
اندیمشک لرزید 
اندیمشــک – باشــگاه خبرنگاران جوان : مدیرکل مدیریت بحران استان 

خوزستان ازوقوع زلزله در اندیمشک خبر داد. 
کیامرث حاجی زاده ، گفت: این زمین لرزه با قدرت 4/5 ریشتر در ساعت 

11 و 50 دقیقه روز جمعه در اندیمشک رخ داد که خسارتی نداشت.
او افزود: به منظور پیشــگیری از هر گونه حادثه احتمالی به دستگاه های 

امدادی و عملیاتی استان خوزستان اعالم آماده باش شده است.
کشف انواع کاالی قاچاق 

یزد – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی اســتان یزد از توقیف دو دستگاه 
اتوبوس حامل کاالی قاچاق به ارزش یک میلیارد و 400 میلیون ریال خبر داد.
ســرتیپ محمدرضا میر حیدری، گفت: مأموران ایســت و بازرسی شهید 
مدنــی مهریز حین کنتــرل خودروهای عبوری دو دســتگاه اتوبوس را جهت 

بازرسی متوقف کردند.
وی افزود: در بازرســی از اتوبوس ها تعداد دو هزار و 115 قلم انواع کاالی 
قاچاق شــامل لوازم خانگی، پوشــاک، کفش و انواع پارچه کشف و دو متهم را 

دستگیر کردند.
کارشناســان ارزش کاالهای مکشوفه قاچاق را یک میلیارد و 400 میلیون 

ریال اعالم کرده اند.
رفع تصرف از اراضی ملی

رشــت – خبرنگار کیهان : فرمانده نیروي انتظامي آستانه اشــرفیه از رفع 
تصرف 25 هزار مترمربع از اراضي ملي در ســاحل بندرکیاشهر به ارزش 150 

میلیارد ریال خبر داد.
سرهنگ حمید محمدي نسب اظهار داشت: مأموران آگاهي این فرماندهي 
در پي اطالع از تصرف اراضي ملي در یکي از روستاهاي ساحلي بخش کیاشهر 
آستانه اشــرفیه ، موضوع را بررســي و به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعي 
اســتان از مکان مورد نظر بازدید بعمل آوردند که طي آن مشخص شد فردي 
با تهیه مدارک جعلي 25 هزار مترمربع از اراضي ملي را تصرف و آن را بوسیله 

سیم خاردار و فنس محصور کرده است.
وي ارزش زمین هاي تصرف شده را 150 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: 
متهم 56 ساله پس از دستگیري با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به 

مقام قضایي تحویل داده شد.
کشف مواد مخدر

هندیجان – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی هندیجان اظهار کرد: با تالش 
و پیگیری شبانه روزی ماموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی امامزاده عبداهلل 
شهرستان هندیجان یک دستگاه خودروی سمند حامل مواد مخدر شناسایی و 

در عملیاتی غافلگیرانه آن را متوقف کردند. 
سرهنگ نصیر ابدالی فرد افزود : در بازرسی از خودروی توقیفی 102کیلو و 

۸00 گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف شد.
وی اضافه کرد: در این رابطه دو قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و با تشکیل 

پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.
تصادف مرگبار 

تبریز – خبرنگار کیهان : در دو فقره تصادف در دو منطقه شهرستان تبریز 
11 نفر کشته و زخمی شدند.

در تصادف اول که بین ســه خودروی ســواری در منطقه اسپیران بوقوع 
پیوست سه نفر در دم فوت و شش نفر مجروح شدند.

همچنین در تصادف دیگری که در آزادراه کســایی بین دو تریلی رخ داد 
راننده هر دو تریلی مجروح که توسط عوامل امداد به بیمارستان منتقل شدند.

نزاع خونین
همدان – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی شهرســتان همدان از نزاع دو 
نوجوان 16 ســاله همدانی خبر داد و گفت: در این درگیری یکی از طرفین با 

ضربات چاقو  به قتل رسید.
ســرهنگ جمشــید باقری با بیان اینکه مجروح با اورژانس به بیمارستان 
منتقل شــد اما پس از مدتی به علت شــدت جراحات جان خود را از دســت 
داد عنوان کرد: پس از بررسی های به عمل آمده متهم در مخفیگاهش شناسایی 
و دســتگیر شد. وی بروز اختالفات قبلی را علت این حادثه عنوان کرد و گفت: 
متهم با دستور مقام قضایی روانه بازداشتگاه شد و این پرونده همچنان در حال 

بررسی است.
قاچاق دارو

ســاری – خبرنگار کیهان: رئیس کل دادگستری مازندران از کشف و ضبط 
12 میلیارد تومان داروی قاچاق و کمیاب در شهرستان جویبار خبر داد. 

حجت االسالم محمد صادق اکبری گفت: در بازرسی از یک واحد آپارتمان 
دو طبقه مسکونی اقالم زیادی داروهای کمیاب و بعضا تاریخ مصرف گذشته با 

حجم خارج از عرف کشف و ضبط شد.
وی تاکید کرد: این داروها بدون هیچگونه مجوزی در شــرایط نامناســب 

نگهداری شده و تعداد زیادی از این داروها، قاچاق و کمیاب بوده است.
مسمومیت 12 نفر

کرمان – باشگاه خبرنگاران جوان : رئیس اورژانس کرمان از مسمومیت 12 
نفر با گاز مونوکسید کربن در دهستان گوغر بافت خبر داد. 

