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تصادف با 3 کشته
همدان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه اســتان همدان گفت: براثر 
برخورد شدید یک دستگاه خودروی وانت با سواری پراید در جاده نهاوند- 

کنگاور، 3 نفر جان باختند و یک تن دیگر مجروح شد.
سرهنگ مهدی شاکری افزود: در این حادثه، زوج جوان سرنشین پراید 
و یک نفراز سرنشــینان وانت جان خود را از دســت دادند و یک سرنشین 

دیگر وانت به علت مجروحیت به بیمارستان منتقل شد.
وی ادامه داد: علت بروز این سانحه،  انحراف به چپ خودرو وانت اعالم شد.

باند تولید ترقه متالشی شد
تبریز- فارس: رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجان 
شــرقی روز گذشته از کشف یک و نیم میلیون عدد انواع ترقه غیرمجاز در 

تبریز خبر داد.
علیرضا هنردوســت افزود: یک باند 6 نفره کــه در یکی از کارگاه های 
اطراف شــهر تبریز اقدام به تهیه و تولید مواد محترقه غیرمجاز می کرد از 

سوی نیروهای پلیس کشف و متالشی شد.
وی ادامه داد: اعضای باند قصد داشــتند این مواد آتش زا را در آستانه 
چهارشنبه آخر سال در شهرهای آذربایجان شرقی توزیع کنند که با تالش 

عوامل نیروی انتظامی قبل از هر اقدامی دستگیر شدند.
انفجار در جایگاه سی.ان.جی

گناوه- ایرنا: انفجار یک دستگاه خودرو وانت بار پیکان در محل جایگاه 
سوخت سی ان جی بندرگناوه بخشی از این جایگاه را تخریب کرد و موجب 

وحشت مردم ساکن منطقه شد.
در این حادثه که روز یکشــنبه رخ داد شــدت انفجار به حدی بود که 
مخزن ســوخت ســی ان جی خودرو مذکور حدود یکصدمتر دورتر از محل 
جایگاه درخانه یکی از اهالی فرود آمده و در برخورد با خودرو پارک شــده 

در منزل مذکور بخشی از آن را تخریب کرد.
در این انفجار به افراد حاضر در محل آسیبی وارد نشده و راننده خودرو 
نیز توانســت در لحظه انفجار به طور معجزه آســایی خود را از شعاع موج 

انفجار دور کند.
دراثر انفجار بخش های مختلفی از خودرو مذکور از هم جدا و به اطراف 

پراکنده شد.
مأمور قالبی گیر افتاد

سرویس شهرستانها: جانشــین فرمانده انتظامی رابر گفت: یک مأمور 
قالبی با پوشــش مأمور نیروی انتظامی قصد سوء استفاده داشت که مورد 
ظن مأموران پلیس اطالعات شهرستان رابر قرار گرفت و چون فاقد کارت 

شناسایی بود بازداشت شد.
سرگرد ساالری افزود: در بازجویی ها مشخص شد متهم که یک دستگاه 
شــوکر همراه داشت با پوشــش مأمور نیروی انتظامی قصد سوء استفاده 

داشته است.
وی یادآور شــد: تحقیقات برای کشــف دیگر جرائم احتمالی این فرد 

ادامه دارد.
3 قربانی سانحه رانندگی

سرویس شهرستانها: رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان سرهنگ 
»غالمرضا شهریاری« گفت: روز گذشته مأموران پلیس راه »نطنز-بادرود« 
از برخورد یک اتوبوس اسکانیا با تریلر اویکو باخبر و بالفاصله به محل وقوع 

حادثه اعزام شدند.
ســرهنگ غالمرضا شــهریاری افزود: در این حادثه رانندگی 3 نفر از 

مسافران اتوبوس جان باختند و 7 نفر مجروح شدند.
وی ادامه داد: کارشناسان پلیس راه علت وقوع این حادثه را عدم توجه 

به جلو راننده اتوبوس اعالم کردند.
مرگ راننده تانکر

قصر شیرین- ایرنا: سرپرســت فرمانداری قصر شیرین از مرگ راننده 
تانکر سوخت رسان به علت مسمومیت گاز منوکسید کربن در این شهرستان 

خبر داد.
مرادعلی تاتار گفت: این راننده تانکر به علت روشن کردن گاز پیک نیک 

در داخل خودرو در مرز پرویزخان قصرشیرین دچار گازگرفتگی شد.
وی با بیان اینکه مأموران در بازرسی از محل این حادثه هیچ گونه مدارک 
شناسایی از راننده تانکر به دست نیاوردند افزود: پس از اعزام نیروهای امدادی 
و مرکز اورژانس فوریت های پزشکی قصر شیرین مشخص شد که 7 ساعت 

از زمان مرگ این راننده گذشته است.
قاچاق پوشاک با نفتکش

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی چاراویماق گفت: مأموران عملیاتی 
اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی این شهرستان هنگام گشت زنی 
در آزادراه پیامبر اعظم)ص( یک دستگاه خودرو تریلی نفت کش حامل البسه 

