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رئيس سازمان غذا و دارو گفت: 15 درصد 
بازار کاالهای سالمت کشور شامل غذا، دارو و 

تجهيزات پزشکی قاچاق و تقلبی است.
به گزارش خبرگزاری فارس از بوشــهر، رسول 
دیناروند در حاشــیه نشست روســا و معاونان دارو 
و غذای منطقه 5 کشور در جمع خبرنگاران اظهار 
داشــت:  از این میزان قاچاق صــورت گرفته 200 

میلیون دالر سهم داروست.
وی گفت: در 15 سال اخیر واردات داروها کمتر 
از 30 درصد شده است و سهم تولید داروهای داخلی 

به 97 و 8 دهم درصد رسیده است.
دینارونــد افزود: در این مدت اتکای کشــور به 
داروهــای وارداتی کاهش یافته و واردات تجهیزات 

پزشکی هم کمتر شده است.
وی همچنین از اختصاص 3 هزار و 500 میلیارد 

تومان برای تهیه 300 قلم دارو خبر داد.
معاون غذا و داروی وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش علوم پزشــکی گفت: متأســفانه در برخی 
کاالهای سالمت شاهد قاچاق هستیم که میزان آن 

در مکمل ها 50 درصد، در مواد بهداشتی و شوینده ها 
10 درصد، در تجهیزات پزشکی 300 میلیون دالر و 

در دارو 200 میلیون دالر است.
دیناروند با اشــاره به کاهــش واردات داروهای 
فوریتــی و تک نســخه ای گفت: رســاندن تعداد 
پرونده های تولید داخل به 7 هزار و واردات رسمی 
به هزار و 500 تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: وابســتگی کشور به داروهای وارداتی 
در برنامه ششــم توسعه کاهش یافته و سهم تولید 

داخل افزایش خواهد یافت.
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
افزود: کمترین میزان قاچاق در بخش دارو و بیشترین 
قاچاق در لوازم آرایشی و بهداشتی صورت می گیرد 
و با راه اندازی سامانه جدید در هفته سالمت مردم 
می تواننــد اصالت فرآورده های ســالمت را ارزیابی 
کنند و دستگاه های نظارتی هم می توانند رهیابی و 
رهگیری کاالها را انجام دهند. دیناروند گفت: مصرف 
دارو طی 3 سال گذشته از نظر ریالی رشد داشته و 
از 11 هزار میلیارد تومان در سال 93 به حدود 12 

هزار و 500 میلیارد تومان در سال 94 رسیده است.
وی گفت: اعتباری که برای تجهیز آزمایشگاهی 
کنتــرل مواد غذایی و دارویی در نظر گرفته شــده 
نســبت به سه سال گذشته 5 برابر شده و این رقم 
در سال جاری به حدود 50 میلیارد تومان افزایش 

یافته است. 
رئیس ســازمان غذا و دارو افزود: آمارهای اعالم 
شده درباره میزان مصرف لوازم آرایشی در کشور و 
اینکه گفته می شودایران رتبه نخست مصرف لوازم 

آرایشی را در دنیا دارد کذب و غلط است.
وی گفت: این که گفته می شود مصرف دارو در 
ایران نسبت به دنیا باالتر است درست نیست. وی با 
اشاره به پیشنهاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
مبنی بر تولید رادیو داروها در اســتان افزود: استان 
بوشهر ظرفیت خوبی در استفاده از فناوری هسته ای 
دارد که در این زمینه نیازمند سرمایه گذاری بخش 
خصوصی هستیم و اگر این مهم تحقق پیدا کند و 
دانشگاه علوم پزشکی استان هم حمایت کند، وزارت 

بهداشت مجوزهای الزم را صادر می کند.

رئيس سازمان غذا و دارو:

15 درصد بازار کاالهای سالمت در کشور قاچاق و تقلبی است

دبير انجمن داروسازان گفت: عرضه دارو در 
اینترنت، غيرمجاز و عرضه سایر اقالم غيردارویی 
فقط از طریق وب سایت داروخانه ها مجاز است. 
مهدی ســجادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
هشــدار پلیس فتا درباره داروخانه های آنالین گفت: 
موضوع تقلــب، قاچاق و تغییر تاریــخ مصرف دارو، 
مکمل های غذایی و تجهیزات پزشکی یکی از مشکالت 
شایع درعرصه جهانی است که متاسفانه بازار ایران نیز 

به این مشکل مبتال شده است. 
سجادی افزود: بحث تولید غیرمجاز فراورده های 
ســالمت محور به دلیل وجود کارگاه های متعدد زیر 
پله ای در کشورهای همسایه و شیوع تولید غیرقانونی 
آن از اهمیت خاصی برخوردار است و به همین دلیل 
وزارت بهداشــت در این خصوص دســتورالعمل های 
شفاف و مشخصی دارد و همه عرضه کنندگان قانونی 
اعــم از فعاالن در فضای مجازی موظف به رعایت آن 
هستند. وی درباره داروخانه های اینترنتی تصریح کرد: 
موضوعی به نــام »داروخانه های اینترنتی« به معنای 
مســتقل آن، وجود خارجی ندارد و تنها موضوعی که 
در فضای مجازی وجود دارد آن اســت که 