محمد صابری ، گفت: 12 نفر در دهستان گوغر از توابع بافت در ساعت 4 
و 41 دقیقه بامداد روز جمعه 10 آبان ماه به علت استفاده آتش در فضای بسته 

)بخاری هیزمی( دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدند.
او بیان کرد: یک نفر از مسمومین در محل حادثه درمان سرپایی و 11 نفر 
بعد از انجام اقدامات درمانی با حال عمومی مساعد به بیمارستان خاتم االنبیاء 

بافت منتقل شدند.

صفحه 10
 شنبه 11 آبان 1۳۹۸ 
۴ ربیع االول 1۴۴1 -شماره ۲۲۳1۹

حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

سال گذشــته ۹1۰ مورد عمل مجرمانه 
ضد مسلمانان و مساجد در آلمان به وقوع 

پیوسته است.
بــه گــزارش خبرگــزاری صدا و ســیما،  
نژادپرســتی زخمــی کهنه و گویــی میراثی از 
هیتلر اســت که در جامعه آلمــان باقی مانده و 
بیشــتر دامن مهاجران، پناهجویان و به خصوص 

مسلمانان را می گیرد. بر اســاس یک آمار رسمی و ثبت شده در سال گذشته 
۹10 مورد عمل مجرمانه ضد مســلمانان و مساجد در آلمان به وقوع پیوسته 
اســت، این غیر از اهانت ها، خشــونت ها و بی حرمتی های بیانی و عملی است 
که راســتگرایان افراطی ضد مســلمانان مرتکب می شوند و در جایی هم ثبت 
نمی شــود. به گفته وزیر کشور آلمان، از میان راستگرایان 12 هزار و ۷00 نفر 

دسترسی به سالح دارند و خطری بالقوه برای این کشور است.

آلمان ها
 و بحران 

»نژادپرستی«

الیحه منــع همراهی مادران محجبه در 
گردش های مدارس به تصویب سنای فرانسه 

رسید.
نمایندگان سنای فرانسه روز سه شنبه گذشته 
الیحه ای را به تصویب رســاندند که مادران دارای 
حجــاب را از همراهــی فرزندانشــان در برخــی 

فعالیت های بیرونی مدارس منع می کند.
به گزارش یورونیوز، این الیحه توسط گروهی از نمایندگان حزب راستگرای 
جمهوری خواهان که اکثریت را در ســنا در اختیار دارند ارائه شد و با 16۳ رای 

موافق در مقابل 114 رای مخالف و 40 رای ممتنع به تصویب رسید.
بر اســاس این قانون، مادران دانش آموزان در مدارس دولتی فرانســه تنها 
در صورتی می توانند فرزندان خود را در فعالیت های جانبی خارج از موسســات 
آموزشــی همراهی کنند که هیچگونه نشانه مذهبی از جمله پوشش حجاب به 
همراه نداشته باشند. بحث ها درخصوص این الیحه و داشتن حجاب در نهادهای 
دولتی و حکومتی از مدت ها پیش در رسانه های فرانسوی مطرح بود اما با اتفاقی 
که اخیرا بــرای مادر محجبه یک دانش آموز در شــورای منطقه ای »بورگونی- 
فرانش-کنته« روی داد، رویکردی جنجالی به خود گرفت و با واکنش های زیادی 
همراه شــد. اتفاق زمانی روی داد که »ژولیــن ادول«، عضو دفتر مرکزی حزب 
راستگرای افراطی »اجتماع ملی« از مادر محجبه یک دانش آموز که فرزندش را 
در گردش جمعی خارج از مدرســه برای بازدید از شورای منطقه ای »بورگونی-
فرانش-کنته« همراه می کرد، خواست که برای ورود به سالن حجاب از سر بردارد.

این رفتار عضو دفتر اجتماع ملی ســپس با واکنش دیگر نمایندگان حزب 
روبه رو شد که در همراهی با وی سالن را ترک و از آنچه »تحریک اسالمگرایی« 
خوانده شده ابراز انزجار کردند. شخصیت های فرهنگی، اجتماعی و هنری فرانسه 
در نامه ای که به امضای ۹0 نفر رسیده این حرکت را که تصاویر ویدیویی آن در 
شبکه های اجتماعی منتشر و واکنش گسترده کاربران را به همراه داشته مصداق 
بارز »نفرت« و »خشــونت بی ســابقه« توصیف کرده اند. ژان میشل بالنکه، وزیر 
آموزش ملی فرانسه نیز در تازه ترین اظهارات خود ضمن ابراز مخالفت با این الیحه 
تصریح کرده است که چنین اقدامی گام گذاشتن به جلو بیش از حد الزم است 
و چنین قانونی به جهت ماهیت و پیام مبهمی که برای خانواده ها به همراه دارد، 

نمی تواند مثبت و سازنده تلقی شود.

ممنوعیت  همراهی 
»مادران محجبه«

 با فرزندان!

مقامات پاکستان از کشته شدن دستکم 
۶۴ نفــر در حادثه آتش ســوزی یک قطار 
مسافربری در استان شرقی »پنجاب« خبر 

دادند.
به گزارش ایســنا، حادثه آتش سوزی زمانی 
رخ داد که برخی از مســافران قطار اقدام به آماده 
کردن صبحانه با اجاق گازهایی بودند که بر خالف قوانین قطار به همراه داشتند.
در این حادثه که در نزدیکی شــهر »لیاقت پور« استان پنجاب رخ داد، سه 
واگن قطار دچار حریق شــد و شــدت حادثه نیز در حدی بود که بسیاری از 
مصدومان حادثه به رغم نجات از آتش اما در شرایط جسمی وخیم قرار دارند و 

احتمال افزایش تلفات وجود دارد.
این آتش سوزی به حدی گسترده بود که ارتش پاکستان نیز نیروهای خود 

را برای شرکت در عملیات اطفای حریق به محل حادثه اعزام کرد.