قاچاق را توقیف کردند.
سرهنگ عباس زنده گل تپه افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، 
مقادیر قابل توجهی البسه خارجی قاچاق به ارزش تقریبی 5 میلیارد ریال 

را کشف کردند.
وی با اشاره به اینکه در این عملیات 3 نفر قاچاقچی دستگیر و به همراه 
کشفیات به دست آمده تحویل مقام قضایی شدند، تصریح کرد: خودرو توقیفی 

نیز به پارکینگ انتقال داده شد.
اعتراف به جنایت

بوشــهر - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: قاتل 
بی رحمی که در شهرســتان جم اقدام به قتــل یک زن کرده بود با تالش 

پلیس شناسایی و دستگیر شد.
ســرتیپ عباس زاده افزود: با تحقیقات کارآگاهان جرایم جنایی پلیس 
آگاهی شهرستان جم و بررسی فنی و اطالعاتی زوایای مختلف این پرونده 
فردی افغانی به هویت »ع.ک« 20 ساله به عنوان متهم شناسایی و دستگیر 

شد.
وی تصریح کرد: در بازرسی از خانه این متهم زیورآالت آغشته به خون 
مقتول کشــف و متهم دستگیر شده به قتل و بریدن دست مقتول صراحتا 

اعتراف کرد.
برق جان کارگر را گرفت

شیراز - باشگاه خبرنگاران جوان: کارگر جوانی که در طبقه دوم ساختمان 
در حال آرماتوربندی بود، هنگامی که قصد جابه جایی آرماتور بلند را داشت،  
در اثر برخورد آن با سیم برق فشار قوی دچار برق گرفتگی شد و جان خود را 
از دست داد.این حادثه در شهر کامفیروز از توابع شهرستان مرودشت رخ داد.

کالهبردار فراری در خط پایان
اصفهان - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان بویین میاندشت 
گفت: در پی ارجاع یک فقره پرونده نیابت قضایی از شــعبه دوم دادسرای 
عمومی و انقالب شهرســتان اصفهان با موضوع کالهبرداری و فروش مال 
غیر و خیانت در امانت فروش خودرو، فروش زمین و... و ایراد ضرب و جرح 
عمدی با توجه به اینکه متهم در حوزه قضایی این شهرستان سکونت داشت 
و نظر به اهمیت پرونده تحقیقات گســترده به صورت ویژه در دســتور کار 

کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
ســرهنگ حسین دشــتی افزود: ماموران با انجام تحقیقات گسترده و 
اقدامات ویژه و تخصصی پلیسی سرانجام محل سکونت متهم را شناسایی و 
با هماهنگی مقام قضایی وی را طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
وی ادامه داد: این فرد شــیاد با شــگردها و شیوه های مختلف توانسته 
بود نزدیک بــه 10 میلیارد ریال از مردم کالهبرداری کند که تالش برای 

شناسایی مالباختگان در حال انجام است.

* مجمع منتظران قائم آل محمد)عج(- خیابان پیروزی، خیابان 
نبرد، خیابان شهید داوودآبادی، حسینیه انصارالمهدی

- مراسم عزاداری ایام فاطمیه با سخنرانی حجت االسالم ناصر نقویان و 
مداحی آقایان: حمیدرضا بهاری، حیدر خمســه، یداهلل پاشازاده و اسماعیل 

فروغی
- از 12 تا 16 اسفند از ساعت 19/30

معاون امداد و درمان سازمان بسیج جامعه 
پزشکی کشور گفت: ۱۲ اسفند چهارمین آیین 
اعطای جایزه ملی شــهید رهنمون و تکریم از 
هشت شــهید نخبه عرصه سالمت کشور در 

استان خوزستان برگزار می شود.
 روح اهلل قائد امینی در حاشــیه برگزاری یادواره 
شــهید دکترمحمدعلی رهنمون از شــهدای بسیج 
جامعه پزشکی و 10 شــهید دانشگاه علوم پزشکی 
بوشــهر در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: یادواره 
شهید دکترمحمدعلی رهنمون از شهدای بسیج جامعه 
پزشــکی و 10 شهید دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با 
عنوان »پروازی در قنوت عشق« در بوشهر برگزار شد.

وی با بیان اینکه بســیج جامعه پزشکی 4 هزار 
شــهید تقدیم انقالب اســالمی کرده افزود: بســیج 
جامعه پزشکی کشور بیش از 120هزار عضو پزشک، 

پیراپزشک و پرستار دارد.
معاون امداد و درمان سازمان بسیج جامعه پزشکی 
کشور راه اندازی بیمارستانی صحرائی و ارائه خدمات 
رایگان به مردم محروم را از برنامه های مهم این نهاد 
دانســت و بیان کرد: ســازمان بسیج جامعه پزشکی 
کشور امسال تا پایان دهه فجر بیش از 70 بیمارستان 
صحرایی و ثابت در نقاط محروم کشور برپا و خدمات 

تخصصی و رایگان درمانی ارائه کرده است.