داروخانه های قانونی سراسر کشور مجاز به راه اندازی 
وب ســایت اینترنتی و عرضه اقــالم غیردارویی برابر 
ضوابط اعالمی ســازمان غذا و دارو و تحت نظر دکتر 
داروسازی که به عنوان مسئول فنی به وزارت بهداشت 
معرفی کرده اند، هستند. دبیر انجمن داروسازان با اشاره 
به غیر قانونی بودن عرضه دارو از طریق اینترنت تاکید 
کرد: بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، عرضه 
دارو صرفا از طریق داروخانه ها مجاز اســت و در این 
خصــوص هیچگونه فروش اینترنتی نیز جنبه قانونی 
ندارد و داروخانه های سراسر کشور حق فروش دارو از 

طریق وب سایت های خود را ندارند. 
به گفته ســجادی، ده ها نــوع دارو در ماهواره و 
اینترنت تبلیغ می شود که هیچ کدام آنها نتوانسته اند 
تاییدیه آزمایشگاه های وزارت بهداشت را به دست آورند 
و به همین دلیل از طریق های غیر قانونی تبلیغ شده 

و به فروش می رسند. 
وی با اشاره به اینکه دارو تعریف خاص خود را دارد 
و مکمل های غذایی در دسته بندی دارو قرار نمی گیرند، 
اضافه کرد: در خصوص مکمل های غذایی، لوازم آرایشی 
و بهداشتی و سایر اقالم غیردارویی، داروخانه ها مجاز 

به فروش از طریق وب سایت اینترنتی داروخانه خود 
هســتند، البته این فروش نیــز ضوابط خاص خود را 
دارد و بایــد برابر ضوابط اعالمی ســازمان غذا و دارو 
و تحت نظر دکتر داروســازی که به عنوان مســئول 
فنی به وزارت بهداشــت معرفی کرده اند، انجام شود، 
در این خصوص مصرف کنندگان باید راجع به هویت 
وب سایت های اینترنتی دقت کامل داشته و اطمینان 
حاصل کنند که وب سایت متعلق به داروخانه واقعی 
است، چرا که همانطور که پلیس فتا هشدار داده ممکن 
است وب سایت ها از سوی افراد شیاد و کالهبردار برای 
عرضه محصوالت ســالمت محور تقلبی، بی کیفیت و 
تاریخ مصرف گذشته راه اندازی شده باشند، ضمن اینکه 
بر اساس هشدار پلیس فتا ممکن است هنگام پرداخت 
آنالین در ســایت های متفرقه و غیررسمی، اطالعات 
هویتی و کارت بانکی خریدار مورد سوء استفاده قرار 

گیرد و از حساب آنها برداشت غیرقانونی شود. 
ســجادی تصریح کرد: آنچنان که از سوی وزارت 
بهداشت تأکید شده و بر اساس بخشنامه سازمان غذا 
و دارو، عرضه مکمل های غذایی فقط و فقط از سوی 

داروخانه های سراسر کشور مجاز است. 

هشدار جدی انجمن داروسازان به فروش اینترنتی دارو 

رئيس ستاد دیه کشــور اعالم کرد: از 
امروز شنبه مبلغ دیه ۲5۳ ميليون تومان 

می شود.
سید اسدا... جوالیی در گفت وگو با مهر ضمن 
هشــدار به رانندگان در مورد ورود به ماه حرام 
)رجب( گفت: امروز مصادف با آغاز ماه رجب که 
از ماه های حرام است، دیه با افزایشی 30 میلیون 

تومانی به 253 میلیون تومان خواهد رسید.
جوالیی افزود: برای پیشــگیری از مشکالت 
احتمالی، رانندگان خوب است این افزایش دیه را 
جدی بگیرند و برای دریافت الحاقیه بیمه شخص 

ثالث اقدام کنند.
وی یادآور شد: هم اکنون 989 راننده زندانی 
در کشــور به دلیل ناتوانایی در پرداخت دیه در 

زندان بسر می برند.