۶۴ کشته 
در حریِق قطار 

مسافربری

درخواست پلیس از شهرداری تهران 
برای کاهش زمان اجرای طرح ترافیک

تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی )فشرده( 
خرید، نصب و راه اندازی 5۴۸ دستگاه کنتور هوشمند آب 

و ۴01 دستگاه کنتور هوشمند برق
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خرید، نصب و راه اندازی 548 دستگاه کنتور هوشمند آب 
و 401 دستگاه کنتور هوشمند برق به شماره 2098001010000077 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت ارزیابی کیفی 
فشرده )چهار پاکت( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شروع زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/8/8
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز یک شنبه مورخ 1398/8/19

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 1398/9/6
زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 14 بعدازظهر روز شنبه مورخ 1398/9/9

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس تهران- فرودگاه 
مهرآباد- خیابان معراج- ساختمان شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران- اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات- اداره قراردادها. 

تلفن: 021-61022481
اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

م الف 2610

رئیس پلیــس راهور تهران بــزرگ گفت: عدم 
ممنوعیت مطلق تــردد در منطقه کاهش آلودگی و 
کاهش زمان طــرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی از 
عمده مسائل مطرح شده پلیس راهور درخصوص طرح 

ترافیک پایتخت است.
ســردار محمدرضا مهمانــدار در گفت وگو بــا فارس، 
درخصوص آخرین وضعیت طــرح ترافیک پایتخت با توجه 
به اعتــراض پلیس راهور به برخی مفاد آن، اظهار داشــت: 
حلقه دوم طرح ترافیک پایتخت هم اکنون در حال اجراست؛ 
منتظر هســتیم که شورای حمل ونقل و ترافیک شهر تهران 
برگزار شود تا درخصوص نظرات کارشناسی پلیس صحبت 

شده و تصمیم گیری انجام شود. 
مهماندار درخصوص عمده  اشکاالتی که پلیس به طرح 
ترافیک وارد دانســته اســت، گفت: اولین خواســته پلیس 
کاهــش زمان اجرای طرح ترافیــک و طرح کاهش آلودگی 
اســت؛ با توجه به آنکه در نیمه دوم ســال بوده و هوا زودتر 
تاریک می شود تعداد زیادی از افراد و شهروندان برای خرید 
مایحتاج به معابر مراجعه می کنند؛ تعدادی نیز درصددند تا 
با تاریک شــدن هوا زودتر به منزل برسند؛ برای اینکه بتوان 
فشــار را از معابر پیرامونی برداشت و مردم سریع تر کارهای 
خود را انجام داده و به منزل برســند به نظر می رسد که باید 
زمان اجرای طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی کاهش یابد. 

وی افزود: علت عمده بعدی بحث ممنوعیتی اســت که 
این محدوده دارد؛ بر طبق قانون وقتی که شــورای ترافیک 
تصویب می کند که این محدوده ممنوع اســت فقط تا یک 
سقفی شهرداری می تواند ظرفیتی را برای کارهای ضروری 
اختصــاص داده و اجازه تردد دهــد ولی در حال حاضر این 

محدوده سقف ندارد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: به نظر می رسد 
باید یک سقف مشــخصی را برای محدوده کاهش آ لودگی 
مشخص کرد؛ درست مثل محدوده طرح ترافیک که ورود به 
محدوده طــرح ترافیک اصلی ممنوع بوده و فقط 10۳ هزار 
مجوز سالیانه واگذار می شود که 40 هزار مجوز روزانه است؛ 

نهایتا باید از این روش اســتفاده کرد و ممنوعیت را به طور 
مطلق اجرا کرد در حالــی که هم اکنون ممنوعیت مطلقی 

وجود ندارد. 
وی افزود: هم اکنون رانندگان می توانند هفته ای یک و 
نیم روز به صورت رایگان وارد محدوده کاهش آ لودگی شده و 
باقی روزهای هفته را خریداری کرده و تردد کنند و این دیگر 
معنای ممنوعیت ندارد؛ چرا که اگر بخواهیم بر اساس ماده 
1۸ قانون رســیدگی به تخلفات عمل کنیم، باید محدودیت 
و ممنوعیت اعمال شــود و فقط باید برای کارهای ضروری 
سقفی تعیین شود که این سقف هم اینک تشکیل و تعیین 

نشده است.

تهران  شهرداری  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
گفت: در شــهر تهران امکان وقوع سیل وجود ندارد 

و تنها شاهد آبگرفتگی خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا کرمی  با  اشاره به 
اینکه کارشناسان، تغییر اقلیم در دنیا را پیش بینی کرده اند، 
اظهار داشت: پیش بینی ها به این سمت می رود که به دلیل 
تغییر اقلیم، شاهد بارش باران باشیم، این در حالی است که 
در شهری همانند تهران، طراحی شهری مبتنی بر پیش بینی 

بارش نبوده و بر اساس محیط خشک انجام شده است.
کرمی  با  اشاره به اینکه امسال شاهد بارش باران ناگهانی 
با سرعت زیاد در شــهر تهران بودیم، افزود: در حال حاضر، 
حجم آب باران تغییر نکرده، اما ســرعت بارش باران بیشتر 
شده است و آبی که در گذشته در مدت طوالنی در کانال ها 

جمع می شــد امســال در مدت زمان نیم ساعت به کانال ها 
سرریز می شود.

