
2 کشته در پی تیراندازی 
اهواز – فارس: بخشــدار اسماعیلیه اهواز گفت: شب شنبه در پی درگیری 
طایفه ای و تیراندازی در روستای سطامیه دو نفر کشته و یک نفر زخمی شدند. 
بهمن یوســفی، اظهار کرد: از عصر روز جمعه درگیری طایفه ای در روســتای 
ســطامیه 20 کیلومتری جاده اهواز به خرمشهر رخ داد که این درگیری ادامه 
پیدا کرد و منجر به تیراندازی شــد.وی افزود: در اثر تیراندازی در ســاعت 30 
دقیقه بامداد دونفر کشته شدند و یک نفر زخمی شد که برای ادامه روند درمان 
به بیمارستان منتقل شــد.وی عنوان کرد: همچنین در این درگیری یک باب 
منزل مســکونی به آتش کشیده شــد.وی گفت: علت درگیری بین این افراد 

طایفه ای بود و افرادی که اقدام به تیراندازی کردند متواری شدند.
مزاحمت اینترنتی

اصفهان – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر از 
دستگیری مزاحم اینترنتی که با به دست آوردن عکس ها و فیلم های شخصی 
فردی، قصد اخاذی داشــت خبر داد. سرهنگ علی جعفری نژاد، گفت: در پی 
شکایت خانم خمینی شهری مبنی بر اینکه فرد ناشناسی در صفحه شخصی اش 
در شــبکه اجتماعی تلگرام ورود کرده و با به دست آوردن عکس ها و فیلم های 
شــخصی اش قصد اخاذی از وی را دارد، بررســی موضوع در دستور کار پلیس 
فتای این فرماندهی قرار گرفت.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر افزود: 
مأموران با انجام اقدامات تخصصی پس از شناسایی متهم، با هماهنگی قضایی 
وی را در عملیات پلیسی دستگیر کردند؛ متهم هنگامی که با مستندات پلیس 
روبرو شد به بزه انتسابی اعتراف کرد؛ متهم پس از تشکیل پرونده برای اقدامات 

قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
دستگیری مامور قالبی

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شرق استان تهران از دستگیری یک 
مامور قالبی در شهرستان پاکدشت خبر داد. سرتیپ »عبدالرضا ناظری« گفت: 
در پی مراجعه تعدادی از شــهروندان به مراجع انتظامی  شهرستان پاکدشت 
مبنی بر کالهبرداری و زورگیری از آنان توســط یک فرد ناشــناس، بررســی 
موضوع در دســتور کار ماموران کالنتری 13 خاتون آباد قرار گرفت.وی افزود: 
در اجرای این ماموریت، ماموران انتظامی با بررســی های همه جانبه و اقدامات 
اطالعاتی موفق شدند، متهم را که با جعل عنوان نظامی و با ارائه کارت جعلی 
اقدام به زورگیری و ســرقت وجه نقد و گوشــی تلفن همــراه از مردم می کرد 
را شناســایی کنند.ســردار ناظری، تصریح کرد: پس از هماهنگی های قضائی، 
ماموران در عملیاتی غافلگیرانه متهم را که دارای سابقه سرقت و کالهبرداری 
نیز بوده را در مخفیگاهش دســتگیر کردند .این مقام ارشــد انتظامی تصریح 
کرد: در تحقیقات به عمل آمده متهم به 20 فقره سرقت با پوشش نظامی و با 

همدستی یک نفر دیگر اعتراف کرد.
سبقت مرگبار

کرمان – فارس : فرمانده انتظامی جیرفت گفت: در اثر برخورد یک خودرو 
پژو 405 با پژو پارس در محور جیرفت - ساردوئیه چهار نفر کشته و چهار نفر 
دیگر مجروح شــدند. رضا محمدرضایی، افزود: کارشناسان پلیس با حضور در 
محل حادثه مشاهده کردند یک خودروی سواری پژو 405 به دالیل نامعلومی 
با یک خودرو پژو پارس برخورد کرده که بر اثر این حادثه متاسفانه راننده و سه 
نفر سرنشــین خودرو پژو 405 از جمله مادر و کودک دو ساله خانواده به علت 
شــدت جراحات وارده فوت کرده و همچنین راننده و دو نفر سرنشین خودرو 
پژو پارس به همراه یک نفر سرنشــین خودرو پژو 405 مصدوم که جهت مداوا 
به بیمارســتان اعزام شدند.علت حادثه توسط کارشناسان سبقت غیرمجاز پژو 

