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بسیج دانشجویی دانشــگاه های علوم پزشکی 
کشــور بار دیگر رواج  زیرمیزی در نظام سالمت را 
به نمایندگان مجلس شورای اسالمی و دولت تدبیر و 
امید هشدار داده و راهکارهای واقعی برای مبارزه با 

این پدیده را متذکر شدند.
نشست تخصصی اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه های 
علوم پزشکی در خصوص مسائل و معضالت موجود در نظام 
سالمت به خصوص اجرای طرح تحول سالمت با مسئوالن 
وزارت بهداشــت برگزار شد.به گزارش خبرنامه دانشجویان 
ایران، در این جلســه که با حضور سید حسن هاشمی وزیر 
بهداشت، حریرچی قائم مقام وزیر، فراهانی معاونت دانشجویی 
فرهنگی وزیر و سایر مسئوالن وزارت بهداشت برگزار شد، 
اعضای بســیج دانشــجویی به بیان نظرات و مواضع خود 
راجع به وضعیت موجود نظام ســالمت با طرح موضوعاتی 
چون نظارت بر جامعه پزشــکی، اختــالف زیاد تعرفه های 
فنی پزشــکان بخش دولتی و خصوصی، درمان های القایی، 
پزشــک خانواده، گام های مختلف طرح تحول، طب سنتی 
و...پرداختند، که با پاسخ های مســئوالن روبرو شد.حضور 

بیشــتر در بین دانشجویان و دانشگاه یکی دیگر از مسائلی 
بود که دانشجویان به آن پرداختند؛ در انتها نیز اعضای بسیج 
دانشجویی دانشــگاه های علوم پزشکی کشور نامه ای را در 
خصوص این جلسه منتشر کردند.در بخشی از این نامه آمده 
است: مردم ایران سالهاست درگیر پرداخت های غیرقانونی و 
خارج از عرف و شرع به پزشکان زیرمیزی بگیر هستند. در 
گام سوم طرح تحول نظام سالمت، با رویکرد حذف زیرمیزی، 
هزاران میلیارد تومان از بودجه  عمومی، منابع بیمه ها و جیب 
مردم صرف افزایش ۱۲۰ درصدی تعرفه  پزشکان متخصص 
و به اصطالح  واقعی شــدن تعرفه ها شد. درحالی که انتظار 
می رفت براساس سیاست های کلی سالمت، تعرفه  پزشکان 
در بخش دولتی و خصوصی به هم نزدیک تر شــود، اجرای 
این گام باعث افزایش اختالف درآمدی پزشکان در این دو 
بخش شــد.در ادامه این نامه تاکید شده است: پس از آغاز 
اجرای گام سوم در ۱۵آبان۹۳،  مسئولین وزارت بهداشت قول 
حذف زیر میزی را دادند. اما با گذشت حدود ۹ ماه از اجرای 
این گام وزیر محترم بهداشت اقرار به عدم تمکین پزشکان 
از تعرفه های مصوب و ناکارآمدی افزایش تعرفه ها در حذف 

زیرمیزی نمود و ســازمان نظام پزشکی را مقصر اصلی این 
نابســامانی ها قلمداد کرد. در همان زمان و در آبان ماه سال 
گذشــته بسیج دانشجویی ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور 
طی بیانیه ای نسبت به عواقب اجرای گام سوم  و عدم تاثیر 
افزایش تعرفه ها بر حذف زیرمیزی هشدار دادند و راهکارهای 
واقعی جلوگیری از زیرمیزی را بیان نمودند، اما با هجمه های 
شدید وزارت بهداشت و ســازمان نظام پزشکی - خصوصاً 
ذینفعان بخش خصوصی-  مواجه گردیدند. همچنین حدود 
یک سال پیش از آن، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی )ره( جوالن پزشکان زیر میزی بگیر در سایه  
غفلت متولیان حوزه  سالمت را متذکر شده بود و عامل اصلی 
بروز این پدیده را بی کفایتی ناظر و عدم بازدارندگی مجازات 
متخلفین درپــی واگذاری وظیفه  نظــارت -که وظیفه ای 
حاکمیتی و به عهده  وزارت بهداشــت اســت-  به سازمان 
صنفی نظام پزشــکی دانست. اما مسئوالن وزارت بهداشت 
و ســازمان صنفی نظام پزشکی زیرمیزی بگیران را عده ای 
قلیــل معرفی کرده و این موضوع را بی اهمیت جلوه دادند. 
در حالی که اردیبهشت ماه امسال نماینده وزارت بهداشت 

وجود زیرمیزی بــه میزان هفت تا ده هزار میلیارد تومان- 
معادل حدوداً ده درصد کل بازار سالمت- را تایید کرد.بسیج 
دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور راهکارهای واقعی 
برای مبارزه با پدیده  زیر میزی را در مواردی همچون سلب 
اختیار نظارت از سازمان صنفی نظام پزشکی، تشکیل نهاد 
قضایی مستقل برای رسیدگی به شکایات،  اعمال مجازات 
بازدارنده در برخورد بــا متخلفان، محرومیت مادام العمر از 
طبابت برای پزشــکان متخلف و افزایش تعداد پزشــکان و 
ارائه دهندگان خدمت می دانند.در پایان این نامه خطاب به 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی آمده است:  نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی را از بی تفاوتی نسبت به تحوالت 
حوزه سالمت و تضییع حقوق مردم همان طور که در اجرای 
گام سوم طرح تحول شاهد آن بودیم بر حذر داشته و نقش 
بی بدیل آنان را در قانونگذاری و نظارت برعملکرد مجریان 
یادآور می شویم. بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی 
کشــور با جدیت و عزم راســخ مطالبات مذکور را پیگیری 
خواهند نمود تا گامــی مثبت در جهت تحول واقعی نظام 

سالمت کشور برداشته شود.