وی با  اشــاره بــه اقدامات شــهرداری بــرای الیروبی 
کانال های اصلی و فرعی توضیح داد: در این زمینه شهرداری 
تمام همت و توان خود را در همه بخش ها به کار گرفته است 
تا با الیروبی های انجام شده، آمادگی کافی برای بارش باران 
داشته باشیم؛ در برخی از نقاط نیز البته مشکالتی وجود دارد 

که برای رفع آنها اقدام می کنیم.
رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران با  اشاره 
به اینکه در چند نقطه تهران طی روز های گذشته مشکالتی 
به وجود آمد، گفت: این موارد شناسایی شده است و در حال 
رفع مشکالت هســتیم تا به زودی نقایص احتمالی برطرف 

شود.

کرمی  در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال وقوع سیل 
در پایتخت وجود دارد یا خیر اظهارداشــت: در بســیاری از 
شــهر های کشور امکان وقوع ســیل وجود دارد، اما در شهر 
تهران چنین امکانی وجود ندارد زیرا آب های ناشــی از باران 
در شمال تهران جمع می شود و وارد کانال های اصلی خواهد 

شد و ورودی در واقع به این کانال ها سرریز می شود.
وی با  اشاره به استقرار ۸ ایستگاه هواشناسی در برخی از 
نقاط افزود: این ایستگاه های هواشناسی برای سنجش باران 
اقدام می کنند و البته در نظر داریم تا پایان سال، سه ایستگاه 
دیگر را بهره برداری کنیم و 20 ایســتگاه دیگر تا پایان سال 

آینده بهره برداری می شود.
این مدیر شهرداری تهران ادامه داد: بر اساس قراردادی 
که با سازمان هواشناسی و پژوهشکده هواشناسی منعقد شده 

اســت آنها میزان بارندگی در ایستگاه ها، نقاط کوهستانی و 
آبراه ها را می سنجند و میزان آب را که در پایین دست وجود 
دارد، اعالم می کنند و بر این اســاس اگر احتمال وقوع سیل 
وجود داشــته باشد ۳0 تا 45 دقیقه قبل از آن ما می توانیم 

این موضوع را به دستگاه های ذی ربط اطالع دهیم.
کرمی  با  اشاره به اینکه پیش بینی های الزم شده است، 
گفت: تا این لحظه گزارشی مبنی بر وقوع سیل در پایتخت 
نداشتیم و میزان بارندگی ها چنین چیزی را نشان نمی دهد.

وی افزود: یکی از تجهیزات الزم برای مقابله با ســیل، 
کانال های اصلی و پاکســازی گلوگاه هاســت که این اتفاق 
هم اکنون افتاده و پاکســازی های الزم صورت گرفته است، 
اگر هم احتمال وقوع سیل وجود داشته باشد در ورودی های 

خارج از تهران خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران:

امکان وقوع سیل در پایتخت وجود ندارد

سیالب پنجشــنبه شب در شهرستان تربت جام 
یک کشته و یک مفقود به جا گذاشت. 

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری خراسان رضوی به 
ایرنا گفت: از پنجشنبه شب تاکنون 1۳ شهرستان این استان 

بارندگی داشته که بیشترین آن مربوط به تربت جام است.
حجتعلی شایانفر افزود: شدت بارندگی در تربت جام به 
حدی بود که باعث آبگرفتگی مناطق مختلف شــهر و ایجاد 

رسوبات و گل و الی شد.
وی اظهار داشت: در این میان بر اثر برخورد یک دستگاه 
خودرو ســواری زانتیا با پرایــد در روی پل، خودرو زانتیا به 

داخل رودخانه خروشان سقوط کرد. 
وی گفت: به گفته اهالی محل سرنشینان این خودرو 2 
نفر بودند که جســد یکی از آنها از آب گرفته شد و نیروهای 
امدادرســان از هالل احمر و سایر دستگاه ها در حال یافتن 

فرد دیگر هستند.
معــاون امــداد و نجات جمعیت هالل احمر خراســان 
رضوی نیز گفت: بر اثر جاری شدن سیل حاصل از تگرگ در 
ارتفاعات بزد و ورود سیالب به کانال ها و رودخانه های فصلی 
منتهی به جاده اصلی تربت جام به مشهد و شدت بارندگی 
در تربت جام، یک دستگاه خودرو زانتیا به داخل کانال آب 

سقوط کرد.
ابراهیم بهمن آبادی افزود: بر اثر این حادثه یک نفر جان 
خود را از دست داد و یک نفر دیگر نیز مفقود شد که در پی 

جست و جوها جسد فرد مفقود شده نیز پیدا شد.
 یک نفر در طغیان رودخانه قلعه گنج جان باخت

بخشــدار چاه دادخدا قلعه گنج از جان باختن یک نفر بر 
اثر طغیان رودخانه رمشک خبر داد. 

مجید احمدی بخشــدار چاه دادخدا اظهار داشــت:  به 
دلیل طغیان رودخانه فصلی شــهر رمشــک و توجه نکردن 
بــه اخطاریه های صادره درخصوص احتمال وقوع بارندگی و 

طغیان رودخانه های فصلی، یکی از اهالی رمشک هنگام عبور 
از رودخانه جان خود را از دست داد.

