
حوادث ـ اخبارکشور

 
    حوادث کوتاه از کشور

هدیه

 عجیب مکرون 

به پوتین!

سکوت 
پسران قربانِی 
کودک آزاری

 در هند

توهین مجله 
فرانسوی

 به دانشجوی 
محجبه 

صفحه11
دو شنبه ۷ خرداد  1۳۹۷

1۲ رمضان 1۴۳۹ - شماره۲1۹1۷

سقوط به درون تونل
تبریز– خبرنگار کیهان : سرپرســت روابط عمومی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری تبریز از سقوط کارگر جوان به عمق 17متری تونل 

انرژی تبریز خبر داد.
حجت االسالم یعقوب موسوی گفت: این کارگر جوان زمانی که در باالی 
تونل مشغول کار بود به عمق 17متری سقوط و دچار مصدومیت شد که با 
تالش آتش نشانان به بیرون منتقل و در اختیار عوامل اورژانس 11۵ استان 

قرار گرفت.
کشف مواد افیونی 

همدان– خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی اســتان همدان از کشف انواع 
مواد مخدر در این استان خبر داد. 

ســرتیپ کامرانی صالح گفت : با پیگیری های پلیس محموله مواد مخدر 
از نوع تریاک و هروئین در همدان شناســایی شــد که با بررسی های صورت 
گرفته این محموله به وسیله سه دستگاه خودرو و شش سرنشین از استان های 
شرقی به سمت همدان در حال انتقال بود که در یکی از محورهای مواصالتی 

استان ،  متوقف و مقدار 120 کیلوگرم مواد مخدر از آن کشف شد.
وی افزود: این محموله مواد مخدر از نوع هروئین و تریاک بوده که برای 
توزیع به استان همدان بارگیری شده بود که با هوشیاری پلیس مبارزه با مواد 

مخدر استان قاچاقچیان به دام افتادند.
خوزستان 9 بار لرزید

اهواز – فارس : خوزستان، دیروز 9 بار لرزید که بزرگ ترین آنها در میانرود 
ثبت شده است.

از بامداد روز یکشنبه زلزله 9 بار در شهرهای گوریه، الوان، شوشتر، میانرود، 
شوش و دزفول استان خوزستان رخ داده است.

بزرگی زمین  لرزه  ها از 2/۵ تا 4/2 ریشتر بوده که بزرگ ترین آنها در ساعت 
9 و 1۵ دقیقه صبح در میانرود ثبت شده است.

جزئیاتی از خسارات احتمالی در این مناطق گزارش نشده است.
کشف کولر گازی

سرویس شهرســتانها : فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف انبار 
بزرگ کولر قاچاق به ارزش یک هزار میلیارد ریال در شهرستان اهواز خبر داد. 
سرتیپ حیدر عباس زاده گفت : ماموران اداره مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی 
به محل اعزام و کلیه مدارک ارائه شــده بررسی و مشاهده شد، تخلفاتی در 

سه حوزه انبارداری، پروانه الکترونیکی و برگ سبزها صورت گرفته است.
وی تصریــح کرد: در نهایت تعداد 36 هزار و ۵12 دســتگاه کولر گازی 
اســپلیت )دو تیکه( و پنجره ای ساخت کشورهای چین و تایلند که از بنادر 

جنوبی بارگیری و در انبار دپو شده بود، کشف و ضبط شد.
تاالب در آتش

ساری – فارس : فرمانده یگان حفاظت محیط زیست مازندران گفت: بیش 
از 11 هکتار از اراضی میانکاله در آتش سوخت.

مسلم آهنگری اظهار کرد: روزهای پنج شنبه و جمعه هفته گذشته بیش 
از 11 هکتار از اراضی تاالب میانکاله در آتش سوخت.

وی بیان کرد: روز پنج شــنبه آتش سوزی در منطقه استاد باقر میانکاله 
رخ داد که حدود 3/۵ هکتار اراضی در آتش سوخت و مهار حریق نیز حدود 

چهار ساعت طول کشید.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست مازندران  ادامه دادهمچنین ساعت 
12 روز جمعه حریق در میانکاله صحرا رخ داد که مهار آن حدود هفت ساعت 
طول کشید و در این حریق هشت هکتار از اراضی این تاالب در آتش سوخت.

کشف طال
ســنندج – ایسنا : فرمانده انتظامی استان کردستان از کشف سه میلیارد 

ریال طالی قاچاق در شهرستان سروآباد خبر داد.
سرتیپ مسعود خرم نیا اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان سروآباد 
در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کاال و ارز حین کنترل عبور 
و مرور به یک دســتگاه سمند سفید رنگ مشکوک و اقدام به متوقف کردن 

خودرو کردند.
وی افزود: در بازرسی از خودرو یک کیلو و 4۵8 گرم انواع زیورآالت طال 
کشف شــد، خودرو به پارکینگ منتقل و متهمان با پرونده متشکله تحویل 

مراجع قضائی شدند.
مسمومیت با قرص

مشهد – خبرگزاری صدا و سیما : فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت : 
پنج دانش آموز مشهدی بر اثر استفاده از قرص های غیرمجاز مسموم شدند.