هشدار اعضای بسیج دانشجویی علوم پزشکی در نشست با وزیر بهداشت

پزشکانهنوززیرمیزیمیگیرند

نایب رئیس اول کمیســیون مشترک حقوقي و 
فرهنگي مجلس شــوراي اسالمي از بررسي میزان 
جرایم در نظر گرفته شده براي بدحجابي در خودروها 

خبر داد.
محمد علی اسفناني در مصاحبه  با خبرگزاري صدا و 
سیما گفت: در جلسه مشترک حقوقي و فرهنگي مجلس 
مــواد یک و دو طرح صیانت از عفاف و حجاب به تصویب 
رسید که براســاس آن براي رانندگان متخلف که خود یا 
سرنشــینان اقدام به کشــف حجاب کنند عالوه بر جرایم 
قانونــي، ۱۰۰ هزار تومان جریمه و ۱۰ نمره منفي در نظر 

گرفته شد. 

وي افزود: کسراز حقوق، تذکر شفاهي و درج در پرونده 
را هم براي  کارکنان خانم ادارات و نهادهاي دولتي که در 
محل کار رعایت حجاب اسالمي نمي کنند منظور شده است. 
اسفناني درباره مصداق بدحجابي گفت: پوشش سر و 
گردن به جز گردي صورت از مصادیق حجاب اسالمي است 
که در آیین نامه عفاف و حجاب نیز به آن اشاره شده است. 
این نماینده مجلس راننده را مســئول اعمالي دانست 
کــه در خودرو اتفاق مي افتد و افزود: قانون بنا دارد وضع 

بدحجابي در جامعه را اصالح کند. 
نایب رئیس اول کمیسیون مشترک حقوقي و فرهنگي 
مجلس درباره مجریان این قانــون گفت: ماموران نیروي 

انتظامي مکلف به اجراي این قانون در زمینه بدحجابي در 
خودروها هستند و دراین باره اعالم آمادگي نیز کرده اند. 

وي رؤســاي ادارات و نهادهاي دولتي را نیز مســئول 
اجراي قانون صیانت از عفاف و حجاب در زیرمجموعه هایشان 
دانســت و افزود: در صورت بروز تخلف و رسیدگي نکردن 
به آن، مســئوالن و مدیران متخلف نیز جریمه مي شوند. 
اســفناني گفت: این طرح ۱۳ ماده دارد و تاکنون ۲ ماده 
آن در کمیسیون مشترک مجلس بررسي و تصویب شده 
اســت و در صورت برگزاري جلسات منظم، احتمال پایان 
بررسي آن در کمیسیون تا آخر هفته آینده و ارائه در صحن 

علني وجود دارد.

100 هزار تومان جريمه 
پلیــس راهور ناجا به منظور تســهیل در تردد برای رعايت نکردن حجاب در خودروها 

شــهروندان در جاده های برون شــهری تمهیدات 
ترافیکی آخر هفته را اعالم کرد.

سرهنگ نادر رحمانی، سرپرست مرکز اطالعات و کنترل 
ترافیک راهور ناجا در گفت وگو با خبرگزاری فارس، تمهیدات 
ترافیکی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا برای تســهیل در 
تردد شــهروندان در جاده های برون شهری را به این شرح 
اعالم کرد: تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ امروز تا ساعت 
۲4 جمعــه از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و 

تهران - سمنان- مشهد و بالعکس ممنوع است.
همچنین تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور 
کرج - چالوس ممنوع است.به گفته سرهنگ رحمانی تردد 
انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱4:۳۰ جمعه تا ساعت ۲ بامداد 
شنبه از کرج به مرزن آباد ممنوع است و با اعالم پلیس راه 
از ســاعت ۱7:۳۰ جمعه الی ساعت ۲ بامداد شنبه از ۱۵ 
کیلومتری جنوب مرزن آباد )دزدبن( به ســمت کرج یک 

طرفه خواهد بود.
تردد کلیه تریلرها در محور هراز نیز ممنوع است.

 همچنین تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثناء 
حاملین مواد ســوختی و فاسد شدنی از ساعت 6 الی ۲4 

سه شنبه، چهارشنبه و جمعه از محور هراز ممنوع است.
 رحمانی افزود: تردد کلیه تریلرها به اســتثناء حاملین 
مواد ســوختی و فاسدشدنی از ساعت 6 الی ۲4 سه شنبه، 
چهارشنبه و جمعه از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع 
اســت.در محور اردبیل به آستارا و بالعکس هم تردد کلیه 
کامیون ها و تریلرها به اســتثناء حاملین مواد ســوختی و 

فاسدشدنی از ساعت 6 الی ۲4 روز جمعه ممنوع است.

