
کشف سوخت قاچاق
همدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی اســتان، از کشف 33 هزار لیتر 
گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه در این استان خبر داد.سردار »کامرانی صالح«، 
گفت: در پی کسب خبری مبنی بر دپو و قاچاق سوخت در مناطقی از استان، 
اکیپــی از مأموران مبــارزه با قاچاق کاال و ارز پلیــس آگاهی به محل اعالمی 
عزیمت که پس از بازرسی ها مشخص شــد، یک انبار متروکه در جاده تهران، 
فرآورده های نفتی را در مخازن انبار کرده اســت.وی افزود: از 5 مخزن موجود 
در این انبار، 33 هزار لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شــبکه، که ارزش تقریبی 
آن براســاس نظر کارشناســان یک میلیارد و 850 میلیون ریال برآورده شده 
کشف شد.ســردار کامرانی صالح ادامه داد: سوخت کشف شده به شرکت نفت 
همدان منتقل و 2 متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی 

معرفی شدند.
مرگ در استخر پسماند

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از فوت کودکی 5 
ساله به علت غرق شــدن در آب پسماند کارگاهی محل کار پدرش در اطراف 
شهر اصفهان خبر داد.سرهنگ »حسن یاردوستی« افزود: محمد طاهای 5 ساله 
در غفلت پدر خود داخل اســتخر آب پسماند کارگاه شده و غرق شد که جسد 

کودک توسط مأموران اورژانس به پزشکی قانونی شهر اصفهان منتقل شد.
جاسازی سوخت در تانکر

سرویس شهرســتانها: با تالش مأموران پلیس آگاهی شهرستان اشتهارد، 
30 هزار لیتر نفت گاز قاچاق از یک دســتگاه خــودرو تریلر تانکردار در محور 
اشــتهارد- بوئین زهرا کشف شد.ســرهنگ »کامران ملکی« فرمانده انتظامی 
شهرستان اشتهارد، با اعالم این خبر اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی 
بر حمل ســوخت قاچاق مأموران بالفاصله دســتور توقف خودرو را صادر و در 
بازرســی از آن، 30 هزار لیتر فراورده نفتی خارج از شبکه )نفت گاز( به ارزش 

تقریبی 600 میلیون ریال کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.
حمله پلنگ به گوسفندان

بندرعباس- ایرنا: رئیس شورای اسالمی شهر بشاگرد از حمله پلنگ گرسنه 
به گله گوســفندان در یکی از روســتاهای این شهرستان خبر داد و گفت: این 
پلنگ 58 رأس گوســفند را درید.یعقوب دادعلی زاده اظهار داشت: این پلنگ 
به یک گله گوســفند در روستای درمورت شهرستان بشاگرد حمله کرد.وی با 
بیان اینکه در حمله این پلنگ هیچ یک از اهالی روســتا آسیب ندیدند، افزود: 
در گذشته نیز به دلیل خشکسالی و کمبود طعمه )خوک( برای پلنگ ها شاهد 
حمله این حیوان به گله گوســفندان در این منطقه بوده ایم.مدیر کل حفاظت 
محیط زیســت هرمزگان در این خصوص اظهار داشت: پلنگ بیمه بوده و این 
استان محل زندگی این حیوان است و خسارت وارد شده به دامداران در صورت 

تأیید کارشناسان این اداره کل پرداخت می شود.
ناکامی قاچاقچیان پوشک

ســرویس شهرســتانها: در عملیات مأموران انتظامی شهرســتان محالت 
محموله حامل 690 کارتن پوشــک بچــه قاچاق بــه ارزش دو میلیارد ریال 
شناسایی و توقیف شد.ســرهنگ »جعفر شــمس بیرانوند« فرمانده انتظامی 
شهرستان محالت در این باره گفت: در ادامه روند مبارزه با معضل قاچاق کاال 
مأموران انتظامی شهرستان محالت به یک دستگاه کامیون حامل کاالی قاچاق 

مشکوک شدند.
وی افزود: در اقدامی غافلگیرانه خودرو متوقف و پس از بازرسی از آن 690 
کارتن پوشک بچه قاچاق به ارزش دو میلیارد ریال کشف شد.این مقام انتظامی 
خاطر نشان کرد: راننده در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع 

قضایی معرفی شد.
مرگ خاموش زوج کالردشتی

سرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامی شهرستان کالردشت از انتشار گاز 
خانگی منجر به مرگ یک زن و شــوهر 60 ســاله در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ »قاسم عزیزی« گفت: در پی کسب خبری از مرکز فوریت های پلیسی 
110 مبنی بر مرگ مشــکوک یک زوج 60 ســاله در این شهرستان، بالفاصله 

مأموران انتظامی این شهرستان به محل حادثه اعزام شدند.
وی تصریح کرد: مأموران با حضور در محل دریافتند، انتشــار گاز خانگی 
منجر به مرگ این زن و شــوهر شده است.سرهنگ عزیزی خاطرنشان کرد: با 
حضور عوامل امداد جسد این افراد به سردخانه منتقل شد و موضوع در دست 

بررسی است.
جاسازی حشیش در 405

سرویس شهرســتان ها: فرمانده انتظامی اســتان از توقیف 2 دستگاه پژو 
405 و کشــف 145 کیلوگرم حشیش در ورودی شهرســتان شیراز خبر داد.
سردار »احمدعلی گودرزی« در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، گفت: 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان در اجرای طرح مقابله با ورود مواد 
مخدر و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه پژو 405 مظنون شدند.وی 
افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز ماموران موفق شدند خودرو پژو 405 

را توقیف و در بازرسی از آن، 145 کیلوگرم حشیش کشف کنند.
ســردار گودرزی با بیان اینکه یک دستگاه پژو 405 که اسکورت محموله 
بود نیز توقیف شد، خاطرنشــان کرد: در مجموع 4 قاچاقچی در این خصوص 

دستگیر و تحویل مراجع قضایی و از آن طریق روانه زندان شدند.
کالهبردار در چنگ قانون

فرمانده انتظامی اســتان از شناسایی و دستگیری متهم به کالهبرداری در 
شهرستان بهشهر، خبر داد.