فرمانــده انتظامی غرب اســتان تهران با 
اشاره به برگزاری جلسات مشترک با صاحبان 
باغ تاالرها و قهوه خانه هــا و صنف مربوطه، از 
مجهزشــدن محوطه بيرونی تمام باغ تاالرها و 
قهوه خانه های غــرب پایتخت به دوربين های 

مداربسته خبر داد.
سردار محســن خانچرلی در گفت وگو با تسنیم 
با اشــاره به تالش پلیس غرب استان تهران به منظور 
افزایش تأمین امنیت اماکن عمومی اظهار داشــت: 
فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در سال گذشته 
به طور جدی فعالیت اصناف و خصوصاً قلیان سراها را 
مورد کنترل قرار داد و نسبت به ارائه تذکر و برخورد 
با واحدهای صنفی متخلفی که شــئونات مربوطه را 

رعایت نکرده بودند، اقدام کرد.
وی افزود: به دنبــال پیگیری های پلیس، حدود 
460 قلیان سرا و واحد صنفی متخلف در غرب استان 

تهران پلمب شدند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران در ادامه گفت: 
طبق برنامه ریزی های انجام  شــده، معاونان و افسران 
ارشد بر روند فعالیت باغ تاالرهای استان فعالیت دارند و 
سعی کرده ایم تا با برگزاری جلسات متعدد با صاحبان 
این اماکن و صنف مربوطه، بخش اعظمی از مشکالت 

پیش ِ رو را مرتفع کنیم.
خانچرلــی اضافه کرد: در حــال حاضر و با توجه 
به هماهنگی بــا صنف مربوطه، محوطه باغ تاالرهای 
غرب اســتان تهران بــه دوربین مجهز شــده اند و 
نصب دوربین های مداربســته در تمامی قهوه خانه ها 
و چای ســراهای واقع در محدوده اســتحفاظی این 
فرماندهی نیز به اتمام رسیده و روند فعالیت این اماکن 

به صورت لحظه ای مورد رصد قرار می گیرد.

دیه از امروز
 ۲5۳ میلیون تومان شد

فرمانده انتظامی غرب استان تهران 
خبر داد

نصب دوربین در قهوه خانه ها 
و محوطه بیرونی باغ تاالرهای 

غرب پایتخت

سال های گذشــته مگس های سفيد برای مردم 
پایتخت مزاحمت های بسياری ایجاد کردند که معاون 
سازمان حفظ نباتات هشدار داد با آمادگی ایجاد شده 
برای مبارزه با این پدیده اگر مگس های سفيد مدیریت 
نشوند، شاهد طغيان مجدد آنها در تهران خواهيم بود. 
به گزارش ایسنا، یحیی ابطالی اظهار داشت: از هم اکنون 
برای مبارزه با مگس های سفید آمادگی الزم ایجاد و ابزارها و 
تجهیزات مبارزه با آنها فراهم شده است و با توجه به اینکه 
مگس سفید آفتی است که در هوای گرم تکثیر می شود و 
هوای پایتخت نیز رو به گرمی رفته، شــهرداری  تهران باید 
هر چه سریع تر نســبت به خرید این تجهیزات و استفاده 

به موقع از آنها برای مدیریت مگس های سفید اقدام کند.
وی افزود: اگر به موقع این تجهیزات را که سازمان حفظ 
نباتات تامین کرده، مورد استفاده قرار گیرد، امسال شاهد 

طغیان مگس های سفید نخواهیم بود.

ریزش چاه در یک مغازه جان یک نفر را 
گرفت.

سخنگوی ســازمان آتش نشانی تهران درباره 
جزییــات حادثه فروکش کردن یک باب مغازه در 
خیابان میرزای شیرازی به ایسنا، گفت: این حادثه 
صبح دیروز در خیابان میرزای شیرازی، کوچه 18، 
در یک دفتر کار حدود 20 متری که محل فروش 

مصنوعات چوبی بود رخ داد.
ســید جالل ملکی افــزود: در این حادثه کف 
مغازه به وسعت حدود پنج متر و به عمق 25 متر 
نشست کرده و مردی 50 ساله که در حال تخلیه 
بار از وانت به داخل مغازه بود به همراه مقداری از 

لوازم این دفتر، داخل گودال سقوط کرد.
ملکی علت فروکش کــردن کف این مغازه را 
شسته شدن دیواره های چاهی عنوان کرد که در 
گذشته از آن به عنوان چاه حمام استفاده می شده 
است وقبل از پر کردن، روی آن را پوشانده بودند.
به گفته وی، عوامل آتش نشانی مرد سقوط کرده 
به داخل چاه را خــارج کردند اما به تایید عوامل 
اورژانس مشخص شد که ساعتی پیش جان خود 

را از دست داده است.
ریزش چاه

 جان کارگر افغانستانی را گرفت
همچنین ســخنگوی ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری تهران از ریزش چاه و 
مرگ کارگر جــوان در منطقه جنت آباد جنوبی، 

خیابان الله شرقی خبر داد.
ملکی به ایرنا گفت: در این حادثه که ظهر پنج 
شنبه رخ داد، دو کارگر افغانستانی مشغول حفر چاه 
در حیاط ساختمانی بودند که یکی از آنها هنگام 
خاکبرداری در بخش انتهایی چاه به دلیل سستی 
دیواره اطراف و ریزش در زیر خاك مدفون می شود.
وی افزود: آتش نشانان پس از حضور در محل 
حادثه و خاکبرداری، کارگر مدفون شده را از زیر 
خاك بیرون کشــیده و به عوامل اورژانس تحویل 
دادند، اما پس از انجام معاینات مشخص شد کارگر 
22 ساله به دلیل خفگی در انتهای چاه جان خود 

را از دست داده است.

