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ان الحسین مصباح الهدی و سفینهًْ النجاهًْ
مس�جد محمدی: مراس��م عزاداری سرور و س��االر شهیدان حضرت  

اباعبداهلل الحسین علیه السالم و یاران باوفایش  
مداح : برادر حاج مهدی سماواتی

زمان: از اول ماه صفر به مدت ده شب بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان: خیابان 17 شهریور- میدان خراسان- انتهای خیابان طیب. 

افراطیان بوکوحرام 48 نفر را در شمال 
ش�رقی نیجریه به قتل رسانده اند. قربانیان 
ماهی فروش�انی بوده اند که ب�ه قصد خرید 

ماهی، در مسیر چاد بودند.
شمار زیادی از تروریست های بوکوحرام روز 

توقیف 376 کیلو تریاک
سرویس شهرستان ها: جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان 
گفت: در پی کسب خبری مبنی بر عبور یک محموله مواد مخدر از 
سیستان وبلوچستان از مسیر رودبار به کهنوج اکیپ هایی از پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اس��تان، پلیس مبارزه با مواد مخدر کهنوج 
و پلیس امنیت شهرس��تان رودبار جنوب، مسیرهای احتمالی را 

تحت کنترل قرار دادند.
سرهنگ ناظری افزود: ماموران انتظامی در عملیاتی مشترک 
ضمن اجرای کمین در یکی از مس��یرهای روس��تایی شهرستان 
رودبار، یک دس��تگاه خودرو پژو 405 با 2 سرنشین را شناسایی 
کردند که سرنش��ینان خودرو به محض روبرو ش��دن با ایست و 

بازرسی پلیس، اقدام به تیراندازی کرده و متواری شدند.
وی ادامه داد: در این عملیات، ماموران انتظامی با برتری آتش 
و ناکام گذاش��تن قاچاقچیان، خ��ودرو آنان را توقیف کردند و در 
بازرس��ی از خودرو اشرار مسلح 376 کیلوگرم تریاک، یک قبضه 

سالح ممنوعه و مقادیری مهمات کشف شد.
قاچاق هروئین به مقصد نرسید

قزوی��ن - فارس: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین از 
کشف 2 کیلوگرم هروئین در این استان خبر داد.

ولی وندایی افزود: ماموران متهم را شناسایی و تحت تعقیب 
قرار دادند و در اقدامی اطالعاتی از موعد ورود یک محموله مواد 

مخدر توسط قاچاقچی مواد به استان آگاه شدند.
وی ادامه داد: قاچاقچی عمده مواد مخدر به همراه 2 کیلوگرم 
هروئین در اقدام غافلگیرانه پلیس در شهرک چوبیندر دستگیر و 

به مراجع قضایی معرفی شد.
قاتل خاموش حادثه ساز شد

کرمانش��اه - فارس: رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان 
کرمانشاه از فوت یک نفر از ساکنان شهرک دولت آباد شهرستان 

کرمانشاه بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن خبر داد.
به گفته صادقی این حادثه روز گذشته رخ داد.

مرگ شهروند افغان
سمنان - خبرنگار کیهان: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
سمنان گفت: مرد 30 ساله شهروند افغانستان که به منظور ورود 
غیرمجاز به شهر سرخه این استان سوار کامیون حامل کود مرغ 
ش��ده بود، با باز ش��دن ناگهانی در خودرو به بیرون پرتاب و به 

شدت مصدوم شد.
س��رهنگ پیوندی افزود: مصدوم به بیمارستان کوثر سمنان 

منتقل شد اما در اثر شدت جراحات روز یکشنبه درگذشت.
قاتل مادربزرگ دستگیر شد

فارس - بروجرد: فرمانده انتظامی شهرس��تان بروجرد گفت: 
در پ��ی وقوع یک فقره قتل موضوع به طور ویژه در دس��تور کار 

ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
علیرضا دلیری افزود: ماموران بالفاصله به محل اعزام شده و 
پس از بررسی های اولیه مشخص شد، مقتول توسط نوه خود به 

قتل رسیده است.
وی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع اکیپی از کارآگاهان 
پلیس آگاهی به منظور شناسایی و دستگیری عوامل قتل فعالیت 

خود را آغاز و محل اختفای قاتل را شناسایی کردند.
دلیری با اشاره به اینکه قاتل در کمتر از 3 ساعت در مخفیگاه 
خود دستگیر شد، تصریح کرد: وی در بازجویی های اولیه انگیزه 

قتل را نداشتن تعادل روحی و روانی عنوان کرده است.
واژگونی اتوبوس در محور یاسوج - یزد

یاس��وج - واحد مرکزی خبر: مسئول روابط عمومی معاونت 
درمان و مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد 
از واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور یاسوج - یزد 
خبر داد و گفت: در اثر این حادثه 40 سرنشین، به همراه راننده 

و مهماندار مجروح شدند.
قنبری اف��زود: مجروحان به مراکز درمانی منتقل ش��دند و 

وضعیت 2 نفر از آنها وخیم است.
پلی��س راه کهگیلویه و بویراحمد نقص فنی خودرو و س��الم 