کنگره بزرگداشت شهید دکتر رهنمون برگزار می شود

آشتی پزشک و بیمار با یادآوری دوران شکوه اخالق

قائد امینی افزود: در 10 ماه امســال بیش از 70 
تیم تک تخصصی و بیش از شش هزار تیم پزشکی به 
مناطق محروم برای ارائه خدمات درمانی اعزام شده اند.

وی گرایش اصلی خدمات بسیج جامعه پزشکی را 
ارتقا شاخص های سالمت در مناطق محروم دانست و 
گفت: احساس بسیجی بودن و جهادی در عرصه های 
مختلف خدمات خالصانــه را افزایش می دهد که در 
این راستا مسئوالن بهداشت و درمان در سطح ملی و 

استانی خدمات گوناگونی عرضه می کنند.
معاون امداد و درمان سازمان بسیج جامعه پزشکی 
کشور با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت های زیادی در 
حوزه ســالمت مغفول مانده گفــت: با کار جهادی و 
بسیجی باید در این راستا در ارائه خدمات به جامعه 

هدف گام برداشت.

قائد امینی از برگزاری چهارمین آیین جایزه ملی 
شهید رهنمون در استان خوزستان خبر داد و بیان کرد:  
12 اسفند چهارمین آیین جایزه ملی شهید رهنمون 
و تکریم از هشت شهید نخبه عرصه سالمت کشور در 

استان خوزستان برگزار می شود.
شهید رهنمون پس از چندین سال تالش شبانه 
روزی در خدمت به مردم خوزســتان، در اوایل سال 
1360 بــا کمک جمعی کوچــک از فارغ التحصیالن 
پزشکِی همفکر و همسنگر خود در تهران به عضویت 
بهداری ســپاه پاســداران انقالب اسالمی در آمد و از 
همان روزهای نخســت در تشکیل و ساماندهی این 

نهاد همت گماشت.
 وی در راه اندازی و تجهیز و پذیرش مســئولیت 
اولین بیمارستان متعلق به سپاه نقش به سزایی داشت. 

در اوایل سال 1361 به منطقه جنوب بازگشت و در 
اداره و تجهیز بیمارســتان صحرایی شهید کالنتری 
در منطقه اندیمشک و بیمارستان شهید بقایی اهواز 

همت گماشت.
بازگشت به اخالق پزشکی و نفی پول پرستی

شــهید دکتر رهنمون، در عملیات های جنوب و 
غرب کشور مسئولیت بیمارستان های صحرایی را در 
آن مناطق عهده دار بود و سرانجام در سپیده دم روز 
ششم اسفند ماه سال 1362 در عملیات غرور آفرین 
خیبر در سنگر همیشگی خود در بیمارستان صحرایی 
خاتــم االنبیا )ص( در منطقــه طالئیه در حال ادای 
فریضه نماز صبح به ســجده خونین نشست و با ذکر 

یازهرا، به لقاءاهلل شتافت.
بزرگداشت شهید دکتر رهنمون، به عنوان اسوه 
»اخالق حرفه ای اســالمی« و از خودگذشتگی برای 
دستیابی به رضایت الهی، در شرایطی که در بخشی 
از بدنه نظام پزشــکی کشور »اخالق« رنگ باخته و 
سبب بروز نارضایتی گسترده در جامعه گشته، می تواند 
آغازگر تحولی بزرگ در ســاختار علوم پزشکی ایران 
باشــد. ســاختاری که هم اکنون در بخشی از موارد 
حتی از سیستم سکوالر غربی نیز عقب مانده و بعضا 
»پول پرســتی« را جایگزین »تقدس روپوش سفید 

طبابت« کرده است.

سرویس اجتماعی-
بیوتکنولوژی  مجازی  پژوهشکده  رئیس 
بسیج جامعه پزشکی، پس از سه سال تالش 
رشته  رساندن  تصویب  به  موفق  مســتمر، 
پدافند غیرعامل در وزارت بهداشت شد تا با 
تربیت متخصصین، امکان شناسایی و مقابله 
با تهدیدات بیولوژیکی و بیوتروریسمی دشمن 

فراهم شود.
دکتر علی کرمی، گفت: حدود سه سال پیش، 
بنده رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت بهداشت 
بودم و در آن زمان، پیشــنهاد راه اندازی دوره های 
کارشناســی ارشد و M.P.H که دوره های مدیریتی 
برای این رشته است را ارائه دادم تا مدیران متخصص 
در حوزه ســالمت، مخاطرات انسان ساز را مدیریت 
کنند؛ بنابراین طرح این دوره نوشــته و به وزارت 
بهداشــت ارائه شــد اما از آنجایی که ماهیت این 
رشته، برای وزارت بهداشت شناخته نشده بود، سه 
سال طول کشید تا رشته پدافند غیرعامل در نظام 

سالمت به تصویب وزارت بهداشت برسد!
رئیس پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی بسیج 
جامعه پزشــکی، گفــت: هدف از برگــزاری این 
دوره ها، این است که کارشناسان و متخصصینی را 
تربیت کنیم که بتوانند به استاندارها و فرماندارها 
در سراســر کشور در عرصه پدافند غیرعامل حوزه 
سالمت، مشاوره بدهند و سطح بازدارندگی وکاهش 
آســیب پذیری در حوزه تهدیدات نویــن را ارتقاء 