هشدار درباره طغیان 
مگس های سفید در تهران

سقوط مرگبار
 در چاه ۲5 متری

ثبت نام مددجویان بهزیستی و برخی افراد نیازمند
در مسکن مهر پرند و هشتگرد امکان پذیر شد

قائم مقام توانمندسازی سازمان بهزیستی 
کشور از انتشــار فراخوان ثبت نام مسکن 
مهر در شــهر جدید پرند و هشتگرد برای 
مددجویان بهزیستی و برخی افراد نيازمند 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان بهزیستی 
کشــور، قاســم عبداله زاده، با اشــاره به مکاتبه  
رئیس ســازمان بهزیستی کشــور با مدیر عامل 
شرکت عمران شهرهای جدید هشتگرد و پرند، 
افزود: قول مساعد داده شد که خانواده ها اعم از 
خانوادهای تحت پوشــش بهزیستی و همه افراد 
اعم از معلوالن، زنان سرپرست خانوار و فرزندان 
ترخیصی که مشکل مسکن دارند در طرح مسکن 
مهر دو شهر جدید پرند و هشتگرد ثبت نام کنند.

وی افزود: بهزیستی به خانواده های نیازمندی 
که تحت پوشش هستند و احیانا دارای یک فرزند 
معلول هستند، 8 میلیون تومان کمک بالعوض و 
برای خانوارهای دارای دو عضو معلول با احتساب 
کمک بنیاد مستضعفان و خیرین مبلغ 30 میلیون 

تومان پرداخت می کند.
عبدالــه زاده  یادآور شــد: تمامی افرادی که 
تحت پوشــش بهزیستی و دارای پرونده هستند 
و تا به حال از تســهیالت و امکانات و زمین های 
دولتی اســتفاده نکرده اند می توانند مستقیما به 
شــرکت های عمران شــهرهای هشتگرد و پرند 
مراجعه و در طرح مســکن مهر سازمان ثبت نام 
کننــد، با این وجود همه خانواده ها و افرادی که 
واجد شــرایط دریافت واحدهای مسکونی مهر 

هســتند و دارای معلولیت شدید نیز نیستند و 
قطعا تعدادی از آن ها ممکن است نابینا، ناشنوا، 
زن سرپرســت خانوار و یا فرزند ترخیصی باشند 

هم می توانند در این طرح ثبت نام کنند.
معافيت مددجویان از شهریه دانشگاه

مدیرکل بهزیســتی اســتان تهــران گفت: 
مددجویان این استان می توانند طی هفته جاری 
با مراجعه به دفاتر بهزیستی در سراسر استان و 
دریافت معرفی  نامه از پرداخت شــهریه دانشگاه 

آزاد معاف شوند.
احمــد دلبــری بــه فــارس گفــت: طبق 
هماهنگی های  انجام شده  مددجویان تنها یک 
هفته فرصت دارند که از این تسهیالت استفاده 

کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد گفت: انفجار 
یک منزل مســکونی در این شهر سه کشته و هفت 

مصدوم برجای گذاشت.
آتشپاد دوم حســن جعفری دیروز به خبرنگار ایرنا در 
مشهد گفت: این انفجار که بامداد جمعه در منزل مسکونی 
یک طبقه ای در بلوار... رخ داد، سه منزل مجاور آن بین 50 
تا 90 درصد تخریب و شیشــه های بیش از 20 منزل و دو 

دستگاه خودرو سواری پراید نیز شکسته شد.
وی با اشاره به اعزام 21 آتش نشان به همراه هفت خودرو 
عملیاتی به محل حادثه، افزود: براثر این انفجار ساکنان منزل 

پشــت کانون انفجار که یک زوج جوان و کودك بودند در 
دم جان باختند.

جعفری ادامه داد: مالک ســاختمان اصلی، که مردی 
40 ســاله بود، نیز دچار سوختگی شده و 6 نفر از ساکنان 
منازل مجاور نیز به دلیل مصدومیت راهی بیمارستان شدند.
وی بــا بیان اینکه عملیات کاوش همچنان ادامه دارد، 
گفت: براساس بررسی های اولیه نشت گاز شهری این انفجار 
را موجب شد ولی علت دقیق وقوع آن در دست بررسی است.
براساس بررسی های اولیه کارشناسان احتمال می رود 

نشت گاز شهری موجب انفجار شده است.

