

خودرو ۲۴۲ کیلو و ۳00 گرم  تریاک کشف و ضبط شد.
مرگ3 عابر پیاده 

بابل-  خبرنگار کیهان: روابط عمومی اورژانس بابل از تصادف و مرگ ســه 
عابر پیاده در سه سانحه تصادف در این شهرستان خبر داد. 

غالم نیا روشن، گفت: در تصادف اول یک خودرو با عابر پیاده در جاده بابل 
به آمل محدوده علیشاه برخورد و باعث فوت عابر پیاده شد..

او افزود: در سانحه دوم یکدستگاه جرثقیل در محدوده علیشاه بابل با عابر 
پیاده برخورد و موجب مرگ وی شــد. در تصادف سوم یک دستگاه سواری با 
یک خانم ۵۹ ساله برخورد که وی به علت خونریزی جان خود را از دست داد. 
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

پلیس آمریکا از دســتگیری یک مرد 
آمریکایی اهل ایالــت تگزاس خبر داد که 
یــک روز پیش از ازدواجــش برای تأمین 
هزینه حلقه و مراسم عروسی خود به یک 

بانک دستبرد زده بود.
به گزارش ایســنا، »هیث بومپوس« به بانک 

دولتی »سیتیزنز« در »گرووتون« دستبرد زده بود. این مرد ۳6 ساله صندوقدار 
بانک را تهدید کرد و قبل از تقاضای وجه نقد اعالم کرد که اسلحه ای در اختیار 
دارد.  جالب اینجاســت که وی به کارمندان بانک نیــز اعالم کرده بود که در 
حال ازدواج است و برای عروســی اش به پول نیاز دارد.این مرد پس از گرفتن 
پول ها به سمت جاده های جنگلی اطراف بانک فرار کرد. نامزد بومپوس پس از 
آنکه فیلم های دوربین های نظارتی از دزدی او را که توسط پلیس در فیسبوک 
منتشــر شده بود، مشــاهده کرد با او تماس گرفت و در نهایت او را راضی کرد 
تا خود را به پلیس هیوســتون تسلیم کند.هم اکنون بومپوس بازداشت شده و 
در زندان شهرستان »ترینیتی« به سر می برد. به گفته پلیس ، این مرد از زمان 
بازداشــت تا کنون اجازه مالقات نیز نداشته است.  بنا بر گزارش شبکه خبری 

بی بی سی، بومپوس به سرقت مسلحانه محکوم شده است.

 سرقت از بانک 

برای تأمین 

مخارج عروسی !

به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما 
از لندن، آژانس ملی مبــارزه با جرایم در 
بزرگ ترین  اعضــای  کرد:  اعالم  انگلیس 
شــبکه وارد کننده مواد مخدر به انگلیس، 

بازداشت شدند. 
بنا بر اعالم رســانه ها در انگلیس این شبکه 

بین المللی میلیارد ها دالر مواد مخدر را به انگلیس قاچاق کرده است. 1۳ عضو 
این شبکه دیروز در لندن، منچستر، ســنت هلنز )St Helens(، استوک پورت، 

وارینگتون، بولتون، دوزبری و لیدز بازداشت شدند.  
همه این افراد، مرد هســتند وبین ۲۴ تا ۵۹ ســال سن دارند. این افراد از 
اعضای شــبکه گسترده اند که بیش از ۵0 تن هروئین، کوکائین و حشیش را از 
هلند به انگلیس وارد کرده اند. این شبکه به مدت 1۸ ماه و تا اکتبر پارسال، با 
پنهان کردن مواد مخدر در جعبه های بســته های کودکان و آب میوه، این مواد 
را از هلند به انگلیس منتقل می کرد. بنا بر گزارش های رســمی  منتشــر شده 
در انگلیس در دســامبر پارسال بخشــی از مواد مخدر قاچاق این باند، شامل 
۳۵1 کیلوگرم کوکائین، ۹۲ کیلوگرم هروئین، ۲۵0 کیلوگرم کانابیس و 1۸۵0 

کیلوگرم حشیش، با بهای بیش از ۳۸ میلیون پوند کشف و ضبط شد. 
بررســی های بیش تر نشان داد که این شــبکه، از فوریه ۲01۷ میالدی، از 
بنادر گوناگون انگلیس، مواد مخدر را به این کشــور قاچاق و در سراسر کشور 
توزیع کرده است. به نوشته این روزنامه، در آوریل سال جاری میالدی نیز چهار 
مرد و دو زن، از اعضای این شبکه بین المللی مواد مخدر در هلند بازداشت شدند 
که قرار است تحویل انگلیس شــوند. مقامات مسئول گفته اند در سال ۲01۵ 
میالدی نیز بیش از یکصد کیلوگرم هروئین در انگلیس کشف شد و 1۳ نفر از 

اعضای همین باند، به زندان محکوم شدند. 