محدودیت های ترافیکی 
پایان هفته اعالم شد

حدود 100 خانواده قوم »دلت« پس از سال ها 
نژادپرســتانه »کاست« در  نظام  کشمکش در 
دهلی نو پایتخت هند، ســرانجام به دین اسالم 

مشرف شدند.
به گــزارش »داون نیوز«، ۱۰۰ خانــواده از اقوام 

تشرف
 100 خانواده 

هندو
 به اسالم

»دلت« یکی از اقوام طبقه پســت هندو، در نظام نژادپرســتانه »کاست« در 
»دهلی نو« پایتخت هند به اســالم مشرف شدند.کاست نوعی نظام اجتماعی 
است که در آن، مزایای اجتماعی براساس نقش های انتسابی توزیع می شود. 
در نظام کاست افراد در طبقه های مختلف جامعه حق گذر به طبقه های دیگر 
را ندارند و باید شرایط ویژه ای را در رفتار و اعمال و رابطه خود با طبقه های 
دیگر رعایت کنند.نخستین نظام کاســت در بین نژاد آریایی در هند وجود 
داشته است. برهمن ها )روحانیون مذهبی(، کهتری ها )جنگ آوران(، ویش ها 
)پیشــه وران(، شودراها )اسیران و بردگان( و پاری ها )نجس ها یا دراویدی ها( 

طبقه های نظام کاست در هند بودند که تاکنون نیز وجود دارند.
نظام کاست هم چنین در آفریقا، خاورمیانه و خاور دور نیز وجود داشته 
است.قوم دلت ساکن روســتای »بگانا« در منطقه »هسار« از مدت طوالنی 
با خشــونت طبقات باالی هندو روبرو بودند و از دو ســال گذشته نیز بارها 

تظاهرات به راه انداخته اند.

در جریان تصادف هوایی بر فراز دریاچه ای در 
60 کیلومتری مسکو 8 نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، امدادگران اجســاد 
هشت کشته ناشی از تصادم یک بالگرد و یک هواپیمای 
دریایی را از دریاچه پشت سد در نزدیکی مسکو بیرون 

آوردند.به نوشته »خبرگزاری فرانسه« در این حادثه یک نفر دیگر ناپدید شده و 
احتمال می رود که در جریان این تصادف کشته شده باشد. وزارت موقعیت های 

اضطراری روسیه اعالم کرد که دو نفر از قربانیان این حادثه کودک بودند.
بنا بر این گزارش، در ســاعات پایانی روز شــنبه، یک هواپیمای دریایی 
شــخصی مدل »سســنا« با یک بالگرد »رابینســون 44 آر« بر فراز دریاچه 
ایسترینســکوی برخورد کــرده و به داخل آب افتادنــد. این دریاچه در 6۰ 
کیلومتری مســکو واقع شده و به خاطر موقعیتش در انجام ورزش های آبی 
معروف اســت.وزارت امور اضطراری روســیه همچنین اعالم کرد که بالگرد 
حادثه دیده در حال گشت زنی تفریحی در این محدوده بود و سه سرنشین و 
یک خلبان داشته در حالی که هواپیمای دریایی چهار سرنشین و یک خلبان 
داشته اســت.ماموران رسیدگی به این ماجرا تحقیق در زمینه نقض قوانین 
ایمنی هوایی را آغاز کرده اند. یک مقام هواپیمایی کشــوری روســیه در این 
زمینه گفت که خلبان هواپیمای دریایی درباره پرواز از فرودگاه کنار دریاچه 

مذکور به مسئوالن کنترل تردد پرواز اطالعی نداده بود.

به گفته پلیس آمریکا، در چندین عملیات 
نزدیک به 30 تن کوکائیــن از قاچاقچیان در 
مرزهای این کشور با مکزیک و همین طور سواحل 

اقیانوس آرام کشف شده است.
به گزارش ایسنا، ارزش این میزان کوکائین کشف 

رسانه های سوئدی می گویند فردی با چاقو 
به حاضران در فروشگاهی در شهر »واستراس« 

حمله کرده و دو نفر را از پای درآورده است.
پلیس ســوئد نیز گفته روز دوشنبه دو نفر بر اثر 
ضربــات چاقو جان خود را از دســت داده و یک نفر 
دیگر نیز به شــدت مجروح شده است. این حادثه در یکی از شعب فروشگاه 
لوازم خانگی »آیکیا« در شــهر »واستراس« رخ داده است.بنا بر اعالم پلیس، 
کشته شدگان این حادثه یک زن و یک مرد هستند. تاکنون یک نفر به اتهام 
قتل در این رابطه بازداشــت شده اســت.به نوشته سایت شبکه بی بی سی، 
سخنگوی شرکت آیکیا هم وقوع این حادثه را تایید کرده و گفته است که مرکز 
خرید »اریکسولند« که این فروشگاه در آن واقع شده، فعال تعطیل شده است.
شهر واستراس حدود یک ساعت با استکهلم، پایتخت سوئد فاصله دارد. 

هنوز انگیزه این حمله یا جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است.

شده بیش از یک میلیارد دالر تخمین زده می شود. کشفیات مذکور طی ۱۰ 
ماه در عملیات های مشترک پلیس آمریکا و پلیس برخی کشورهای آمریکای 
التین انجام شده است.بنابر گزارش یورونیوز، مقامات پلیس آمریکا می گویند: 
این ۳۰ تن کوکائین کشف شده در مدت ۱۰ ماه گذشته با مواد مخدر کشف 

شده در فاصله زمانی اکتبر ۲۰۱۲ تا سپتامبر ۲۰۱4 برابری می کند.