سرتیپ قادر کریمی افزود : یک دانش آموز 12ساله مقطع دبستان همراه 
خود چند قرص غیرمجاز به مدرســه برده بود که بر اثر مصرف این قرص ها، 

خودش و چهار همکالسی اش مسموم  و روانه بیمارستان شدند.
وی تاکید کرد: تحقیقات ماموران پلیس برای شناســایی افرادی که این 

قرص ها را در اختیار دانش آموز دبستانی قرار داده اند ادامه دارد.
کشف تریاک

ســرویس شهرستان ها : فرمانده انتظامي شهرســتان سیرجان از کشف 
تریاک در عملیات مشــترک پلیس این شهرســتان با پلیس استان خراسان 

رضوي خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد ، افزود: پلیس یک دستگاه خودرو متعلق به 
قاچاقچیان راشناسایي و در عملیاتي این خودرو را متوقف و در بازرسي از آن 

330 کیلوگرم تریاک کشف و دو قاچاقچي را نیز دستگیر کردند.
نجات جوان

رشت – ایسنا : مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی گیالن گفت : جوان 
18 ساله چابکسری که اقدام به حلق آویز کردن نموده بود، نجات یافت.

پیمان اســدی افزود: این جوان 18 ساله  که اقدام به حلق آویزکرده بود 
بــدون نبض، تنفس و عالئم حیاتی و ترومای گردن تحویل تیم فوریت های 
پزشکی شدو با تالش تیم امداد خوشبختانه با برگشت نبض تحویل اتاق احیا 

و در ادامه icu بیمارستان امام سجاد)ع( شد.
قاچاق چوب

زاهدان– خبرگزاری صدا و ســیما : فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان گفت : تریلر حامل 30 تن چوب 

قاچاق در منطقه جون آباد زاهدان توقیف شد
سرهنگ سرگلزایی افزود: چوب های این محموله قاچاق از کورین زاهدان 

تهیه شده و قرار بود به خارج از استان حمل شود.
وی اضافه کرد:  این عملیات با همکاری پاسگاه انتظامی  این منطقه انجام 

و یک متخلف نیز دستگیر شد.
آتش دربازار

بندرعباس – فارس : بخشــی از بازار قدیم درگهان قشم دچار حریق شد ، 
تالش نیروهای آتش نشانی، برای کنترل حریق انجام شد.

نیروهای آتش نشــانی از نقاط مختلف قشم از جمله رمکان و شهر قشم 
به منطقه درگهان اعزام شــده و همه نیروها تالش خود را در جهت اطفای 

حریق به کار بستند.
ازدحام کســبه و صاحبان کاال به منظور نجات بخشی از کاالهایشان از 

حریق، روند امدادرسانی را دچار مشکل کرد.

رئیس جمهور فرانســه در حاشیه برگزاری 
مجمع بین المللی اقتصاد در سن پترزبورگ، با 
هدیه ای عجیب از همتای روس خود تقدیر کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی شــبکه راشــا تودی، 
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه در حاشــیه 

برگزاری مجمع بین المللی اقتصاد در ســن پترزبورگ، با هدیه ای عجیب از 
همتای روس خود والدیمیر پوتین تقدیر کرد.

»پیر گاتاز«، رئیس  کارفرمایان فرانسه )موسوم به مدف( هدیه مکرون را 
که یک خروس مینیاتوری آبی رنگ گالیک )نماد ملی و غیررسمی فرانسه( 

به همراه یک پرچم کوچک فرانسه بود، به والدیمیر پوتین اهدا کرد.
در همین حال، »آلکساندر شوخین« رئیس  اتحادیه صنعتگران و تاجران 
روســیه با  اشاره به یکسان بودن رنگ پرچم های فرانسه و روسیه به شوخی 
پیشنهاد داد دفعه بعد خروس را با رنگ های سفید، آبی و قرمز پرچم روسیه 
رنگ آمیزی کنند.البته نخســتین بار نیست که پوتین از همتایان خود یک 
حیوان هدیه می گیرد. چندی قبل، » قربانقلی بردی محمداف«، رئیس جمهور 
ترکمنستان در حاشیه اجالس سوچی، یک سگ اصیل آالبای به پوتین هدیه 

داد. حیوانات خصوصا سگ ها، جزء هدایای مورد عالقه پوتین هستند.
امانوئل مکرون نیز همواره در دیدار با روسای جمهور کشورهای مختلف، 
هدایای عجیبی به آنها می دهد. او در دیدار با شی جین پینگ، رئیس جمهور 
چین، او را با یک راس اسب گارد سلطنتی فرانسه غافلگیر کرد. او همچنین 
در مالقــات با ترامپ یک اصله نهــال درخت بلوط از محل وقوع جنگ »بلو 

وود« فرانسه هدیه داد.

دانشــجوی مســلمانی کــه به ســمت 
رئیس اتحادیه ملی دانشجویان دانشگاه سوربن 
فرانسه انتخاب شده، به دلیل حجابش از سوی 

مجله شارلی ابدو به میمون تشبیه شد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، حتما نام 

»شارلی ابدو« را شنیده اید. مجله ای فرانسوی که به انتشار کاریکاتورهای موهن 
و توهین آمیز به مقدسات ادیان شهرت دارد. پیشینه راه اندازی این هفته نامه 
به دهه 1970 میالدی بازمی گردد. شارلی ابدو پس از بسته شدن نشریه طنز 
ُکرون به دلیل توهین به ژنرال شارل دو گل، با همان تحریریه به نام شارلی 
ابدو که کنایه ای هم به نام ژنرال دو گل است، منتشر شد. فراز و نشیب هایی 
در ادامه کار این هفته نامه وجود داشت، اما سرانجام در سال 1992، تحریریه 

این مجله تقویت شد و شارلی نو آغاز به کار کرد.
 این مجله که کارکنان آن مخالفت سختی با مذهب دارند، تاکنون چند 
بار به مقدسات ادیان مختلف بویژه اسالم و مسیحیت توهین کرده است. از 
جمله ســوابق سیاه این مجله می توان به انتشار تصاویر مستهجن از حضرت 
مسیح)ع(، حضرت مریم)س( و پیامبر اسالم)ص( و همچنین طرح های موهن 

نسبت به مسلمانان  اشاره کرد.
اما توهین اخیر این مجله به یک دانشــجوی محجبه دانشــگاه سوربن 
فرانسه که به عنوان رئیس  اتحادیه ملی دانشجویان این دانشگاه انتخاب شده 
اســت سر و صدا به پا کرده است. پس از آنکه »مریم بوجیتو« به این پست 
انتخاب شــد، مجله شارلی ابدو در کاریکاتوری به خاطر حجاب، او را به یک 

میمون تشبیه کرد!