دستگیری 
بزرگ ترین باند 

مواد مخدِر انگلیس 

یک فروند جنگنده اف ۱۶ آمریکایی در 
جنوب آلمان سقوط کرد.

   بــه گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما از 
برلیــن، یک فرونــد جنگنــده اف 16 آمریکا در 
منطقه »تری یِر« در جنوب آلمان سقوط کرد. این 
جنگنــده آمریکایی در منطقه ای غیرمســکونی 

سقوط کرد و خلبان آن توانست با چتر خود را نجات دهد. به دلیل بنزین خارج 
شده از هواپیما، نیرو های امداد و پلیس در منطقه حضور یافتند.

سقوط 
اف 1۶ آمریکایی 
در جنوب آلمان 

زن 3۰ ساله ای که به قصد خودکشی از 
طبقه ۱3 یک آپارتمان به پایین پریده بود 
با فرود بر ســر یک مرد ۶۹ ساله حادثه ای 

هولناک را رقم زد.
به گــزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، در 
این حادثه کــه در منطقــه کوکرا هند رخ داد ، 
»مامتا هانسراج«۳0 ساله پس از پریدن به پایین روی سر پیرمردی با نام »بالو 
گامیت« فرود آمد و مرگ او را نیز رقم زد. پیرمرد که یک معلم بازنشسته 6۹ 
ساله بود از پیاده روی صبحگاهی به منزل باز می گشت که دچار این حادثه شد. 
در لحظــه پرش این زن، قربانی مرد دقیقاً از مقابل آپارتمان در حال عبور بود. 
ویدئویی که توسط شــاهدان عینی و با تلفن همراه تهیه شده است جسد زن 
جوان و همچنین قربانی مرد را در حالی که در فاصله ای نزدیک از یکدیگر روی 
زمین قرار دارند نشــان می دهد. هنوز انگیزه زن جوان از این اقدام وحشتناک 
مشخص نشده است. پلیس هند به دنبال یافتن انگیزه اصلی زن جوان  است که 

موجب شده او دست به خودکشی بزند.

فرود زن جوان 
از طبقه 1۳ 
بر روی سر 

پیرمرد ! 

در آخریــن روز از هفته ناجا بیــش از یک هزار 
کیلوگرم انواع مواد مخدر غیرقابل استحصال در قم 

امحاء شد.
بــه گزارش خبرگــزاري صدا و ســیماي مرکز قم این 
 میــزان مواد مخدر شــامل حشــیش، هروئین و شیشــه 

است.
فرمانده انتظامي اســتان با بیان اینکه  مواد مخدري که 
امحاء شــد حاصل پنج عملیات گسترده و به دام افتادن ۲۴ 

باند قاچاق موادمخدر بوده اســت گفت: شــش ماه نخست 
امسال میزان کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته ۳۴ 

درصد رشد داشته است.
ســردار آقاخاني افزود: از ابتداي سال تا کنون پنج تن 

انواع مواد مخدر کشف  شده است.
اســتاندار نیز گفت: باید مقابل کســاني که به بزرگ و 
کوچک، خردسال و غیرخردســال رحم نمي کنند و کانون 

خانواده ها را از هم مي پاشانند مقابله کرد.

ششمین جلســه محاکمه گروه »عظام« به اتهام 
قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو برگزار 

شد.
به گزارش میزان، ششــمین جلسه دادگاه رسیدگی به 
اتهام گروه »عظام« به اتهام قاچاق ســازمان یافته و حرفه ای 
قطعات خودرو در شــعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم 
اخاللگران و مفسدین اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی به 

طور علنی برگزار شد.
در این جلســه، متهم حامد خاتمی پور در جایگاه حاضر 

شده و به دفاع از خود پرداخت.
متهم خاتمی پور با بیان اینکه من تنها ترخیص کار شرکت 
بودم و تمام دغدغه ام رضایت مدیران بود، اظهار داشت: من 
متقلب نیستم. ما در گمرک بر اساس قوانین عمل کردیم و 
اگر اشتباهی شده سهوی بود من نه سرمایه گذار و نه شریک 

در خرید و فروش بودم و با حداقل دستمزد کار می کردم.
وی درباره امحای اســناد گروه عظــام افزود: چند بار با 
من تماس گرفتند و گفتنــد مدارک را نگه ندار. در دی ماه 

نامه ای به دســتم رسید که مربوط به مدیران عظام بود، هر 
چه پرس و جو کردم که نامه ها برای چیســت گفتند چیزی 