بارش باران شــدید و به راه افتادن سیل در 
شمال و مرکز شیلی جان 6 نفر را گرفت و امور 

داخلی این کشور را مختل کرد.
به گزارش »تله سور«، بارش باران شدید و وزش 
توفان های سهمگین و به راه افتادن سیل در شمال و 
مرکز شیلی تاکنون 6 کشته و صدها بی خانمان بر جای گذاشته و همچنین 
عملیات اســتخراج مس در یکی از معادن مهم شمال شیلی را متوقف کرده 
است.طبق گزارش های دریافتی هویت سه نفر از کشته شدگان مشخص شده 
اما ســه نفر دیگر هنوز شناسایی نشده اند.»ریکاردو تورو« رئیس دفتر موارد 
اضطراری در شیلی ضمن تایید مرگ 6 نفر در جریان سیل اعالم کرد که در 
میان کشته شدگان جسد کودکی 4 ساله، دو بزرگسال و پیرزنی ۵۰ ساله به 
چشــم می خورد.پس از بارش باران شدید و همچنین به راه افتادن سیل در 
منطقه »توکوپیال« منطقه ای در شهر »آنتوفاگاستا« واقع در شمال شیلی، که 
از مناطق خشک در این کشور محسوب می شود، هزاران نفر از مردم ساکن 
در این منطقه به سرعت خانه هایشان را تخلیه کرده و به مکانی امن رفتند.

»میگا بارگاس« فرماندار منطقه بیابانی »آتاکاما« )شــمال شــیلی( در 
نشستی خبری ضمن اشاره به وخامت اوضاع جسمی ۲۵ نفر از شهروندان، 
از اختصاص ۲۲ پناهگاه به سیل زدگان کشور خبر داد.وی در ادامه افزود: که 
6 خانه به طور کلی خراب شده و ۳7۱ خانه آسیب دیده اند و بیش از 8۳۰ 
نفر مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.با توجه به شرایط موجود، دولت شیلی 
در مناطق »آنتوفاگاسا« و »توکوپیال« و تا ۱۳۰۰ کیلومتر در شمال سانتیاگو 
)پایتخت شــیلی( اعالم  وضعیت هشدار کرده است.گزارش های دریافتی از 
میزان خسارت های این سیل حاکی از آن است که در شهر »توکوپیال« ۹۰۳ 
نفر دچار حادثه برق گرفتگی شــده اند و عالوه بر این مســیرهای منتهی به 
برخی مناطق دیگر همچون منطقه »ماریا النا« تا اطالع ثانوی مسدود هستند.

مدارس نیز تا زمان بهبود اوضاع تعطیل شده اند.

مدیر اموال تملیکی استان تهران گفت: صبح روز 
دوشنبه ۵00 تن کاالی قاچاق فاسد و غیرقابل مصرف 
با حضور نمایندگان سازمان های ذی صالح، منهدم شد.

میر معینی با اعــالم این خبر افزود: این اولین مرحله 
انهدام کاال در اموال تملیکی استان تهران طی سال جاری 
است که در مقایسه با سال گذشته از لحاظ ریالی حدود ۳ 
برابر رشد را نشان می دهد.وی با اشاره به نقش موثر سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی در حفظ سالمت جامعه 

و محیط زیســت گفت: مقدار زیادی بذر انواع صیفی جات 
غیرقابل مصرف، دارو و لوازم آرایشــی غیراستاندارد، انواع 
نوشیدنی فاسد، پوشاک مستعمل و کاالهای ضد فرهنگی، 

اعم کاالهای انهدامی را تشکیل داده اند.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، مدیر اموال تملیکی 
اســتان تهران در پایان اظهار داشــت: حدود ۳۵۰ تن این 
انهدام را کاالهای قاچاق فاقد مجوز مصرف و ۱۵۰ تن آن را 
کاالهای متروکه فاسد و غیرقابل مصرف تشکیل داده است.

انهدام ۵00 تن کاالی قاچاق 
غیرقابل مصرف و فاقد استاندارد

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفت: 
با توجه به اتفاقات اخیر در ترکیه از تورهای گردشگری 
خواستیم از سفرهای غیرضرور به این کشور از طریق 

مرزهای زمینی خودداری کنند.
ولی تیموری در گفت وگو با تسنیم، با بیان اینکه یک روز 
بعد از ماجرای حمله به اتوبوس ایرانی در ترکیه، بخشنامه ای 
به ادارات کل اســتانی صادر کردیم، اظهار داشــت: ادارات 
استانی ما براساس این ابالغیه، دستورالعملی به تشکل ها و 

آژانس های مسافرتی ابالغ کردند.

تیموری افزود: در این دســتورالعمل از تورهای زمینی 
به ترکیه خواســتیم که از سفرهای غیرضرور به این کشور 
از طریــق مرزهای زمینی خودداری کنند و در صورت این 

اتفاق، با احتیاط این کار را انجام دهند.
وی تصریح کرد: در همه کشورها رسم بر این است که 
وزارت امور خارجه هشــدار یا ممنوعیت سفر به کشوری را 
اعالم می کند تا از کانال های رســمی و دیپلماتیک این کار 
انجام شود و این پیامی که به ادارات کل استانی ابالغ کردیم 

نیز با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام شد.