نبودن سیستم ترمز و بارندگی را علت این حادثه اعالم کرد.
توقیف هروئین قبل از توزیع

اراک - ف��ارس: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی 
انتظامی استان مرکزی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
هش��ت کیلوگ��رم هروئین را قب��ل از توزیع در ش��هر اراک از دو 

قاچاقچی مواد مخدر کشف و ضبط کردند.
محمدحسنی افزود: عوامل عملیات ویژه این پلیس مخفیگاه 
متهمان را شناسایی و تحت مراقبت نامحسوس قرار دادند که در 
نهای��ت در عملیاتی غافلگیرانه دریکی از خیابان های ش��هر اراک 
خودروهای متهمان متوقف و از داخل یکی از آنها مقدار 8 کیلوگرم 

هروئین کشف و ضبط شد.
به گفته وی هر 2 متهم دس��تگیر و به منظور س��یر مراحل 

قانونی به همراه مواد مکشوفه تحویل مقام قضایی شدند.
برخورد با سوداگران مرگ

بروجرد - فارس: فرمانده انتظامی بروجرد گفت: در پی دریافت 
اخباری مبنی بر جابه جایی مقادیری موادمخدر، ماموران پلیس این 
فرماندهی رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

دلیری افزود: ماموران با اکیپ ویژه در ورودی ش��هر بروجرد 
مستقر و با مشاهده خودرو پژو 405 حامل مواد مخدر آن را توقیف 

و سوداگران مرگ را دستگیر کردند.
وی ادامه داد در بازرس��ی از این خودرو مقدار 20 کیلوگرم 
تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.
دلیری تصریح کرد: 2 قاچاقچی مواد مخدر به همراه خودرو 

و مواد مکشوفه تحویل مراجع قضایی شدند.
کشف 40 تن قند غیر استاندارد

کرمانشاه - فارس: مدیرکل استاندارد کرمانشاه گفت: بیش از 
40 تن قند غیراستاندارد در یکی از واحدهای تولیدی این استان 

کشف و توقیف شد.
نی��ازی افزود: کارشناس��ان مربوطه ضمن شناس��ایی مقدار 
قابل توجهی قند مش��کوک در یکی از واحدهای تولیدی استان، 
ضمن توقیف فرآورده مذکور، اقدام به نمونه برداری و ارس��ال به 

آزمایشگاه کردند.
به گفته مدیرکل اس��تاندارد اس��تان کرمانشاه پس از انجام 
آزمایش های مربوطه مشخص شد فرآورده های مذکور فاقد کیفیت 

الزم برای استفاده مردم است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در راس��تای حمای��ت از حق��وق 
مصرف کنندگان و اجرای قوانین جاری س��ازمان ملی اس��تاندارد 
با حضور کارشناس��ان این اداره کل و مسئوالن واحد تولیدی در 

محل، واحد مذکور توقیف شد.

یک مادر 30 ساله استرالیایی که کودک تازه 
متولد شده خود را در کانال فاضالب رها کرده بود، 

به قتل متهم شد.
روزنام��ه »هرال��د« اس��ترالیا، نوش��ت ک��ه دو 
دوچرخه س��وار هنگام رکابزنی در حومه س��یدنی این 

نجات 
نوزاد 

از کانال 
فاضالب

نوزاد پیچیده ش��ده در پتوی بیمارستان را در حالی که در کانال فاضالب به 
عمق2/5متر افتاده بود و گریه می کرد را پیدا کردند.

پلیس استرالیا معتقد است مادر این نوزاد وی را از دریچه کوچک فاضالب 
به داخل کانال انداخته است.

پلی��س، مادر این نوزاد را متهم به قتل کرده و می گوید معلوم نیس��ت 
این کودک چگونه طی پنج روز بدون آب و غذا جان سالم به در برده است.

بیانیه پلیس نشان می دهد این پسربچه روز سه شنبه گذشته متولد شده 
و چند ساعت بعد در این کانال فاضالب افتاده است.

پلیس سیدنی این زن 30 ساله را دستگیر کرد و وی اکنون متهم به اقدام 
برای قتل است.پلیس سیدنی با آزادی این مادر استرالیایی به قید وثیقه نیز 
مخالفت کرده است.این نوزاد به بیمارستان کودکان در »وست مید« منتقل 

و پزشکان حال وی را پایدار ذکر کردند.

بر اس�اس یک تحقیق جدید در آمریکا 
تنها 26 درصد والدین نسبت به استفاده از 
فرزندانشان از شبکه های اجتماعی احساس 

نگرانی نمی کنند.
به گ��زارش گاردین، در ی��ک تحقیق انجام 

شبکه های 
اجتماعی 

نگرانی جدید 
والدین 
آمریکایی

ش��ده در موسس��ه امنیت اینترنتی آمریکا، نگرش والدین نسبت به 
اس��تفاده فرزندش��ان از فناوری های جدید و فعالیت های آنالین آنها 
مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد بیشترین 
نگرانی  های والدین در این کش��ور در ارتباط با اس��تفاده از شبکه های 
اجتماعی اس��ت. در واقع به اعتقاد اکثر والدین آمریکایی شبکه  های 
اجتماعی از بین فعالیت های دیگر اینترنتی مضرتر و خطراتشان بیشتر 