نیســت تو کارت را بکن. متن نامه از دادسرای شعبه یک در 
مورد بررســی حساب های شرکت بود، آقای روغنی ها به من 

زنگ زد و قسمم داد مدارک ما را نگه ندار.
این متهم با اشــاره به پرداخت رشــوه به دستور سلسله 
مراتب گروه عظام اظهار داشــت: برای اینکه ترخیص کاال را 
انجام دهند، بچه ها مجبور بودند هزینه هایی پرداخت کنند، 

هر هزینه ای می کردیم شرکت پرداخت می کرد.
قاضی صلواتی با  اشــاره به اظهــارات متهم خاتمی پور 
گفت: پرداخت رشوه از طریق اطرافیان شما و دیگران )حسام 
و محمد خاتمی پور، امیــر بختیاری و مرتضی خاکی( انجام 
می شد. حسام خاتمی پور از گمرک غرب و محمد خاتمی پور 
از فرودگاه امام احضار شدند این افراد موضوع رشوه را تأیید 
کردند. متاسفانه تعداد زیادی از پرسنل گمرک آلوده شدند.

در ادامه نماینده دادســتان به طرح پرسش هایی درباره 
نحوه ترخیص غیرقانونی کاال و رشوه های داده شده پرداخت 

و متهم خاتمی پور نیز پاسخ داد.
پس از پایان اظهارات نماینده دادستان، قاضی صلواتی 
ختم جلسه را اعالم کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقبا اعالم 

می شود.

برگزاری ششمین جلسه محاکمه گروه »عظام«

قاضی صلواتی: پرداخت رشوه در گمرک 
به دستور گروه عظام انجام می شد

با  گفت:  پایتخت  عمومــی  امنیت  پلیس  رئیس 
اجرای طرح ناظر یک، بیش از ۶۰ درصد کشف حجاب 

در داخل خودروها کاهش یافته است.
به گــزارش خبرگزاری فارس، همایش آمران به معروف 
و ناهیــان از منکــر صبح دیــروز با حضور حجت االســالم 
والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت 
تهران، ســردار حســین رحیمی فرمانده انتظامی  پایتخت و 
سردار علی ذوالقدر رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ 

در مقر پلیس امنیت عمومی پایتخت برگزار شد.
انهدام سه شبکه سازمان یافته ضدحجاب 

در تهران
به گزارش پایگاه اطالع رســانی پلیس، در این همایش 
رئیس پلیس پایتخت با  اشــاره بــه اقدامات پلیس در حوزه 
عفاف و حجاب، اظهار داشــت: پلیس، باندها و شــبکه های 
ســازمان یافته ای را که تالش می کنند تا حیا را در جامعه از 
بین ببرند مورد بررسی قرار داده و توانسته تمامی این باندها 
را منهدم کند؛ گروه هشت مارس، چهارشنبه سفید و نه به 

حجاب اجباری هم اکنون ریشه کن شده  اند. 
ســردار حسین رحیمی  با تأکید بر این مطلب که ما در 
راســتای مبارزه با بی حجابی و بی عفتی کوتاه نخواهیم آمد، 
گفت: با رویکرد ایجابی و ارشادی در این زمینه کار می کنیم 
و با وجود توهین هایی که به ما می شود مقتدرانه به کار خود 

ادامه خواهیم داد. 
وی به رصد فضای مجازی توسط پلیس امنیت اخالقی 
پرداخت و گفت: ضربات جــدی را به باندهایی که در صدد 

بودند فساد اخالقی را  اشاعه دهند وارد کرده ایم. 
فرمانده انتظامــی  پایتخت ادامــه داد: مأموران پلیس 
راهور باید در طرح ناظر یک با کشــف حجاب برخورد کنند 
همچنین با شــدت با افرادی که شــرب خمر کرده و پشت 

فرمان می نشینند نیز برخورد کنند. 
کاهش ۶۰ درصدی کشف حجاب 

با اجرای »طرح ناظر یک«
همچنیــن ســردار علی ذوالقــدر در ایــن همایش با 
گرامی داشت یاد شهدا و تبریک هفته نیروی انتظامی  اظهار 

داشت: طرح ناظر یک از ابتدای سال جاری با طراحی پلیس 
امنیت و عمومی پلیس ناجا کلید خورد و بر اســاس آن، به 
کســانی که اقدام به کشف حجاب درون خودرو می کردند با 
ارســال پیامک تذکر داده می شــد که در اصل همان امر به 

معروف و نهی از منکر است. 
رئیس پلیس امنیــت عمومی پایتخت تصریح کرد: اگر 
تذکر اثر نداشت فرد احضار و تعهد اخذ می شد؛ اگر تعهد هم 
اثر نداشت بحث ارشادی را  اجرا کرده و در  ادامه برخی افراد 
را حتی به کارشناسان بیرون از مجموعه نیز ارجاع می دادیم. 