وی افزود: همچنین یک دستگاه خودروی سواری پژو در 
مسیر رودخانه گرفتار شد اما بالفاصله سرنشینان این خودرو با 
کمک و مساعدت مردم و شهرداری رمشک نجات پیدا کردند.
پردل رئیســی شــهردار رمشــک نیز اظهار داشت:این 
فرد چمل غریبی فرزند محمد نــام دارد که با حدود چهل 
ســال ســن 200 متر پایین تر از پل رمشــک حین عبور از 
رودخانه جان خود را از دست داد و جسد وی دو ساعت بعد 

از حادثه در حوالی روستای گارو پیدا شد.

معاون کل وزارت بهداشت گفت: از نظر سازمان 
جهانی بهداشت 1۰ الی 15 درصد از کل زایمان ها به 

روش سزارین است.
به گزارش وزارت بهداشت، ایرج حریرچی اظهارداشت: 
قبل از اجرای طرح تحول ســالمت آمار ســزارین در کل 
کشور 56 درصد بود که بعد از طرح به 50/2 درصد رسیده 
و در زایمــان اول این میزان 4۹/4 درصد کاهش پیدا کرده 

است.
حریرچی با  اشاره به اینکه آمار زایمان به روش سزارین 
در کشــورهایی مانند هلند 15 درصد، ســوئد 16 درصد و 
فرانسه 20 درصد است، افزود: متاسفانه بروز چنین مشکلی 
)افزایش زایمان به روش سزارین(، ناشی از ضعف فرهنگی 

دریافت کنندگان و ارائه دهندگان خدمات است.
وی با بیان اینکه از نظر ســازمان جهانی بهداشت 10 
الی 15 درصد از کل زایمان ها به روش سزارین است، ادامه 
داد: بسیاری از افراد تصور خوبی از زایمان بدون درد ندارند 
که وزارت بهداشــت برای از بین بردن این تصور، گام های 
مثبتی را برداشته است، به طوریکه سال گذشته برای 150 
هزار نفر، هشت جلسه متوالی برگزار کردیم، دو هزار واحد 
LDR ایجــاد کردیم و زایمان طبیعــی را صددرصد رایگان 

کرده و همواره در تالش هســتیم که زایمان بدون درد را 
ترویج دهیم.

به گفته معاون کل وزارت بهداشــت، زایمان به روش 
ســزارین برای نوزاد خطرات و صدماتــی چون بروز زردی 

نوزادی، نارسایی تنفســی و لطمه دیدن بهره هوشی نوزاد 
را به همراه دارد.

وی خاطرنشــان کــرد: در تاریــخ ۹۸/۸/۸ در یــک 
بیمارســتان خصوصی شمال شهر که روزانه 12 سزارین به 
طور متوســط انجام می داده، ۳2 سزارین انجام شده و در 
یک بیمارستان خصوصی جنوب شهر که ۷ سزارین به طور 
متوسط روزانه انجام می داده است، 21 مورد در لیست اتاق 

عمل داشته است.
سزارین زودهنگام کودک آزاری و مرگ آور است

مدیرکل دفتر ســالمت جمعیت، خانــواده و مدارس 
وزارت بهداشــت نیز درباره پدیده ســزارین نــوزادان در 
روزهای خاص ســال گفت: این رفتار که در سال های اخیر 

در برخــی خانواده های ایرانی دیده می شــود نوعی کودک 
آزاری اســت که حتی می تواند برای نوزاد مرگ آور باشد و 

در هیچ جای دنیا نمونه ندارد.
حامــد برکاتی به ایرنا گفت: زایمــان نوزاد باید بعد از 
40 هفتگی انجام شــود تا نوزاد به طور کامل سیر طبیعی 
تکامــل را در دوران جنینی طی کنــد و همه اعضای بدن 
کامل شــود و در صورتی که قبل از این زمان و مثال در ۳۷ 
هفتگی یا حتی ۳4 هفتگی به روش سزارین به دنیا بیاید، 
برخی مراحل تکامل این دوره کامل نمی شود و به خصوص 
به علت نارســایی ریه که شایعترین عارضه زایمان زودرس 
اســت، در مواردی حتی حیات کودک به مخاطره می افتد 

و این اقدام عجیب می تواند برای کودک مرگ آور باشد.

اقدامات وزارت بهداشت برای کاهش آمار سزارین در کشور

سیالب در تربت جام2 کشته به جا گذاشت

ر ئیس انجمن دیابت ایران گفت: بیش از هشــت 
میلیون نفر از جمعیت کشور مبتال به بیماری دیابت 
هستند که در این میان ۶۰ درصد افراد از بیماری خود 

خبر ندارند. 
اسداهلل رجب، در همایش انجمن دیابت آران وبیدگل در 
مجتمع کاشــان مال افزود :بیماری دیابت در کشور روندی 
افزایشــی داشته، چنان که ۳0 ســال پیش نزدیک به یک 
میلیون نفر مبتال داشــتیم اما این آمار به بیش از هشــت 

میلیون نفر رسیده است.
وی بیان کرد: بر اساس بررســی های صورت گرفته در 
شــمال تهران 14 درصد از مردم بیماری دیابت دارند و 1۸ 
درصد در معرض بیماری دیابت هســتند؛ همچنین بیش از 

60 درصد بیماران بستری در بیمارستان قلب تهران دیابتی 
هستند که این آمار جای تامل دارد.