از مزایای شان است.
بنا به این گزارش، 43 درصد والدین معتقد بودند تاثیرات منفی 
این ش��بکه ها بیشتر از فواید آن اس��ت و 31 درصد معتقد بودند که 
آسیب ها و فواید شبکه های اجتماعی برابر است و تنها 26 درصد اعتقاد 

به فواید بیشتر این شبکه ها نسبت به مضرات آنها داشتند.
بر اس��اس یافته های این مطالعه از بی��ن 53 درصد والدینی که 
فرزندانش��ان در ش��بکه های اجتماعی فعالیت داش��تند، بیش از سه 
چهارم آنها )78 درصد( حساب کاربری فرزندشان را چک می کردند. 
همچنین از این میان سه چهارم والدین نگران محتواهای غیراخالقی 
شبکه های اجتماعی بودند و از بابت انتشار مسائل شخصی فرزندشان 
در این محیط ها نگرانی داشتند. این موضوعات شامل تبلیغات تجاری 
نیز می ش��د. در ارتباط با تلفن های هوش��مند نیز بیش از 70 درصد 
والدین پیغام های فرزندانشان را بررسی می کردند و 45 درصد والدین 
تعداد پیغام های فرزندشان را محدود کرده بودند. عالوه بر این حدود 
53 درصد خانواده ها از سیس��تم کنترل محتوای نامناس��ب اینترنتی 
اس��تفاده می کردند و 47 درصد اس��تفاده از اپلیکیشن های موبایل را 

توسط فرزندانشان ممنوع کرده بودند.
موسس��ه امنیت اینترنتی آمریکا به والدین پیش��نهاد کرده تا از 
سیس��تم های کنترل محتوای اینترنتی اس��تفاده کنند و روش های 

دیگر را کنار بگذارند.

کردن�د:  اع�الم  آمری�کا  رس�انه های 
هواپیمای مسافربری »پرواز دلتا« از پورتلند 
به مقصد دیترویت در باند فرودگاه دیترویت 

از مسیر اصلی منحرف شد.
بنابر اع��الم مقامات محل��ی دیترویت این 

انحراف 
هواپیمای 

مسافربری 
از باند

هواپیمای مسافربری با 160 مسافر و 6 خدمه به دلیل شرایط نامناسب 
جوی و لغزنده بودن سطح باند فرودگاه از مسیر خارج شد که البته 

به هیچ یک از سرنشینان آن آسیبی وارد نشد.
»میشل کان وی«، سخنگوی فرودگاه دیترویت گفت: انحراف این 
هواپیمای مسافربری از باند پرواز موجب لغو موقت پروازهای ورودی 

و خروجی به این فرودگاه شد.
یکی از مسافران این هواپیما گفت: سرعت حرکت هواپیما روی 
باند به تدریج کاهش یافت اما به طور کامل متوقف نشد و روی باند 

لیز خورد.
به گزارش یو.اس.ای.تودی، تمام مسافران این هواپیما از قسمت 

انتهایی هواپیما خارج و با اتوبوس به ترمینال منتقل شدند.

پنجشنبه در حوالی روستایی در نواحی مرزی نیجریه و چاد که مردم 
آن از راه ماهیگیری معاش می کنند، گروهی 48 نفره از ماهی فروشان 

را قتل عام کردند.
»ابوبکر گماندی«، نماینده سندیکای ماهی فروشان، روز یکشنبه 
برای نخس��تین بار در این رابطه گزارش داد و گفت قربانیان به قصد 
خرید ماهی در مسیر دریاچه چاد در حرکت بوده اند که گرفتار شبه 

نظامیان بوکوحرام شدند.
گماندی در گفت وگویی تلفنی با خبرگزاری فرانس��ه افزود: افراد 
مسلح بوکوحرام سرشماری از قربانیان را بریده اند و آنها را به دریاچه 
انداخته اند تا جان بدهند و دست و پای برخی دیگر را بسته و آنها را 

به دریاچه پرتاب کرده اند.
به گفته وی تروریست ها برای کشتن قربانیان تیراندازی نکردند 
تا صدایی بلند نش��ود. آنها قبل از حمله دکل های مخابرات را خراب 

کردند به همین دلیل خبر این جنایت دیر پخش شد.

قتل عام
 48 

ماهی فروش

آموزش آدمکشی به کودکان قزاق

تروریس�ت های داعش با انتشار یک فیلم 
ویدیویی از آموزش نظامی به کودکان قزاقستانی 

خبر داد.
به گزارش مهر، »میل آن الین« با انتشار خبری 
اعالم کرد که داعش با سرباز گیری  کودکان قزاقستان، 

اقدام به ارائه آموزش نظامی به آنها می کند.
بر اس��اس این گزارش تروریست های داعش به 
تازگی اقدام به انتشار ویدئویی در رسانه ها و پایگاه های 

اینترنتی کرده اند که در آن کودکانی که لباس نظامی 
بر تن کرده اند تحت نظارت چند نفر از تروریست های 
داعش که پرچم این گروه تروریستی را به دست دارند 

در حال تمرین نظامی هستند.
در ای��ن نوار ویدئویی یکی از کودکان خطاب به 
دوربین در جواب س��والی که در آینده چه  کار خواهد 
کرد می گوید: من کس��ی هس��تم که کاف��ران را ذبح 

خواهد کرد!

