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تخریب منزل مسکونی
اصفهان- ایرنا:انفجار توام با آتش سوزی، یک منزل مسکونی را در خیابان 

زینبیه اصفهان به کلی تخریب کرد اما تلفات جانی نداشت.
این حادثه در ســاعت 23 و 5 دقیقه شب جمعه رخ داد و در جریان آن 
یک منزل مسکونی دو طبقه کامال تخریب شد و رعب و وحشت همسایگان 

مجاور و تجمع اهالی را در پی داشت.
شدت این انفجار به حدی شدید بود که باعث تخریب کامل ساختمان دو 
طبقه، تخریب قسمت هایی از ساختمان های مجاور، آسیب جدی خودروهای 
کنار کوچه و شکستن شیشه های تعداد زیادی از ساختمان های مجاور شد.

نشــت گاز شــهری و به دنبال آن انفجار و نیز عدم اســتحکام و ایمنی 
این منزل مسکونی، علت بروز این حادثه و تخریب کامل منزل تخمین زده 

شده است.
دهرم لرزید

تهران- ایرنا: زلزله ای به بزرگی 4/2 ریشتر بخش دهرم از توابع شهرستان 
فراشبند فارس را لرزاند.

به گزارش مؤسســه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زلزله ساعت 22 و 3 
دقیقه و 19 ثانیه در عمق 18 کیلومتری زمین رخ داد.

این زمین لرزه خساراتی در بر نداشته است.
توفان کاشان را درنوردید

کاشان- ایرنا: توفان و وزش تندباد با سرعت بیش از 90 کیلومتر در ساعت 
عصر جمعه همراه با گرد و خاک مناطق مختلف شهرستان های کاشان و آران 

و بیدگل در استان اصفهان را درنوردید.
وزش تندبــاد همراه با گرد و خاک با غلظت باال ســبب قطع درختان و 
بروز خسارات به برخی اماکن مسکونی و نیز باغ ها در شهرستان کاشان شد 
و گردشــگرانی را که برای آیین گالبگیری به این خطه ســفر کرده بودند، 

غافلگیر کرد.
همچنین توفان شن عصر جمعه شهرستان کویری آران و بیدگل را درنورید 
و موجب کاهش دید افقی و نیز شکسته شدن درختان و بروز مشکالتی برای 

مردم این منطقه شد.
وزش توفان شدید یکی از درختان سرو در باغ تاریخی فین کاشان را از 
ریشه درآورد. این حادثه طبیعی هیچ خسارت جانی و مالی در این باغ نداشت.

نجات جان کوهنورد
ســاوه- ایرنا: رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان ساوه گفت: با تالش 
امدادگــران این جمعیت،کوهنورد ســاوجی که در ارتفاعــات ورده از توابع 

شهرستان زرندیه دچار حادثه شده بود، نجات یافت.
محمد رضایی افزود: در پی اعالم سقوط یک کوهنورد 37 ساله ساوجی 
در ارتفاعات ورده شهرســتان زرندیه به سرعت تیم امداد و نجات کوهستان 

این شهرستان به منطقه اعزام شدند.
وی ادامــه داد: با توجه به وخامت حــال عمومی مصدوم و نبود راه های 
دسترسی، با هماهنگی و اعزام تیم های تخصصی از مرکز استان، درخواست 

بالگرد نیز انجام شد.
رضایی گفت: با تالش عوامل امداد و نجات شهرســتان ساوه، مصدوم از 
ارتفاعات پایین آورده و برای ادامه مراحل درمانی به بیمارستان شهید مدرس 

ساوه منتقل شد.
سقوط این کوهنورد از ارتفاعات به علت نداشتن تعادل اتفاق افتاد.

توقیف دام قاچاق 
ســرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی کامیاران از کشف و توقیف 205 

راس دام فاقد مجوز حمل در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ »ساکی« گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید میرجلیلی حین 
کنترل ورودی و خروجی شهرســتان از دو دســتگاه کامیون بنز، 205 راس 

گوسفند فاقد مجوز حمل را کشف کردند.
وی، خاطرنشــان کرد: این دام ها از خوزستان به سمت استان های مرزی 
بارگیری شــده بود و بدون هرگونه مجوز به صورت قاچاق حمل می شد که 

توسط ماموران توقیف شد.
ساکی با اشاره به این که ارزش برآورد شده این تعداد دام، 110 میلیون 
تومان اســت، تصریح کرد: با تشکیل پرونده خودروهای مذکور به پارکینگ 

منتقل و تمام دام ها تحویل اداره دامپزشکی شد.
مرگ مادر و پسر در اثر گازگرفتگی

ســرویس شهرستانها: مادر 49 ساله و پسر 14 ساله اش بر اثر استنشاق 
گاز منواکسید کربن در شهرستان »خرم آباد« جان خود را از دست دادند.

در پی دریافت خبری مبنی بر گازگرفتگی اعضای یک خانواده در محله ای 
در خرم آباد، عوامل انتظامی و امدادی بالفاصله به محل مورد نظر اعزام شدند.