وی تصریح کرد: در کشــور ما بیشتر روی درمان هزینه 
می کنند، در حالی که در کشــورهای پیشرفته بیشتر روی 
جنبه پیشــگیری هزینه و برنامه ریزی دارند زیرا پیشگیری 

حوصله، وقت و نتیجه گیری دراز مدت دارد.
رجــب در ادامه برنامه ریزی انجمــن دیابت ایران برای 
آموزش و پیشگیری جامعه هدف شامل پزشکان و بیماران را 
مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد در 
پیشگیری و درمان بیماری دیابت نقش پررنگی دارند چرا که 
با جامعه ارتباط نزدیک تری دارند و با کمک خیران به ایفای 

نقش خود در برابر بیماران می پردازند.

مدیــرکل نظارت بــر فرآورده هــای غذایی و 
بهداشت  و داروی وزارت  آشامیدنی ســازمان غذا 
گفت: هیچ نوع شــیر و ماست کارخانه ای در کشور 

روغن پالم ندارد.
به گزارش ایرنا، محمد حسین عزیزی درباره اینکه آیا 
در اقالم لبنی مانند شــیر و ماست تخلف استفاده از روغن 
پالم وجود دارد یا نه اظهارداشــت: این نوع تخلف در هیچ 
یک از کارخانه هــای تولید لبنیات وجود ندارد. تولید تمام 
مواد غذایی کارخانه ای بر اســاس پروانه ساخت آنها انجام 
می شــود و اگر در پروانه ساخت محصولی اجازه استفاده از 
روغن پالم داده نشده باشد، قطعا این مسئله در تولید نهایی 

محصول رعایت می شود.
عزیزی افــزود: هم اکنون از بین تمام محصوالت لبنی 

فقط در پروانه ســاخت تعداد معــدودی از این محصوالت 
مثل خامه قنادی، پنیر پیتزا و روکش بســتنی و شــکالت 
اجازه استفاده از روغن پالم داده شده است و جز این موارد 
که قانونی است در هیچ محصول لبنی کارخانه ای از روغن 
پالم اســتفاده نمی شــود. البته در مورد محصوالت سنتی 
و غیرکارخانه ای چون ســازمان غــذا و دارو نظارت ندارد، 

نمی توانیم اظهارنظر کنیم.
وی ادامه داد: در گذشــته ممکن است تعداد بیشتری 
از محصوالت لبنی مجوز استفاده از روغن پالم را داشتند و 
به صورت قانونی از این روغن اســتفاده می کردند و با توجه 
به نظارت دقیق مسئوالن فنی کارخانه های غذایی، وزارت 
بهداشــت و دانشگاه های علوم پزشکی بر کارخانه های مواد 

غذایی امکان تخلف در این کارخانه ها بسیار کم است.

سازمان غذا و دارو:

هیچ نوع شیر و ماست کارخانه ای روغن پالم ندارد

60 درصد دیابتی ها از بیماری خود خبر ندارند

توابع شهرستان مراوه تپه در  از  بخشدار گلیداغ 
منتهی الیه شرق استان گلستان، از مرگ چهار عضو 
یک خانواده بر اثر گازگرفتگی در شهر گلیداغ از توابع 

این شهرستان خبر داد. 
عبدالخندان حمیدی در گفت و گو با ایرنا اعالم کرد: در 
این حادثه، اعضای یک خانواده شــامل عروس و داماد جوان 

کــه در چند روز اخیر ازدواج کــرده  بودند، همچنین دختر 
جــوان و مادر خانواده به علت خفگی ناشــی از گازگرفتگی 

فوت کرده اند.
وی ادامه داد: نشــت گاز از آبگرمکن گازی که در منزل 
مســکونی این خانواده قرار داشــت، عامل فوت اعضای این 

خانواده بوده است.

مرگ خاموش ۴  عضو یک خانواده 

امنیت عمومی  پلیــس  مرکــز عملیات  رئیس 
 پایتخت از بازداشت فردی خبر داد که با جعل عناوین 

دولتی از مردم کالهبرداری می کرد.
به گزارش پلیس پایتخت، ســرهنگ ســعید راســتی 
اظهار داشــت: با دریافت چند شــکایت مردمی  با موضوع 
کالهبــرداری، مالباختــگان در اظهارات مشــابهی عنوان 
داشــتند با فردی که مدعی بوده از کارکنان مهم نهادهای 
دولتی اســت، آشنا شــده و مبالغی را به امید اینکه مشکل 
اداری آنها حل شــود، به وی پرداخــت کرده اند اما پس از 

پرداخت وجوه، از متهم خبری نیست.
راستی افزود: با شکایت های ارائه شده توسط مالباختگان، 
موضوع در دســتور کار پلیس امنیــت عمومی  قرار گرفت و 
مخفیگاه متهم در حوالی محله نیروی هوایی شناسایی شد 
و در نهایــت مأموران مرکز عملیــات پلیس امنیت عمومی 

 پایتخت متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
وی ادامــه داد: متهــم در بازجویی هایی تخصصی، لب 
به اعتراف گشــود و به دریافت مبلغ 600 میلیون ریال در 
آخرین فقره کالهبرداری اعتراف کرد. در تحقیقات تکمیلی 
مشخص شــد که وی ســابقه دار بوده و پیش تر با عناوین 
مختلــف از قبیل جعل عنوان مشــاغل دولتی و خصوصی 

دستگیر شده است.
به گفتــه رئیس مرکز عملیات پلیــس امنیت عمومی 
 پایتخــت، متهم با حکم قاضی پرونده به 20 ســال حبس 

محکوم و روانه زندان شد.