ســرتیپ »ســیدمحمود میرفیضی« گفت: در پی مراجعه و طرح شکایت 
افرادی مبنی بر کالهبرداری از آنان از سوی فردی در سطح شهرستان بهشهر، 
ماموران اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی شهرســتان بهشهر با 
انجام اقدامات اطالعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی، رد متهم را شناسایی و با 

هماهنگی قضایی تحت تعقیب و مراقبت قرار دادند.
وی اظهار داشت: با انجام تحقیقات از مالباختگان ماموران دریافتند، متهم 
به کالهبرداری با دریافت تسهیالت بانکی و امتناع از پرداخت اقساط آن و خرید 
و فروش ملک به چندین نفر، تاکنون از افراد مختلفی کالهبرداری کرده است.
وی با اشاره به کالهبرداری 67 میلیارد ریالی متهم از شهروندان، تصریح کرد: 
تاکنــون نمایندگان حقوقی 2 بانک خصوصی و 6 نفر از مالباختگان برای طرح 
شــکایت از متهم به مراجع قضایی و انتظامی مراجعه کرده اند.وی افزود: متهم 

پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

هزاران مهاجر از کشــورهای آمریکای 
مرکــزی وارد مکزیــک و در آن ماندگار 
شــده اند. برخی در این کشــور تقاضای 
عازم  دیگر  برخــی  و  کرده اند  پناهندگی 

ایاالت متحده هستند.
دویچه وله گــزارش داد، ایــن مهاجران در 

مکزیکوســیتی وضعیت مناسبی ندارند. برخی از آنها شب را روی نیمکت های 
چوبی می خوابند و آنان که خوش شــانس تر بوده اند، چادری برای خود دست و 
پا کرده اند. هزاران مهاجر آمریکای مرکزی هفته هاســت که در حال حرکت به 
ســمت آمریکا هســتند.در این گزارش به عنوان نمونه هایی از مهاجران به دو 
زن به نام های ماریلنا تورس و یامیلت ســونیگا اهل هندوراس اشاره شده که با 
دمپایی حدود 1200 کیلومتر مسیر را طی کرده اند تا خود را به مکزیکوسیتی 
برســانند. آنان می خواهند مســافت طوالنی دیگری را طی کنند تا خود را به 
شــهر تیخوانا در مکزیک و نزدیک مرز آمریکا برســانند.اکثر مهاجرانی که از 
کشورهای آمریکای مرکزی  همچون ال سالوادور، گواتماال و هندوراس خود را به 
مکزیک رسانده اند، افرادی تنگدست هستند که از فساد حکومتی، درگیری های 
مســلحانه باندهای جنایتکار و فقر به تنگ آمده اند و هیچ شانســی برای ادامه  
زندگی در کشورهای خود نمی بینند.بســیاری از این مهاجران اگر راهی برای 
ورود به آمریکا پیدا نکنند، در مکزیک باقی خواهند ماند. یکی از این مهاجران 
19 ساله است و می گوید، در هندوراس هیچ آینده ای برای آنان وجود ندارد. او 
می گوید: در هندوراس نه کار هست، نه امنیت وجود دارد و نه امکان تحصیل.

بر اســاس برآوردها، مهاجران هندوراس در آمریکا طی ســال گذشته میالدی 
حدود چهار میلیارد و 400 میلیون دالر پول نقد به کشورشــان فرستادند تا به 

خانواده های تنگدست خود کمک کنند.

1۲00 کیلومتر 

پای پیاده 

با دمپایی

نفر   6 رایان ایــر  هواپیمایی  شــرکت 
از کارکنانش را بر ســر عکســی که نشان 
می داد چند مهماندار رایان ایر بر روی زمین 

خوابیده اند، اخراج کرد.
به گــزارش یورونیوز، چندی پیش عکســی 
از مهمانداران رایان ایر در شــبکه های اجتماعی 

منتشر شد و توجه رســانه ها را به خود جلب کرد. صفحه فیس بوکی »رایان ایر 
باید عوض شــود« که با هدف انتقاد از سیاست های شرکت  هواپیمایی رایان ایر 
و نحوه برخورد این شــرکت با کارکنان و مسافران تشکیل شده  است، عکسی را 
به اشتراک گذاشته بود که در آن نشان می داد 6 مهماندار رایان ایر بر روی زمین 
در حال استراحت هســتند. صفحه »رایان ایر باید عوض شود« مدعی شده بود 
کــه به خاطر تاخیر پرواز رایان ایر از فرودگاهی در جنوب اســپانیا، مهمانداران 
جایی برای استراحت نداشــتند و مجبور شده اند بر روی زمین بخوابند.شرکت 
هواپیمایی رایان ایر عکس مذکور را »ســاختگی« خواند و ویدیویی را از دوربین 
مدار بسته اتاق استراحت منتشر کرد که نشان می دهد مهمانداران تنها به منظور 
گرفتن عکس بر روی زمین می خوابند و سپس برمی خیزند.رایان ایر در بیانیه ای 
اعالم کرد: به علت ترافیک پروازها در روز ملی اسپانیا، اتاق خالی برای کارکنان 
خط هواپیمایی وجود نداشته و به همین دلیل مهمانداران بعد از حضور در اتاق 
انتظار به جایگاه مخصوص فرودگاه منتقل شــده اند و بدون اینکه کار کنند به 
پرتغال بازگشتند.رایان ایر افزود که این کارکنان را به علت »سوءرفتار« و از بین 

بردن اعتماد مسافران به این شرکت هواپیمایی اخراج کرده است.