با بررســی به عمل آمده مشخص شــد، مادر خانواده همراه پسرش در 
منزلشــان در حال اســتراحت بوده که در اثر باز بودن شیر اجاق گاز دچار 

مسمومیت و فوت شده اند.
تصادف 3 قربانی گرفت

ســنندج- ایرنا: برخورد یک دســتگاه پراید با یک دستگاه پژو در مسیر 
ســنندج- مریوان در نزدیکی روســتای ابراهیم آباد از توابع بخش مرکزی 

شهرستان سروآباد، سه کشته و سه زخمی برجا گذاشت.
افشین بهمنی رئیس مرکز بهداشت شهرستان سروآباد گفت:  در این حادثه 
که ساعت  16روز پنجشنبه به وقوع پیوست، دو نفر از سرنشینان خودروی 
پراید در دم جان باختند و چهار نفر دیگر از هر دو خودرو به شدت مصدوم 

که به بیمارستان بوعلی مریوان منتقل شدند.
وی افزود: یکی از مصدومان خودرو پژو نیز به علت شدت جراحات وارده 
در بیمارستان جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر تحت درمان هستند.
به گفته وی، جان باختگان دو خانم و یک مرد هستند که پالک خودروی 
آنها مربوط به شهرهای تهران و همدان است.مسیر سنندج- مریوان یکی از 

جاده های پر رفت و آمد استان کردستان است.
کشف 3 میلیارد ریال برنج قاچاق

اصفهان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس آگاهی اســتان اصفهان از کشف 
یک محموله برنج قاچاق به ارزش سه میلیارد و 400 میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ »ستار خسروی« اظهار داشت: کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان 
از دپو و توزیع یک محموله برنج قاچاق محصول کشــور هندوستان در یک 
انبار با خبر بالفاصله به محل اعزام شدند و در بازرسی صورت گرفته موفق به 
کشف دو هزار و 100 کیسه برنج 40 کیلوگرمی قاچاق فاقد هرگونه مدارک 

معتبر گمرکی شدند.
وی ارزش برآورد شــده این محموله را سه میلیارد و 400 میلیون ریال 
عنوان کرد و اظهار داشت:  در این زمینه یکنفر شناسایی و دستگیر که پس 
از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

3 کشته حاصل برخورد وانت با پراید
بر اثر برخورد یک دستگاه وانت زامیاد با خودروی سواری پراید که در محور 

خمین به گلپایگان رخ داد، سه نفر کشته و یک نفر مجروح شد. 
رئیس پلیس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: 
ساعت 18 روز 14 اردیبهشت ماه در محور خمین به گلپایگان، یک دستگاه 
وانت زامیاد با سواری پراید با یکدیگر برخورد کردند که بالفاصله عوامل گشت 

پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند.
سرهنگ »غالمرضا شهریاری« افزود: در این حادثه متاسفانه هر سه نفر 
سرنشــین سواری پراید به علت شــدت جراحات وارده در دم جان باختند و 
راننده 24 ســاله وانت زامیاد نیز به شــدت مجروح شد و به بیمارستان امام 
حســین شهر گلپایگان انتقال یافت.راننده وانت مزدا به علت انحراف به چپ 

در راه دوطرفه مقصر اصلی حادثه تشخیص داده شد.
کشف 30 هزار لیتر سوخت قاچاق

زاهدان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس آگاهی استان از توقیف 4 دستگاه 
خودرو و کشــف 30 هزار لیتر ســوخت قاچاق در زاهدان خبر داد. سرهنگ 
»ابراهیم مالشاهی« گفت: در پی اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز ماموران به دو دستگاه وانت نیسان و دو دستگاه کامیون کشنده مظنون 
شده و در اقدامی به موقع خودروها را متوقف کردند. این مقام انتظامی تصریح 
کرد: در بازرســی از دو خودروی نیســان مقدار 5 هزار لیتر گازوئیل و از دو 
خودروی کامیون مقدار 25 هزار لیتر نفت کوره کشف و در این رابطه شش 

متهم نیز دستگیر شدند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به گنجانده شدن بند مربوط به محصوالت تراریخته در 
برنامه ششم توسعه گفت: تصمیم گیری درباره برنامه 
ششم توســعه کشور مانند قانون بودجه است و این 
برنامه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار می گیرد.
حجت االسالم حسین سبحانی نیا درباره بررسی بخش 
مربوط به راهبردها و سیاســت های علــم و فناوری برنامه 
ششم توسعه که به موضوع تولید و تجاری سازی محصوالت 
دستکاری شده ژنتیکی »تراریخته« اختصاص دارد، اظهار 
کرد: برنامه ششــم توسعه کشور به نحوی است که به چند 
کمیسیون مجلس ارجاع  داده نمی شود و کمیسیون تلفیق 
که ســه نفر از هر کمیسیون به طور مشترک در آن حضور 

دارند، درباره برنامه توسعه تصمیم گیری می کند.
وی به تسنیم گفت: تصمیم گیری درباره برنامه توسعه 
کشــور نیز مانند قانون بودجه اســت و برای این کار از هر 
کمیسیون سه نفر و از کمیسیون برنامه و بودجه، 9 نفر حضور 
دارند لذا نوعی تلفیق صورت می گیرد و نیاز به کمیســیون 
فرعی ندارد؛ در کمیســیون تلفیق درباره همه  قسمت های 
برنامه ششــم توســعه که همان الیحه ابالغی دولت است، 

تصمیم گیری می شود.
این عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی درباره 
اینکــه بخش راهبردها و سیاســت های علــم و فناوری به 

کمیســیون آموزش ارجاع شــده یا خیر، گفــت: بله، اما 
کمیســیون های دیگر هم برنامه را بررســی و نظراتشان را 
از طریق ســه نفر از نمایندگان خود در کمیســیون تلفیق 