در حالی که نخســت وزیر هند طی حکمی 
مجازات تعرض به دختران زیر ۱۲ سال را تعیین 
کرد و مجازات تجاوز به دختران زیر ۱۶ ســال 
به پسران قربانی  افزایش داد، هیچ اشاره ای  را 

آزارهای جنسی نکرده است.
به گزارش ایسنا، این حکم پس از 6 ماه منقضی خواهد شد و پس از آن 
دولت موظف اســت آن را به قانون تبدیل کند و یک مقام ارشد دولتی هند 
اعالم کرده در آن زمان دولت قصد دارد این قانون را گسترش داده تا از نظر 

جنسیتی یکسان عمل کند.
در حال حاضر حداقل مجازات برای تجاوز به یک پسر 10 سال زندان است 
که در مقایسه با 20 سال زندان برای تجاوز به دختران زیر 16 سال کمتر است.

در ژوئیه گذشته پسری 14 ساله مورد تجاوز قرار گرفت و پس از آن به علت 
خوردن سم موش و خودکشی جان خود را در بیمارستان از دست داد. پلیس 
نیز با وجود تالش های فراوان موفق به شناسایی فرد متجاوز نشد. خانواده این 
پسر در مصاحبه ای نسبت به تبعیض موجود در این قانون اعتراض کرده اند.

مدیر یک بنیاد که به افزایش آگاهی در مورد سوءاســتفاده های جنسی 
از کودکان می پردازد در این رابطه گفته به طور کلی پلیس نســبت به موارد 
تجاوز به پسران حساسیت ندارد و در بسیاری از موارد پسران و مردان قربانِی 
این قبیل حوادث در مراجعه به پلیس مورد عداوت و تمسخر قرار می گیرند. 

این در حالی است که تجاوز به پسران بیشتر است.
اگرچه پلیس بمبئی نســبت به نحوه رفتار با سوءاســتفاده های جنسی 
کودکان هر دو جنس آموزش دیده و کارگاه های آموزشی برای پلیس ها برگزار 

می شود، اما رفتار پلیس با قربانیان پسر اغلب مناسب نیست.
بررسی وزارت توسعه زنان و کودکان هند در سال 2007 که 12 هزار و 
447 کودک را در خانواده ها، مدارس، محل کار و کودکان خیابانی مورد بررسی 
قرار داد، نشان داده است بیش از نیمی از این کودکان مورد سوءاستفاده های 
جنسی قرار گرفته اند و ۵3 درصد از آنان را قربانیان پسر تشکیل می داده اند 
که این رقم برای دهلی به 60 درصد می رسید.در حالی که بررسی های همین 
وزارتخانه نشان می دهد از مجموع 36 هزار و 321 مورد حوادث سوءاستفاده 
و آزار جنســی که در سال 2016 میالدی رخ داده تنها 467 مورد مربوط به 
پسران به پلیس گزارش شده است. با این وجود دولت هند ماه گذشته دستور 
داد تا مطالعه ای با تمرکز روی تجاوزهای جنســی به پسران صورت بگیرد.با 
توجه به فرهنگ اجتماعی در هند و این واقعیت که دختران کمتر از پسران 
به خارج از خانه می روند، پسران طعمه هایی راحت تر برای متجاوزان جنسی 
هستند، اما پسران قربانی اغلب به دلیل ترس از مورد ننگ قرار گرفتن لب به 
سخن باز نمی کنند. والدین پسران قربانی تجاوز نیز اغلب از آنها می خواهند در 
این مورد صحبتی نکنند چرا که تصور می کنند پسران خالف دختران متوجه 
آسیب های روانی پس از تجاوز قرار نمی گیرند!به گزارش رویترز،هندی ها تنها 
در موارد بســیار شدید موارد تجاوز به پسران را به پلیس گزارش می کنند و 
در پرونده  ماه ژوئیه تجاوز به پسر 14 ساله نیز، اگر قربانی پس از مورد تجاوز 
قرار گرفتن اقدام به خودکشــی نکرده بــود، والدین او هرگز این تجاوز را به 

پلیس گزارش نمی کردند.

رئیس  پلیس راه اســتان اردبیل گفت: پدر، 
مادر و دو دختر عضو یک خانواده دیروز بر اثر 
رانندگی در شهرستان پارس آباد مغان  سانحه 

جان خود را از دست دادند. 
سرهنگ حجت فتاحی در گفت و گو با ایرنا افزود: 
خــودروی پراید حامل اعضای این خانواده در ســه 
کیلومتری پلیس راه ســربند و در نزدیکی روستای 
هزار کندی شهرستان پارس آباد مغان با یک دستگاه 
کامیون برخورد کرده و متالشــی شــد، شدت این 
حادثه به حدی بود که هر چهار عضو این خانواده در 

دم جان باختند.
وی اضافه کرد: بر اساس بررسی اولیه خستگی و 

عدم توجه به جلو از سوی راننده خودروی پراید عامل 
بروز این سانحه تاسف برانگیز بوده است.