اخراج 

به دلیل 

یک عکس!

آتش ســوزی در جنگل ها باعث نابودی 
شهر »پردایس« در شمال کالیفرنیا شد.

بــه گــزارش ایســنا، آتش ســوزی از صبح 
پنج شــنبه آغاز شــد و طبق آخرین اخبار بیش 
از 8000 هکتــار از اراضی منطقه را در بر گرفته 
است. همچنین هزاران خانه بر اثر این آتش سوزی 

سوخته است.اسکات لوتر، عضو شــورای شهر که به همراه اعضای خانواده اش 
شــهر پردایس را ترک کرده اعالم کرد: آتش همه شــهر را فرا گرفته و اوضاع 
وحشتناک اســت.پیش تر مقامات آمریکا تخلیه کامل ســاکنان این شهر 27 
هزار نفری را اعالم کرده بودند.به دلیل راهبندان در جاده ها بســیاری از مردم 
تالش می کنند با پای پیاده از شــهر خارج شــوند. گزارش ها همچنین حاکی 
از بستری شــدن تعدادی مصدوم به دلیل ســوختگی در بیمارستان است.به 
گزارش اســپوتنیک، در مجموع حدود 50 هزار نفر از محل های سکونت خود 

تخلیه شده اند.

نابودی 
شهری 

در کالیفرنیا

درگیر  که  سال هاســت  میانمار  کشور 
جنگ های قومی و نژادی شــده و نوجوانان 
این کشور به اجبار استخدام ارتش می شوند.

به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، هنوز 
برآورد دقیقی از تعداد کودکان و نوجوانانی که در 
ارتش 500 هزار نفری میانمار به عنوان سربازان 

اجباری حتــی در جنگ های نژادی در مناطق مرزی این کشــور می جنگند، 
وجود ندارد.از سال 2012 تاکنون دولت غیرنظامی جایگزین نظامیان که حدود 
50 ســال قدرت را در میانمار در دســت داشــتند، روی کار آمده است. البته 
درگیری های قومی، نژادی و مذهبی به ویژه علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در 
مناطق مرزی این کشــور پایان نیافته است.این درحالی است که کارشناسان 
می گویند در میانمار هنوز کودکان در معرض خطر استخدام اجباری در ارتش 
و اســتفاده از آنها در مناطق جنگی خطرناک مرزی وجود دارد. گروه هایی در 
ارتش و دالالنی وجود دارند که همچنان در مراکز مشخصی از شهرهایی مانند 
یانگون و ماندالی در پارک ها و ایستگاه های اتوبوس، پسران کم سن آسیب پذیر 
را به اجبــار وارد صفوف ارتش برای جنگیدن می کنند.این ســربازان کودک 
عمدتا به عنوان جنگنده به ایالت  های شــمالی میانمار مانند کاچین و شان که 
مناقشــات نظامی، درگیری و خشــونت های نژادی در آنجا به شدت در جریان 

است، فرستاده می شوند.

استخدام 
به شرط 

مرگ!

موضوع فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای)فشرده(شماره فراخوان عمومیردیف
T-ACS100-97-7-13فرودگاهی )SNOW BLOWER( 8 دستگاه برف خوار

مهلت خرید و دریافت اسناد حضوری تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 97/8/26 می باشد.
مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 6 1 روز دوشنبه مورخ 97/9/12.

* آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای)فشرده( *
T-ACS100-97-7-13 به شماره

اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران م الف ۲8۵۲

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران)مادر تخصصی(

موضوع: تجدید فراخوان مناقصه خرید 8 دستگاه برف خوار)SNOW BLOWER( فرودگاهی
شــرکت فرودگاهها و ناوبری ایران در نظر دارد نســبت به خرید 8 دســتگاه برف خوار )SNOW BLOWER( فرودگاهی از طریق مناقصه 
عمومی دو مرحله ای)فشرده( اقدام نماید. در صورت تمایل به دریافت اسناد مناقصه بصورت حضوری با پرداخت 300/000 ریال از طریق دستگاه 

کارتخوان)pos( مستقر در اداره درآمد شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به آدرس زیر مراجعه فرمایند.
آدرس: فرودگاه بین المللی مهرآباد- بلوار معراج- ساختمان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران- اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات- اداره قراردادها.

در صورت نیاز به دریافت اسناد بصورت غیرحضوری، از طریق پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir اقدام نمایند.

سازمان بهشت زهرا )سالم ا... علیها( در نظر دارد اجناس ذیل را از طریق مناقصه و به پایین ترین قیمت پیشنهادی خریداری نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا )س(

23-97/22آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای( نوبت اول

مبلغ سپرده شرکت در موضوع مناقصه ردیف
مبلغ تقریبی برآورد )به ریال(محل تحویل مدت قراردادمناقصه به ریال

30/000/000/000سازمان بهشت زهرا)س(90روز1/000/000/000خرید دوربین مداربسته با برند پاناسونیک1

10/000/000/000سازمان بهشت زهرا)س(45 روز500/000/000خرید و حمل دکل دوربین2

الف( شرایط متقاضی:
جهت موضوع ردیف 1 )خرید دوربین مداربسته(: 1- دارا بودن حداقل یکی از مدارک به شرح ذیل )با تاریخ معتبر- حداقل دو ماه(: )گواهی رتبه بندی و احراز صالحیت شرکت های انفورماتیکی با مجوز فعالیت 
سازمان نظام مهندسی نظام صنفی رایانه ای استان تهران یا گواهینامه عضویت اتحادیه شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی( 2- دارای سابقه قرارداد فروش و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته: 
)داشتن حداقل 5 قرارداد فروش در زمینه های مزبور با مبلغ هر یک باالی ده میلیارد ریال و یا مجموع حجم ریالی قراردادها حداقل پنجاه میلیارد ریال الزامی است. نکته: سابقه فروش خارج از چارچوب قرارداد )به صورت فاکتور( مورد 