رویدادهای خارجی

جانشین فرمانده نیروی انتظامی در دومین جلسه 
قرارگاه مبارزه با قاچاق در اس�تان هرمزگان، اولویت 
کاری پلیس در بحث قاچاق را اقدامات پیش�گیرانه و 

مقابله ای دانست.
سردار حسین اشتری در دومین جلسه قرارگاه مبارزه 
ب��ا قاچاق در بندرعباس، با قدردانی از زحمات و تالش های 
فرماندهی انتظامی و دریابانی اس��تان در راس��تای برقراری 
نظم و امنیت و اقدامات مقابله ای با قاچاق کاال،مواد مخدر و 
سوخت، بیان داشت: موضوع قاچاق در کشور بویژه در استان 
هرمزگان، موضوعی است که باید با دقت و جدیت بیشتر به 
آن توجه شود و همه سازمان های مرتبط باید نیروی انتظامی 

را در این امر یاری کنند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی تفاوت قیمت سوخت 
در داخل و خارج از کشور، سهل الوصول بودن و نقص برخی 
قوانین بازدارنده را از عوامل قاچاق سوخت در استان عنوان 
کرد و افزود: در بحث مبارزه و مقابله با پدیده قاچاق سوخت 
بخشی از آن مربوط به نیروی انتظامی، بخش دیگر آن مربوط 
به مسئوالن و مدیران دستگاه های استانی و بخشی نیز فراتر 
از استانی است که می طلبد استاندار و رئیس شورای تامین 
استان،کلیه نهادها و سازمان های مسئول را موظف و مکلف 

به انجام وظایف مربوطه در راستای مقابله با قاچاق نماید.
این مقام ارشد انتظامی به پایگاه خبری پلیس، گفت: 
نقش و س��هم دستگاه های مسئول باید مشخص شود و آن 
دستگاه ها وظایف خود را در این امر مهم به خوبی انجام دهند.

وی ادامه داد: در برخورد با پدیده قاچاق سوخت باید 
اقدامات جدی بویژه با قاچاقچیان عمده و سرش��بکه ها در 
داخل و خارج از اس��تان و حتی کش��ور صورت گیرد که در 
این راستا باید ضمن تشکیل کمیته ای، عامالن اصلی قاچاق 
س��وخت شناسایی شوند.سردار اشتری با تاکید بر اینکه در 
راس��تای مقابله و برخورد جدی و ریشه ای با معضل قاچاق 
سوخت در استان هرمزگان، تصریح کرد: همچنین در بحث 
مقابله با قاچاق س��وخت باید مبادی ورودی فرعی و اصلی، 
ایستگاه های ایست بازرسی استان و جایگاه های توزیع و عرضه 
سوخت با جدیت و دقت بیشتری کنترل و خودرو های سبک 

و سنگین حامل سوخت قاچاق توقیف شوند.
جانش��ین فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: ما باید با 

همکاری مسئوالن اس��تانی از هر کاری که موجب تنگ تر 
ش��دن حلقه های قاچاق می ش��ود دریغ نکرده و موانعی را 
ایجاد کنیم که معضل و پدیده قاچاق به صورت ریش��ه ای 
خش��کانده ش��ود که برای انجام این مهم باید در ابتدا برای 
قبح بحث قاچاق توسط رسانه های استانی و ائمه جماعات، 

اطالع رسانی و آگاه سازی الزم صورت گیرد.
س��ردار اش��تری با تاکید بر تالش بیش��تر فرماندهان 
انتظامی و دریابانی و دیگر مس��ئوالن اس��تان در امر مبارزه 
و مقابله با قاچاق، به ویژه مواد مخدر و سوخت یادآور شد: 
اجرای ماموریت توسط نیروی انتظامی باید با اقتدار و جدیت 
الزم صورت گیرد و ما در هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد 
افراد متخلف به قانون و اقتدار نیروی انتظامی جسارت کنند.

سردار اشتری:

اولویت پلیس در بحث قاچاق اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای است

سرویس اجتماعی -
رئیس پلیس امنیت اخالقی با اش�اره به برخورد 
پلیس با مصادیق تبرج، از عرضه البس�ه هنجارشکن 
در بوتیک ه�ا انتق�اد کرد و ضمن مس�ئول دانس�تن 
وزارت صنع�ت و گم�رکات در ص�دور مج�وز ورود و 
تولید این البس�ه، اقدامات وزارت صنعت و  ارش�اد را 

ناکافی دانست. 
س��رهنگ محمدمسعود زاهدیان، با اشاره به برخورد 
پلیس با بدپوششان در فصل زمستان و مصادیق تبرج اظهار 
داشت: براساس مصوبه 427 شورای عالی انقالب فرهنگی 
وظایف تمامی دستگاه ها در حوزه عفاف و حجاب مشخص 
و تعیین شده است؛ این در حالی است که بخشی از تولید 
مد و لباس در دستورالعمل مشخص شده است؛ اما آنچه که 
ما در پلیس امنیت اخالقی بر روی آن حساس بوده و با آن 
برخورد می کنیم، هنجارشکنی، عفاف ستیزی و تبرج است.