دهند.وی در ادامه گفت: متاسفانه سرطان در ایران 
بیداد می کند که منشــأ آن چهار چیز است: غذا، 
آب، آلودگی و اســترس و از طرفی، افزایش ام اس، 
دیابت و بســیاری بیماری های دیگر؛ فلذا افزایش 
بیماری ها در جامعه، ما را بر آن داشت تا این رشته 
را طراحــی کنیم و بدانیم که چگونه برای مقابله با 
تهدیدات بیولوژیک دشمن آماده باشیم زیرا دشمنان 
ما نیازی به اســلحه و مهمات جنگی ندارند و نفوذ 

چهره دیگری پیدا کرده است.
پروژه های بسیار مخفی بیوتروریسمی

کرمی در گفت وگو با سایت سینا، با بیان اینکه 
پروژه های دشمن بسیار مخفی بوده و هیچ کس از 
آن باخبر نیست، به چند مورد اشاره مختصری کرد 
و گفت: واردات گوشــت های آلوده، برنج تراریخته، 
واردات شکالت و پاســتیل و غیره که دارای مواد 
مخدر B.T هســتند از تایلند و هنگ کنگ، توزیع 
مکمل های بدنسازی که خاصیت عقیم سازی روی 
جوانان دارند، از مصداق های تهدیدات دشمن هستند 
که باید با تربیت کارشناسان مجرب به مقابله با آنها 

پرداخت.
این فوق تخصص مهندســی ژنتیک و بیولوژی 
مولکولی تصریح کرد: این رشته در گذشته شناخته 
شــده نبود و مدت زمانی طول کشــید تا بتوانیم 
مســئوالنی که دوره های آموزشی در دانشگاه های 
کشــور را تعیین می کنند قانع کنیم که کشور به 
چنین دوره هایــی نیاز دارد؛ ده ها جلســه برگزار 

کردیم، اصالحات صورت گرفــت، دروس و تعداد 
واحدهای درسی مشخص شد و نهایتاً درباره اینکه 
این دانشجویان باید از چه گروه هایی جذب شوند، 

تصمیم گیری شد.
وی در پایان تاکید کرد: با برگزاری این دوره ها، 
می خواهیم کارشناســانی را تربیت کنیم که نظام 
سالمت، تهدیدات شیمیایی، بیولوژیک، سایبری و 
غیره را خوب بشناسند و تهدیدات مرموزانه دشمن 
را خنثی کنند؛ تنها مشکلی که داریم کمبود استاد 
آشنا به نظام سالمت، پدافند غیرعامل و تهدیدات 

خاموش مانند آلودگی غذایی است.
سقط جنین، نازایی و ناباروری 

بدون توجیه ایرانیان
گفتنی است در حال حاضر بنا به گفته مسئوالن، 
آزمایشــگاه های مجهــز و به روز و کارشناســان 
متخصص برای مقابله با حمالت بیوتروریسمی در 
کشور وجود ندارد و موضوع مهم مذکور با تصمیم 
دولت به واردات و تولید انبوه محصوالت تراریخته به 
کشور، عمال مورد بی توجهی کامل قرار گرفته است!

وزیــر بهداشــت در خــرداد 94، در رابطه با 
نگرانی های مردم دربــاره واردات و تولید و عرضه 
محصوالت تراریخته حتی بدون »نشانه گذاری و درج 
برچســب هشدار« مندرج در قوانین باالدستی، در 
پاسخ به سوال مطرح شده درباره آزمایش و بررسی 
اثرات محصوالت تراریخته، با ابراز تاسف از وضعیت 
آزمایشگاه های کشور گفته بود: در بسیاری موارد ما 

توان آزمایش و بررسی دقیق این موارد را نداریم و 
آزمایشگاه های ما در این موارد با کمبودهایی مواجه 
هستند.با این وجود مدیرکل آزمایشگاه های مرجع 
کنترل ســازمان غذا و دارو  بدون اشاره به عوارض 
عرضه طوالنــی مدت محصوالت تراریخته در بازار 
بدون برچسب هشــدار و ارائه اطالعات قانونی به 
مردم، تصریح کرد: در بیان مســائل باید به گونه ای 
تدبیر کرد که مردم دچار ســردرگمی نشــوند)!( 
بایــد از ایجاد گره های کــور اجتناب کرد)!( وقتی 
مردم مشــاهده می کنند که این نوع محصوالت در 
کشورهای اروپایی و آمریکا مصرف می شود درحالی  
که ما در آن تشکیک می کنیم نتیجه خوبی به دست 

نمی آید)!(
این مسائل در حالی در کشورمان مطرح می شود 
که  اغلب اعضای اتحادیه اروپا شامل فرانسه، آلمان، 
لوکزامبورگ، لهستان  یونان،   اتریش، مجارستان، 
و بلغارســتان هر گونه تولید و واردات محصوالت 

تراریخته را ممنوع اعالم کرده اند. 
هم اکنون میزان ناباروری و نازایی در کشورمان 
3 برابر حد نرمال در کشورهای توسعه یافته همچون 
انگلیس است و متخصصان زنان و مردان از توجیه 
آمار باالی سقط جنین و نازایی و ناباروری در کشور 
ناتوانند! ناگفته نباید گذاشت که یکی از بزرگ ترین 
دولت های متخاصم در حوزه حمالت بیوتروریسمی 
مبتنی بر دستکاری آب و غذا در جهان »رژیم غاصب 

صهیونیستی« است.