پذیرش نمی باشد.( 3- دارای سابقه قرارداد پشتیبانی از دوربین مداربسته در داخل کشور از  سال 1392 
4- داشتن نیروی متخصص در زمینه تجهیزات دوربین مداربسته 5- ثبت نام در سامانه تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمت، به آدرس اینترنتی  providers.tehran.ir و اخذ کد رهگیری

جهت موضوع ردیف 2 )خرید دکل دوربین و عملیات نصب(: 1- مرتبط بودن موضوع اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه 2- دارای استانداردهای الزم در زمینه تولید سازه های فلزی و استانداردهای 
جوش و TTSE باشد. 3- ارائه مدارک الزم جهت اثبات همکاری با سایر ارگان ها و سازمان ها 4- دارای کادری مجرب، متخصص و متعهد باشد.

* عملیات نصب دکل دوربین با شرایطی که توسط سازمان ارائه خواهد شد با  برنده ردیف 2 موضوع مناقصه خواهد بود.
ب( محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات: کلیه داوطلبین  می توانند جهت خرید اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال )بابت هر موضوع( به شماره حساب 1001 نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا 

)سالم ا.... علیها( به جاده قدیم تهران- قم ساختمان اداری شماره یک سازمان- اداره قراردادها مراجعه نمایند.
ج( سپرده شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست مبلغ فوق را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان بهشت زهرا )س( با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید یا وجه واریزی به حساب 1003 

بانک شهر شعبه بهشت زهرا )س( به نام سازمان بهشت زهرا )س( به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه نماید.
د( مهلت ارائه اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز در اوقات اداری جهت دریافت و تکمیل و تحویل اسناد مناقصه می باشد. )ساعت پایان تحویل پاکت 15/00 می باشد(. 
بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه و نمونه قرارداد بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ه ( برگزاری جلسات مناقصه: پس از بازگشایی پاکات الف در جلسه اول مناقصه در سازمان بهشت زهرا )س(، حداکثر پس از ده روز، ارزیابی صالحیت و امتیازدهی توسط سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران صورت گرفته و در 
صورت احراز شرایط، جلسه دوم برگزار و پاکات ب در محل سازمان بهشت زهرا )س( گشوده خواهد شد.

و( سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است که شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ امضاء نموده و در پاکت های الک و مهر شده »الف« و »ب« تحویل نمایند. امضاء اسناد مناقصه و نمونه قرارداد به منزله 
قبول شرایط مندرج در آن می باشد.

ز( هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی سازمان بهشت زهرا )سالم ا... علیها(
WWW.beheshtezahra.ir

سازمان هواشناسی از وقوع آبگرفتگی معابر برای 
استان های واقع در جنوب غرب و جنوب کشور طی 

امروز و فردا خبر داد.
این ســازمان اعالم کرد: طی امروز و فردا رگبار و رعد و 
برق و وزش باد شدید موقتی در غرب خلیج فارس و همچنین 
آبگرفتگی معابر در استان های واقع در جنوب غرب و جنوب 

کشور به شرح زیر پیش بینی می شود: 
 شــنبه: نیمه شمالی بوشــهر، جنوب کهگیلویه و بویر 

احمد و نیمه شمالی فارس.
یکشــنبه: نیمه جنوبی بوشــهر، نیمــه جنوبی فارس، 
شمال شرق خوزســتان، جنوب لرستان و غرب چهار محال 

و بختیاری.
با توجه به شــدت بارش، در مناطق کوهپایه ای احتمال 

باال آمدن آب رودخانه ها و ســیالب ناگهانی در مســیل ها و 
دره ها وجود دارد، به هموطنان در این مناطق توصیه می شود 
از تردد و توقف در حاشــیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری 
نمایند.همچنین به ســبب شــکل گیری ابرهای همرفتی بر 
روی غرب خلیج فارس، امروز برای غرب خلیج فارس، سواحل 
خوزســتان و بوشهر وزش باد شدید موقت، رگبار باران، رعد 
و برق و مواج شدن دریا پیش بینی می شود و افزایش ارتفاع 
موج بیــن یک و نیم متر تا دو متر پیش بینی می شــود، از 
این رو توصیه می شــود طی این مدت احتیاط الزم در تردد 
شناورهای سبک به عمل آید و از شنا کردن در سواحل و به 

کارگیری قایقهای تفریحی و سبک جلوگیری شود.
احتمال بارش برف پاییزی در برخی ارتفاعات

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی 

هم به ایسنا، گفت: از امروز از شدت بارش کاسته می شود و 
بارش پراکنده در استان های زنجان، جنوب آذربایجان شرقی 
و غربی، برخی از نقاط کردستان و رگبار باران، گاهی با رعد و 
برق و وزش باد در شمال خلیج فارس و استان های خوزستان، 
 بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و غرب کرمان پیش بینی

می شود.
احــد وظیفه افــزود: روز یکشــنبه با تقویت ســامانه 
بارشی در شــمال خلیج فارس، جنوب غرب، جنوب، دامنه 
جنوبی البــرز و به تدریج در ســواحل خزر، بــارش باران، 
گاهــی رعــد و برق و وزش باد شــدید موقــت پیش بینی 
می شــود. در این مدت بــارش برف در ارتفاعــات زاگرس 
 مرکزی و در روز یکشــنبه در ارتفاعات البرز مرکزی و غربی 

دور از انتظار نیست.