ابالغیه معاونت گردشگری
 برای محدود شدن سفرها به ترکیه

مدیرکل دفتر کودکان و مهدهای کودک بهزیستی 
گفت: میزان افزایش شهریه کمتر از نرخ تورم و حدود 

14 درصد خواهد بود.
آرزو ذکایی در گفت  وگو با فارس، با اشاره به برگزاری 
کمیته های استانی برای تعیین شهریه  مهدهای کودک در 
سال جاری، اظهار داشت: این کمیته ها متشکل از نمایندگان 
اداره بازرگانی، بهزیستی و همچنین نماینده رئیس کانون 
توســعه همیاری در مهدهای کودک در هر استان تشکیل 

شده است.
وی با اشاره به اینکه کمیته استانی تعیین شهریه مهدها 
در هر استان، میزان افزایش شهریه ها در استان مربوطه را 
در ســال جاری مشخص و نتیجه نهایی را به ستاد کمیته 
کشوری ارسال کرده است، افزود: در حال حاضر اطالعات 
هر اســتان به ستاد کمیته کشوری جهت تعیین شهریه ها 
ارسال شده است و پیش بینی می شود طی هفته آینده میزان 
افزایش شهریه ها ابالغ شود اما اجرای آن از ابتدای مهر ماه 
خواهد بود ضمن اینکه میزان شهریه ها در مرکز هر استان 

و شهرستان با توجه به شرایط متفاوت خواهد بود.
بــه گفته مدیر کل دفتر کــودکان و مهدهای کودک 
سازمان بهزیستی کشور، هر سال شهریه  مهدهای کودک 
براساس نرخ تورم منتهی به اردیبهشت همان سال تعیین 
می شودکه نرخ تورم اردیبهشت امسال براساس اعالم  مرکز 
آمار ۱۵.۵ درصد اســت، بنابراین میزان افزایش شهریه ها 
در ســال جاری کمتر از نرخ تورم و بین ۱4 تا ۱۵ درصد 

خواهد بود.
ذکایی با بیان اینکه شــهریه تعیین شــده در کمیته 
ســتادی، شــهریه پایه اســت و موارد دیگر به آن اضافه 
می شــود، افزود: مهدهای کودک یک ستاره می توانند ۱۰ 
درصد، ۲ ستاره ۲۰ درصد و ۳ ستاره ۳۰ درصد به شهریه  

پایه اضافه کنند.
وی تأکید کرد: مهدهــای کودک مجازند برای صرف 
ناهار، صبحانه و میان وعده نیز مبلغی را به شــهریه اضافه 
کنند، این مبلغ در ســال گذشــته ۵۰ هزار تومان بود که 

امسال درصدی افزایش خواهد داشت.

افزایش 1۴ درصدی
 شهریه مهدهای کودک

زاهدان- خبرنگار کیهان:
فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان از 
درگیری مسلحانه با قاچاقچیان و کشف یک هزار و 

160 کیلوگرم تریاک در ایرانشهر خبر داد.
سرتیپ حسین رحیمی گفت: ماموران نیروی انتظامی 
ایرانشهر با شناسایی کاروان حامل مواد مخدر به آن کاروان 
دستور ایست دادند اما قاچاقچیان به این دستور توجه نکردند 

و با ماموران به صورت مسلحانه درگیر شدند.
وی با بیان اینکه عملیات تعقیب و گریز توام با درگیری 
مسلحانه بین ماموران و قاچاقچیان یک ساعت طول کشید، 
اظهار داشــت: در اثر حجم آتش ماموران سوداگران مرگ 
خودروهای حامل مواد مخدر را رها کردند و با اســتفاده از 
تاریکی شب متواری شدند.سرتیپ رحیمی در پایان گفت: در 
این عملیات ماموران موفق شدند یک هزار و ۱6۰ کیلوگرم 
تریاک کشف و یک قاچاقچی را نیز دستگیر کنند. همچنین 

سه دستگاه خودرو توقیف شد.

کشف یک هزار و 160 کیلوگرم 
تریاک در ایرانشهر اجتماعی  را در شــبکه های  فردی که خود 

موبایلــی، مامور یک نهاد دولتــی جا زده بود، 
توسط پلیس فتا استان گیالن در رشت شناسایی 

و دستگیر شد.
بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســرهنگ 
محمدخانی رئیس پلیس فتا گیالن در تشریح این خبر 
گفت: کارشناسان تیم رصد این پلیس، پروفایلی را در 
شــبکه های اجتماعی موبایلی با بیش از 7۰۰ نفر عضو 
شناســایی کردند که گرداننده آن با جعل عنوان مامور 

یک نهاد دولتی، در فضای مجازی فعالیت می کرد .
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات استان 
گیالن افــزود: با پی جویی های فنی و پلیســی، مدیر 
پروفایل جعلی شبکه های اجتماعی موبایلی که مردی 
۲۵ ساله اهل و ساکن رشت بود شناسایی و با هماهنگی 

مقام قضایی دستگیر شد.
ایرج محمد خانی خاطر نشان کرد: متهم با توجه به 
شــواهد و قرائن موجود به جرم خود و این که از حدود 
4 ماه پیش به انگیزه جلب اعتماد کاربران، عنوان مامور 
نیروی انتظامی را در شبکه های اجتماعی موبایلی جعل 
کرده، اعتراف کرد که جهت سیر مراحل قانونی تحویل 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رشت شد.
ســرهنگ محمدخانــی افزود: پلیــس فتا، ضمن 
شناســایی و برخورد شدید با جاعالن عناوین، هرگونه 
ایجــاد ارتباط با کاربران فضــای مجازی را با عناوین و 
هویت رســمی و طبق اطالعیه های قبلی پلیس انجام 
خواهــد داد و پلیس در حــال حاضر به هیچ عنوان در 
فضای ســرویس های اینترنت با هیچ یــک از کاربران 

تماس برقرار نمی کند.
این مقام انتظامی در پایان از شهروندان خواست در 
صورت مشاهده  هرگونه جعل عنوان پلیس و یا هرگونه 
درخواســت یا ایجاد مزاحمت با نام و نشــان پلیس در 
فضای مجازی یا پیام رســان های موبایلی مراتب را از 
طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir یا 
ایمیل این پلیس به نشانی Gfata@police.ir گزارش کنند .