منعکس می کنند.
تجارت پرسود واردات تراریخته

گفتنی اســت علی رغم مخالفت همه دانشمندان حوزه 
بیوتکنولــوژی با »واردات« محصــوالت تراریخته به علت 
مخاطرات بیوتروریسمی، موضوع تحقیق و توسعه علم ژنتیک 
و بیوتکنولوژی و تولید برخی از محصوالت غیرخوراکی در 
مزارع کنترل شده آزمایشی و محدود به علت آمادگی برای 
حوادث طبیعی آینده اعم از خشکســالی و آفات می تواند با 
قانون گذاری دقیق و اجرای ضوابط ایمنی زیستی در دستور 
کار قــرار گیرد و اصوال محروم ســاختن کشــور از مزایای 
علوم پیشرفته غیرمنطقی و قطعا به نفع »البی وارداتچی« 

محصوالت و بذور و فرآورده های تراریخته است.
بیوتکنولوژی در مبارزه با آفات پیشرفته بیوتروریسمی، 
کشــف و شناسایی و عرضه گونه های پربازده با مصرف آب 
و ســم کم، با شــرایطی خاص و ایمن، به کمک کشاورزی 
سنتی می آید. اما پر واضح است که همین علم مطلوب اگر 
بدون ضوابط و قواعد ایمن به کار رود نتیجه آن در معرض 
خطر قرار گرفتن جامعه مشابه وضعیت فعلی خواهد بود که 
سالمتی و آینده نسلی ایرانیان را با محصوالت پرخطر وارداتی 

تراریخته، به چالش کشیده است.
واردات محصوالت تراریخته برای البی وارداتچی که از 
ارتباطات گسترده ای با برخی از حلقه های قدرت برخوردارند، 
سود بسیاری به همراه دارد و با برچسب گذاری این محصوالت 
و حساسیت جامعه بر محصوالت تراریخته، آینده این تجارت 

پر سود در ایران به خطر افتاده است.
پروژه مشکوک باند نفوذی

مستندات کیهان نشان می دهد جریانی نفوذی در عرصه 
بیوتکنولوژی کشــور به دنبال حذف بدنه سالم و متعهد به 
قانون و حامی »رعایت اصول ایمنی زیســتی« در این علم 
نوین است. بدنه نفوذی با تقسیم کار میان حامیان و مخالفان 
عرضه محصوالت تراریخته می کوشد مردم و مسئوالن را میان 
دو گزینه محــدود »واردات بی قانون و انبوه« محصوالت و 
فرآورده های تراریخته و بذور دستکاری شده ژنتیکی خارجی 
و تولیــد بدون قانون و رعایت موارد ایمنی GMO در داخل 

کشور محدود کند. 
موضوعی که به نظر می رسد با هدف حذف دانشمندان 
سالم و متعهد بیوتکنولوژی و ژنتیک کشور به واسطه تخریب 
نمایه این علم با ارتقاء مکرر چهره های قانون گریزی همچون 
»بهزاد قره یاضی«،  در مقام ریاست پژوهشکده بیوتکنولوژی 
کشاورزی ایران و انجمن ایمنی زیستی کشور در دستور کار 

قرار گرفته است.

تخریب هوشمند ایمنی زیستی
گروهی از دانشــمندان حوزه پدافند معتقدند هدف از 
توقف علمی حوزه بیوتکنولوژی و ژنتیک کشــور با تخریب 
دوجانبه سازماندهی شــده، بی دفاع شدن کشور در بخش 
شناســایی و مبارزه با حمالت بیوتروریسمی است که بستر 
جنگ های آینده خواهد بود. هم اکنون نیز ایران به واســطه 
واردات بی حســاب و کتــاب بذر از کشــورهای مختلف و 
محصوالت و فرآورده های دستکاری شده ژنتیکی در معرض 
انواع حمالت قرار دارد و مشخص نیست دقیقا چه میزان از 
آمار باالی ســقط جنین، نازایی و ناباروری، ابتال به سرطان 
و تومــور و انواع بدخیمی ها حاصل مصرف غذای وارداتی و 
تولید بی قانون و غیرایمن غذای تراریخته در داخل کشور به 
واسطه رهاسازی برنج GMO و تغذیه دام و طیور با کنجاله 

وارداتی است.
پلمب بیوتکنولوژی و ژنتیک؟

شایان ذکر است برخی از عناصر نفوذی در دولت یازدهم 
تاکنون دانشــمندان 3 حوزه حیاتی علمی کشــور شامل 
هسته ای، فضایی و سایبر را تحت فشار قرار داده و عملیات 
و پیشرفت و قانون انگاری در حیطه این علوم را تحت تاثیر 
قرار داده اند. با اضافه شــدن علوم بیوتکنولوژی و نانو به این 
حوزه ها، جریان نفوذی می تواند توقف محســوس پیشرفت 

علمی کشور در لبه تکنولوژی را جشن بگیرد!