انفجار در یک منزل مسکونی مشهد
 جان 3 نفر را گرفت

انهدام باند قاچاق مواد مخدر
خرم آبــاد- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرســتان 
گفت: در پی دریافت اطالعاتی مبنی بر جابجایی محموله مواد مخدر توسط 
باند ســوداگر مرگ با 4 دستگاه سواری زانتیا و پژو از استان های همجوار به 
لرستان ماموران با تشکیل اکیپ ویژه در محورهای ورودی استان مستقر شدند.
ســرهنگ هیبت اهلل فرخی افزود: در همین ارتباط 101 کیلوگرم تریاك 

کشف و اعضای 6 نفره باند سوداگران مرگ دستگیر شدند.
نشست زمين، نيسان را بلعيد

مشهد- فارس: مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری مشهد عصر پنج شنبه گفت: نشست زمین در منطقه آبکوه مشهد 

یک دستگاه خودرو نیسان به داخل زمین فرو رفت.
حســین خاکپور از نشست زمین در خیابان تکتم شمالی مشهد به علت 
نامعلومی خبر داد و افزود: با اتفاق افتادن این حادثه یک دستگاه خودرو نیسان 
حامل 2 تن بار مرغ به داخل زمین فرو رفت که با اعالم به سازمان آتش نشانی 

ماموران ایستگاه شماره 3 در محل حادثه حاضر شدند.
وی ادامــه داد: به دلیل نامعلومی به طور تقریبی حفره ای با قطر 2×3 و 
عمق 2 متر از سطح کوچه نشست کرده بود که سبب فرو رفتن چرخ عقب 

خودروی نیسان به داخل زمین شده بود.
خاکپور تصریح کرد: ماموران آتش نشــانی با استفاده از خودرو جرثقیل، 
ســت هیدرولیک و الوار چینی اقدام به رهاســازی خودرو بدون وارد آمدن 

خسارت مالی کردند.
باند کالهبرداری فرو پاشيد

خرم آباد- فارس: رئیس پلیس آگاهی لرستان از دستگیری 5 کالهبردار 
و کشف مواد غذایی به ارزش یک میلیارد و 100 میلیون ریال در این استان 

خبر داد.
عباس نظری با اشــاره به اینکه در پی مراجعه تعدادی عمده فروش مواد 
غذایی به پلیس آگاهی لرســتان و اعالم اینکه افرادی با روش های متقلبانه 
مقادیــری مواد غذایی بــه ارزش یک میلیارد و 100 میلیــون ریال از آنان 
کالهبرداری کرده اند، گفت: موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان 

پلیس قرار گرفت.
وی بــا بیان اینکه ماموران با کارهای اطالعاتی اعضای باند کالهبرداری 
را در شهرســتان خرم آباد شناسایی و 5 نفر را دستگیر کردند، اظهار داشت: 
متهمان به بزه انتسابی اعتراف و 16 فقره کالهبرداری از آنان کشف شد و به 

مراجع قضایی معرفی شدند.
قاچاق آناناس

ارومیه- فارس: رئیس پلیس آگاهی انتظامی آذربایجان غربی گفت: ماموران 
انتظامی ارومیه در محور ارومیه- تبریز حین کنترل خودروهای عبوری به یک 

دستگاه خودرو مشکوك شده و اقدام به توقیف این خودرو کردند.
سامان غنی زاده افزود: ماموران انتظامی این شهرستان در بازرسی از این 
خودرو مقدار چهار تن میوه قاچاق از نوع آناناس را کشف و ضبط کرده و در 
این رابطه اقدام به تشکیل پرونده مقدماتی کرده و متهم دستگیر شده را به 

مقر پلیس منتقل کردند.
وی ادامه داد: بنابر اعالم کارشناســان مربوطه ارزش ریالی این محموله 

قاچاق، 350 میلیون ریال برآورد شده است.
کالهبرداری 70 ميلياردی

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی فیروزآباد گفت: در پی شکایاتی 
مبنی بر کالهبرداری میلیاردی از آنان، موضوع در دستور کار پلیس امنیت 

عمومی این شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ حبیب ارجمند مریدی افزود: با انجام تحقیقات پلیسی مشخص 
شــد فردی، با گرفتن ودیعه از افراد بابت تهیه تجهیزات پاالیشــگاهی اقدام 
به اخذ 70 میلیارد ریال از 160 نفر از اهالی شهرســتان های کوار، کازرون و 
فیروزآباد کرده و ســپس بدون انجام تعهدات خویش از آنان کالهبرداری و 

متواری شده است.
وی ادامه داد: ماموران پلیس امنیت عمومی با انجام کار اطالعاتی و اقدامات 
فنی در کمترین زمان، محل اختفای متهم را در فیروزآباد شناسایی و با یک 

عملیات ضربتی و غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.
ارجمند مریدی تصریح کرد: متهم برای ســیر مراحل قانونی و رسیدگی 

به اتهاماتش در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.
فریب تلگرامی