مامور قالبی فضای مجازی 
به دام افتاد

تبریز- خبرنگار کیهان:
21 درصد از تصادفات در ســطح کشور به 
دلیل سرعت غیرمجاز خودروها اتفاق می افتد.

جانشــین فرماندهی پلیس راه کشور با بیان این 
مطلب افزود: 6۲ درصد تصادفات، در جاده های اصلی 
روی می دهــد و این رقم بــرای جاده های فرعی ۲7 
درصد است. ضمن آن که ۱7 درصد تصادفات، ناشی از 
انحراف به چپ بوده و ۵ درصد نیز مربوط به خستگی 
اســفندیاری تصریح  رانندگان است.سرهنگ صمد 
کــرد: ۱۱ درصد تصادفات نیــز مربوط به جاده های 

روستایی است.
وی افزود: متوسط تصادفات وسایل نقلیه سنگین 
در کشــور ۱۱ و در آذربایجان شرقی 7 درصد است و 
اســتان های قزوین، زنجان و قم نسبت به استان های 
دیگر، دارای شیب بیشتری در کاهش آمار تصادفات 
هســتند. ضمــن آن که این ۳ اســتان، بــه عنوان 
پربرخوردترین استان ها از لحاظ شبکه های آزادراهی 

شناخته می شوند.

مرگ مادر و فرزندان در تصادف
رشت- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه استان گیالن گفت؛ بر اثر برخورد 
خودرو مزدا با ۳ عابر پیاده در جاده آســتانه اشرفیه- کیاشهر زنی 4۰ ساله 

به همراه دختر ۱۰ و پسر ۱۱ساله اش در دم کشته شدند.
ســرهنگ مهیاررستگار افزود: بی توجهی راننده به جلو علت این حادثه 

دلخراش بوده است.
حادثه مرگبار در جایگاه سوخت

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی ملکان گفت: در پی کسب خبری 
 ،CNG مبنی بر وقوع ســانحه منجر به فوت در یکی از جایگاه های سوخت
بالفاصله عوامل پلیس آگاهی این شهرســتان به همراه اکیپ گشت پاسگاه 

فرشباف در محل سانحه حضور یافتند.
سرهنگ رمضان اهلل وردیان افزود: با بررسی صحنه وقوع سانحه و تحقیقات 
صورت گرفته از شهود عینی مشخص شد که راننده یک دستگاه خودرو سواری 
پژو 4۰۵ در حال سوختگیری بوده که نازل پمپ گاز به صورت ناگهانی از باک 

خودرو خارج شده و به سر وی اصابت کرده و موجب فوت وی شده است.
وی ادامه داد: با انجام اقدامات قانونی الزم جسد متوفی جهت اقدامات 

بعدی به بیمارستان انتقال داده شد.
نجات غریق ایست قلبی کرد

رشت- خبرنگار کیهان: نیما وسایلی ناجی غریق ۳۲ ساله اهل بندرانزلی 
پس از نجات دادن جان مسافری که در منطقه ممنوعه غازیان انزلی اقدام به 
شنا کرده بود به خاطر نداشتن تجهیزات و امکانات مورد نیاز و تحمل فشار 

بی اندازه دچار ایست قلبی شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد.
پیکر این ناجی غریق پس از تشــییع در مزار شــهدای انزلی به خاک 

سپرده شد.
کشف 2 تن مواد مخدر در قم

قم- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قم از کشف ۲ تن 
انواع مواد مخدر در 4 ماه گذشته در این استان خبر داد.

سرهنگ غالم عباس بلفکه افزود: کشف این مقدار مواد مخدر نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته حکایت از افزایش ۳ برابری کشفیات مواد مخدر دارد.

برخورد خونین پژو با کامیون
ســرویس شهرســتان ها: فرمانده انتظامی بم گفت: روز یکشنبه در پی 
دریافــت خبری مبنی بر تصادف یک دســتگاه خودرو پــژو 4۰۵ در جاده 
»بم- کرمان« به مرکز فوریت های پلیســی، تیم های گشتی به محل حادثه 

اعزام شدند.
ســرهنگ احمدرضا فــدا افزود: با حضور ماموران در صحنه مشــخص 
شــد یک دســتگاه خودرو پژو 4۰۵ با ۱۲ نفر افاغنه غیرمجاز بنا به دالیلی 
از جاده منحرف شــد و به کامیون باربر برخــورد کرده که در اثر آن راننده 
خودرو زخمی و ۲ تن از سرنشــینان آن کشته و ۱۰ تن دیگر مجروح و به 

بیمارستان منتقل شده اند.
مرگ جوان 26 ساله در سد

خمین- ایرنا: جواد عبدی جوان ۲6 ساله اهل روستای قلعه بابو واقع در 
بخش کمره شهرستان خمین عصر روز دوشنبه در بند خاکی این روستا غرق 
شد.بخشدار کمره شهرستان خمین در این باره گفت: این جوان به منظور شنا 
وارد آب بند خاکی شده بود که به دلیل آشنا نبودن با فنون الزم، غرق شد.