ادامه بتن ریزی در علوم حساس

پلمب بیوتکنولوژی برای نجات وارداتچیان تراریخته؟

نایب رئیس جامعه جراحان کشور در اظهارنظری 
سخیف گفت: وقتی تعرفه های درمانی عادالنه نیستند 
پس هرچه پزشک می گیرد حقش است حال رو میزی 

باشد یا زیر میزی!
کاظم عباسیون در نشست خبری به مناسبت برگزاری 
چهلمین کنگره جامعه جراحی گفت: خطای پزشکی برای 
همه جوامع رخ می دهد و هیچ عمل جراحی بدون عارضه 
نیست، در بیمارستان های آموزشی عوارض بیشتر است و 
تردیدی نیست که باید برای رزیدنت و جراحان تازه خرج 
کنیم تا آموزش بهتری ببینند پس جراحی کردن رزیدنت ها 

امری طبیعی است و انسان جایزالخطاست)!(
عباسیون گفت: چرخش مالی بیمارستان های خصوصی 
در گروی دستمزدهای پزشکان است چون قیمت تخت روز 
متناســب نیست و متأسفانه درآمد پرستاران با افراد پشت 
میزنشــین در بیمارســتان های دولتی یکی دیده می شود 
در حالی که خدمات 24 ســاعته آنها پس از جراحی دیده 

نمی شود و نگاه صحیح مالی وجود ندارد.
نایب رئیس جامعه جراحان کشــور گفت: در رابطه با 
تعرفه جراحی در سال 80 ارزش ضریب کا 34 تومان و در 
نهایت به 38 تومان افزایش یافت اما اکنون با گذشــت 10 

ســال هنوز ثابت اســت و اگر با توجه به نرخ تورم بخواهد 
اعالم شود باید 150 هزار تومان باشد.

همه گزینه های میز طبابت!
وی گفت: وقتی تعرفه عادالنه نیســت هرچه پزشک 
می گیرد حقش است حاال این می خواهد رو میزی باشد یا 
زیر میزی)!( با برداشت های نامعقول از بیمه ها، صندوق های 
بیمه ای نمی توانند سر وقت پول جراحی بیماران را بدهند 

و میلیاردها تومان به بیمارستان های خصوصی بدهکارند.
گفتنی اســت پیش از این نیز رئیس انجمن جراحان 
عمومی ایران گفته بود: قبول دارم که دســتمزد جراحان 
نســبت به درآمد مردم باال است اما راهش این نیست که 
آن را کــم کنیم بلکه این وضعیت در همه جای دنیا وجود 
دارد؛ هیچ جراحی هم زیرمیزی نگرفته است؛ آدرس غلط 
به مردم ندهیم! زیرمیزی را هیچ جراحی نگرفته است چون 
این مردم بوده اند که این پول ها را داده اند)!( و علت آن تنها 

بی اعتباری دفترچه های بیمه است.
افزایش تعرفه شفا نمی دهد! 

شایان ذکر است اندکی پس از آغاز گام اول طرح تحول 
نظام ســالمت، مســئولین وزارت بهداشت و سازمان نظام 
پزشکی »واقعی نبودن تعرفه های پزشکی« را به عنوان عامل 

اصلی بسیاری از مشکالت نظام سالمت معرفی کردند. آنها 
تاکید داشــتند که غلبه بر کیفیت پایین خدمات و غیبت 
پزشکان در بیمارستان های دولتی، کمبود پزشک در مناطق 
محروم، دریافت زیرمیزی از بیماران، سهم باالی پرداخت از 
جیب مردم و سایر مشکالت نظام سالمت به شرط »واقعی 

شدن تعرفه های پزشکی« امکان پذیر است.
بر این اســاس در آبان سال 93 اجرای گام سوم طرح 
تحول نظام سالمت آغاز شــد که محور اصلی آن افزایش 
2/5  برابری دستمزد پزشکان متخصص بود. علی رغم این 
افزایش بی سابقه، پزشکان متخصص معتقد بودند که تعرفه ها 
همچنان غیرواقعی اســت و باید افزایش یابد! در نتیجه در 
ابتــدای ســال 94، کمتر از 6 ماه پس از آغاز گام ســوم، 
تعرفه های پزشــکی مجدداً حدود 10 درصد افزایش یافت. 
البته پزشکان متخصص این افزایش را ناعادالنه دانستند و 
برخی از آن ها رسماً در رسانه ملی اعالم کردند که در صورت 
عدم افزایش قیمت خدمات، مابه التفاوت آن را مستقیماً از 

بیمار دریافت خواهند کرد!
حداکثــر درآمد پزشــکان متخصص در کشــورهای 
پیشــرو در نظام ســالمت بین 2 تــا 5 و حداکثر نزدیک 
به 8 برابر ســرانه درآمدی همان کشور است. لذا با سرانه 

درآمدی ساالنه 5500 دالر در سال برای ایرانیان، میانگین 
درآمد پزشــکان متخصــص از 13 میلیــون تومان درماه 
)8 برابر ســرانه( نباید تجاوز کند. این درحالی اســت که 
حتــی حداقل کارانه یک پزشــک متخصص تمام وقت در 
 بیمارســتان دولتــی )و نه خصوصی( بیش از این اســت.
اکنون با گذشــت دو ســال از افزایش بی سابقه دستمزد 
پزشکان متخصص، بیمه های سالمت از پرداخت هزینه های 
هنگفت ناشــی از افزایش مکرر تعرفه ها عاجز شــده اند و 
درعین حال مســائلی از قبیل کیفیت پایین خدمات، زیر 
میزی، کمبود پزشــک در مناطق محروم و ... که افزایش 
تعرفه به عنوان تنها راه حل درمان آنها مطرح می شد، هم 

چنان پابرجا است.
بازی در زمین اشتباهی

با این احتساب به نظر می رسد وزارت بهداشت به جای 
درخواست برای افزایش مکرر تعرفه ها و باج دهی به اقلیتی 
زیاده خواه و پرحرف و کم بازده از جامعه پزشکان، جراحان 
و متخصصان خدوم کشور بهتر است سیستم مدیریتی خود 
را اصالح کرده و پروژه ورشکســته کردن نظام بهداشت و 
درمان ایرانیان را به عنوان بستر واگذاری این حوزه مهم به 

خارجی ها، پایان دهد.