احتمال بارش برف در برخی ارتفاعات وجود دارد

پیش بینی آبگرفتگی معابر 
مدیرکل غذا و آشــامیدنی ســازمان غذا و دارو در استان های جنوب غرب و جنوب کشور

گفت: در صنایع غذایی به تناســب مورد مصرفی از 
انواع مختلف روغن پالم استفاده می شود.

وحید مفید با اشــاره به اینکه نسبت کلی مصرف پالم 
به کل روغن مصرفی بین 30 تا 40 درصد اســت، به پایگاه 
خبری سازمان غذا و دارو گفت: از مجموع 210 میلیون تن 
روغن مصرفی در دنیا  60 تا 70 میلیون تن روغن پالم است.

مفید با اشــاره به اینکه مصرف روغن پالم در یک دوره 
افزایش یافت، افزود: براســاس تصمیمی که در شورای عالی 
سالمت گرفته شد، نظرات کارشناسی به این نتیجه رسید که 
نســبت پالم به کل روغن مصرفی کشور به حدود 30 درصد 
کاهش یابد. وی ادامه داد: در ســازمان غذا و دارو نســبت 
مصرف روغــن پالم را به کل روغن مصرفــی بر مبنای 30 

درصد تنظیم و کنترل می کنیم.
مدیرکل غذا و آشــامیدنی ســازمان غذا و دارو با بیان 
اینکه روغن پالم در فرموالســیون بسیاری از روغن ها مثل 
سرخ کردنی، مینارین )خامه گیاهی( و روغن های نیمه جامد 
وجود دارد، اظهار داشت: در حال حاضر میزان مصرف روغن 
پالم در کشور روند طبیعی دارد، البته واردات پالم امسال به 

دلیل محدودیت تخصیص ارز کند شده بود که رفع شد.
مفید با رد وجود روغن های درجه دو و ســه پالم، گفت: 
روغن پالم چند نوع اســت که به تناســب فرآورده مد نظر 
انتخاب می شــود، به عنوان مثال، در روکش بستنی باید از 

روغن با درصد اشباع باال استفاده شود.
وی با تاکید بر اینکه سالمت مواد غذایی فله مورد تائید 
ســازمان غذا و دارو نیســت، افزود: در کارخانه های صنعتی 
انواع روغن وارداتی پالم را باتوجه به نوع فرموالســیون و به 
نسبت مناسب استفاده می کنند و در آزمایشگاه درصد اشباع 
و ترانــس روغن قابل تنظیم و کنترل اســت، درحالیکه در 
کارگاه های زیرزمینی این انتخاب وجود ندارد و ممکن است 
برای یک فرآورده از نوع نامناســب پالم استفاده شود چراکه 
امکان آزمایش و جداســازی وجود ندارد؛ بنابراین به مردم 

توصیه می کنیم محصوالت غذایی فله را خریداری نکنند.

تصادف اتوبوس با خودروی ســنگین کشنده در 
محور دامغان به سمنان 2کشته و 10 مصدوم و حادثه 
رانندگی بین یک دســتگاه اتوبوس و پراید در محور 

بویین زهرا- ساوه 24 مصدوم برجای گذاشت.
سرهنگ تقی کبیری رئیس پلیس راه دامغان دیروز در 
گفت و گو با ایرنا ابراز داشــت: یک دستگاه اتوبوس به همراه 
27 سرنشین با یک دســتگاه کشنده هوو ساعت سه و نیم 
بامداد جمعه در کیلومتر 70 محور دامغان به سمنان برخورد 
کــرد. وی با بیان اینکه این اتوبوس از مشــهد به تهران در 
حرکت بود، خاطرنشان کرد: در این تصادف، راننده اتوبوس 
و همسرش در دم فوت کردند و 10 نفر از مسافران اتوبوس 
مجروح و به بیمارستان منتقل شــدند. کبیری اضافه کرد: 
علــت این حادثــه بی توجهی به جلو ناشــی از خســتگی 

وخواب آلودگی راننده بود.
همچنیــن رئیس مرکز مدیریت حــوادث و فوریت های 
پزشــکی زرندیه گفــت: حادثه رانندگی بین یک دســتگاه 
اتوبوس و پراید در محور بویین زهرا - ساوه در محدوده خان 
آباد، 24 مصدوم برجا گذاشت.ســید »عباس میرهاشمی« 
دیــروز در گفت و گو بــا ایرنا افزود: این حادثــه رانندگی در 

ساعت یک و 30 دقیقه بامداد روز جمعه رخ داد. 
وی توضیــح داد: در این حادثه رانندگی اتوبوس پس از 
برخورد با سواری پراید واژگون شد که براثر آن 24 سرنشین 
مصدوم شــدند.  رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشــکی زرندیه ادامه داد: گروه های امداد و نجات اورژانس 
115 زرندیه به سرعت با چهار دستگاه آمبوالنس و نیروهای 
هالل احمر رنگرز ساوه و هالل احمر زرندیه نیز با 2 دستگاه 
آمبوالنــس برای کمک به مصدومــان در محل حادثه اعزام 

شدند.
میرهاشمی اظهارداشت: 11 مصدوم این حادثه به مراکز 
درمانی شهرستان ساوه و 13 مصدوم به بیمارستان شهدای 
آسیابک زرندیه منتقل شدند. رئیس مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشــکی زرندیه اضافه کرد: علت حادثه از سوی 

کارشناسان راهنمایی و رانندگی دردست بررسی است.

سازمان غذا و دارو:

30 درصد روغن مصرفی کشور 
»پالم« است

سانحه رانندگی دو دستگاه اتوبوس 
در شهرهای سمنان و زرندیه 

با 2 کشته

سه تن از شــهروندان مرودشــت فارس در اثر 
مســمومیت با گاز مونوکســید کربن جان خود را از 

دست دادند.
به گزارش ایرنا، روابط عمومی اورژانس فارس اعالم کرد: 
این حادثه ساعت 19 و 44  دقیقه عصر سه شنبه در خیابان 

ابوذر شهر مرودشت روی داد. 
بر اساس این گزارش، در این حادثه مرد و زن 30 ساله 
و یک پســربچه 10 ساله بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید 

کربن جان خود را از دست دادند.
جزئیات دیگری درباره این حادثه منتشر نشده است.