احمد اســدی افزود: بالفاصله پــس از اعالم حادثه، گروه امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر بخش کمــره و دیگر گروه های امدادی به محل حادثه 

اعزام و با کمک اهالی جسد قربانی را از آب بیرون کشیدند.
سانحه رانندگی با 19 مصدوم

دزفول- ایرنا: برخورد یک دســتگاه مینی بوس با تیر چراغ  برق در جاده 
سراسری اندیمشک- اهواز در حوالی شوش در روز دوشنبه به مصدوم شدن 

۱۹سرنشین این خودرو انجامید.
رئیس فوریت های اورژانس ۱۱۵ شــوش گفت: این حادثه ســاعت ۹ و 
۹ دقیقه صبح دوشــنبه به اورژانس ۱۱۵شــوش اطالع داده شد و بالفاصله 
ماموران اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.رضا معمارزاده افزود: خودروی 
مینی بوس که از شهرســتان ارومیه عــازم اهواز بوده به دلیل خواب آلودگی 
راننده در محدوده شهر شوش با تیر چراغ برق در کنار جاده برخورد کرد و 
تمام سرنشینان خودرو از جمله راننده و کمک راننده مصدوم شدند.وی اظهار 
کرد: ۱4 مصدوم این حادثه توســط چند دستگاه آمبوالنس به بیمارستان 
نظام مافی شوش منتقل شده و بقیه نیز توسط خودروهای عبوری و کمک 

مردم به بیمارستان منتقل شده و تحت مداوا قرار گرفتند.
انهدام باند سرقت احشام

چناران- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان چناران گفت: در 
پی ۳ فقره سرقت به عنف احشام در روستاهای حاشیه شهر چناران موضوع 

در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ صنعتی افزود: در بررسی دقیق سرقت ها و اظهارات مالباختگان 
مشخص شد سارقان شبانه در زمان استراحت گله با ضرب و شتم چوپان ها؛ 

گوسفندان و وسایل باارزش آنها را زورگیری و متواری شده اند.
ســرهنگ »قربان صنعتی« افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با استفاده از 
سرنخ های به جا مانده تحقیقات گسترده ای را در این زمینه انجام و سرانجام 
محل نگهداری احشام سرقتی را در محدوده منطقه خین  عرب شهر مشهد 
شناســایی کردند.وی با اشاره به کشف یک دســتگاه سواری سمند و یک 
دستگاه سواری پراید در این محل که برای سرقت ها از آنها استفاده می شد 
تصریح کرد: متهم ۳6 ســاله در بازجویی های کارآگاهان پلیس آگاهی به ۳ 

فقره سرقت احشام با همکاری 6 نفر دیگر اعتراف کرد.
سرقت از منزل خبرنگار

بروجرد- خبرنگار کیهان: منزل خبرنگار و نماینده کیهان در شهرستان 
بروجرد صبح روز یکشنبه مورد دستبرد قرار گرفت.

در حالیکه سارق یا سارقان مشغول به هم ریختن وسایل منزل بودند با 
بازگشــت ساکنان منزل از طریق حیاط منزل و پشت بام منزل همسایگان 
متواری شدند اما مقداری وجه نقد و ۲ قطعه از وسایل منزل را به سرقت بردند.

پرونده ای در این ارتباط تشکیل شد.
انهدام باند جعل کارت عابر بانک

قم- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی از انهدام باند 
جعل کارت های بانک و دستگیری اعضای آن خبر داد.

ســرهنگ علی موالی گفــت: این متهمان در پی شــکایت تعدادی از 
شــهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حســاب بانکی شان، شناسایی و 

دستگیر شدند.
دستگیری عامالن تصادف ساختگی

ساری- خبرنگار کیهان: دادستان بابلسر گفت: اعضای باند چهار نفره که 
با ایجاد تصادف ساختگی از اداره بیمه، حق بیمه دریافت می کردند، شناسایی 
و دستگیر شدند.محسن نوروزی افزود: این افراد در شهرهای مختلف مازندران 
از جمله محمودآباد، آمل، بابلسر و... تصادف ساختگی به وجود می آوردند که 
سرانجام با تکرار عمل مذکور در بابلسر و مراجعه به اداره بیمه این شهرستان، 
مسئوالن اداره به این افراد مشکوک شده و مراتب به نیروی امنیتی گزارش 

شد که در نهایت افراد مذکور دستگیر و روانه زندان شدند.
سوداگر مرگ به دام افتاد

سرویس شهرســتان ها: فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: در پی 
کســب خبری مبنی بر فعالیت یک ســوداگر مرگ در شهرستان پیرانشهر 
موضوع در دستور کار عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.
سرتیپ اصالنی افزود: پس از شناسایی محل اختفای متهم در بازرسی به 
عمل آمده، 6۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع گراس کشف شد.وی خاطرنشان 
کرد: در این راســتا یک نفر متهم دســتگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی به 
همراه مواد کشف شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.

توقیف ۵ فروند شناور در آب های خوزستان
ســرویس شهرســتان ها: فرمانده مرزبانی خوزستان گفت: ماموران این 
فرماندهی حین گشت زنی در دریا به ۵ فروند شناور مشکوک و این شناورها 
را متوقف کردند.نظرپور افزود: ماموران در بازرسی این شناورها ۱۲8 دستگاه 
انواع لوازم خانگی قاچاق را کشــف کردند.وی ارزش ریالی کاالهای قاچاق 
کشــف شده را بالغ بر ۵ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: در این راستا ۱7 

قاچاقچی نیز دستگیر شدند.

بزغاله ای  دو سر در روستای گرده کوه شهرستان 
مهریز استان یزد متولد شد.

رئیس شبکه دامپزشکی مهریز به ایرنا گفت: این بزغاله 
دارای دو سر، چهار چشم، دو دهان و دو گردن است.