پارس تشخیص داده شده است. 
احتکار روغن  نباتی

زاهدان – فارس: رئیس  پلیس آگاهی سیســتان و بلوچســتان از کشــف 
میلیاردی روغن نباتی احتکار شده در بازرسی از یک انبار در شهر زابل خبر داد. 
ابراهیم مالشاهی اظهار کرد: پلیس آگاهی در راستای شناسایی و برخورد 
با محتکران کاال و مجرمان اقتصادی با یک ســری تحقیقات میدانی یک انبار 
کاالهای احتکار شــده را در خیابان شــهید باقری شهر زابل شناسایی کردند.
وی افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرســتان زابل با کنترل نامحسوس محل و 
اطمینان از صحت موضوع پس از هماهنگی قضائی به همراه تیمی از بازرسان 
اداره تعزیــرات و اداره صنعت و معدن وارد عمل شــدند.وی تصریح کرد: تیم 
رسیدگی کننده پرونده در بازرسی از این انبار 20 تن و 890 کیلوگرم به ارزش 

تقریبی یک میلیارد و 400 میلیون ریال کشف کردند.
داروهای غیرمجاز

سرویس شهرستانها: رئیس پلیس آگاهی استان ایالم گفت: ماموران اداره 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهي اســتان پس از چند روز کار اطالعاتی 
موفق شدند، انبار داروی های غیرمجاز را در شهر ایالم کشف کنند.سرهنگ علی 
مهری افزود: : پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از این انبار که محل 
نگهداری و توزیع داروهای غیرمجاز تاریخ مصرف گذشته بود، 231 هزار و 206 
قلم انواع دارو غیرمجاز و تاریخ مصرف گذشــته کشف شد.رئیس  پلیس آگاهی 
اســتان با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه گفت: ارزش ریالی داروهای 
کشف شده توسط کارشناســان یک میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد شده 
است.وی خاطر نشان کرد: متهم با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار 

گرفت و کاالی کشف شده نیز تحویل سازمان دامپزشکی استان شد.
برخورد قطار با عابر پیاده

زنجان – باشــگاه خبرنگاران جوان: فرمانده انتظامی شهرســتان زنجان از 
برخورد قطار مســافربری » تبریز - مشهد« با مرد 49 ساله در روستای دیزج 
آباد زنجان خبر داد. سرهنگ شــیرمحمدی افزود: با حضور ماموران در محل 
سانحه مشخص شد عابر پیاده که قصد عبور از حریم راه آهن را داشته با بدنه 
قطار مســافربری در حال حرکت برخورد و در دم فوت کرده است.وی با اشاره 
به اینکه این سانحه باعث وقفه چند دقیقه ای در حرکت قطار شد، بیان داشت: 
کارشــناس علت این حادثه را ورود غیر مجاز به حریم ریلی راه آهن از ســوی 

عابر پیاده اعالم کرد.
سقوط در رودخانه

رشــت – خبرنگار کیهان: فرمانده نیروی انتظامی آســتانه اشرفیه از غرق 
پیرمردی 68 ساله در رودخانه سفیدرود خبر داد.سرهنگ عیسی روشن قلب، 
گفت: پیرمردی 68 ساله در رودخانه سفیدرود در محدوده دهستان کیسم این 
شهرستان غرق شد.وی افزود : این پیرمرد که برای ماهیگیری به کنار رودخانه 

رفته بود در رودخانه سقوط کرد و به علت آشنا نبودن با فنون شنا غرق شد.
کشف حشیش 

شهرکرد – ایلنا: محموله مواد مخدر حشیش با نشان تجاری ایوانکا ترامپ 
در شهرکرد کشــف شد. فرمانده انتظامی استان چهار محال و بختیاری گفت: 
بزرگترین محموله ماده مخدر حشیش برای نخستین بار با نشان تجاری شرکت 
تولیدی ایوانکا ترامپ در این استان کشف و ضبط شد.سرتیپ غالمزاده افزود: 
این محموله نزدیک به 170 کیلوگرم است که از یک دستگاه خودروی سواری 

کشف شد و دو نفر قاچاقچی هم دستگیر شدند.
قاچاق سوخت

زاهــدان – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان دلگان از توقیف 
یکدســتگاه کامیون حامل ســوخت قاچاق خبر داد.سرهنگ غالمعلی قنبری 
گفت: ماموران یگان تکاوری هنگام کنترل خودروهای عبوری به یکدســتگاه 
 تانکر ســوخت مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.در بازرسی از این کامیون 

15 هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف و ضبط کردند.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

در شهر تاریخی ونیز ایتالیا چراغ قرمز 
وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در شهر 
ونیز که بر روی آب ســاخته شــده است، حتی 
یک چراغ راهنمایــی و رانندگی نیزوجود ندارد، 
به همین دلیل در این شــهر از استرس ناشی از 

ترافیک خودروها و موتورسیکلت ها و ماندن پشت چراغ قرمز نیز خبری نیست. 
نکته جالب این اســت که این شهر زیبا که با سبک و ساختار ویژه خود ساالنه 
میلیون ها گردشــگر را به خود جذب می کند به تدریج درحال غرق شــدن در 

زیر آب است.