به گفته وی، این سانحه در حالی به وقوع پیوسته که 
کامیون در حالت پارک قرار داشته و راننده پراید بر اثر 
عدم توجه و دقت در رانندگی با آن برخورد کرده است.

جاده های شهرســتان پارس آباد مغان در شمال 
اردبیل یکی از حادثه خیزترین راه های ارتباطی استان 

اردبیل هستند.
اســتان اردبیل از نظر داشــتن جاده های ایمن و 

استاندارد با مشکل مواجه است.
این استان آزادراه نداشته و اغلب جاده های آن نیز 

سانحه خیز است.

اعضای خانواده چهارنفره پارس آبادی
 در تصادف جان باختند

در حالیکه دبیر شــورای  عالــی مناطق آزاد در 
اردیبهشت ماه، با صراحت از مبارزه با معضل قاچاق 
سخن گفته بود؛ اما بعد از نزدیک به ۲0 روز می گوید 

فرضیه قاچاق از این مناطق، از ابتدا نادرست بود!
به گزارش خبرگزاری فارس، مرتضی بانک در هجدهم 
اردیبهشــت ماه ســال جاری با اشــاره به پدیده قاچاق در 
مناطق آزاد گفته بود: »باید با پدیده قاچاق در مناطق آزاد 
مبارزه کنیم و طبق برآوردها، میزان قاچاق در مناطق آزاد 

9درصد است.« 
حــاال که تنها حــدود 20 روز از اظهار نظر قبلی دبیر 
شــورایعالی مناطق آزاد مبنی بر »وجود قاچاق 9درصدی 
در مناطق آزاد« و »صراحت مبارزه با این معضل« می گذرد 
اما وی تغییر موضع داده و گفته است: با وجود نظارت ها و 
حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی، مفهوم قاچاق از 

مناطق آزاد بی معنا خواهد بود. 

وی افزود: وقتی فرضیه ای از شروع، پایه نادرست داشته 
باشــد، نتیجه تحلیل های آن نیز  اشتباه خواهد بود؛ فرضیه 
قاچاق از مناطق آزاد نیز از ابتدا نادرست بود. حتی رئیس کل 
گمرک نیز دیروز در تائید این مطلب، اعالم کرد که از مبادی 

رسمی و مناطق آزاد، کاالیی قاچاق نمی شود. 
گفتنی اســت، اگر اختــالف کاالی ورودی و خروجی 
منطقــه آزاد ارس را مبنا قرار دهیم، می بینیم که اختالف 
کاالی ورودی و خروجی به منطقه آزاد ارس در ســال 9۵ 
حدود 200 میلیون دالر اعالم شــده که برای مناطق آزاد 
ماکو و انزلی به علت محدودتر بودن وسعت بازارچه و تعداد 
غرفه های تجاری و غیره کمتر از این مقدار خواهد بود و برای 
منطقه آزادی همچون قشم بیشتر از این مقدار است؛ حال 
اگر میانگین را همان 200 میلیون دالر قاچاق از هر منطقه 
در نظر بگیریم، می توان گفت حدود 1/4 میلیارد دالر قاچاق 

از طریق هفت منطقه آزاد کشور صورت می گیرد.

چنــد وقت پیش بود که ابوالفضل حســن بیگی، عضو 
کمیســیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی گفته بود: 
»در حــال حاضر منطقه آزاد اروند به مکانی برای خروج ارز 
و ریال از مرزهای ایران به طرف عربســتان سعودی تبدیل 
شده به گونه ای که مقدار زیادی دالر و پول رایج ایران را به 
این کشور برده تا در بازار ارز ایران اخالل ایجاد شود«؛ پس 
چه خوب است که دولت گزارش مبادالت ارزی مناطق آزاد را 
منتشر کند تا اگر قاچاق از مناطق آزاد بی معنی است، این امر 
بر همگان روشن شود.همچنین چند روز پیش هم منتظری، 
دادستان کل کشور، مناطق آزاد را یکی از بسترهای گسترش 
قاچاق کاال از مناطق آزاد دانســته و گفته بود: »متاســفانه 
مناطق آزاد بلیه ای  برای قاچاق شده و در کشور ما به جای 
آنکه به محلی برای صادرات تبدیل شود، دریچه ای بزرگ و 
گشاد برای ورود کاالی قاچاق شده است«. وی حتی خواستار 
جلوگیری از اقدام برخی از نمایندگان مجلس برای افزایش 

مناطق آزاد کشور شده بود.
عالوه  بر این، عباس تابش، مدیرکل دفتر امور خدمات 
بازرگانــی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفته اســت: 
»متاســفانه در مناطق آزاد، کسب وکار یک سری افراد این 
شده که پاسپورت و اسناد افراد را جمع آوری و با استفاده از 
معافیت های کاالی همراه مسافری موجود، اقدام به واردات 

کاال از خارج کشور کنند.« 
حاال این ســؤال بــه وجود می آید کــه علت این همه 
تناقض گویی چیست؟ و چرا مسئوالن مناطق آزاد، شواهد 
موجــود را نادیده گرفته و بر طبل نبــود قاچاق از مناطق 
آزاد می کوبند؟ شــاید علت این موضوع را بتوان به »الیحه 
افزایش هشت منطقه آزاد« ربط داد چراکه شنیده ها حکایت 
از آن دارد که این الیحه تا 1۵خرداد ماه در مجلس تصویب 
خواهد شــد و همین امر مسئوالن را بر آن داشته تا معضل 
مهمی همچون قاچاق این مناطق را در گفتار فاکتور بگیرند.