باالخره بیوتروریسم با تالش بسیج به رسمیت شناخته شد

تصویب رشته پدافند غیرعامل در وزارت بهداشت

فرمانده قرارگاه منطقــه ای غرب ارتش از 
شناســایی و انهدام یک گروه ضد انقالب در 
منطقه عمومی سومار در استان کرمانشاه خبر 
داد و گفت: ۲ نفر از اعضای این گروه به هالکت 

رسیدند.
بــه گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشــاه، امیر 
منوچهر کاظمی در نشست خبری به تشریح شناسایی 
و انهدام یک گروه تروریستی در غرب کشور پرداخت 
و با اشــاره به تالش عناصر ضد انقالب برای ورود به 
کشــور در منطقه عمومی سومارافزود: یک گروه ضد 
انقالب در غرب کشور به منظور تلخ کردن شیرینی و 
حالوت برگزاری باشکوه انتخابات قصد انجام اقدامات 

خرابکارانه را داشت پس از شناسایی منهدم شد.
وی با اشاره به تالش یگان ارتش و نیروهای واکنش 
سریع آن با کمک نیروهای امنیتی برای برخورد قاطع 
بــا عناصر ضد انقالب گفت: این گروه ضد انقالب روز 

یک شنبه قصد انجام عملیات تروریستی راداشت که 
شناسایی، رهگیری و منهدم شد.

وی از هالکــت 2 نفر از ایــن عناصر ضد انقالب 
خبر داد و خاطرنشــان کرد: جلیقه کمربند انفجاری، 
نارنجک، چاشنی، سالح و مهمات از این افراد کشف 

و ضبط شده است.
کاظمی با بیان اینکه تیم چک و خنثی نیز در غرب 
کشور ســازماندهی و مستقر شده است تا در صورت 
نیاز وارد عمل شود، اضافه کرد: قرارگاه منطقه ای غرب 
ارتش در منطقه و مناطق مرزی با آمادگی کامل حضور 
دارد و نیروهای پشتیبانی در پادگان ها نیز از آمادگی 

کامل برخوردار هستند.
وی خاطرنشان کرد: امکان حضور عناصر مخل و 
ضد انقالب در کشــور وجود ندارد و نیروهای نظامی 
و انتظامی با قاطعیت و تجهیزات سامانه راداری قوی 

در مرزها و مناطق مختلف حضور دارند.

فرمانده قرارگاه منطقه ای ارتش در غرب کشور:

یک گروه تروریستی در منطقه سومار منهدم شد
اعمال نرخ جدید جرایم راهنمایی و رانندگی

از 25 اسفند

 قائم مقام ستاد معاینه فنی خودروهای تهران 
از افزایش ســاعات کاری مراکز در ایام پایانی 

سال خبر داد.
به گزارش ایسنا، دکتر سیدنواب حسینی منش با 
اشــاره به شروع سفرهای نوروزی و برخورد پلیس با 
خودروهای فاقد معاینه فنی در جاده گفت: با توجه 
به آنکه همچون ســنوات گذشته در روزهای پایانی 
سال مراکز با افزایش مراجعات مواجه است برای رفاه 
حال شهروندان و ارائه خدمات کیفی در کلیه مراکز 
از تاریخ 15 اسفندماه جاری، پنج مرکز بیهقی، سراج، 
نیایش، آبشناسان و دماوند با دو ساعت افزایش کاری 

تا ساعت 18 فعال خواهند بود.
وی افزود: همچنین از یک ماه قبل 4 مرکز بیهقی، 
سراج، آبشناســان و نیایش در روزهای پنجشنبه تا 
ساعت 16 و شــش مرکز بیهقی، سراج، آبشناسان، 
الغدیر، خاوران و امــام رضا در روزهای جمعه فعال 
بودند.حسینی منش با بیان اینکه در این ایام شهروندان 
می توانند قبل از ســفر برای اطمینــان از وضعیت 
ســالمت و ایمنی خودرو خود به یکی از مراکز شهر 

تهــران مراجعه کنند،  افزود: در مراکز معاینه فنی با 
توجه به وجود تجهیزات تست و حضور کارشناسان 
فنی، کلیه قسمت های مربوط به ایمنی خودرو نظیر 
ترمزها، کمک فنرها، وضعیت هم راســتایی چرخ ها، 
اهرم بندی فرمان از لحاظ هرگونه لقی و یا خرابی و... 