سرویس شهرستان ها: رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس استان اصفهان گفت: 
در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر این که فردی در فضای مجازی، وی را 
فریب داده و مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون ریال از حساب او برداشت کرده 
است، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتای اصفهان قرار گرفت.
ســرهنگ غالمرضا شهریاری افزود: شاکی در اظهارات خود بیان داشت، 
مدتــی پیش در شــبکه اجتماعی تلگرام، یک آگهی مبنــی بر فروش ارز با 
قیمت کمتر از نرخ بازار مشــاهده کردم که توجه ام را جلب کرد و با صاحب 
آگهی تماس گرفتم و مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون ریال به حســاب وی 
واریز کردم تا در قبال آن ارز بگیرد اما پس از واریز وجه، فرد کالهبردار دیگر 

پاسخگوی وی نبوده است.
وی ادامه داد: ماموران پلیس فتا با انجام یکســری اقدامات تخصصی در 
فضای مجازی، متهم را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
شــهریاری یادآور شد: متهم در مواجهه با مدارك و مستندات پلیس به 

بزه انتسابی اعتراف کرد.
پلمب واحد توليد شوینده

کرج- خبرگزاری صدا و سیما: فرمانده انتظامی استان البرز گفت: افرادی 
در یک گاراژ که قبال کاربری گاوداری داشت مواد شوینده غیربهداشتی تولید 

و به توزیع غیرقانونی آن مبادرت می کردند.
سرتیپ کامرانی صالح افزود: از این مکان حدود 3 تن انواع مواد شوینده 
آماده فروش از جمله مایع ظرفشــویی، جرم زدا، شیشه شــوی، سفیدکننده، 
جرم گیر و نشــان های محصوالت شــوینده به همراه تعداد هفت کیسه 50 

کیلوگرمی کود شیمیایی کشف شد.
وی ادامه داد: محل مربوط مهر و موم و مدیر آن نیز بازداشــت و پرونده 
این تخلف برای ســیر مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان 

البرز ارسال شد.
امحای پرتقال فاسد

مهاباد- خبرگزاری صدا و ســیما، کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای 
مرکز بهداشت شهرستان مهاباد گفت: ماموران شبکه بهداشت طی بازرسی های 
خود از توزیع هزار و 470 کیلوگرم پرتقال غیرقابل مصرف، در مراکز عرضه، 

جلوگیری کردند.
قاســم امینی، ارزش این میزان پرتقال را 200 میلیون ریال اعالم کرد و 
افزود: این بازرسی ها با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت و مرکز بهداشت 

مهاباد انجام شد.
قربانی 8 ساله »قوری چای«

رزن- فارس: رئیس  جمعیت هالل احمر شهرستان رزن روز گذشته از غرق 
شدن کودك 8 ساله در رودخانه »قوری چای« خبر داد.

بهران صفری افزود: وقتی نیروهای امدادی شهرســتان در محل حادثه 
حضور یافتند، مشاهده کردند که پدر، جسد فرزندش را از آب بیرون کشیده 

است.
وی با بیان اینکه امدادگران به سرعت کودك را به بیمارستان ولیعصر)عج( 
منتقل کردند،  ادامه داد: عملیات احیا، توسط پزشکان متخصص بیهوشی و 

اطفال به مدت 45 دقیقه به طول انجامید که موفقیت آمیز نبود.
توقيف کاالی قاچاق

سرخه- فارس: ماموران پلیس مبارزه با کاالی قاچاق در سرخه، بیش از 
4 میلیارد ریال کاالی قاچاق کشف کردند.

به گفته فرمانده انتظامی شهرســتان ســرخه ایــن کاالها طی 3 مورد 
بازرســی از خودروهای عبوری از پاســگاه عبوری پلیس راه سرخه واقع در 
جاده تهران- مشــهد کشف شده و شامل تلفن همراه، مواد نیروزا، داروهای 

غیرمجاز و مواد خوراکی است.
ســرهنگ ابوذر قربانــی افزود: در این ارتباط 3 نفر دســتگیر و تحویل 

مقامات قضایی شدند.

ســارق حرفه ای که با اسناد جعلی اقدام به 
افتتاح حساب کرده بود، با ارائه چک پول تقلبی 

به دستگاه خوددریافت، پول نقد می گرفت.
اواخر سال گذشته نماینده حقوقی یکی از بانک های 
خصوصی با مراجعه به دادسرای ناحیه 6 تهران اعالم 
کرد که شــخصی ضمن افتتاح حساب بانکی در یکی 
از شــعبات این بانک و اخذ کارت عابربانک از طریق 
دســتگاه خوددریافت، اقدام به ارائه تراول چک های 
مجعول به دســتگاه خوددریافت ویژه این بانک کرده 
و در ادامــه معادل این مبلغ را به شــکل پول واقعی 
از دســتگاه های خودپرداز بانکی سطح شهر دریافت 