در کمتر از یک ماه رخ داد

چرخش 180 درجه ای مرتضی بانک درباره قاچاق از مناطق آزاد

رئیس  مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
گفت: حدود ۱0 هزار میلیارد تومان مواد دخانی در 
کشور دود شــده و دو تا سه برابر این میزان، برای 
تامین سالمت و درمان افراد سیگاری هزینه می شود.
 به گزارش پایگاه خبری وزارت بهداشت، احمد جنیدی 
در نشست خبری به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات با 
بیان اینکه یک درصد از درآمد ناخالص ملی ما به جای اینکه 
صرف آموزش، پژوهش و عمران شــود، صرف مواد دخانی 
می شود، افزود: حدود 10 هزار میلیارد تومان مواد دخانی 
در کشور دود شده و دو تا سه برابر این میزان، برای تامین 

سالمت و درمان افراد سیگاری هزینه می شود.
به گفته جنیدی، هزینه مصرف سیگار، از جیب افراد 
غیرسیگاری داده شده و در صندوق های بیمه و بیمارستان ها 

برای درمان افراد سیگاری مصرف می شود.

وی با بیــان اینکه حدود 200 هزار خواربارفروشــی 
در کشــور فعال هســتند که حدود 6۵ درصد آنها پروانه 
فعالیــت ندارند، گفت: در پروانه فــروش مواد دخانی که 
طی سال های قبل در این رابطه تفاهم شده است، به عدم 
فروش محصوالت دخانی به افراد زیر 18 سال، عدم فروش 
ســیگار به صورت نخی و سیگار قاچاق تاکید شده است و 
بر همین اســاس چنانچه هر یک از این سه مورد مشاهده 
شود، می توان پروانه فروش سوپر مارکت یا خوابارفروشی 
را لغو کرد، البته در این زمینه، نیاز به نظارت بیشتر وزارت 

صنعت، معدن و تجارت داریم.
رئیس  مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشــت 
افزود: حدود 80 درصد قلیان سراها یا قهوه خانه های حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی تهران فاقد پروانه هستند و باید این 
دغدغه وجود داشــته باشــد که آیا در این قهوه خانه ها از 

گوشت گوسفند برای دیزی استفاده می شود؟جنیدی گفت: 
براساس قانون کنوانسیون ها، انجمن ها و اصناف حق ندارند 
در جلسات تصمیم گیری در زمینه دخانیات حضور داشته 
باشند، اما متاسفانه برخالف این قانون، آنها در این جلسات 
حضور داشته و در سیاست گذاری ها ورود می کنند. با توجه 
به اینکه این گروه ها وارد کننده یا تولید کننده سیگار هستند، 

آیا باید در جلسات حضور داشته باشند؟!
وی با بیان اینکه چنانچه هزینه ای که بابت درمان و دود 
کردن سیگار و مواد دخانی می شود را کاهش داده و قلیان 
را ممنوع کنیم و این هزینه ها به فروشنده ها پرداخت شود، 
سود کرده ایم، افزود: در حال حاضر در تهران قهوه خانه ای 
داریم که قلیــان عرضه نمی کند. باید این الگوها به مردم 
معرفی شوند. باید پرسید چرا قهوه خانه نباید فقط دیزی، 
املت و چای ارائه دهد؟! به تحقیق اثبات شــده که اقدام 

قانونی در زمینه ممانعت از مصرف قلیان در قهوه خانه ها، 
موجب از بین رفتن فرصت شغلی قهوه خانه داران نمی شود.
این مســئول وزارت بهداشــت با بیان اینکه براساس 
آمارها، مــردم از ضرر و زیان دخانیات اطــالع دارند، اما 
دسترســی آســان و ارزان به دخانیات در کشــور باعث 
شــده که مصــرف آن افزایــش یابد، گفت: مــواد معطر 
مصرفی در توتون هــای قلیان، مصداق بــارز تبلیغ مواد 
 دخانی اســت و مردم را به اســتعمال مواد دخانی جذب

می کند.
 وی با اشــاره به اینکه براســاس قانون، تبلیغ هرنوع 
ماده مضر ممنوع اســت و دولت جریمه تبلیغ مواد مخدر 
را افزایش داده اســت، اظهار داشت: در برخی از کشورها 
 فروش سیگار به افراد زیر 18 سال، ۵00 برابر قیمت سیگار 

جریمه دارد.

رئیس  مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت:

یک درصد از درآمد ناخالص ملی کشور صرف مواد دخانی می شود

روز سه شنبه سامانه بارشی جدیدی از شمال غرب 
وارد کشور می شود.