وی گفت: تعدادی انگشت شمار که گستاخ بوده و تحت 
هیچ شرایطی تذکر را نپذیرفتند را به دستگاه قضایی معرفی 

کردیم. 
ذوالقدر با بیان اینکه از ابتدای اجرای طرح  ناظر تاکنون 
بیش از 60 درصد کشــف حجــاب در داخل خودرو کاهش 
داشته اســت، خاطرنشان کرد: در گذشته کسانی که کشف 
حجــاب می کردند به پلیس امنیت اخالقی ارجاع  شــده و 

سپس بعد از بازجویی به مقام قضایی معرفی می شدند.

وی گفــت: امــروز ایــن کار انجام  نمی شــود و پس از 
شناسایی متخلفان ابتدا آنها را نهی ازمنکر کرده و با استقرار 
خودروهای مشاوره ای در محل آنها را هدایت می کنیم؛ یعنی 
افراد متخصص در محل متخلفان را ارشاد کرده و در صورت 
هدایت افراد،  آنها مرخــص  و به مقر پلیس امنیت منتقل 
نخواهند شــد؛ اما اگر متخلفان مصر بر تخلف خود باشند به 

مقام  قضایی معرفی می شوند.
فرمانــده پلیس امنیت پایتخت با بیــان اینکه در حال 
حاضــر در 1۲ نقطه تهران این ارشــاد ها صورت می گیرد، 
تصریح کرد: طرح ناظر دو هم اکنون در ســطح شهر تهران 
در مراکز تجاری بزرگ پایتخت در حال اجرایی شدن است 
کــه با اجرای این طرح بین ۲0 تا ۳0 درصد بحث بدحجابی 

و بدپوششی در اماکن کاهش پیدا کرده است.
رئیــس پلیــس امنیت عمومــی پایتخت اعــالم کرد: 
خوشبختانه اجرای  طرح های جدید درگیری و تنش خیابانی 
را کاهش داده و حتی به صفر رسانده است و با زبان و هدایت 

لسانی و غیربرخوردی موضوعات حل و فصل می شوند.

در همایش »آمران به معروف و ناهیان از منکر« اعالم شد

کاهش ۶۰ درصدی کشف حجاب با اجرای »طرح ناظر یک«

امحاء بيش از يک تن انواع مواد مخدر در قم

خط تولیــد جامدات دارویی واحد داروســازی 
بهستان با حضور وزیر بهداشت در ساوه افتتاح شد. 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساوه، سعید نمکی که به 
استان مرکزی و شهرستان ساوه سفر کرده با حضور در واحد 
داروســازی بهســتان، خط تولید جامدات دارویی این واحد 

تولیدی را افتتاح کرد.
این خط تولیدی با ظرفیت ســاالنه ۵00 میلیون قرص 
و کپسول برای بیماران دیابتی، اعصاب و روان و پیوند کلیه 

راه اندازی شده است.
راه اندازی این خط تولیدی با صرف هزینه 600 میلیارد 
ریالی انجام شده که 1۲0 تا 160 نفر  اشتغال مستقیم را به 

همراه دارد.
شــرکت داروســازی بهســان که درحال حاضر یکی 
از شــرکت های زیرمجموعــه هولدینــگ بهفار اســت در 
اردیبهشــت ماه 1۳۸۴ ثبــت و فعالیت خــود را آغاز کرد و 
مأموریت تولیدتحت لیسانس کمپانی های داروسازی معتبر 

جهان را در هولدینگ عهده دار است.
این واحد تولیدی به عنوان بــازوی تولیدکننده دارویی 
گروه بهفار فعالیت خود را از ســال ۸6 بــا واردات گروهی 
از محصوالت شــرکت های معتبــر اروپایی آغــاز کرد و با 
هدف کالن ســاخت کارخانه ای برای تولید تحت لیسانس 
 اشــکال مختلف دارویی، مأموریت خود را تالش برای تولید 
محصوالتی کاماًل مشــابه و باکیفیتــی مطابق با محصوالت 

خارجی می داند.
دستور ویژه وزیر بهداشت 

برای ایجاد »مرکز خدمات جامع سالمت« 
در روستای »چنارمحمودی«

وزیر بهداشــت، طی نامــه ای به معاون بهداشــت این 
وزارتخانه دستور داد که هر چه سریع تر مرکز خدمات جامع 
سالمت در روستای چنار محمودی ایجاد و تیم تخصصی و 