زیاده خواهی ادامه دار

پزشک هرچه زیر میزی می گیرد حقش است!؟

ریزش ســقف کانال آب و نشست بخشی از بلوار 
جمهوری کرج، یک دستگاه اتوبوس حامل 42 سرنشین 
گردشگران خارجی را به عمق 2/5 متری زمین کشاند.

به گزارش ایرنا، این حادثه حدود ســاعت 14 و 20روز 
جمعه در ضلع جنوبی بلوار جمهوری به سمت میدان سپاه 
کرج رخ داد که در جریان این حادثه به کســی آسیب وارد 

نشد.

مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی کرج گفت: یک 
دستگاه اتوبوس بنز 302 حامل 42 سرنشین از گردشگران 
خارجی از کشــور فیلیپین حین حرکت در بلوار جمهوری 
کرج براثر ریزش سقف کانال آب در وسط بلوار، قسمت عقبه 
آن به عمق 2/5 متری زمین سقوط کرد.سیدجواد موسوی 
افزود: سقف این کانال به طول حدود 6 متر و عرض 3/5 متر 
ریزش کرد و تیم های امدادی بالفاصله فعالیت خود را برای 

خارج کردن این اتوبــوس از درون کانال آغاز کردند و پس 
از مدتی از کانال آب بیرون کشــیده شد.در این حال تیمور 
خاوند مسئول امنیت گردشگران اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان البرز گفت: این گردشگران 
که از کشور فیلیپین بودند با هماهنگی اداره میراث فرهنگی 
استان تهران به البرز سفر کرده اند و در این زمینه هیچ گونه 

هماهنگی با اداره میراث فرهنگی البرز نشده است.

سقوط اتوبوس گردشگران خارجی در کانال آب کرج

دادستان عمومی و انقالب دزفول گفت: 32 نفر 
از عوامل درگیری شهر سیاه منصور از توابع دزفول 

بازداشت شدند.
درگیری بین گروهی از اهالی شهر سیاه منصور دزفول 
در روز جمعــه منجر به دخالت نیروی انتظامی و برخورد با 
عوامل درگیری شد. احمد قهرمانی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
این درگیری ســه مصدوم داشت که به بیمارستان منتقل 

شــدند.وی درخصوص دلیل این درگیری گفت: درگیری 
چند کودک در شهر سیاه منصور در پارسال به درگیری بین 
افرادی از اهالی این شــهر منجر شد و پس از آن فردی به 
دلیل نامعلوم فوت کرد.دادستان دزفول با بیان اینکه برخی 
از طرفین دعوا مرگ فرد مذکور را به طرف دیگر دعوا نسبت 
داده اند افزود: درگیری روز جمعه ادامه درگیری پارسال بوده 
که تشدید شده است.قهرمانی گفت: با حضور عوامل انتظامی 

از گسترش درگیری در شهر سیاه منصور جلوگیری شد.وی 
افزود: پرونده این درگیری به شــعبه دادیاری دزفول ارجاع 
شده و در دســت بررسی و پیگیری است. تعداد دیگری از 
عوامل این درگیری شناســایی شده و تحت تعقیب پلیس 
هســتند. شهر سیاه منصور که با احتساب جمعیت مناطق 
اطراف 13 هزار نفر جمعیت دارد در بخش مرکزی دزفول و 

در ابتدای جاده دزفول به شوشتر واقع است.

دستگیری 32 نفر از عوامل درگیری در شهر سیاه منصور دزفول

رئیس پلیس راه البرز از انسداد باند جنوبی آزاد 
راه کرج- قزوین در محدوده پل قدیم شهید سلطانی 
)پل فردیس( از دیروز 18 اردیبهشــت ماه به مدت 

چهار روز خبر داد.
به گزارش سایت پلیس البرز، سرهنگ رضا اکبری گفت: 
این انسداد به دلیل اجرای عملیات تخریب پل قدیمی شهید 
سلطانی کرج )پل فردیس( و نصب سازه نگهبان در مسیر 

غرب به شرق آزاد راه قزوین- کرج انجام می شود.
وی اضافه کرد: به همین دلیل باند جنوبی آزاد راه مذکور 
از دیروز 18 اردیبهشت ماه تا سه شنبه 21 اردیبهشت ماه 
به مدت چهار روز از ساعت 23 تا 4:30 صبح مسدود است.

سرهنگ اکبری گفت: رانندگانی که قصدتردد در 
آزاد راه قزوین- کرج- تهران را دارند، در این مدت می توانند 
از مسیر جایگزین میدان شهیدسلطانی و جاده مخصوص 

کرج استفاده کنند.