مدیر پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی با  اشاره به 
نفوذ جریانات خنک شمالی تا امروز در نوار شمالی کشور، 
گفت: طی این مدت شاهد رگبار باران گاهی رعد و برق و 
وزش باد شدید موقت همراه با افت محسوس دما خواهیم 
بود و شدت بارش در استان های گیالن، مازندران، گلستان، 
بخش هایی از خراسان شــمالی و شــمال خراسان رضوی 

پیش بینی می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، احد 
وظیفه افزود: امروز در دامنه های البرز مرکزی در بخش هایی 
از تهران و سمنان، بخش هایی از مرکز و شرق شاهد رگبار 

باران گاهی با رعد و برق و وزش باد خواهیم بود.
وظیفه با  اشاره به نفوذ سامانه بارشی جدید از شمال غرب 
به کشــور در روز سه شنبه، ادامه داد: بارش در شمال غرب، 
دامنه های زاگرس شمالی و مرکزی و دامنه های البرز غربی 
و مرکــزی به صورت رگبار و رعــد و برق و وزش باد ادامه 
خواهد داشت و شــدت بارش در استان   های تهران، البرز، 
قزوین، زنجان، آذربایجان شــرقی و شمال آذربایجان غربی 
رخ خواهد داد.به گفته وی، روز سه شنبه دریای عمان مواج 

پیش بینی می شود.
همچنین ســازمان هواشناســی با صدور اطالعیه ای 
اعالم کرد: با توجه به شدت فعالیت سامانه بارشی، رگبار و 
رعدوبرق و وزش باد شدید موقت، آبگرفتگی معابر و احتمال 
سیالبی شدن مسیل ها و رودخانه ها در روز سه شنبه برای 
آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، نیمه جنوبی اردبیل، 
زنجان، قزوین، البرز، تهران و دامنه های شــمالی البرز در 
استان مازندران و در روز چهارشنبه برای آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، نیمه جنوبی اردبیل، زنجان، قزوین و البرز 
پیش بینی می شــود از این رو توصیه می شود برای کاهش 

خسارت های احتمالی تمهیدات الزم به کار گرفته شود.

هشدار نسبت به آبگرفتگی معابر 
و سیالبی شدن مسیل ها و رودخانه ها

سامانه بارشی فردا 
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت وارد کشور می شود

گفت: تبلیغات گسترده استفاده از نمک  های تقلبی با 
عنوان نمک دریا، برنامه کشوری مبارزه با اختالالت 

تیروئید را تهدید می  کند.
زهرا عبداللهی با بیــان اینکه عرضه نمک  های تقلبی 
بدون ید با عنوان »نمک دریا« موجب بازگشــت بیماری 
گواتر در کشور خواهد شد، به پایگاه خبری وزارت بهداشت 
گفت: نمک های غیراستاندارد توسط افراد سودجو به  صورت 
زیرپله  ای، زیرزمینی و قاچاقی تهیه می  شوند و با تبلیغات 

گمراه کننده و هزینه ای گران تر عرضه می شوند.
عبداللهی با  اشاره به اینکه به  طور قطع با این متخلفان 
برخورد قانونی می  شود اظهار داشت: نمک دریا مورد تایید 
وزارت بهداشت نیست و آنالیز این نوع نمک  ها در آزمایشگاه 
مشــخص کرده که عالوه  بر نداشــتن ید، درجه ناخالصی 
زیادی دارند و آلوده به فلزات سنگین مانند سرب، آرسنیک 

و کادیوم هستند.
وی بــا بیــان اینکه رســانه ها و صدا و ســیما در امر 
فرهنگســازی صحیح نقش به ســزایی دارنــد، افزود: در 
برنامه های آشپزی، تغذیه ای و آموزشی باید تاکید شود که 
مردم نمک یددار تصفیه شــده بسته بندی مصرف کنند و 
خانواده  ها نیز باید نسبت به مصرف نمک یددار تصفیه  شده 
حساس شوند و آن را در ظرف  های در بسته نگهداری کنند.

ایــن مســئول وزارت بهداشــت ادامــه داد: تبلیغات 
گسترده استفاده از نمک  های تقلبی، برنامه کشوری مبارزه 
بــا اختالالت تیرویید را تهدید می  کنــد، چراکه عالوه  بر 
مکان های غیرمجاز، این نمک ها در عطاری ها نیز به فروش 
می رسد و مردم نیز با این تصور که نمک های دریا خاصیت 
درمانی دارد، آنها را مصرف می کنند، درحالیکه نمک های 
دریا مصرف خوراکی ندارد.وی با بیان اینکه درحال حاضر 
ایران از نظر شــیوع گواتر، عاری از گواتر است و در منطقه 
به  عنوان نمونه معرفی شده است، گفت: کشورهای منطقه، 
ایــران را به  عنــوان الگو قرار داده و حتــی برای گذراندن 
دوره  های آموزشــی نیز به ایران ســفر کرده و برنامه  های 

پیشگیری ایران را الگوبرداری می  کنند.

رئیس  بیمارستان امام خمینی)ره( کوهدشت از 
مســمومیت ۲۱ نفر در این شهرستان با قارچ سمی 

خبر داد.
حســین طوالبی در گفت و گو با فارس افــزود: از این 
تعداد هشت نفر در بیمارستان امام خمینی)ره( شهرستان 
کوهدشــت تحت درمان قرار گرفتند و شش نفر سرپایی 
معالجه و هفت نفر نیز به مراکز درمانی خرم آباد اعزام شدند.

وی با تأکید بر اینکه مردم بایســتی با مشاهده عالئم 
مســمومیت ناشی از قارچ به مراکز درمانی مراجعه کرده و 
حتماً بستری شوند، اظهار داشت: تهوع، استفراغ، دل  درد 
و سرگیجه از عالئم مربوط به این نوع مسمومیت است که 

در مراحل پیشرفته موجب نارسایی حاد کبد خواهد شد.
طوالبی در پایان گفت: قارچ های بهداشتی که به  صورت 
بسته  بندی در بازار عرضه می شود هیچ  گونه مشکلی ندارد و 

مردم می توانند با خیال راحت از آن استفاده کنند.