بررسی می شود.
حسینی منش در خصوص آخرین وضعیت سامانه 
یکپارچه معاینه فنی گفت: هدف از ملزم کردن استفاده 
کلیه مراکز سطح کشور از این نرم افزار طبق آیین نامه 
اجرایی معاینه فنی مصوب دی ماه 93 هیئت وزیران 
اتصــال و ارتباط دیتا بانک تجمیع شــده در معاینه 
فنی با دیتا بانک پلیس بوده اســت که با این راهکار 
و اقــدام پلیس بتواند به صورت نرم افزاری بدون نیاز 
به حضور فیزیکی در ســطح شهرها نسبت به اعمال 
قانون و جریمه خودروهای مشمول فاقد معاینه فنی 
اقدام کند و در حــال حاضر اکثر مراکز معاینه فنی 
در سطح کشــور به نرم افزار »سیمفا« متصل بوده و 
اطالعات خودروهای معاینه فنی شده در سطح کشور 

در سرورهای مرکزی وزارت کشور تجمیع می شود.

افزایش ساعت کاری مراکز معاینه فنی 
در ایام پایانی سال

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران 
گفت: دو شب گذشته تیم های گشت مشترک 
بار مرکــزی تهران حضور  تعزیرات در تره 
یافتند که منجر به کشــف مقادیر بسیاری 
میوه قاچاق و محکومیت ۱۵0 میلیون ریالی 

قاچاقچیان شد.
محمــد محمدی در گفت وگو با فارس در مورد 
استقرار تیم های گشت مشترک در تره بار مرکزی 
گفت: پایگاه گشــت مشــترک تعزیرات حکومتی 
حدود 2 ســال است که در تره بار مرکزی مستقر 
شده است. البته با توجه به بخشنامه اخیر سازمان 
تعزیرات حکومتی برای برخورد قاطع با ورود و عرضه 
میوه قاچاق، گشت های مشترک تعزیرات حکومتی 
اســتان تهران در سه شیفت به صورت 24 ساعته 

در این میدان حضور دارند.
وی افزود: دو شــب گذشــته چهار تیم گشت 

مشترک تعزیرات حکومتی با همراهی کارشناسان 
و نمایندگان جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، 
اتاق اصناف تهران، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 
نیروی انتظامی در تره بار مرکزی حضور داشتند که 
منجر به کشف مقادیر قابل توجهی میوه قاچاق و 
محکومیت بیش از 150 میلیون ریالی متخلفان شد.

محمــدی تصریح کرد: این گشــت ها تا زمان 
ضــرورت در تره بار مرکزی حضــور دارند و مردم 
می تواننــد شــکایات خود را در پورتــال تعزیرات 
حکومتی تهران و یا ســامانه پیامکی 30009651 
ثبــت و یا موضوع را به مامــوران مبارزه با قاچاق 
اعالم کنند.وی از برگزاری گشــت ویژه تره بار در 
سطح شهر خبر داد و گفت: گشت مشترک تا زمان 
ضرورت نه تنها در میدان تره بار بلکه در سطح خرد 
عرضــه نیز حضور دارد و با تخلفات به ویژه قاچاق 

میوه برخورد قاطع دارد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران خبر داد

محکومیت ۱5۰ میلیونی متخلفان
 بازار میوه و تره بار

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی 
گفت: از ۲۵ اســفند نرخ جرایم جدید راهنمایی و 

رانندگی اعمال می شود.
سردار تقی مهری در گفتگو با مهر درباره اجرایی شدن 
طرح افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی و اعمال آن توسط 
نیروهای پلیــس راهور گفت: برابر قانون مبلغ افزایش نرخ 
جرایــم رانندگی در هیئت وزیران تصویب و ابالغ شــده و 

الزم االجراست.
سردار مهری گفت: از پانزدهم اسفند ماه اطالع رسانی 
بیشتر در این زمینه انجام خواهد شد و زیرساخت های الزم 

برای اجرای طرح در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با اشــاره به اینکه افزایش جرایم طبق جدول اعالم 
شــده به همه پلیس های راهور در سراسر کشور ابالغ شده 
است، افزود: افزایش میزان جرایم راهنمایی و رانندگی توجیه 
تنبیهی دارد و به هیچ وجه پلیس راهور قصد ندارد از محل 

افزایش جریمه ها درآمدزایی کند.
سردار مهری گفت: در تاریخ اعالم شده یعنی 25 اسفند 

ماه به صورت هماهنگ و سراســری در کل کشــور جرایم 
افزایش یافته اعمال می شود.

رئیــس پلیس راهور ناجا ابراز امیدواری کرد با افزایش 
جرایم راهنمایی و رانندگی، قانون شکنی در بین رانندگان 

جاده های درون شهری و برون شهری کاهش یابد.
گفتنی است، در شرایط فعلی با میزان تورم حدود 13 
درصد، نرخ جرایم با افزایش های دو برابری به تصویب هیئت 

وزیران رسیده است.
این در حالی است که براساس قانون، افزایش نرخ جرایم 
رانندگی باید متناسب با میزان افزایش یا کاهش نرخ تورم 

مورد بررسی قرار می گرفت.
بر اساس تصویب نرخ های جدید، به عنوان نمونه عبور از 
چراغ قرمز از 100 هزار تومان به 200 هزار تومان، سرعت 
غیرمجــاز )بیش از 30 کیلومتر در ســاعت( از 100 هزار 
تومان به 200  هزار تومان و همچنین سرعت غیرمجاز )تا 
30 کیلومتر در ساعت( از 40 هزار تومان به 60 هزار تومان 

افزایش یافته است.