محسن آقابابایی، علت را جدا شدن ناقص دو جنین در 
هنگام تقســیم سلولی یا خوردن داروهای خاص ذکر کرد 
و گفت: تولید به این شــکل به صورت نادر رخ می دهد.این 
مسئول خاطرنشان کرد: دامداران باید در زمان آبستن بودن 
حیواناتشان از تزریق واکسن یا خوراندن داروهای ضدانگل 
به آنها خودداری کنند تا این چنین مواردی که تاکنون در 
سال های اخیر در مهریز سابقه نداشته پیش نیاید.روستای 
گرده کــوه مهریز با دو هــزار و ۵۰۰ نفر جمعیت در ۳۰ 

کیلومتری جنوب این شهر قرار دارد.

جانشین فرماندهی پلیس راه:
سرعت غیرمجاز عامل
 ۲1 درصد تصادفات

 در کشور است

در پدیــده ای نادر از چشــمان دختری در بخش 
زرین آباد شهرستان دهلران به جای اشک، بلور شیشه ای 

خارج می شود.
به گزارش ایرنا، سارا سلیمانی دختر ۱4 ساله دهلرانی هر 
روز 4 تا ۵ مرتبه با این مشــکل مواجه می شود و از چشمش 
جسم شیشه ای بیرون می آید و با هر بار خارج شدن شیشه از 
چشمش با درد شدید در کره چشم مواجه و ناچار است این درد 
را تحمل کند.خانواده این دختر به شدت نگران بوده و به دنبال 
این هستند تا با مراجعه به متخصص چشم این پدیده را معالجه 
کنند.در مراجعاتی که این دختر به چشم پزشک داشته عنوان 
کرده اند که این پدیده از نظر علمی غیرقابل توجیه است.سارا 
ســلیمانی از فروردین ماه سال جاری دچار این عارضه شده و 

همچنان ادامه دارد.وی هنگام نگاه کردن به آیینه در اثر برخورد 
توپ با آن و شکسته شدن آیینه، بعد از ۳ روز دچار این عارضه 
شد.سلیمانی با اشاره به این که بعد از برخورد شیشه به چشمم 
تا یک ســاعت قدرت بینایی خود را از دســت داد تاکید کرد: 
روزانه 4 تا 6 قطعه شیشــه از چشمش خارج می شود و بعد از 
خروج هر شیشه دچار درد شدید می شود.وی یادآور شد: این 
شیشه ها از قسمت پایین چشمش که دچار ورم می شود، خارج 
و با خروج شیشــه  های بزرگ حتی از چشمم خون نیز جاری 
می شــود.4 ماه است که این دختر با این عارضه مواجه شده و 
چشم پزشــکان نیز از معالجه آن عاجز هستند. این شیشه ها 
در اسید نیز حل نمی شوند، و چشم پزشکان اظهارنظر خاصی 

نکرده اند ولی آن را شیشه خارجی عنوان می کنند.

چشمان دختر دهلرانی شیشه تولید می کند
تولد بزغاله دو سر

 در مهریز یزد

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران با 
اعالم جزئیاتی از دو عملیات پلیسی از کشف 
66۵ کیلوگرم تریاک و 4 کیلوگرم شیشــه در 

این عملیات ها خبر داد.
سردار محسن خانچرلی در گفت وگو با خبرگزاری 
تســنیم با اشاره به عملیات روز دوشنبه پلیس اظهار 
داشت: صبح روز دوشنبه و در راستای مبارزه با قاچاق 
مواد مخدر، مأموران کالنتری بخش صفادشت با انجام 
اقدامات اطالعاتی در جریان بارگیری یک محموله مواد 
افیونی قرار گرفتند که از شیراز به مقصد غرب استان 

تهران بارگیری شده بود.
وی افزود: مأموران بعد از کنترل مسیرهای ورودی 
و خروجی منتهی به شهرستان مالرد و صفادشت به 
یک دســتگاه خودروی وانت نیسان مشکوک شده و 

آن را توقیف کردند.
فرمانده انتظامی ویژه غرب اســتان تهران ادامه 
داد: مأموران پلیس پس از توقیف خودرو و دستگیری 
راننده و سرنشین آن، در بازرسی دقیق از این خودرو 

تعداد 6۵ بسته ۱۰ کیلویی مواد مخدر از نوع تریاک، 
۲ دســتگاه گوشی همراه و تعداد ۱۵ عدد سیم کارت 

صفر و استفاده نشده را کشف کردند.
خانچرلی در ادامه به عملیات پلیسی دیگری که 
به کشــف 4 کیلوگرم شیشه منتهی شد، پرداخت و 
گفت: به دنبال گزارش های متعدد در خصوص فعالیت 
یــک باند توزیع مواد مخدر، مأموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر شهرســتان مالرد، رسیدگی به موضوع را 

در دستور کار خود قرار دادند.
وی با اشاره به اقدامات اطالعاتی به منظور کشف 
مخفیــگاه متهمــان، افزود: پس از به دســت آمدن 
اطالعات تکمیلی، مأمــوران پلیس در یک عملیات 
منســجم و غافلگیرانه، با هجوم به مخفیگاه متهمان 

توانستند ۳ قاچاقچی را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی ویژه غرب اســتان تهران گفت:  
مأموران پلیس در بازرسی از مخفیگاه متهمان، 4 کیلو 
و ۲۰۵ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و یک قبضه سالح 

کالش را کشف کردند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران خبر داد

کشف ۶۶۹ کیلوگرم مواد مخدر در دو عملیات پلیسی