فوق تخصصی در این مرکز مستقر شود.
به گزارش مرکز اطالع رســانی وزارت بهداشت، در نامه 
سعید نمکی خطاب به علیرضا رئیسی آمده است: »اینک که 
با هوشمندی مردم عزیز و تالش بی وقفه مسئولین محترم، 
گروه های ضد انقالب و معاند در ایجاد آشوب به بهانه آلودگی 
تعدادی از هموطنان مان به ویروس HIV ناکام ماندند و ضمن 
تشکر از پیگیری های مســتمر جنابعالی، جناب آقای دکتر 
گویــا و افراد فعال در حدود ۲0 تیم اعزامی در ماه های اخیر 
به استان چهارمحال بختیاری و بررسی های دقیق کارشناسی 
همکاران استانی و ستادی، ضروریست موارد زیر مورد توجه 

قرار گیرد.«
بکارگیری عبارت »روابط نامطلوب« در گفتمان متداول 
سازمانی به هرگونه حرکت و فرآیندی اطالق می شود که با 
اصول، ضوابط و استانداردهای علمی منطبق نباشد. بدیهی 
اســت نامطلوب بودن هرکدام از فرآیندها می تواند در ایجاد 
بیماری نقش آفرینی کند که مصادیــق متعددی دارد؛ این 
تعبیر بــه مراتب متفاوت از این اســت که گروهی با غرض 
و شــیطنت آن را »روابط نامشروع« تفسیر و تعمیم داده و 

موجب تشویش اذهان این عزیزان شده اند.
فعاًل  اولویت ما دریافتن بیماران و مساعدت های فوری 
اســت. الزم است هرچه زودتر با تقویت تیم پزشکی موجود 
در منطقه فرآیند درمان جسمی و روحی این عزیزان تسریع 

و نتیجه گزارش شود.
تامین دارو، تحت پوشــش قــرار دادن موارد غیر بیمه، 
توانبخشی و پوشــش امدادی بدون وقفه باید انجام پذیرد. 
بدیهی اســت کلیه موارد تشخیصی و درمانی تا انتها رایگان 

خواهد بود.
جهت ایجاد مرکز خدمات جامع سالمت در روستا هرچه 
زودتر اقدام و تیم تخصصی و فوق تخصصی در مرکز مذکور و 
همچنین در مرکز مشاوره شهرستان لردگان مستقر و نتیجه 

روزانه اعالم شود.«

خط تولید جامدات دارویی 
با حضور وزیر بهداشت در ساوه افتتاح شد

رئیس  کالنتری ۱33 شــهرزیبا از آتش ســوزی 
مرگبار در یک ساختمان مســکونی در غرب تهران 
خبر داد و گفت: در این حادثه سه دستگاه خودروی 

سواری و ساختمان مذکور دچار خسارات شدید شد.
به گزارش تســنیم، سرهنگ ســرافراز احمدی با اعالم 
خبر آتش ســوزی مرگبار در یک ســاختمان مســکونی در 
غــرب پایتخت، درباره جزئیات ایــن خبر اظهار کرد: حدود 
ســاعت 1۴ روز سه شــنبه خبری مبنی بر آتش سوزی یک 
ساختمان مسکونی به آدرس خیابان فردوس غرب، خیابان 
شــقایق جنوبی از طریق پلیس 110 بــه مأموران کالنتری 

1۳۳ شهرزیبا اعالم شد.
احمدی ادامه داد: مأموران کالنتری 1۳۳ شــهرزیبا با 
دریافت این خبر به ســرعت به محل حادثه اعزام شدند و با 
حضور در محل مشاهده کردند یک ساختمان مسکونی دچار 

آتش سوزی گسترده شده است.
وی با  اشــاره به حضور مأموران آتش نشــانی و اطفای 
حریق، افــزود: مأموران در حین اطفای حریق با در بســته 
واحد مســکونی در طبقه دوم این ساختمان روبه رو شده که 
پس از شکســتن در و ورود به منزل با جسد سوخته مردی 

جوان مواجه شدند.
این مقــام انتظامی تصریح کرد: پــس از اطفای کامل 
حریق تیم های تشــخیص هویت آگاهی نیز به محل حادثه 

اعزام شده و بررسی های خود را آغاز کردند.
رئیس  کالنتری 1۳۳ شهرزیبا متذکر شد: بررسی اولیه 
نشان داد متوفی مردی ۳۹ ساله بوده که به همراه همسر و 

دو فرزندش در منزل مذکور سکونت داشته است.
احمدی یادآور شــد: همســایگان متوفی در تحقیقات 
عنوان داشــتند که متوفی از مدتی قبل با همسر و خانواده 
همســرش دچــار اختالفاتی بوده اســت؛ همچنین یکی از 
همســایگان در تحقیقات به مأمــوران اعالم کرد که متوفی 
در حین آتش سوزی با شنیدن صدای انفجار از پارکینگ به 