کرده است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع »تحصیل مال 
از طریق نامشروع« و به دستور بازپرس شعبه چهارم 
دادســرای ناحیه 6 تهران، پرونده برای رسیدگی در 
اختیار پایگاه ســوم پلیس آگاهــی تهران بزرگ قرار 

گرفت .
کارآگاهان پایگاه ســوم پلیس آگاهی با شناسایی 
شــخصی به نام »م.ج« به عنوان صاحب حســاب و 
انتقال وی به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، 
ضمن بررسی اظهارات این شخص و همچنین سوابق 
احتمالــی وی اطالع پیدا کردند که »م.ج« هیچگونه 
اطالعی از ارائه چک های جعلی به دستگاه خوددریافتی 

بانکی نداشته است.
»م.ج« پــس از اطــالع از موضــوع تحصیل مال 
نامشــروع و سوء اســتفاده از حســاب بانکی اش، در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: جوانی با مراجعه به بنده 
و طرح این ادعا که مادرش بیمار اســت و برای واریز 
هزینه بیمارستان نیاز به داشتن یک فقره کارت عابر 
بانک داشته اما به دلیل همراه نداشتن مدارك هویتی 
امکان دریافت کارت از دســتگاه خوددریافت بانک را 
ندارد، با پیشــنهاد مبلغی تحت عنوان حق الزحمه و 
همچنین خواهش و التماس زیــاد مرا راضی کرد تا 
همراهش به یکی از شعبات بانکی رفته و ضمن افتتاح 
حساب بانکی، کارت عابربانک را در اختیار وی قرار دهم.
در ادامه تحقیقات پلیسی و با بررسی تراکنش های مالی 
حساب عابربانک متعلق به »م.ج« که کارت عابربانکش 
در اختیار شخصی ناشــناس قرار داشت، کارآگاهان 
موفق به شناســایی تعداد دیگری از شهروندان شدند 
که پول از این حســاب به حسابشان واریز شده بود.
در ادامه رســیدگی بــه پرونده و با بررســی تصاویر 
دوربین های مداربسته محل افتتاح حساب و شناسایی 
تصویر متهم از سوی مالک حقیقی حساب و همچنین 
مطابقت تصویر این شخص با تصاویر به دست آمده از 

متهم را شناسایی کنيد

سرقت پول های عابر بانک با چک پول های جعلی
چهره نگاری های انجام 
شده از ســایر افرادی 
که پول از حســاب به 
حساب آنها واریز شده 
بود و نهایتاً با شناسایی 
سوی  از  متهم  تصویر 
این افــراد، کارآگاهان 
موفــق به شناســایی 
تحت  متهــم  تصویر 

تعقیب پرونده شــدند.با اقدامات کارشناسی از سوی 
بانک شاکی پرونده و ضمن شناسایی اشکال نرم افزاری 
موجود در سیستم بانکی ارائه کننده خدمات بانکی ویژه 
ایــن بانک، امکان ارائه هرگونه تراول چک مجعول به 

دســتگاه های خوددریافت این بانک نیز برطرف شده 
است.سرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی، رئیس پایگاه 
ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعالم این خبر به 
مهــر گفت: در ادامه رســیدگی به این پرونده و برای 
شناسایی و دســتگیری متهم، دستور انتشار تصاویر 
به دست آمده از متهم پرونده از سوی بازپرس پرونده 
صادر شــده است. لذا از کلیه شهروندان که موفق به 
شناسایی تصویر متهم شــدند درخواست می شود تا 
هرگونه اطالعــات در خصوص هویت واقعی یا محل 
ســکونت یا محل های تردد این شــخص را از طریق 
شــماره تماس هــای 21865649 و 21865633 در 
اختیــار کارآگاهان پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار دهند.

نيم قرن پس از سانحه هوایی در جنوب 
آرژانتين، الشــه یک هواپيمای دو موتوره 

بااجساد چهارسرنشين آن پيدا شد.
به گزارش ایســنا، رسانه های آرژانتین اعالم 
کردند که سرنشینان این هواپیما شامل خلبان، 
یک مهندس ارشد شرکت نفتی پن آمریکای آرژانتین و همچنین دو 

مهندس دیگر بودند.
به گزارش شــینهوا، این هواپیما 19 اکتبر سال 1964 در ایالت 
»چوبوت« دچار سانحه شد و دو نوبت تالش تیم های تجسس و امداد 

و نجات در سال های 1964 و 1980 برای یافتن آن بی نتیجه ماند.
الشــه این هواپیما توسط یکی از اهالی دوشنبه گذشته در حالی 

پیدا شد که فقط قسمتی از بال آن از زمین بیرون بود.

نيروی دریایی اندونزی قایق های خارجی 
را که غيرقانونی در آب های این کشور در 

حال ماهيگيری بودند، منفجر کرد.
به گزارش تسنیم، نیروی دریایی اندونزی در 
این عملیات ده ها قایق کوچک و بزرگ ماهیگیری 

متعلق به کشورهای همسایه را در مناطق مختلف ساحلی این کشور 
از بین برد.