قاتل خاموش جان 3 نفر را 
در مرودشت گرفت

 رئیس کمیته ورزش های هوایی رامیان در شرق 
استان گلستان از سقوط مرگبار مربی پاراگالیدر در 
ســایت پروازی این شهرستان و جان باختن وی خبر 

داد.
محمدرضــا هدایتــی در گفت وگــو با خبرنــگار ایرنا 
اظهار کــرد: عصر پنج شــنبه علیرضا مشــهدی مربی تیم 
شــاهرود که با حضور در ســایت پروازی شهرستان رامیان 
 مبــادرت به پــرواز کرده بود، بر اثر ســقوط جــان خود را 

از دست داد.
وی گفت: این تیم بدون کسب مجوز در ارتفاعات سایت 

پروازی رامیان حاضر شــدند و فرد مذکــور پس از پریدن، 
شروع به انجام حرکات نمایشی و آکروباتیک کرد که در یک 

لحظه چتر وی جمع و باعث بروز حادثه شد.
وی عنوان کرد: این حادثه در حالی رخ داد که مارشال 
فدراســیون بر روی ســایت پروازی حاضر و شاهد جزئیات 
این اتفاق بوده اســت. هدایتی گفت: تیم هایی که عالقه مند 
هستند برای انجام پرواز در ســایت مورد نظرشان عملیات 
پریدن انجام دهند باید مجوز الزم برای این عملیات را کسب 
کنند تا تیم های امدادی و پزشــکی بــرای مقابله با حوادث 

احتمالی آمادگی داشته باشند.

سقوط پاراگالیدرسوار و مرگ وی در رامیان  رئیس  جمعیت هالل احمر طالقان اســتان البرز 
اعالم کرد که چهار کوهنورد در ارتفاعات روســتای 
سیکانرود این شهرستان در برف گرفتار شده بودند 

که یکی از آنان جان خود را از دست داد.
علیرضا کالته در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
صبح چهارشــنبه به دنبال تماس تلفنــی مبنی بر گرفتار 
شدن چهار کوهنورد در ارتفاعات کوه ناز واقع در شهرستان 
طالقان، بالفاصله تیم های امداد و نجات کوهستان جمعیت 

هالل احمر به محل حادثه شتافتند.
وی ادامــه داد: تیم های امداد و نجات با یک دســتگاه 
آمبوالنس عملیات جست وجو را در منطقه آغاز کردند و سه 
نفر از کوهنوردان در حالی که بر اثر سرمازدگی شدید دچار 

ناتوانی جسمی شده بودند را یافتند که با آمبوالنس به مراکز 
درمانی منتقل شدند.

کالته گفت: امدادگران نیز جسد کوهنورد جانباخته را 
طی مسیری صعب العبور در ارتفاعات روستای سیکانرود پس 

از 11 ساعت عملیات جست وجو پیدا کردند.
رئیس جمعیت هالل احمر طالقان اظهارداشــت: جسد 
این کوهنورد نیز تحویل نیروی انتظامی و پزشــکی قانونی 

شهرستان طالقان شد.
وی از افرادی که قصد کوهنوردی در مناطق کوهستانی 
را دارند خواست ضمن همراه داشتن تجهیزات ایمنی از افراد 
بومی برای گردش در مناطق کوهستانی استان البرز کمک 

بگیرند.

یک کوهنورد در ارتفاعات البرز 
جان باخت

سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری تهران اعالم کرد: 55 آتش نشان ایمنی 
مسابقه فوتبال فینال لیگ قهرمانان آسیا بین تیم های 
پرسپولیس ایران و کاشیما ژاپن در ورزشگاه آزادی را 

تامین می کنند.
جــالل ملکی در گفت و گو با میزان درباره نحوه خدمات 
رسانی آتش نشــانان در ورزشگاه آزادی تهران اظهار داشت: 
ماموران ایســتگاه شماره 20 آتش نشــانی که در مجاورت 
ورزشگاه آزادی مســتقرند، آماده خدمت رسانی به هواداران 

فوتبال هستند.
ملکی ادامه داد: 12 خودرو سنگین، 4 خودرو سبک، 5 

دســتگاه موتورسیکلت، 2 دستگاه پیکاپ نجات برای تامین 
ایمنی فینال لیگ قهرمانان آســیا بکارگرفته می شود و 55 
آتش نشــان زبده نیز به همراه تجهیزات ایمنی از ســاعت ها 
پیش از آغاز مســابقه در ســکوها، پارکینگ ها و مسیر های 

منتهی به ورزشگاه آزادی مستقر می شوند.
وی از همه تماشاچیان این مسابقه فوتبال خواست که 
همچون مســابقات گذشته با آتش نشانان همکاری داشته و 
در صورت بروز حادثه ای ضمن فاصله گرفتن از محل حادثه 

مراتب را به سامانه 125 اطالع دهند.
خدمات رساني مترو به تماشاگران 

همزمان بــا برگزاری مســابقه بین تیم هــای فوتبال 

پرسپولیس و کاشیما آنتلرز در ورزشگاه آزادی، سرویس دهی 
در خــط 5 متروی تهران تــا جابجایي کامل مســافران از 

ایستگاه ورزشگاه آزادي ادامه خواهد داشت.
در حــال حاضر خــط متروی تهران - کرج تا ســاعت 
21:30 دقیقه ســرویس دهی دارد، اما بــا توجه به برگزاری 
مسابقه فوتبال در ساعت 18:30 شرکت بهره برداری متروی 
تهران و حومه به منظور تسهیل تردد و رفاه حال تماشاگران 
تا پایان مســابقه و بازگشت کامل مسافران سرویس دهی در 
این خــط را افزایش می دهد. همچنین به منظور تســهیل 
تردد و رفاه حال شهروندان در صورت ازدحام جمعیت قطار 

فوق العاده نیز اعزام خواهد شد.