اهواز- خبرنگار کیهان:
از دستگیری  اهواز  انتظامی شهرستان  فرمانده 
پنج نفر از عامالن تیراندازی در مقابل دادگســتری 

اهواز، خبرداد.
ســرهنگ صفری افزود: در پی درگیری در چهار سال 
پیش و ادامه رســیدگی پرونده در دادسرا احدی از طرفین 
پرونده با یک قبضه اســلحه شکاری جهت تسویه حساب 
شخصی در مقابل دادسرا اقدام به تیراندازی به طرف دیگر 
پرونده کرد.وی اظهار داشــت: بالفاصله تیم های عملیاتی 
پلیس وارد عمل شــدند و ضمن قانون به کارگیری سالح 
با تیرانــدازی متقابل ۵ نفــر از عامالن تیرانــدازی را در 
محل درگیری دســتگیر کردند.فرمانــده انتظامی اهواز با 
بیان اینکه در این تیراندازی یک خانم مجروح شــد، افزود:  
 یک قبضه اســلحه شکاری در این رابطه از متهمان کشف 

و ضبط شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان با  اشاره 
به غرق شــدن خودروی پژو بر اثر سیل در روستای 
»اندآباد« زنجان، گفت: دو نفر از سرنشــینان این 

خودرو جان خود را از دست دادند.
صفــی اهلل کرامتی دیروز در گفت  وگــو با فارس اظهار 
کرد: عصر روز شنبه در اثر وقوع سیل و جاری شدن آب در 

روستای اندآباد زنجان یک پژو مفقود شد.
وی با  اشاره به اینکه تعداد سرنشینان خودروی مفقود 
شده سه نفر بودند، اضافه کرد: با مفقود شدن خودرو اثری 
از سرنشــینان نیز نبود تا اینکه بامداد روز یکشنبه خودرو 

پیدا شد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری زنجان ادامه داد: 
پس از پیدا شدن خودرو یکی از سرنشینان به صورت زنده 

نجات پیدا کرده و جسد دو نفر نیز پیدا شد.
بنا بر این گزارش، عصر روز شــنبه در اثر بارش شدید 
باران و تگرگ خســارت هایی به برخی از روستاهای زنجان 
وارد شده و در نتیجه همین امر یک خودرو با سه سرنشین 

مفقود شد. 

خبرهای دریافتی و رصد و پایش انجام گرفته، حاکی از انتشــار 
احتمالی بدافزار VPNFilter در ساعات و روزهای آینده در کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز ماهر با اعالم این هشدار تاکید 
کرد: گزارش های موجود حاکی از آن است که این بدافزار تاکنون بیش از 
۵00 هزار قربانی در جهان داشته است و این عدد نیز افزایش خواهد داشت.
براساس این گزارش، قربانیان این بدافزار به یک نقطه جغرافیایی خاص 

تعلق ندارند و این بدافزار در تمامی مناطق فعال است.
 Linksys, MikroTik, گزارش مرکز ماهر می افزاید: روترهــای
NETGEAR and TP-Link؛ عمده محصوالت آلوده شــده در ۵4 
 NAS /کشور جهان هستند که در کنار برخی ابزارهای ذخیره سازی شبکه
به این بدافزار آلوده شــده اند، براین اســاس کاربران از دانلود این بدافزار 

خودداری کنند.

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان زندان ها و 
اقدامات تامینی و تربیتی کشور با بیان اینکه 80 
درصد افراد زندانی، فقیر و نیازمند کمک هستند، 
گفت: این آمار نشان می دهد که خانواده زندانیان 
با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، اصغر جهانگیر 
دیروز در بزرگداشــت روز نســیم مهر، ویژه حمایت از 
خانواده مدد جویان زندانیان اظهار داشــت: در محیط 
زندان به دلیل شرایط جدید، فاصله میان خانواده زندانی 
ایجاد شده و شــرایطی که در بیرون داشته باعث شده 
زندانــی نقش های خود را از جمله پدری، همســری و 
مدیریت را از دست بدهد.وی ابراز داشت: خانواده زندانیان 
که هیچ نقشــی در وقوع جرم توسط زندانی ندارند، با 
گرفتار شدن سرپرست خانواده، گرفتاری مضاعفی پیدا 
می کنند و بعضا در معرض نگاه های ســنگین اجتماعی 

قرار گرفته و فرزندان آنها تحت الشعاع قرار می گیرند.

جهانگیر ادامه داد: زمینه های بدهکاری، افسردگی 
و بعضا بزهکاری خانواده زندانی نیز ممکن می شود، لذا 
باید این افراد را مشمول حمایت های مادی و معنوی خود 
قرار دهیم تا از بابت نبودن سرپرست خود ضربه نخورند.

وی افزود:  64 درصد میانگین کشــوری جمعیت 
کیفری متاهل هســتند اما این آمار در اســتان کرمان 
70 درصد اســت، پس باید شرایط کمک برای آنها باید 

بیشتر فراهم شود.
جهانگیر اظهار داشت: آمار کیفری خانم های زندانی 
نیز در استان کرمان باال و شش درصد را شامل می شوند 
که میانگین کشوری آن دو درصد است، اما آمدن زن به 
زندان، آســیب های بیشتری را برای خود و خانواده وی 

ایجاد می کند.
وی خاطرنشان کرد: 40 درصد زنان زندانی ما هیچ 
مالقا ت  کننده ای ندارند و مشــکالت بیشتری برای آنها 

ایجاد می شود.