سرعت به بیرون از منزل رفته است.
وی افزود: در این آتش سوزی سه دستگاه خودرو شامل 
یک دســتگاه رانا، یک دســتگاه هایما و یک دستگاه هیوندا 
آوانته آسیب دیدند و همچنین خسارات زیادی به ساختمان 

مسکونی وارد شد.
این مقــام انتظامی از تحقیقات بیشــتر در این پرونده 
خبر داد و گفت: بر روی دیوار ســاختمان و مقابل در واحد 
مسکونی متوفی یک جمله با اسپری خطاب به اقوام همسر 

متوفی نوشته شده که حکایت از اختالف بین آنها داشت.
رئیس  کالنتری 1۳۳ شــهرزیبا متذکر شــد: در نهایت 
جسد متوفی برای تحقیقات بیشــتر با دستور مقام قضایی 
برای تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت 

و بررسی ها درباره این پرونده ادامه دارد.

مدیرکل دفتر تأمین مســکن و امور مهندســی 
ســاختمان کمیته امداد از پیشرفت ۴۲ درصدی در 
تعمیر مســکن مددجویان سیل زده خبر داد و گفت: 
تعمیر ۶۲۰۰ واحد مسکونی خسارت دیده از سیل به 

اتمام رسیده است.
به گــزارش پایگاه خبری کمیته امداد، ابراهیم بازیان با 
بیان اینکه سیل فروردین  ماه امسال به حدود ۲۵ هزار منزل 
مددجویان امداد خســارت وارد کرد، افزود: بر اساس اعالم 
قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده، منازل جامعه مددجویان 
امداد در 1۸ اســتان از ســیل فروردین ماه دچار تخریب یا 
آسیب شد.بازیان ادامه داد: خانواده های تحت حمایت کمیته 
امداد در اســتان های خوزستان، گلستان، لرستان و خراسان 
شمالی بیشترین فراوانی را در منازل آسیب دیده مددجویان 
داشــتند.وی با  اشاره به روند بازســازی واحدهای مسکونی 
مددجویان در مناطق ســیل زده، خاطرنشــان کرد: تاکنون 
حدود هفت هزار واحد مســکونی شهری و روستایی، پروانه 
ســاختمانی اخذ کرده اند و 1۲ هزار واحد هم عقد قرارداد با 
بانک انجام داده اند.این مسئول کمیته امداد با بیان اینکه کار 
تعمیر منازل مددجویان تاکنون ۴۲ درصد پیشرفت داشته 
اســت، تأکید کــرد: در حال حاضر تعمیــرات 6۲00 واحد 
مسکونی مددجویان سیل زده به اتمام رسیده و ۸ هزار واحد 

دیگر نیز تا اواخر آبان ماه به اتمام می رسد.
بازیــان با  اشــاره به پیشــرفت 1۴ درصدی ســاخت 
واحدهای مســکونی تخریب شــده، گفت: از 10 هزار واحد 
نیازمند احداث، عملیات ســاخت ۵ هزار واحد شــروع شده 
و بر اســاس برنامه ریزی انجام شــده، تا پایان سال تمامی 
واحدهای احداثی تحویل مددجویان می شود.مدیرکل دفتر 
تأمین مسکن و امور مهندسی ســاختمان کمیته امداد در 
مورد تاخیر پیش آمده در ساخت و تعمیر واحدهای مسکونی 
مددجویان ســیل زده اظهــار کرد: به دلیل عدم اســتقبال 
مددجویان از تســهیالت پرداختی مصوب دولت در شــبکه 
بانکــی، تعمیر و احداث مددجویان با تاخیراتی مواجه شــد 
اما با تدابیر کمیته امداد و تخصیص ســرانه مکمل بالعوض 
به مددجویان ســیل زده، این چالش حل شده و کار ساخت 
و تعمیر منازل با سرعت در حال انجام است.وی خاطرنشان 
کرد: کمیته امداد برای ســرعت عمل در ساخت واحدهای 
خسارت دیده، ســرانه  1۵ میلیون تومانی در قالب کمک به 
احداث واحدهای شهری و سرانه بالعوض 10 میلیون تومانی 

برای احداث واحدهای روستایی پیش بینی کرده است.