انسداد آزاد راه
 کرج- قزوین
به مدت ۴ روز

اداره ملی پاسخگویی پاکستان با یورش به 
محل سکونت وزیر دارایی ایالت بلوچستان بیش 
از 7 میلیون دالر پول نقد و طال به ارزش 

380 هزار دالر کشف کرد.
به گزارش »اکسپرس نیوز«، اداره ملی پاسخگویی 

پاکســتان »نیب«  به محل اقامت »مشــتاق رئیســانی« وزیر دارایی ایالت 
بلوچستان حمله و میلیونها دالر پول پاکستانی و ارز خارجی همراه با طالی 

زیادی کشف کرد.
اداره ملی پاســخگویی پاکســتان پس از جست وجوی محل اقامت وزیر 
دارایی ایالت بلوچستان، 12 کیف پر از پول پاکستانی و ارز خارجی را کشف 

و ضبط نمود.
به گفته اکسپرس نیوز، کارمندان اداره ملی پاسخگویی پاکستان پس از 
شــمارش پولهای کشف شده اعالم کردند که پولهای وزیر دارایی بلوچستان 
بیش از 750 میلیون رویپه معادل بیش از 7 میلیون و 162 هزار دالر است.

اداره ملی پاســخگویی پاکستان اعالم کرد که از خودروی شخصی وزیر 
دارایی ایالت بلوچستان نیز بیش از 150 میلیون روپیه کشف کرده است.

اداره ملی پاســخگویی همچنین ارزش طالی کشــف شده را 382 هزار 
دالر اعالم کرد.وزیر دارایی ایالت بلوچســتان پاکســتان پس از این اتفاق، از 

سمت خود استعفا داد.
مقامات اسالم آباد همزمان با عملیات نظامی علیه تروریست ها، عملیاتی 

علیه فساد مالی در سراسر این کشور نیز آغاز کرده اند.
از سوی دیگر، خانواده »نواز شریف« نخست وزیر پاکستان از سوی اسناد 
پاناما متهم به فســاد مالی و شرکت های غیرقانونی در خارج از کشور شده و 

اپوزیسیون نیز خواستار استعفای وی شده است.

یک شهروند انگلیسی مسلمان، توانست 
با کسب 56/8 درصد آراء، شهردار پایتخت 

انگلیس شود.
به گزارش تســنیم؛ با پایان یافتن شمارش 
آراء، »صادق خــان«، نامزد حزب کارگر، »اولین 

شهردار مسلمان لندن« شد.براساس این گزارش، »صادق خان«، که 
یک شــهروند انگلیسی مسلمان است، توانست با کسب 56/8 درصد 
آراء شهردار پایتخت انگلیس شود.براساس گزارش مجله اکونومیست، 
شــهردار جدید لندن که از خانواده ای پاکســتانی  تبار اســت خالف 
هم پســتی هایش زندگی مرفهی نداشته اســت.وی در یک خانواده 
پرجمعیت به دنیا آمد و والدینش از پاکستان به این کشور مهاجرت 
کــرده بودند.پدر او راننده اتوبوس و مادرش خیاط بود و این خانواده 

جز او هفت فرزند دیگر هم داشت.
پیوستن او به حزب کارگر به سالهای دوران دبیرستانش بازمی گردد 
جایی که وی 15 سال بیشتر نداشت.به گفته خودش، عالقه به سیاست 
را مدیون مدیر مدرسه اش است؛ مدیر مدرسه »صادق خان« اولین مدیر 

مسلمان یک دبیرستان در انگلیس بوده است.
صادق خان که تصمیم داشت رشته دندانپزشکی را برگزیند تحت 
تاثیر یکی از معلمان مدرسه رشته حقوق را برگزید و بعد از فراغت از 
تحصیل به کار وکالت پرداخت.موضوعات حقوق بشری، پرونده های 
مورد عالقه وی بودند و در چندین پرونده چالش برانگیز علیه نیروی 

پلیس لندن برنده شد.
همین موضوع نیز دســتاویزی برای محافظه کاران حزب مخالف 
داد که در مســیر تبلیغات انتخابات بارها بــه او بتازند.او از حمایت 
»بوریس جانســون«، شــهردار فعلی لندن که از مدافعان خروج این 
کشــور از اتحادیه اروپاست، برخوردار است.صادق خان از سال 2005 
در مجلس عوام انگلیس حضور داشــته و نمایندگی »توتینگ« را در 

مجلس برعهده دارد.
»شــهرداری برای همه لندنی ها و عدالت اجتماعی برای لندن« از 

جمله شعارهای او طی رقابت های انتخاباتی بودند.

چند صد مسافر یک هواپیمای اندونزیایی 
پیش از رسیدن به مقصد ترس از مرگ را تجربه 
کردند. هواپیما در برخورد با چاله هوایی بر فراز 
اندونزی دچار تالطم شــدید شد و چند تن از 

مسافران به شدت آسیب دیدند.

به گفته پزشــک مسئول کلینیک فرودگاه جاکارتا ستون فقرات 
سه مسافر دچار ترک و شکستگی شده است.

این هواپیما روز چهارشــنبه 45 دقیقه پیش از فرود در فرودگاه 
جاکارتا با ورود به چاله هوایی دچار تالطم بسیار شدید شد و در نتیجه 
مســافرانی که کمربندهای خود را نبسته بودند از صندلی خود کنده 

شده و وسایل و چمدان های داخل هواپیما به اطراف پرتاب شدند.
»چالــه  هوایی« یا »توربوالنس« به جریان هوای قوی به ســمت 
پایین در هنگام پرواز هواپیما گفته می شــود. هنگامی که هواپیما با 

چاله هوایی برخورد کند دچار تکان های شدید می شود.
به گزارش خبرگزاری آلمان، بیشتر مسافران هواپیما را حجاجی 
تشکیل می دادند که در حال بازگشت از سفر حج در عربستان سعودی 

به اندونزی بودند.
به گفته پزشک مسئول کلینیک فرودگاه جاکارتا، چندین مسافر 
از ناحیه سر صدمه دیده اند. اما 22 تن از 31 مسافر مجروح هواپیما 
پس از دریافت کمک های اولیه مرخص شدند. یک میهماندار هواپیما 

نیز به شدت آسیب دیده است.