جانشــین فرماندهی مرزبانی ناجا از 
کشف ۲ هزار و 974 کیلو انواع مواد مخدر طی 
۱3 درگیری مسلحانه با اشرار و سوداگران مرگ 

در بهمن ماه امسال خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار محمد کاظم 
تقوی جانشین فرماندهی مرزبانی ناجا از 13 درگیری 
مسلحانه با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر طی ماه گذشته 
در مرزهای کشور خبر داد و گفت: در پی این عملیات ها 

6 شرور به هالکت رسیدند.
وی افزود: در این درگیری ها 19 قاچاقچی دستگیر 
و دو هزار و 974 کیلو گرم انواع مواد مخدر در مرزهای 

کشور کشف شد.
جانشــین فرماندهی مرزبانی ناجا در ادامه با اشاره 
به افزایش 145 درصدی کشفیات دارو در بهمن امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: مرزداران کشور با 
تالش های شبانه روزی خود از ورود غیرمجاز دو میلیون 

و 514 هزار و 509 عدد انواع داروهای قاچاق به کشور 
جلوگیری کردند.ســردار تقوی تصریــح کرد: ماموران 
مرزبانی و دریابانی کشــور طی این مدت ضمن توقیف 
ده ها فروند شــناور و خودروی قاچاقچیان، 552 هزار و 
132 عدد مواد محترقه، 454 هزار و 904 پاکت سیگار و 
مقادیر زیادی انواع کاالهای ممنوعه و ضد فرهنگی دیگر 

را نیز در نقاط مرزی کشورمان کشف کردند.
این مقام مســئول در مرزبانی ناجا، کشــف 203 

دســتگاه کولر گازی، 77 هزار و 245 لباس، 6 هزار و 
734 جفت کفش، 97 هزار و 871 عدد لوازم آرایشــی 
و 678 راس احشام قاچاق را از دیگر اقدامات مرزداران 

کشور در بهمن ماه امسال برشمرد.
جانشــین مرزبانــی ناجا با اشــاره بــه نقش ویژه 
مرزنشــینان در تامین امنیت مرز، این مهم را حاصل 
همدلی و همزبانی مرزبانان و مرزنشــینان برشمرد و از 
تالش ها و همراهی آنان با مجموعه مرزبانی تقدیر کرد.

در ماه گذشته صورت گرفت

کشف 29۰۰ کیلو مواد مخدر در مرز

شــاهزاده وابســته به خاندان آل سعود با 
تکیه بر دالرهای بادآورده نفتی کشورش، یک 
رستوران مجلل 300 نفره را برای صرف شام دو 
نفره با همسر خود در سیدنی استرالیا رزرو کرد.
روزنامه المرصد به نقل از روزنامه ســیدنی هرالد 

گزارش کرد: شــاهزاده ســعودی 
به نام »ســعود بن خالدالفیصل« 
که تعطیالت خود را در اســترالیا 
می گذراند، همه 300 صندلی یکی 
از مجلل ترین رستوران های سیدنی- 
پایتخت - را برای ضیافت شام خود 

و همسرش رزرو کرد.
سیدنی هرالد نوشت: رستوران 
»او بــار« که الفیصل رزرو کرده، از 

رستوران های پنج ستاره سیدنی اســت.به نوشته این روزنامه، انواع غذاها و 
دسرهای گران برای شام شاهانه این شاهزاده سعودی آماده شده بود و وی فقط 
با همسرش بر سر میز نشسته و به هیچ کس اجازه ورود به رستوران داده نشد.
سیدنی هرالد نوشت: شاهزاده سعودی و همسرش تا سه بامداد در رستوران 

بودند سپس آنجا را به سوی هتل خود ترک کردند.
در شــرایطی که بخش عمده جمعیت عربستان در فقر به سر می برند و 
آن کشور از جهات مختلف کشوری عقب مانده است، ریخت و پاشهای دائمی 
اعضای خاندان آل سعود با تکیه بر دالرهای نفتی، در کنار رسوائی های اخالقی 

آنان به سوژه دائمی رسانه های غربی تبدیل شده است.
خرید خودروهای مدرن و گران قیمت، خانه ها  و ویالهای وسیع و گران، 
اجــاره هتل های گران قیمت در مناطق مختلف جهان، خرید وســایل، ابزار 
شخصی با هزینه های هنگفت از جمله کشتی و هواپیما تنها بخشی از فعالیت 
خاندان حاکم بر عربستان سعودی در هدر دادن اموال مردم آن کشور است 
که با تکیه به فتواهای مفتی های وهابی هرگونه اعتراض مردمی به این وضع 

را در نطفه خفه می کنند.
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی مرداد امسال، اندکی پس 
از به دســت گرفتن قدرت در آن کشور با صرف میلیون ها دالر در یک سفر 
پر زرق و برق سه هفته ای  به همراه هزار نفر از اعضای خاندان خود در منطقه 
ســاحلی »ریویرا«  فرانسه به تفریح و خوشگذرانی پرداخت.آن سفر در زمان 
خود به دلیل محدودیت های گسترده امنیتی و رفتارهای ناشایست همراهان 

پادشاه مورد اعتراض ساکنان منطقه ریویرا فرانسه قرار گرفت.