ماموران پلیس مبارزه بــا مواد مخدر فرماندهی 
انتظامــی اصفهان موفق به کشــف یک هزار و ۸۸۰ 
کیلوگــرم انواع مواد مخدر از ســه باند قاچاق مواد 

افیونی در این استان شدند. 
جانشــین فرمانده انتظامی استان اصفهان در گفت و گو 
با ایرنا اظهار داشــت: این میزان مواد مخدر از سه باند فعال 
قاچاق مواد افیونی که توســط ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر فرماندهی انتظامی استان اصفهان، شناسایی و کنترل 
شــده بودند، در عملیات ضربتی »ظفر ۸۷« در ظرف حدود 

10 روز کشف شد.
سرهنگ حسین حسین زاده افزود: این میزان مواد مخدر 

در گلوگاه های نایین و شهرضا کشف شد.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان نیز در این باره گفت: 
در ایــن عملیات بیــش از یک هــزار و ۸۸0 کیلوگرم انواع 
مواد مخدر شــامل یک هزار و500 کیلوگرم تریاک و ۳۸0 

کیلوگرم حشیش کشف شد.
سرتیپ معصوم بیگی افزود: در این عملیات چهار دستگاه 
کامیون حامل مواد و چهار دســتگاه خودروی سواری که به 
عنوان راه پاک کــن خودروهای حامل مواد عمل می کردند، 
توقیف و 15 قاچاقچی نیز دســتگیر و تحویل مراجع قضائی 

شدند.

فرمانده پلیس راه تربت جام گفت: واژگونی یک دستگاه خودرو سمند 
که از اســتان های شمالی به سوی تربت جام در حرکت بود موجب کشته 

شدن چهار تن از سرنشینان آن شد. 
ســرگرد غالمرضا عرفانی، افزود: علت این حادثه کــه در جاده تربت جام به 
فریمان روی داد، خستگی و خواب آلودگی راننده وسیله نقلیه بوده که باعث سقوط 
خودرو به داخل کانال آب شــده است. وی اظهار داشت: دو مصدوم این حادثه نیز 
به بیمارســتان منتقل شده و بستری هستند. وی گفت: کارشناسان پلیس راه در 

حال بررسی این حادثه می باشند.

فرمانده انتظامی هرسین از وقوع انفجار 
در کارگاه جمــع آوری ضایعــات مجتمع 
ذوب آهن این شهرســتان خبر داد و گفت: 
براثر ایــن حادثه یک کارگر جان خود را از 

دست داد و 2 نفر هم زخمی شدند. 
ســرهنگ »همتعلــی شــکری«  در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: چهارشنبه شب و پس 
از دریافت گزارشی از ســوی پلیس 110 مبنی 
بــر وقوع انفجار منجر به جرح و فوت در مجتمع 

ذوب آهن هرسین، ماموران پاسگاه انتظامی چهار 
به سرعت در محل حاضر شدند.

وی ادامــه داد: بــا حضور پلیــس در محل 
مشــخص شــد، انفجــار در کارگاه جمع آوری 
ضایعات مجتمع ذوب آهن با توجه به وجود مواد 
قابل اشتعال و بنا بر علل نامعلومی رخ داده است.

ســرهنگ شــکری تصریح کرد: بــر اثر این 
حادثــه، ســه تن زخمی و به ســرعت به مراکز 
درمانی انتقال داده شــدند که متاسفانه یکی از 

مجروحان به علت شــدت جراحــات وارده جان 
خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی شهرســتان هرسین یادآور 
شــد: دیگر مصدومان حادثه کــه از ناحیه پای 
راســت و بازوی چپ دچار صدمه شــده اند هم 

اکنون در مراکز درمانی تحت مداوا هستند.
وی در پایان و با  اشــاره به تشکیل پرونده ای 
در ایــن خصوص گفت: علت وقوع این حادثه در 

دست بررسی است.

با رایزنی و تالش مسئوالن وزارت امور خارجه 1۹ صیاد بوشهری که 1۰ 
و 11 ماه در کشور عربستان زندانی بودند، آزاد شدند و به وطن باز گشتند. 
کارشناس کنسولی نمایندگی وزارت امور خارجه در بوشهر گفت: این صیادان 
سرنشــینان 2 فروند لنج هســتند که دی و بهمن ماه سال گذشته به اتهام تجاوز 

مرزی توسط نیروهای گارد دریایی عربستان توقیف و زندانی شده بودند.
کیمیا زارع ، افزود: یکی از این شــناورهای صیادی با 11 سرنشین دهم دی و 

دیگری با هشت صیاد 1۹ بهمن ماه سال گذشته در خلیج فارس توقیف شدند.
وی ادامه داد: با پیگیری مســئوالن وزارت امــور خارجه ایران این صیادان به 

همراه شناورهایشان رفع توقیف و آزاد شدند. 

جانشین فرمانده انتظامی جاجرم گفت: این حادثه 
گازگرفتگی در روســتای »چهاربید« این شهرستان 

گزارش شد.
ســرهنگ جواد عطاردی ، به ایرنا اظهار داشت: این دو  
جوان، که شــب را در حاشیه باغ در چادر مسافرتی گذرانده 
بودند، روی چادر را با پالستیک پوشانده و برای گرمایش، از 

پیک نیک استفاده کرده بودند.
وی افزود: خانواده این 2 جوان 22 و 2۳ ســاله، پس از 

مراجعه به محل، با جسد بی جان آنان مواجه شده بودند.
جانشین فرمانده انتظامی جاجرم اظهار داشت: به علت 
نبود تهویه در چادر مســافرتی، این افراد دچار مســمومیت 
ناشی از احتراق گاز شده و جان خود را از دست داده بودند.