ســازمان  مردمی  مشــارکتهای  دفتر  مدیرکل 
بهزیستی گفت: از اجرای پویش مشق مهر ، مبلغ ۱۸ 
میلیارد تومان برای تهیه بسته های نوشت افزار برای 
دانش آموزان تحت پوشــش بهزیستی و پشت نوبت 

جمع آوری شده است.
محمدعلی رســتمیان در گفت وگو با تســنیم، با اشاره 
به پایان پویش» مشــق مهر« که از 1۲ شــهریور آغاز شده 
بود، اظهار داشــت: در زمان اجرای طرح ، 1۸ میلیارد تومان 
جمع آوری شد که از این رقم مبلغ ۷ میلیارد تومان از سوی 
کمک مستقیم خیرین، 11 میلیارد تومان از سوی جمعیت 
هالل احمر و سایر بخش ها به این طرح اختصاص یافته است.
وی گفــت: با این مبلغ بیش از 1۵6 هزار بســته برای 
دانش آموزان تحت پوشــش سازمان بهزیستی و افراد پشت 
نوبت تهیه شده اســت که ارزش ریالی هر بسته 1۲0 هزار 

تومان تخمین زده می شود.
رســتمیان گفت: برای نخســتین بار است که از سوی 
سازمان بهزیستی بسته های نوشــت افزاری به دانش آموزان 
تحت پوشــش این ســازمان از محل مشــارکتهای مردمی 
تهیه شده اســت و بنا داریم در آینده نیز چنین طرح هایی 
را با مشارکت خیرین و موسسات انجام دهیم. مدیرکل دفتر 
مشــارکتهای مردمی سازمان بهزیستی افزود: هم اکنون در 
حال طراحی پویش جدیدی برای جلب مشارکتهای مردمی 
برای تهیه و خرید جهیزیه مددجویان تحت پوشش هستیم 

که در این زمینه نیز بزودی پویش راه اندازی خواهد شد.

اعضای باندی که در پوشــش مامور اداره اماکن 
پلیس و به بهانه فک پلمب از برخی اصناف اســتان 

البرز اخاذی می کردند، دستگیر شدند. 
سرهنگ عباس  شاهی  سرپرست پلیس امنیت عمومی 
استان البرز در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت:  در پی دریافت 
گــزارش های متعدد مبنی بر این که افرادی با معرفی خود 
به عنوان مامور اماکن اقدام به اخاذی از متصدیان واحد های 
صنفی در شهر کرج می کنند، بررسی و پیگیری موضوع در 

دستور کار پلیس امنیت عمومی استان البرز قرار گرفت.
ماموران پلیس در بررســی های اولیــه یکی از اعضای 
باند را در منطقه باغســتان کرج شناسایی و در یک عملیات 

غافلگیرانه دستگیر و به اداره اماکن منتقل کردند.
متهم در بازجویی مامــوران به جعل عنوان و اخاذی از 
۲0 واحد صنفی  شامل رســتوران ها، فروشگاه های داخل 
مراکز تجاری که برای آن ها بر اساس حکم قاضی اخطاریه 

پلمب صادر شده بود، اعتراف کرد.
این فرد با همدستی ۲ نفر دیگر با معرفی خود به عنوان 
مامور اداره اماکن پلیس از طعمه های خود بین سه تا هفت 

میلیون تومان وجه دریافت می کردند.
ســرهنگ شــاهی گفت: با تالش ماموران سایر اعضای 
باند که با معرفی خود به عنــوان کارمند اتاق اصناف عالوه 
برتصرف زمین های مشــکل دار و یا در پوشش مامور پلیس 
اماکــن از  واحدهای صنفی که تحت هــر عنوانی اخطاریه 

پلمب دریافت می کردند را شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: در بازرســی از منزل متهمان یک دســتگاه 
لپ تاپ، کیس رایانه و تعدادی اوراق و مدارک جعلی کشف 
شده و متهمان برای شناسایی سایر جرایم در اختیار پلیس 

امنیت عمومی استان البرز قرار دارند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: 
بارندگی های شدید و رگباری ۱۱ روز اخیر در این استان منجر به فوت سه 

نفر از شهروندان شهرستان های دلگان، سرباز و کنارک شد. 
عبدالرحمن شهنوازی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: بارندگی های رگباری و 
شدید از سوم تا 1۴ مهر مناطق مرکزی و جنوب سیستان و بلوچستان را فرا گرفت 
به طوری که برای نخســتین بار بعد از چندین سال بیشترین بارندگی مهر با 1۲۵ 

میلی متر از توابع سرباز گزارش شد.
وی ادامــه داد: بر اثــر بارندگی های این مدت عالوه بر بسته شــدن برخی از 
مسیرهای ارتباطی در جنوب سیستان و بلوچستان،منازل شماری از مردم منطقه 
دچار آبگرفتگی شــد به طوریکه 6۷۹ نفر سیل زده توسط نیروهای هالل احمر در 

چادر اسکان اضطراری داده شدند.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری سیســتان و بلوچستان گفت: این 
بارندگی ها با وجود خوشحالی اهالی منطقه، سبب فوت یکی از شهروندان دلگانی به 
دلیل برخورد صاعقه، فوت یک نفر در کنارک به دلیل واژگونی قایق صیادی و فوت 