سخنگوی آتش نشانی خبر داد
55 آتش نشان ایمنی بازی پرسپولیس -کاشیما را برعهده  دارند

مدیر برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت 
وزارت بهداشت گفت: افراد باالی ۳0 سال که اضافه 
وزن دارند و در معرض چاقی هســتند، بیشترین 

مبتالیان به دیابت را تشکیل می  دهند.
علیرضا مهدوی در آستانه هفته ملی دیابت با تاکید 
براهمیت نقش خانواده در کاهش ابتال به بیماری دیابت 
در بــه پایگاه خبری وزارت بهداشــت، گفت: با توجه به 
اینکه فرد در ابتدا در بستر خانواده متولد شده و پرورش 
پیدا می کند، عادات غذایی و سبک زندگی را در این بستر 
فرا می گیرد و از آنجا که ابتال به بیماری دیابت مخصوصا 
از نوع2 رابطه زیادی با شــیوه زندگی فرد دارد، بنابراین 

باید به این بخش توجه بیشتری شود.
مهدوی با بیان اینکه بیماری دیابت با روند افزایشی 
در سراســر جهان روبرو اســت، افزود: تقریبا از سه دهه 
قبــل موجی از بیماری دیابت نوع2 در دنیا آغاز شــده و 
روبه افزایش است و بیماری دیابت را می توان بزرگ ترین 
اپیدمی قرن دانســت چراکه تاکنون هیچ بیماری در دنیا 
با این ســرعت رشد نکرده است، اما در ایران طبق هدف 
گذاری ها، روند روبه رشــد بیماری دیابت تا سال 1404 

باید متوقف شود.
وی با اشــاره به آمار جهانی ابتــال به بیماری دیابت 
نوع2، خاطر نشان کرد: در حال حاضر 420 میلیون فرد 
20 تا 70 ســاله در دنیا به بیمــاری دیابت نوع2 مبتال 
هستند و این آمار تا سال 2045 بیش از 690 میلیون نفر 

در جهان خواهد رسید.
این مسئول وزارت بهداشت، درخصوص آمار مبتالیان 
به دیابت نوع2 در ایــران گفت: در ایران 11 درصد افراد 
باالی 25 سال )بیش از 5 میلیون نفر( با تشخیص دیابت 
نوع2 و 18 درصد افراد باالی 25 نیز پره دیابتیک)پیش 

دیابت( شناسایی شده اند. 
پیش دیابت، زنگ خطر سالمت

مهدوی درخصوص افراد پیش دیابتیک اظهارداشت: 
پیش دیابت در حقیقت »پیش تشــخیص« دیابت است 

و می  توان آن را به منزله نشــانه هشدار تلقی کرد. پیش 
دیابت عارضه  ای است که در آن میزان گلوکز )قند( خون 
باالتر از حد طبیعی اســت، اما ایــن افزایش به اندازه  ای 

نیست که دیابت محسوب شود. 
پیش دیابت بیانگر این اســت کــه چنانچه تغییرات 
ضروری در شــیوه زندگی به وجود نیاید، در آینده دیابت 
نوع2 بروز خواهد یافت. اما خوشبختانه می  توان از تبدیل 
پیش دیابت به دیابت نوع2 جلوگیری کرد. با داشتن رژیم 
غذایی ســالم، کاهش وزن، حفظ وزن مناسب و فعالیت 
بدنی منظم و مســتمر می  توان میزان قند خون را به حد 
طبیعی بازگرداند. عوارض قلبی دیابت در شــرایط پیش 

دیابت هم به وجود می آیند.
وی در ادامه با اشاره به جامعه هدف بیماران دیابتی 
افــزود: افراد باالی 30 ســال که اضافــه وزن دارند و در 
معرض چاقی هســتند، بیشــترین مبتالیان به دیابت را 

تشکیل می  دهند.
معاون دفتر مدیریت بیماری هــای غیرواگیر وزارت 
بهداشــت درخصوص اقداماتی که وزارت بهداشــت در 
جهت شناسایی و کنترل بیماری دیابت انجام داده است، 
توضیح داد: وزارت بهداشــت از سال 83 برنامه کشوری 
پیشــگیری و کنترل بیماری دیابت نوع2 را با غربالگری 
و بیماریابی آغاز کرده اســت و در ســال 89 نیز برنامه 
شهری کنترل و شناســایی بیماری دیابت به آن افزوده 
شــد. از سال 1393 نیز با شــروع طرح تحول سالمت و 
ادغــام خدمات که در راســتای آن در تمامی پایگاه های 
بهداشــت مراجعه کنندگان از لحاظ عارضه های قلبی و 
عروقی مورد بررسی قرار می گیرند و در کنار آن غربالگری 
بیماری دیابت نیز برای آنها انجام می شوند، بیماران پس 

از شناسائی مراقبت می شوند.
چاقی و خطر افزایش بیماری دیابت

مهدوی با تاکید براینکه چاقی ارتباط زیادی در ابتال 
بــه بیماری دیابت دارد، تصریح کرد: افراد چاق با زندگی 
کم تحرک، بیشتر از ســایر افراد، مستعد ابتال به دیابت 

هستند. چاقی و کم تحرکی بدنی عوامل خطرزایی برای 
دیابــت قندی نوع2 بوده و کاهــش وزن در کوتاه مدت، 
حساسیت به انسولین و ترشح انسولین را بهبود می بخشد.