رئی��س پلیس امنیت اخالقی نیروی انتظامی با تأکید 
بر این که لباس های تولید ش��ده و قابل عرضه در بازار نباید 
باعث برهم زدن شئونات جامعه شود، افزود:  استفاده از برخی 
لباس ها و پوشش ها به دلیل عدم هماهنگی با شئونات جامعه 
باعث می شود تا اس��تفاده کنندگان از آن انگشت نما شوند 
و این یکی از مصادیق تبرج اس��ت و مردم نیز در برابر این 

موضوع خواستار برخورد با چنین مواردی هستند.
وی ب��ا تأکید ب��ر این که برخورد با هنجارش��کنان در 
دس��تور کار پلیس ق��رار دارد، گفت: البت��ه این موضوع به 
هیچ وجه مختص زنان و بانوان نیست و برخی از مردان نیز 
با پوشیدن برخی لباس ها، شئونات اسالمی و شئونات جامعه 

را خدشه دار می کنند.
زاهدی��ان در واکن��ش به این موضوع ک��ه چرا بخش 
زیادی از البس��ه تولیدی و پوشاک عرضه شده در بوتیک ها 
با هنجاره��ای جامعه همخوانی ن��دارد و وظیفه پلیس در 

این خصوص چیست به تسنیم گفت: باید توجه داشت که 
کاالها و پوش��اک در حال توزیع در بوتیک های کش��ور یا از 
مبادی رس��می همچون گمرکات وارد می شوند که گمرک 
باید پاس��خگوی چرای��ی مجوز ورود این کاالها باش��د و یا 
تولید داخل کشور است که مجموعه اتحادیه پوشاک کشور 
و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی نظارت 
بر تولیدات است باید دلیل تولید این کاالها را تشریح کند.

رئی��س پلیس امنیت اخالقی ناج��ا با تأکید بر این که 
نهادهای فرهنگ ساز کشور باید به این موضوعات ورود پیدا 
کنند، افزود: البته در س��ال های اخیر وزارت ارشاد و وزارت 
صنعت معدن و تج��ارت اقداماتی را در این خصوص انجام 

داده اند ولی هنوز این اقدامات کافی نیست.
شایان ذکر است پیش از این یکی از فروشندگان مانتو 
و لباس بانوان هماهنگ با مولفه ای اسالمی- اخالقی- ایرانی 
در تهران، پس از معرفی و تقدیر در بخش خبر سیما، به علت 

افشای وجود البی توزیع البسه خالف عرف و اخالق در کشور، 
مورد هجمه واقع شده بود. به نحوی که با اجبار البی مذکور 

ناچار شده بود چند روز محل کسب خود را تعطیل نماید.
این در حالی اس��ت که در س��ایر کش��ورهای اسالمی 
همسایه که بعضا از دولت های الئیک نیز برخوردار هستند، 
عرضه البس��ه اسالمی با برندهای مش��هور از رونق فراوانی 
برخوردار است. با این حال به بهانه “حمایت از تولید داخلی” 
علی رغم اش��باع بازار ایران با البسه خالف عرف خارجی و 
داخلی، از واردات محصوالت برندهای اس��المی به کش��ور 
نیز جلوگیری می ش��ود. وضعیت مذکور در شرایطی بر بازار 
کشور اسالمی مان حاکم اس��ت که تولید کنندگان داخلی 
لباس ه��ای عرفی- اخالقی و حتی صاحبان برندهای ایرانی 
که از محصوالت صنعت نساجی ملی برای تولید محصوالت 
باکیفیت تهیه شده از الیاف طبیعی بهره می برند، از کمترین 

میزان حمایت دولتی برخوردارند!

انتقاد رئیس پلیس امنیت اخالقی ناجا از عرضه البسه هنجارشکنانه

وزارت صنعت و گمرکات پاسخگو باشند

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو با 
اشاره به جزئیات تقلبات غذایی کشور از جمله عسل، 
زعفران و چای که در صدر تقلبات هس�تند، به حذف 
مجوز خمیر مرغ از طرف وزارت بهداش�ت تاکید کرد 
و گفت: ولی هنوز دامپزشکی این مجوزها را می دهد. 
حسین رستگار در نشس��ت خبری درباره جدیدترین 
وضعیت آزمایش های مواد غذایی کشور اظهار داشت: در حال 
حاضر طرحی با عنوان طرح شناسایی و کنترل آالینده ها و 
تقلبات مواد غذایی به وزارت بهداشت پیشنهاد داده ایم تا در 
چارچوب طرح تحول سالمت و پس از پذیرش وزیر بهداشت 
به اجرا درآید. زیرا در حال حاضر کاالهای آرایشی بسیاری 

داریم که تقلبی هستند.
وی با اش��اره به س��ر و س��امان دادن ب��ه آالینده ها و 
تقلب های غذایی بیان داش��ت: کنترل مواد غذایی بس��یار 
س��خت شده اس��ت. هم اکنون برخی ها راه هایی پیدا کرده 
اند که آزمایش های تقلبات را به اشتباه می اندازند. مثال به 

زعفران رنگ اضافه می کنند.