گاز پیک نیک 
2 جوان جاجرمی را خفه کرد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: با تالش نیروهای امداد و نجات، 
جسد 2 کارگر مدفون شــده در زیر آوار قنات در روستای سرکنددیزج شهرستان شبستر 

بیرون آورده شد. 
محمد باقر هنربر ، در گفت و گو با ایرنــا افزود: بر اثر ریزش آوار هنگام عملیات خاک برداری قنات در 
روستای کندرود بخش صوفیان شهرستان شبستر 4 نفر زیر خاک مدفون شدند که جسد 2 نفر از آنان 

پیدا و از زیر خاک بیرون آورده شد. 
وی با  اشــاره به حضــور میدانی خود در محل حادثه ادامه داد: در ســایه تالش نیروهای امدادی و 

عملیاتی روز پنجشنبه  جسد 2 کارگر باقیمانده در زیر آوار نیز کشف شد.
عصر روز چهارشنبه بر اثر ریزش آوار در حین خاکبرداری از قنات در روستای سرکنددیزج شهرستان 

شبستر در ۷0 کیلومتری غرب تبریز، چهار نفر جان خود را از دست دادند.

فرماندار رامیان کشته شدن یک کارگر جوان در 
معدن زغال ســنگ البرزگان این شهرستان واقع در 

شرق استان گلستان را تایید کرد. 
محمود ســاالری ، در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: روز 
پنجشنبه حوالی ساعت 11 یک کارگر ۳5 ساله به نام علی 
کهســاری در معدن زغال سنگ البرزگان شهرستان رامیان 
در ۳5 کیلومتری این شــهر و حوالی روســتای جوزچال بر 
اثر جدا شــدن یک تخته ســنگ بزرگ و اصابت آن به وی 

دچار حادثه شد.
وی بــا بیان اینکه حادثه در عمق 1200 متری رخ داد، 
افزود: معدنــکار مجروح که تنها فرد ســانحه دیده در این 
حادثه بود، به دلیل شدت جراحات وارده و پیش از رسیدن 

به بیمارستان جان خود را از دست داد.
وی در توضیح بیشــتر حادثه گفت: در جریان عملیات 
حفــاری در یکــی از تونل های معدن مذکور کــه فعالیت 
اســتخراج زغال سنگ دارد و در حین خارج کردن سنگ ها 
از تونل، متاســفانه یک سنگ چند تنی پس از جدا شدن از 

محل خود و سقوط باعث مرگ کارگر جوان شد.

سقوط سنگ 
در معدن البرزگان رامیان 
یک کشته برجای گذاشت

19 صیاد بوشهری از زندان های عربستان آزاد شدند

واژگونی خودرو سمند در تربت جام 
۴ کشته داشت

ایربگی مخصوص دوچرخه سواران ابداع 
شده که در صورت تصادف فرد طی ۰.1 ثانیه 
باز می شود و از ضربه به سر فرد جلوگیری 

می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اگر دوچرخه سوار 
 Hovding دچار حادثه ای شــود، این ایربــگ که

نام دارد در 0.1 ثانیه باز می شــود و دور گردن فرد قرار می گیرد. ســازندگان 
ســوئدی آن ادعا می کنند این ایربگ ســه بار بهتر از کاله های ایمنی معمولی 
شوک ناشی از برخورد ســر با زمین را جذب می کند.همچنین طبق تحقیقی 

در دانشگاه استنفورد ریسک ضربه مغزی به دوچرخه سوار نیز کاسته می شود.

ساخت »ایربگ« 
مخصوص 

دوچرخه سواران

پلیس ژاپن از وقوع آتش ســوزی در قلعه 
تاریخی »شوری« در جزیره اوکیناوا خبر داد.

به گزارش ایســنا، حریــق زمانــی رخ داد که 
گردشگران در قلعه حضور داشتند.

مامــوران امداد و نجات در چنــد گروه عالوه  بر 
اطفای حریق، تخلیه و انتقال بازدیدکنندگان به خارج 

از قلعه را نیز انجام دادند. علت آتش ســوزی و وســعت آن هنوز اعالم نشده است اما 
طبق اعالم اداره آتش نشانی شهر »ناها« واقع در استان اوکیناوا، آتش سوزی در نزدیکی 
سالن اصلِی این ساختمان ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو آغاز شد. قلعه 
شــوری که با نام قلعه »چیودا« نیز شــناخته می شود، برای بیش از 400 سال محل 
پادشاهی »ریوکیو« ژاپن بود. این قلعه در طول نبرد اوکیناوا در سال 1۹45 میالدی به 

کلی نابود شد و کار بازسازی آن در اوایل دهه 1۹۹0 میالدی به اتمام رسید.
بنا بر گزارش سی ان ان، در طول جنگ جهانی دوم، زمانی که این قلعه به عنوان 
مقــر محلی ارتش امپراتوری ژاپن مورد اســتفاده قرار می گرفت، کل منطقه به طور 

قابل توجهی دچار آسیب دیدگی شده بود.

آتش سوزی 
»قلعه تاریخی«

 در ژاپن

انفجار در مجتمع ذوب آهن هرسین یک کشته برجای گذاشت

1/88 تن مواد مخدر
 در اصفهان کشف شد

مرگ ۴ کارگر در زیر آوار

20 سال حبس 
برای جاعل عناوین دولتی
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