رئیس پلیس اطالعــات و امنیت عمومی تهران 
بزرگ گفــت: چند نفر از عوامل اصلی تهیه و توزیع 
کتاب های ضاله، غیرمجاز و خالف موازین شرعی و 

قانونی شناسایی و دستگیر شدند.
سردار علیرضا لطفی به فارس گفت: پیرو اعتراضات امت 
حزب اهلل، ناشران، مولفان و نویسندگان در خصوص عرضه 
کتاب های ضاله، غیرمجاز و خالف موازین شرعی و قانونی 
در کتاب فروشــی های محدوده انقالب با اقدامات اطالعاتی 

صورت گرفته توسط مأموران این پلیس چند نفر از عوامل 
اصلی و عمده تهیه و توزیع این کتاب ها شناســایی شدند.

لطفی افزود: با هماهنگی شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه 
و اتحادیه ناشران از انبارهای نگهداری کتاب های غیرمجاز 
همراه با کارشناسان اتحادیه بازدید به عمل آمد که در این 
بازرسی حدود 20 هزار جلد کتاب غیرمجاز که بعضاً کتبی 
خاص سیاســی علیه حاکمیت بودند کشف و ضبط شد.به 
گفته وی، در این عملیات سه نفر متهم نیز دستگیر شدند.

سرویس شهرستانها: 
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف 
دو هزار و 3۶۱ کیلوگرم مواد افیوني و دستگیری 7 
قاچاقچی در دو عملیات ضربتی پلیس با سوداگران 

مرگ خبر داد. 
ســرتیپ محمــد قنبری گفــت : مامــوران انتظامی 
شهرستان های نیکشهر و مهرستان با پشتیبانی اطالعاتی 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سیستان و بلوچستان، از 
فعالیت یک باند بزرگ که به صورت مسلحانه قصد انتقال مواد 
مخدر از مناطق شرقی به استان های مرکزی کشور را داشتند، 
با خبر شدند.وی با بیان اینکه اعضای این باند مسلح در حالی 
که با ســه دســتگاه خودرو اقدام به جا بجایی مواد مخدر 
می کردند توسط پلیس شناسایی شدند، افزود: قاچاقچیان 
با مشاهده تکاوران عملیاتی پلیس با انجام حرکات مخاطره  
آمیز قصد فرار داشتند که با سرعت عمل ماموران متوقف و 
سرنشینان خودروها بالفاصله به صورت مسلحانه با ماموران 

درگیر شدند.فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان 
گفت: در این درگیری مسلحانه که حدود یک ساعت به طول 
انجامید ، ماموران ضمن دستگیری پنج قاچاقچی حرفه ای، 
دو قبضه سالح کالش و یک قبضه سالح کلت کمری و یک 
هزارو ۵02 کیلوگرم تریاک را از قاچاقچیان کشــف کردند.

قنبری با اشاره به درگیری مسلحانه دیگری توسط ماموران 
انتظامی شهرستان ایرانشهر با سوداگران مرگ، اظهار داشت: 
پس از رصد اعضای یک باند مسلح مواد مخدر، خودرو زانتیا 
متعلق به این باند در محور سرباز به ایرانشهر توسط پلیس 
شناسایی شد.وی با بیان اینکه اعضای این باند مسلح پس 
از ورود بــه کمین یگان هــای عملیاتی و تکاوری پلیس، با 
آنها درگیر شدند، افزود: در این درگیری مسلحانه دو نفر از 

سوداگران مرگ دستگیر شدند.
بــه گفته قنبری در این عملیات 760 کیلوگرم تریاک 
و 101 کیلوگرم حشــیش که به صورت ماهرانه ای در کف 

خودرو جاساز شده بود، کشف شد.

خطر بازگشت بیماری »گواتر« 
با مصرف »نمک دریا«

دستگیری عامالن تیراندازی 
مقابل دادسرای اهواز

سیل جان 2 نفر را 
در زنجان گرفت

هشدار نسبت به احتمال رواج 
یک بدافزار در فضای مجازی

رئیس سازمان زندان ها:

80 درصد زندانیان فقیر هستند

توقیف 20 هزار جلد کتاب ضاله در عملیات پلیس

ناکامی قاچاقچیان در انتقال بیش از 2 تن مواد مخدر

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: 
اعضای هیئت منصفه، مدیران عامل و نویسندگان 
خبرگزاری »ایلنا« و نشریه »متن« را مجرم دانستند.
احمد مؤمنی راد با اشــاره به بررسی دو پرونده اتهامی 
مطبوعات در جلســه دیروز دادگاه مطبوعات در شــعبه 6 
دادگاه یک کیفری اســتان تهران به ریاست قاضی شقاقی 
به تسنیم گفت: در این جلسه به پرونده اتهامی خبرگزاری 
»ایلنا« به اتهام »نشر اکاذیب و انتساب اعمال خالف واقع 
به قصد تشــویش اذهان عمومی« در پی شکایت سازمان 
صداوسیما، رسیدگی شــد و نهایتا اعضای هیئت منصفه 
دادگاه مطبوعــات، مدیرعامل این خبرگزاری و نویســنده 
مطلب را مجرم تشــخیص دادند و ضمنا آنان را مســتحق 

تخفیف ندانستند.
وی افزود: در ادامه این جلسه به پرونده ماهنامه »متن« 
هم که با اتهام »نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر« مواجه 
شده بود، رسیدگی شد و نهایتا اعضای هیئت منصفه دادگاه 
مطبوعات مدیرعامل و نویســنده مقاله این نشریه را مجرم 

تشخیص دادند و مستحق تخفیف ندانستند.

محکومیت خبرگزاری »ایلنا« و 
نشریه »متن« در دادگاه مطبوعات

قارچ سمی 21 کوهدشتی را 
به بیمارستان کشاند