کشیش اهل »اوهایو« در آمریکا حین انجام 
فرایض دینی روز یکشــنبه در صحن کلیسا به 

ضرب گلوله کشته شد.
بــه گفته پلیس حادثه زمانی رخ داده اســت که 
کشیش در حال انجام دعا و فرایض مذهبی روز یکشنبه 

بوده که در صحن کلیسا مورد اصابت گلوله قرار می گیرد.
در رابطه با این حادثه پلیس به برادر کشیش ظنین است.

طبق اطالعاتی که پزشکی قانونی »مونتگومری« در این رابطه در اختیار 
رسانه ها قرار داده است »کشیش ویلیام اسکولرز«، 70 ساله روز یکشنبه کشته 
شده است.به گفته پلیس شهر »دیتون« شواهد نشان می دهند که ضارب برادر 
کشیش بوده است.به گفته شاهدان که با رسانه های محلی صحبت می کردند،  
کشیش در حالی که از کنار پله ها رد می شد و به سمت »گروه کر«  که مشغول 

آواز خواندن بودند می رفت، از پشت توسط ضارب هدف قرار گرفته است.
براساس گزارش رســانه های محلی »دانیل اســکولرز« 68 ساله، برادر 
»کشیش ویلیام« در صحنه قتل دستگیر شده است؛ رویترز با اعالم این خبر 

گفت که تا این لحظه نمی تواند خبر دستگیری متهم را تأیید کند.

محرومیت  بین  می دهد  نشــان  تحقیقات 
اجتماعی و فقر مالی و نرخ کشــیدن دندان و 
افزایش بســتری ها در بیمارستان ارتباط قوی 

وجود دارد.
به گزارش تسنیم؛  تحقیقات نشان می دهد که از 

سال 2011 تاکنون 128 هزار کودک در انگلیس دندان خود را کشیده اند.
به نوشته »گاردین«،  تحقیقات نشان می دهد بین محرومیت های مالی و 
اجتماعی و نرخ کشیدن دندان و افزایش بستری ها در بیمارستان ارتباط قوی 
وجود دارد.با توجه به آخرین آمار و ده ها هزار نفر از کودکان دندان پوسیده 
خود را در بیمارســتان کشیده اند که برای چهارمین سال در یک رده سنی 

افزایش نشان می دهد.
بیش از 128/000 کودک 10 ساله حداقل یک دندان خود را از سال 2011 

کشیده اند آنهم در مواردی که پوسیدگی اغلب قابل پیشگیری بوده است.
بیش از 14 هزار نفر کودک 5 و زیر 5 سال در حد فاصل آوریل 2014 
تا ماه مارس سال بعد و 19 هزار و 336 نفر از بین کودکان 6 تا 10 سال در 
همان بازه زمانی برای کشیدن دندان به بیمارستان مراجعه کرده اند و پسران 

بیشتر از دختران احتماال از پوسیدگی شدید دندان مبتال بودند.
با توجه به آمار ارائه شده توسط مرکز بهداشت و اطالعات  مراقبت های 
اجتماعی، نرخ کشیدن دندان در میان کودکان در محروم ترین مناطق انگلیس 

تقریبا 5 برابر کسانی است که از دهک های تقریبا مرفه جامعه هستند.
در »یورکشایر« و »هامبر«، نرخ کشیدن دندان بیش از پنج برابر شهرهای 
شرقی انگلیس بود.لندن با داشتن 8362  مورد خرابی دندان، بیشترین فرزند 
را که مورد نیاز برای به بیمارستان برای پوسیدگی شدید دندان پذیرفته شود، 
برداشته شد.پروفسور »نایجل هانت«، رئیس دانشکده جراحی دندان در کالج 
سلطنتی جراحان انگلیس گفت که افزایش 9/81درصد غیر قابل قبول است.
او گفت: »نه تنها پوسیدگی دندان برای کودکان و والدین آنها ناراحت کننده 

است بلکه به مفهوم مشکالت جدی مالی و اجتماعی است«.
وی افزود: »نیاز به کشــیدن دندان همچنان به عنوان دلیل شماره یک 

مراجعه کودکان 5 تا 9 سال به بیمارستان است.«
طبق این گزارش چهره کودکان نشان می دهد که پوسیدگی دندان این 
کودکان به دلیل عدم مراقبت های اولیه بهداشتی بوده است و اگر آنها سر موقع 

به پزشک مراجعه می کردند، دندان به مرحله کشیدن نمی رسید.