رس��تگار به تقلبات دیگر مواد غذای��ی از جمله چای 
و عس��ل نیز اش��اره کرد و افزود: وقتی یک محصولی مانند 
عسل 10 برابر افزایش تولید پیدا می کند معلوم می شود که 
تقلباتی در آن شکل گرفته است که رسیدگی به آن مربوط 

به جهاد کشاورزی است.
وی تصری��ح ک��رد: رس��یدگی به آزمایش ه��ای مواد 
غذایی در 10 سال پیش بسیار راحت تر بود ولی هم اکنون 
به دس��تگاه های پیشرفته ای نیاز است که هزینه های بالغ 
بر 5 میلیاردی دربر دارد. البته ما این دس��تگاه را در تهران 
و در مرکز خودمان داریم ولی باید این دستگاه ها برای کل 

کشور خریداری شود.
رستگار ادامه داد: در برخی از آالینده های دیگر مانند 
برنج توانستیم سریع بررسی و نتایج را اعالم کنیم. بنابراین 
یکی از کارهای مهم ما تجهیز آزمایش��گاه ها برای رسیدگی 

به تقلب های جدید است تا آنها را بتوانیم کنترل کنیم.
وی با اش��اره به اینکه در م��ورد روغن پالم نیز که در 
تولیدات لبنی وجود داش��ت خیلی از مش��کالت حل ش��د 

و اس��تفاده از ای��ن روغ��ن کاهش یافت و فق��ط در برخی 
شهرس��تان ها یک تا دو مورد گزارش شد که با آن برخورد 
می ش��ود. بنابراین 95 درصد مشکالت روغن پالم با تصمیم 

شجاعانه وزیر بهداشت برطرف شد.
رس��تگار با تاکید بر دو مقوله ارزش غذایی و س��المت 
تغذیه ای عنوان کرد: مثال سوسیس و کالباس در همه جای 
دنیا استفاده می شود و ما نیز تولید می کنیم و تولیداتی که 
اس��تاندارد دارند مشکلی در مصرف نخواهند داشت ولی از 
نظر ارزش تغذیه ای توصیه می شود که گوشت بسیار بهتر از 

سوسیس و کالباس است.
وی درباره خمیر مرغ مورد اس��تفاده در سوس��یس و 
کالب��اس نیز به تس��نیم گفت: ما در رون��د جدید به دلیل 
آنکه برخی خمیر مرغ ها طبق اس��تاندارد تولید نمی ش��وند 
دیگر مجوزی به آنها ندادیم. البته این از وظایف دامپزشکی 
است ولی آنها اعالم کردند که خمیر مرغ با استاندارد تولید 
می شود ولی ما دیگر مجوز جدیدی ندادیم و مجوزهای قبلی 

را نیز اصالح کردیم.

عسل، چای و زعفران در صدر مواد غذایی  تقلبی

معاون سازمان حج و زیارت گفت: برای دور جدید 
اعزام ها به عمره مفرده سهمیه زوج های جوان مشخص 
شد و 8 هزار زوج جوان می توانند در این دوره به عمره 

مشرف شوند.
ناصر خدرنژاد به فارس گفت: همزمان با آغاز ثبت نام 
دور جدید اعزام ها به عمره مفرده سهمیه عمره زوج های جوان 
نیز مشخص و به تمام استان ها ظرفیت ها اعالم شده است.

وی ادام��ه داد: در ای��ن دوره نی��ز 8 ه��زار زوج جوان 
می توانن��د برای اعزام به عمره مفرده، با مراجعه به س��ایت 

www.ziarat.haj.ir ثبت نام خود را انجام دهند.

معاون سازمان حج افزود: کلیه متولدین 1352 و ما بعد 
که محدوده تاریخ وقوع عقد رسمی و دائمی آنها ازدواج های 
ثبت ش��ده در 6 ماهه دوم س��ال 1392 و 6 ماهه اول سال 

1393 است می توانند ثبت نام خود را انجام دهند.
خدرنژاد افزود: چنانچه زوجین یا احدی از آنان دارای 
کارت ثبت نامی عمره است، حتما مراتب را در سامانه ثبت 
کنند. بدیهی است  اولویت با افراد دارای کارت ثبت نامی است.

معاون سازمان حج و زیارت اظهار داشت: متقاضیان با 
توجه به محل سکونت، استان اعزام را تعیین کنند و اولویت 

با افراد بومی در هراستان است.

مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران از جاری 
شدن س�یالب در اثر بارندگی یکشنبه شب گذشته 
در رامسر خبر داد و گفت: در این حادثه یک زن 34 
س�اله رامسری در اثر س�قوط به کانال آب، جان خود 

را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از س��اری، رستم زرودی با 
اش��اره به بارندگی 152 میلی متری در رامسر گفت: بانوی 

فوت شده کارمند اداره دارایی بابلسر بود.
وی گفت: این سیالب سبب آبگرفتگی معابر در این شهر 
شد.زرودی با اشاره به جاری شدن سیل در برخی محورهای 
ارتباطی روستایی گفت: باغ های روستای آسیاب سر و جاروب 
دچار آبگرفتگی شد و در شهرستان تنکابن نیز به دلیل باال 
آمدن آب راه روس��تای نعمت آباد به مازوین تخریب و باعث 

قطع شدن راه ارتباطی این روستا شد.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران همچنین خاطرنشان 
ک��رد: بزرگراه چالوس به مرزن آباد که به دلیل رانش کوه و 
جاری ش��دن س��یالب مسدود ش��ده بود از ساعت 10و45 
دقیق��ه دیروز با همکاری اداره راه و شهرس��ازی و نیروهای 
امدادی بازگشایی ش��د.به گزارش ایرنا، فرماندار رامسر هم 
گفت: بارندگی ش��دید در این منطق��ه باعث رانش زمین و 
مسدود شدن برخی مسیرهای منطقه گردشگری جواهرده 
و آبگرفتگی روس��تاهای این منطقه شد. حسین سروری با 
اشاره به بارش های بی سابقه پاییز امسال در رامسر،  خواستار 
اختصاص اعتبارات ویژه برای پیش��گیری از وقوع س��یل از 
طری��ق الیروبی کامل انهار و رودخانه ها ش��د. به گفته وی، 
مدارس رامس��ر دیروز بخاطر شدت بارش باران و آبگرفتگی 
معابر تعطیل ش��د. براس��اس این گزارش ها باران شدید در 
عباس آباد باعث آبگرفتگی معابر عمومی و ورود آب به برخی 
واحدهای تجاری این شهر شد و خسارت هایی به مغازه داران 
وارد ساخت.بر اساس آخرین اخبار با تالش نیروهای امدادی 
جس��د زن 34 ساله رامسری چندمتر جلوتر از محل حادثه 

داخل کانال آب و میان گل والی پیدا شد.

2۵ دس�تگاه آمبوالن�س و 200 پزش�ک و 
پیراپزشک در درمانگاه های صحرایی هالل احمر 
اعزامی به عراق به زائران اربعین خدمات پزشکی 

و درمانی ارائه می دهند.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
ب��ا اعالم این خبر گفت: محل اس��تقرار درمانگاه های 
صحرایی مرکز پزش��کی حج و زیارت جمعیت هالل 
احمر جمهوری اسالمی در بروشورهایی توسط روابط 
عمومی س��ازمان حج و زیارت مش��خص شده که در 
اختی��ار زائران اربعی��ن قرار داده می ش��ود که زائران 
می توانند اطالعات دقیقی از مس��یرها و درمانگاه ها از 

این طریق بدست آورند.
به گزارش مهر، دکتر پیرحسین کولیوند درباره 
گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص ساماندهی 
زائران اربعین، افزود: تعداد 200 پزشک و پیراپزشک 
در این درمانگاه ها مس��تقر می شوند و این درمانگاه ها 
با درمانگاه های عراقی هماهنگ است به طوری که در 
صورت نیاز از خدمات درمانگاه های عراقی اس��تفاده 

خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون اقدامات ما بر اساس 
برنامه های س��تاد دائمی اربعین انجام گرفته اس��ت، 
افزود: امس��ال برای اولین بار 25 آمبوالنس جمهوری 
اس��المی وارد کشور عراق می شود تا به زائران اربعین 

خدمات رسانی کند.
کولیوند وجود درمانگاه های هالل احمر در نقاط 
مرزی کش��ور و در داخل عراق و در مس��یر پیاده روی 
زائران را موجب دلگرمی و آرامش خاطر زائران اربعین 
دانس��ت.وی همچنین از به کارگی��ری 3 فروند بالگرد 
هالل احمر برای گش��ت زنی در مرزها و خدمات دهی 
ب��ه زائران اربعین خبر داد و گفت: در صورت دریافت 
مج��وز از عراق ای��ن بالگردها در عراق نی��ز به زائران 
خدمات رس��انی خواهند کرد.رئیس س��ازمان امداد و 
نج��ات هالل احمر بیان کرد: تلفن مراکز پزش��کی و 
درمانگاه های نجف و کربال در بروشورهایی که به زائران 
داده می ش��ود درج شده اس��ت و زائران می توانند در 
صورت نیاز به این مراکز مراجعه کرده یا تماس بگیرند.

وی ب��ه زائران توصیه کرد: برای حفظ س��المتی 
و رعایت نکات بهداش��تی حتما لوازم شخصی خود را 
در س��فر همراه داشته باشند و توصیه های پزشکی را 

جدی بگیرند.