موج شدید گرما که از چند روز گذشته 
ایالت های جنوبی هند را فرا گرفته تاکنون 

منجر به مرگ بيش از صد نفر شده است.
مقامات محلی در جنــوب هند گفتند براثر 
این موج شــدید گرما، تعداد تلفات در ایالت های 
»تالنگانا« به 66 تن و »آندراپرادش« به 45 نفر افزایش یافته است.

در ادامه این گزارش اضافه شده است که منطقه »مهابوب نگر« در 
ایالت تالنگانا با 28 جان باخته بیشترین تعداد تلفات را داشته است.

هواشناسی جنوب هند اعالم کرد که موج گرما در این مناطق تا 
چند روز آینده ادامه می یابد.

مقامات محلی همچنین اعالم کرده اند به علت خشکســالی در 
ایالت ماهارشــترا در غرب هند عملیات آبرسانی به مردم این مناطق 

با قطار آغاز می شود.
بیشــترین تلفات گرما را کارگران، کشاورزان و افراد بی خانمان 

تشکیل می دهند.
در ســال 2015 بیش از 2 هزار نفر براثر گرمای شــدید در هند 
جان باختند که 500 نفر از این افراد ســاکن ایالت های »تالنگانا« و 

»آندراپرادش« بوده اند.

تازه ترین آمارهای منتشر شده از سوی 
وزارت بهداشت چين حاکيست: 110 ميليون 
نفر از مردم این کشور به بيماری دیابت )قند 

باالی خون( مبتال هستند.
به گزارش ایرنا، این گزارش که به مناســبت 

روز جهانی بهداشت منتشر شــده حاکی است چنانچه رژیم غذایی 
مردم چین بویژه کودکان و نوجوانان تصحیح نشــود، شمار مبتالیان 
به بیماری قند در این کشور در سال های آینده به شکل سرسام آوری 

باال خواهد رفت.
براساس آمار رســمی اکنون در چین 110 میلیون نفر به مرض 
قند مبتال هســتند و در سال های آینده باتوجه به تحوالت اجتماعی 
و روش های نادرســت مصرف مواد غذایی در این کشور بر شمار آنها 

افزوده خواهد شد.
امروزه شــمار زیادی از کودکان و نوجوانان در چین عالقمند به 
اســتفاده از غذاهای آماده و فوری )فســت فودها( هستند و براساس 
گزارش ســازمان بهداشت این کشور، این موضوع در حال تبدیل به 

مشکلی بزرگ برای خانواده ها شده است.
این در حالی است که اکثر جوانان و کودکان در چین رغبت زیادی 
به ورزش نشان نمی دهند و چاقی نیز بتدریج به بیماری مزمن در میان 

آنها تبدیل شده است که می تواند به مرض قند بینجامد.
سازمان بهداشت جهانی به مناسبت روز جهانی بهداشت که روز 
پنجشــنبه بود، خواستار ورزش بیشــتر کودکان و نوجوانان و تغییر 

رژیم غذایی آنان شد.
دبیر کل ســازمان ملل متحد نیز در پیامی با بیان اینکه بیماری 
دیابــت )قند باالی خون( ســاالنه 1/5 میلیون نفــر را به کام مرگ 
می کشــد، از جامعه جهانی خواست تالش های خود را برای مقابله با 

این بیماری افزایش دهند.
گزارش نهادهای بهداشتی چین حاکیست اگر وضعیت کنونی تغییر 
نکند، شمار مبتالیان به مرض قند در پرجمعیت ترین کشور جهان به 

150 میلیون نفر در سال 2040 میالدی خواهد رسید.
آمار اداره بهداشت چین نشان می دهد که در سال 1980 میالدی 
کمتر از 5 درصد مردان درچین دیابت داشتند اما اکنون این رقم به 

10 درصد افزایش یافته است.
بیماری قند در صورتی که درمان نشود می تواند منجر به بیماری 

قلبی و از کار افتادن کلیه و نابینایی شود.
این در حالی است که پزشکان براین باورند فعالیت های فیزیکی 
مردم چین کاهش یافته و عالوه بر نامناسب بودن رژیم غذایی، سبک 

زندگی آنان نیز متحول شده است.
آمار ســازمان بهداشــت جهانی حکایت از آن دارد که 80 درصد 
نوجوانان 11 تا 17 ساله در چین فعالیت فیزیکی کافی ندارند و بعضاً 

چاق هستند.
برهمین اساس شمار کودکان زیر پنج سال که بیش از حد چاق 
هســتند در چین به 6 میلیون نفر می رســد و نرخ چاقی در جوانان 
باالی 20 سال از سال 1980 تاکنون 200 درصد بیشتر شده است.
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