مدیرکل اداره بهداشت و بیمه های اجتماعی کمیته 
امداد امام خمینی)ره( از تحت حمایت بودن 20 هزار 

بیمار صعب العالج و خاص در کمیته امداد خبر داد.
به گزارش ایرنا، جعفر رحیمی روز شــنبه در نشستی 
که به مناسبت روز بیماران صعب العالج و خاص در کمیته 
امداد برگزار شد، گفت: هم اکنون 20 هزار بیمار صعب العالج 
و خاص تحت حمایت داریم که حدود چهار هزار و 500 تن 
از این افراد بیماری خاص و بقیه بیماری صعب العالج دارند.
رحیمی افزود: دیالیز، پیوند کلیه، تاالســمی، ام اس و 
بیماری هموفیلی بیشترین بیماری های بیماران خاص کمیته 

امداد را تشکیل می دهند.
این مسئول کمیته امداد در خصوص بیماران صعب العالج 
کمیته امداد گفت: سرطان، اختالالت حسی حرکتی که ناشی 

از سکته مغزی است، مبتالیان به دیابت های مزمن که دچار 
عوارض شده اند و بیماری های مزمن روانی بیشترین درصد 

بیماران صعب العالج کمیته امداد را تشکیل می دهند.
وی افزود: با توجه به ســختی و هزینه بر بودن بسیاری 
از بیماری های صعب العالج و خاص گفت: متاســفانه شاهد 
هســتیم که افرادی که دارای این بیماری ها می شوند، توان 

انجام فعالیت را از دست می دهند.
رحیمی گفت: بیماری های صعب العالج و خاص چرخه ای 
معیوب و مرکب از فقر و مشکالت اجتماعی برای فرد ایجاد 

می کنند.
وی در خصوص برنامه های اداره بهداشــت و بیمه های 
اجتماعی کمیته امداد امام  خمینی)ره( گفت: حدود یک و 
نیم میلیون نفر از مددجویان ما تحت حمایت بیمه های پایه 

هستند و چهار میلیون نفر را بیمه تکمیلی کردیم.
رحیمی در خصوص دیگر فعالیت های کمیته امداد برای 
بیماران صعب العالج و خاص گفت: به صفر رساندن پرداختی 

بیماران برای درمان از جمله برنامه های ماست.
وی گفــت: عالوه بــر انجام بیمه هــای تکمیلی برای 
مددجویان به ارائه تجهیزات توانبخشی و غیرتوانبخشی به 

این افراد می پردازیم.
این مقام کمیته امــداد، از پرداخت هزینه رفت و آمد 
بیماران بــه مراکز درمانی خبر داد و گفت: در حوزه تغذیه 
این مددجویان نیز وارد شــدیم و بســته به نوع بیماری به 

بیمارانمان بسته های غذایی می دهیم.
رحیمی افزود: در 9 اســتان بزرگ کشور مراکز اقامتی 
برای بیماران و همراهان شان ایجاد کرده ایم و در نظر داریم 

در اســتان های کرمانشــاه و یزد نیز مراکــز اقامتی موقت 
برای مددجویانی که برای درمان به اســتان دیگر آمده اند، 

تاسیس کنیم.
وی از قرارداد کمیته امداد با 700 بیمارستان دولتی و 

10 هزار مرکز درمانی در کشور خبر داد.
وی همچنیــن از طرحــی برای پیونــد کلیه برخی از 
بیمــاران دیالیزی خبــر داد و افزود: در مجموع یک هزار و 
500 مددجوی ما امــکان پیوند کلیه دارند که در صورتی 
که اعتبــارات به موقع پرداخت شــود، این مهم امکانپذیر 

خواهد شد.
این مسئول کمیته امداد افزود: هزینه های دیالیز و بهبود 
ســطح زندگی افرادی که دیالیز می شوند، ما را برای پیوند 

کلیه آنها ترغیب می کند.

مدیرکل اداره بهداشت و بیمه های اجتماعی خبر داد

20 هزار بیمار صعب العالج و خاص تحت حمایت کمیته امداد

منتخب مردم حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر 
در دهمین دوره مجلس شورای اسالمی بامداد دیروز 
در یک ســانحه رانندگی در آزاد راه قزوین- زنجان 

درگذشت.
به گزارش ایرنا این ســانحه در کیلومتر 63 باند جنوبی 
آزادراه قزوین- زنجان رخ داد و بر اثر آن خودروی محمدعلی 
حسین زاده منتخب مردم مراغه در مجلس شورای اسالمی 
واژگون شد و وی جان باخت.رئیس پلیس راه استان قزوین 
گفت: کارشناسان پلیس راه بی توجهی به جلو بر اثر خستگی 
و خواب آلودگی راننده را علت واژگونی خودرو تشخیص دادند.

سرهنگ بهرام زینلی افزود: این سانحه ساعت پنج و 45 
دقیقه بامداد شنبه رخ داد و در اثر آن محمدعلی حسین زاده 
در صحنه حادثه درگذشت و بقیه سرنشینان خودرو مصدوم 
و بالفاصله توســط نیروهای امدادی به بیمارســتان تامین 

اجتماعی تاکستان منتقل شدند.
یک منبع آگاه در بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان 
گفت: یکی از مصدومان تصادف به دلیل شدت جراحت در 
مســیر انتقال به بیمارســتان جان باخت و چهار نفر دیگر 
در حال درمان هســتند.رئیس بیمارستان تامین اجتماعی 
تاکستان نیز گفت: 2 تن از بازماندگان این حادثه شامل یک 

بانوی 42 ساله و مردی 35 ساله از ناحیه گردن و لگن آسیب 
دیدند که به بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل شدند.