یک منبع آگاه از شهادت مامور دریابانی شادگان 
در درگیری با قاچاقچیان س�وخت در خورموسی در 

نزدیکی شادگان در استان خوزستان خبر داد.
ب��ه گزارش ایرنا این منبع آگاه که خواس��ت نامش در 
خبر ذکر نشود، گفت: قاچاقچیان سوخت استوار دوم محسن 
بیگدلی از نیروهای دریابانی منطقه جنوب را پس از زخمی 

کردن به شهادت رساندند.
وی افزود: پیکر مطهر این ش��هید به بیمارس��تان 17 

شهریور آبادان منتقل شده است.
فرمانده مرزبانی خوزس��تان نیز گف��ت: محموله های 
س��وخت قاچاق در عملیات بازرس��ی از چند فروند ش��ناور 
صیادی و تجاری در آب های مرز شهرستان ماهشهر و آبادان 

توسط مرزبانان دریایی استان کشف و ضبط شد.
سرتیپ عبداهلل نظرپور افزود: در این ارتباط 46 متهم 
به قاچاق سوخت بازداشت و با تشکیل پرونده تحویل مقامات 
قضایی منطقه شدند.وی با اشاره به این که ارزش این میزان 
سوخت سه میلیارد و 700 میلیون ریال است ادامه داد: این 
مقدار گازوئیل توقیف شده قرار بود در بازار فرآورده های نفتی 
خلیج فارس با چند برابر قیمت یارانه ای آن در داخل کشور 

به فروش برسد.

با اعزام آمبوالنس و تیم پزشکی صورت می گیرد

خدمت رسانی هالل احمر 
به زائران اربعین

مرگ زن 34 ساله
 با جاری شدن سیالب در رامسر

فرمانده یگان عملی�ات و کنترل طرح های 
ترافیک پلیس راهور از توقیف خودروهای پالک 
ویژه حمل در صورت تردد در س�طح شهر خبر 
داد و گفت: رانندگان در صورت تردد خودروها، 

۵00 هزار ریال جریمه خواهند شد. 
س��رهنگ س��عید س��پهری با بیان اینکه شش 
م��اه پیش به کارخانج��ات تولید خودرو ابالغ ش��ده 
ک��ه خودروها را با پالک در اختیار نمایش��گاه داران یا 
رانن��دگان قرار دهند، گفت: تردد با خودروهای پالک 
ویژه حمل ی��ا به عبارتی خودروهای صفر کیلومتری 
که هنوز پالک نشده اند، همچون تردد با خودروهایی 

با پالک غیرمجاز به شمار می روند.
وی ادام��ه داد: پلیس راهور در صورت مش��اهده 
ت��ردد رانندگان با این خودروها، آنها را اعمال قانون و 
خودرویشان را توقیف می کنند.فرمانده یگان عملیات 
و کنترل طرح ه��ای ترافیک پلیس راهور تاکید کرد: 
پالک ویژه حمل به هیچ عنوان قابل استفاده نیست و 
این خودروها باید از طریق باالبر حمل شوند و پس از 
شماره گذاری و دریافت پالک، مورد استفاده قرار گیرند.

سپهری در پایان خاطر نشان کرد: تردد با پالک های 
ویژه حمل همچون ت��ردد با خودروهای دارای پالک 

گذر موقت و تعمیری جریمه 500 هزار ریالی دارد.

حرکت ۵0 درصد قطارهای مس�یر تهران - 
جنوب به علت اجرای عملیات بازسازی خطوط 

ریلی تا اطالع بعدی لغو شده است.
مدیر روابط عمومی راه  آهن لرستان به ایرنا گفت: 
اکنون عملیات بازسازی 12 کیلومتر از این خطوط آغاز 
شده که تا پایان انجام آن، حرکت بخشی از قطارهای 

سراسری و محلی لغو شده است.
حس��ین علی مری��دی بیان ک��رد: در این ارتباط 
حرکت قطارهای سراسری شوشتر - مشهد، خرمشهر 
- مشهد و اهواز - تهران لغو شده که با این وضعیت، 
جابه جایی مسافران در این مسیرها روزانه حدود سه 

هزار و 500 نفر کاهش یافته است.
وی ادامه داد: اکنون حرکت قطارهای سراس��ری 
اندیمشک - تهران، اهواز - تهران و اهواز - مشهد روزانه 
در محدوده ریلی لرستان و در مسیر تهران - جنوب 
برقرار اس��ت.مریدی گفت: حرک��ت قطارهای محلی 
دورود - سپیددش��ت و اندیمش��ک - دورود نیز لغو 
شده و تنها قطار محلی برای جابه جایی مسافران، چم 

سنگر - دورود است.
وی ب��ا اش��اره به اینکه روزانه ح��دود یک هزار و 
200 مسافر توسط این قطار جابه جا می شوند، اظهار 
کرد: بخشی از این مسافران مردم عشایری و روستایی 
هستند که امکان جابه جایی آنان در این مدت توسط 
خطوط ریلی وجود ندارد.مریدی گفت: مردم منطقه 
ب��ه منظور جابه جایی در این مس��یر باید از قطارهای 
سراسری استفاده کنند که به دلیل توقف نکردن آنها 
در بین ایستگاه،  باید یک ایستگاه قبل یا بعد از مقصد 

مورد نظر خود از قطار خارج شوند.

به علت بازسازی خطوط ریلی

حرکت 50 درصد قطارهای 
مسیر تهران - جنوب لغو شد

شهادت مامور دریابانی شادگان 
در درگیری با قاچاقچیان سوخت

خودروهای پالک ویژه حمل در صورت تردد متوقف می شوند

معاون سازمان حج و زیارت:

سهمیه عمره زوج های جوان اعالم شد