یک پسر بچه هشت ساله در حین رد شدن از رودخانه محلی شد.
وی افزود: هم اینک تیم های کارشناســی ستاد بحران سیستان و بلوچستان در 
شهرستان های خاش، میرجاوه، سراوان، سیب و سوران، مهرستان، ایرانشهر، فنوج، 

قصرقند، کنارک و چابهار درحال برآورد خسارت هستند.
شهنوازی تاکید کرد: سیالب این مدت بیشترین خسارت را به بخش کشاورزی 

و راه سیستان و بلوچستان وارد کرد.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار شهرستان 
ویژه ایرانشهر گفت: سه شرور و سارق سابقه دار در درگیری با 

نیروی انتظامی در این شهرستان به هالکت رسیدند. 
ابوذر کوثری در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: این سارقان با سرقت 
مسلحانه خودروها باعث ناامنی و رعب و وحشت در ایرانشهر شده بودند 

که دیروز در درگیری با نیروی انتظامی به هالکت رسیدند. 

وی تصریح کرد: این سارقان شرور و مسلح روز دوشنبه یک دستگاه 
خودرو را از محله زیبا شهر ایرانشهر به سرقت برده بودند و روز سه شنبه 
نیــز یک خودرو دیگر را در جاده ابتر ســرقت کردند که با هوشــیاری 
نیروی انتظامی شناســایی که در تعقیب و گریز با ماموران و درگیری 
مســلحانه هر سه نفر کشته شدند. فرماندار ایرانشهر گفت: از این افراد 

شرور دو قبضه سالح کالشینکف نیز کشف و ضبط شد.

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران با  اشاره به اتمام 
قــرارداد فعلی بیمه تکمیلی درمان ایثارگــران در ابتدای آبان ماه، گفت: 
به دلیل کمبود، زمان قرارداد فعلی بیمه با شرکت بیمه دی تا ابتدای آذرماه 
تمدید شده اســت تا ایثارگران برای دریافت خدمات درمانی دچار مشکل 

نشوند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بنیاد شهید و امور ایثارگران، عبدالرضا عباسپور 
روز گذشته در همایش مدیران کل استانی و معاونین این بنیاد، حوزه درمان را یکی 
از مهم ترین بخش های خدماتی بنیاد دانست و گفت: اصلی ترین خدمت درمانی بنیاد 
بیمه تکمیلی است که در واقع در قاعده هرم سالمت ایثارگران قرار دارد و دولت و به 
تبع آن بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف به پرداخت هزینه های درمانی ایثارگران 
هستند که این کار از طریق بیمه های تکمیلی درمانی انجام می شود. وی با  اشاره به 
اتمــام قرارداد فعلی بیمه تکمیلی درمان ایثارگران در ابتدای آبان ماه گفت: مناقصه 
برای انتخاب شــرکت بیمه گر در حال برگزاری است و تا چند هفته آینده نتیجه آن 
اعالم می شود و به دلیل کمبود زمان، قرارداد فعلی بیمه با شرکت بیمه دی به مدت 
یک ماه تا ابتدای آذرماه تمدید شده است تا ایثارگران برای دریافت خدمات درمانی 
دچار مشکل نشوند.معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه 
به صورت روزانه بیش از 6۷ هزار خدمت درمانی به ایثارگران ارائه می شود، افزود: این 
رقم در ســال حدود ۲۴ میلیون مورد است و علی رغم تمام مشکالت اعتباری هیچ 
کاری متوقف نشده است.عباسپور با  اشاره به معوقه ۲ هزار و ۳00 میلیارد تومانی به 
بیمه دی گفت: در تالش هســتیم تا این معوقات را تأمین کنیم. مشکل اصلی عدم 
تامین اعتبار اســت که ضرورت دارد ســازمان برنامه و بودجه با توجه به حساسیت 
درمــان ایثارگران و لزوم تامین اعتبار آن هرچه ســریع تر بودجه ای که طبق قانون 

تخصیص یافته تلقی شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران تخصیص دهد.

مرگ مرموز مرد جوان 
پس از آتش سوزی 

يک ساختمان

دستگيری اخاذان مامورنما 
در البرز

تعمير6200 واحد مسکونی 
خسارت ديده از سيل 

توسط کميته امداد تاکنون

کمک ۱۸ ميليارد تومانی خيرين
 به دانش آموزان تحت پوشش بهزيستی

3 نفر در بارندگی های سیستان و بلوچستان 
جان باختند

سه سارق مسلح به هالکت رسيدند

تمديد قرارداد بيمه درمان تکميلی ايثارگران 
تا ابتدای آذرماه