کامران ســلیمانی افزود: 2 کودک 6 و هفت ســاله نیز 
وضعیت عمومی بهتری دارند.

حکمت اهلل هاشمی معاون امداد و نجات هالل احمر نیز 
گفت: در این حادثه 2 نفر فوت شدند و چهار مصدوم توسط 
نیروهای اورژانس و هالل احمر به بیمارستان تامین اجتماعی 
تاکستان انتقال یافتند.محمدعلی حسین زاده در مرحله دوم 
انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه مراغه، عجب شیر، 

سراجو و قلعه چای به مجلس راه یافت.

بر اثر حادثه رانندگی

منتخب مراغه در مجلس دهم درگذشت

 مهمتریــن دغدغه های اجتماعــی و امنیتی 
رسانه های کشورصبح دیروز در نشست هم اندیشی 
جمعی از مدیران رســانه ای با سردار منتظرالمهدی 
معاون اجتماعی و سخنگوی نیروی انتظامی مطرح و 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
 در این نشســت که در ســتاد مرکزی ناجا برگزار شد 
مدیران رســانه ها نظــرات و دیدگاههای خــود را درباره 
موضوعات  گوناگونی همچون گشت نامحسوس، کارآمدتر 
شدن پلیس 110 ، معضالت ترافیکی و اقدامات پلیس راهور، 
استفاده بهتراز ظرفیت اجتماعی و راههای تقویت تعامل با 

افکار عمومی ، حفظ و تقویت اقتدار پلیس و ارایه طرح ها و 
ابتکارات جدید در حوزه خدمات پلیس بیان کردند. 

دکتر سعید منتظرالمهدی در این نشست ضمن تاکید 
بر اهمیــت و ضرورت تعامل نیروی انتظامی با رســانه ها 
این موضــوع را مطالبه فرماندهی ناجا ذکر و تصریح کرد : 
طبق مصوبه ای که به همه واحدها ابالغ شــده است ، تمام 
طرح هایی که در ناجا اجرا می شود الزاما باید دارای پیوست 

رسانه ای باشد.
 معاون اجتماعی ناجا اجرای گشت نامحسوس را امری 
رایج در همه کشورها و مطابق الگوی کنترل و نظارت پلیس 

دانست و خاطرنشان کرد: گشت نامحسوس توسط ماموران 
کادرآموزش دیده وضابط قضایی پلیس و در جرایم مشهودی 
همچون ســرقت و زورگیری ،  مواد مخــدر، رفتارپرخطر 
رانندگی،مزاحمیــن  نوامیس مــردم و حوزه عفت عمومی 
ازجمله کشف حجاب اجرا می شود که همگی مطالبه عمومی 
است. سخنگوی ناجا همچنین در این جلسه برخی از مسائل 
و تذکراتی که مدیران رسانه ها در حوزه پلیس راهور داشتند 
همزمان در تماس تلفنی با سردارحسینی رئیس پلیس راهور 
تهران ، موضوعات را منتقل و هماهنگی الزم برای حل این 

مشکالت صورت پذیرفت.

سردارمنتظرالمهدی در اولین نشست هم اندیشی با مدیران رسانه های کشور: 

تمام طرح های نیروی انتظامی با پیوست رسانه ای همراه خواهد بود
رئیس مرکز صدور آرم طرح ترافیک شهرداری 
تهران قیمت آرم های طرح ترافیک روزانه را اعالم 

کرد.
مصطفــی قنبرنژاد در گفت وگو بــا خبرگزاری فارس، 
درخصوص صدور آرم طرح ترافیک روزانه و هفتگی گفت: 
شهروندان از طریق ســایت www.tehran.ir و همچنین از 
طریق تلفن همراه با شــماره #137* می توانند آرم طرح 

ترافیک روزانه و هفتگی دریافت کنند.
وی با تأکید بر اینکه شهروندان می توانند از این طریق 
با قیمت های مصوب آرم تهیه کنند، گفت: قیمت آرم طرح 
ترافیک نوع اول 37 هزار و 440 تومان است که شهروندان 
می توانند از ســاعت 6:30 صبح تــا 17 در محدوده طرح 

ترافیک تردد کنند.
به گفته قنبرنژاد، قیمت آرم های طرح ترافیک نوع دوم 
28 هزار و 800 تومان اســت که شــهروندان می توانند از 
ساعت 10 صبح تا 17 در محدوده طرح ترافیک تردد کنند. 
همچنین قیمت آرم طرح ترافیک نوع سوم 18 هزار تومان 
است که شهروندان می توانند با خرید این آرم از ساعت 14 

تا 17 در محدوده طرح ترافیک تردد کنند.
رئیس مرکز صدور آرم طرح ترافیک تأکید کرد: افرادی 
کــه در مبادی ورود آرم طرح ترافیک اقدام به فروش طرح 
ترافیک روزانه و هفتگی می کنند هیچ ارتباطی به شهرداری 

تهران ندارند.

قیمت آرم های طرح ترافیک 
روزانه اعالم شد