وی بــا بیان اینکه 85 درصد بیماران مبتال به دیابت 
نوع2 چاق هستند، عنوان کرد: با توجه به اهمیت چاقی 
در ایجاد اختالالت متابولیکی و نقش اسید های چرب آزاد 
خون و چربی احشــائی در مقاومت به انسولین، می توان 
نتیجــه گرفت که ارتباط تنگاتنگــی بین چاقی و دیابت 
نوع2 وجود دارد و بررسی عوامل منجر به چاقی در سنین 
اولیه عمر و سال های ابتدایی نوجوانی نتایج بهتر و دقیق 

تری در درمان افراد بیمار خواهد داشت.
مدیر برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت وزارت 
بهداشــت گفت: عوامل زیادی وجــود دارند که احتمال 
ابتال به دیابت را افزایش می  دهند که سن، نژاد، بارداری، 
اســترس، برخی داروهــا، ژنتیک و ســابقه  خانوادگی، 
کلســترول و چاقی از این عوامل هســتند. در میان این 
عوامــل، چاقی یا اضافه وزن بیــش از بقیه خطر ابتال به 
دیابت نوع2 را افزایش می  دهد. بیش از 90 درصد افرادی 
که از دیابت نوع دو رنج می  برند، مشــکل چاقی یا اضافه 
وزن دارند. با اضافه وزن یا چاقی به بدن فشــار بیشتری 
برای استفاده از انسولین وارد می  شود که نتیجه  این امر 

افزایش خطر دیابت است.
ورزش و تحرک بدنی، موثر در کاهش دیابت

وی درخصــوص نقش ورزش در کاهش روند ابتال به 
بیماری دیابت، اظهارداشــت: بهره گیری از ورزش و رژیم 
غذایی حتی برای افراد ســالم که قصد پیشگیری از ابتال 
به بیماری دیابت را دارند بســیار حائز اهمیت اســت. به 
طوریکــه افراد در معرض خطر بــا انجام تمرینات منظم 
ورزشــی می توانند از بروز دیابت تا حد زیادی جلوگیری 
کننــد. در افراد مبتال به دیابت انجام تمرینات ورزشــی 
کمک زیادی به کنترل وزن، تعادل بهتر قند خون، کاهش 
نیاز به داروها و انسولین، متعادل نگه داشتن چربی خون 

و کاهش ابتال به بیماری های قلبی و عروقی می کند.

وزارت بهداشت هشدار داد

ابتالی11 درصد ایرانیان باالی 25 سال به »دیابت نوع2« 

سرویس شهرستان ها: 
استان  پلیس  ماموران  گذشــته  پنج شنبه  شب  
اصفهان طی 2 عملیات مجزا و همزمان موفق شدند 
14 نفر از ســوداگران مرگ و نیز عامالن به شهادت 
رســاندن افسر شــجاع پلیس مبارزه با مواد مخدر 

اصفهان را دستگیر کنند.
سرتیپ »مهدی معصوم بیگی« فرمانده انتظامی استان 
اصفهان اظهار داشــت: در ادامــه طرح های عملیاتی پلیس 
مبارزه با مواد مخدر با ســوداگران مرگ، شــب پنج شــنبه 

دستگیری عامالن شهادت افسر پلیس اصفهان
چندین طــرح عملیاتی در اســتان اصفهان اجرا شــد که 
متاسفانه ستوان یکم »محمود رفیعی« در درگیری مسلحانه 

با باند سوداگران مرگ، به شهادت رسید.
وی افزود : ستوان یکم »محمود رفیعی« از افسران شجاع 
پلیس مبــارزه با مواد مخدر اصفهان بــود که در راه تامین 

امنیت مردم به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
این مقام ارشــد انتظامی به تشکیل تیم های تخصصی 
پلیس اصفهان برای دســتگیری عامالن به شهادت رساندن 
این مامور پلیس اشاره و بیان کرد: با اجرای طرح گشت های 

کنترلی در کلیه محورهای خروجی شــهر اصفهان، ماموران 
پلیس طی دو عملیات ضربتی و همزمان 5 نفر از عامالن به 

شهادت رساندن مامور پلیس را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: در این 
عملیات یک قبضه ســالح  که به وســیله آن مامور فداکار 
پلیس را به شهادت رســانده بودند و مبالغ زیادی وجه نقد 
حاصل از فروش مواد مخدر و دو دستگاه  خودرو سواری نیز 

از اعضای این باند کشف شد.
ســردار معصوم بیگی در ادامه با اشــاره به دستگیری 9 
نفر از ســوداگران مرگ در طرح مزبور افزود: پلیس اســتان 
با تمرکز ویژه در برخورد با ســوداگران مرگ موفق شــد، از 
ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 21 تن مواد مخدر کشف 
کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 13 تن بوده، 40 

درصد افزایش داشته است.

زمین لرزه ای به بزرگی 4/2 ریشتر ساعت 1۳ و 4۳ دقیقه و 49 ثانیه 
دیروز منطقه الله زار در استان کرمان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین 
به وقوع پیوسته و فاصله این زمین لرزه در 4 کیلومتری الله زار، 23 کیلومتری رابر 

و 28 کیلومتری بزنجان گزارش شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت : زلزله عصر دیروز )جمعه( در 

منطقه الله زار بردسیر هیچگونه خسارت مالی و جانی نداشت .
مجید سعیدی افزود: بالفاصله بعد از وقوع زمین لرزه ستاد بحران در استان و 
مرکز شهرستان بردسیر تشکیل شده و نیروهای ستاد به حال آماده باش درآمدند.

منطقه الله زار بردسیر در 60کیلومتری جنوب غربی کرمان قرار دارد.

زلزله  الله زار کرمان را لرزاند