شهری 
بدون 

چراغ قرمز

یک فوتبالیست جوان اهل پرو که پس 
از یک مسابقه فوتبال اقدام به خوردن آب 
سرد کرده بود، بر اثر ایست قلبی جانش را 

از دست داد.
 به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، بنا 
به گفته همســر ایــن فوتبالیســت، این حادثه 

هنگامــی رخ داد که »لودویــن فلورز نوله« 
پس از پایان بازی تیمش و بازگشت به خانه 
اقدام به خوردن چند لیوان آب ســرد کرد 
و لحظاتی بعد دچار درد قفســه سینه شد. 
همسر این جوان بالفاصله تصمیم می گیرد 
تا او را به نزدیکترین کلینیک برســاند، اما 
وی در راه کلینیک جان خود را از دست داد.

بنابرگزارش رسانه های محلی همسر این فوتبالیست گفت: پزشک به من گفت 
شوهرت به علت خوردن آب سرد زیاد، در حالی که بدنش هنوز گرم بود دچار 
حمله قلبی شده است. بنا به گفته این پزشک آب سرد با تغییر ضربان قلب این 

ورزشکار موجب رفلکس قلبی - عروقی شده است. 

مرگ 
یک فوتبالیست
 با آب خوردن

اگــر به مزارع آمریکا بروید، شــاید با 
دیدن گاوهایی که حفره هایی روی شــکم 
خود دارند، شگفت زده و وحشت زده شوید.؟

به گزارش تابناک، این حفرات که پیداســت 
توســط کشــاورزان آمریکایی روی بــدن گاوها 
تعبیه شده اســت، چه کارکردی دارند؟ زندگی 

گاوهــا و فرایند تولید 
به  وابسته  آنها،  شــیر 
همزیســتی  زندگــی 
میکروب های  بــا  آنها 
گوارش  دستگاه  داخل 
ایــن  در  آنهاســت. 
همزیستی گاوها انرژی 
مورد نیاز میکروب ها را 

تأمین می کنند و میکروب ها که شامل باکتری ها، پروتوزوآها و قارچ ها می شوند، 
به تخمیر و تجزیه ســلولزی که گاوهــا می خورند کمک می کند.حاال اگر گاوی 
مریض شــود و محتوای میکروبی دســتگاه گوارشــش تغییر پیدا کند چگونه 
 Transfaunation می شــود به این گاو کمک کرد؟در یک روش درمانی موسوم به
محتوای میکروبی معده یک گاو به گاو دیگر منتقل می شــود.برای سهولت این 
فرایند، الزم اســت که گاوهای اهداکننده ای انتخاب شــوند و بشود به سادگی 
معده آنها دســت یافت و درست به همین خاطر اســت که چنین سوراخ ها یا 
فیســتول هایی روی بدن بعضی از گاوها تعبیه می شود.برای درست کردن این 
سوراخ ها، گاوها تحت بیهوشی موضعی، مورد عمل جراحی قرار می گیرند و بعد 
برای اینکه فیستول بسته نشود، از یک تکه پالستیک بادوام و با استحکام موسوم 
به کانوال برای باز نگه داشتن لبه های فیستول استفاده می شود. همچنین با این 
فیســتول ها می توان روی گاوها کار تحقیقاتی انجام داد و فرایند گوارش آنها را 

بررسی کرد و حتی داروها را مستقیم وارد معده آنها کرد.

حفره عجیب
 روی 

بدن گاوها

یــک زن ایرلندی پــس از ۶۱ ســال 
جست وجو، ســرانجام توانست در سن ۸2 

سالگی مادر ۱۰۳ ساله خود را پیدا کند.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از 
اسپوتنیک، »الین ماکن« که اکنون 82 سال دارد 
در یتیم خانه ای در دوبلین، پایتخت ایرلند بزرگ 

شده بود. وی از 19 سالگی شروع به جست وجوی مادرش کرد و سرانجام پس 
از 61 سال توانست مادرش را یک روز قبل از تولد 104 سالگی اش پیدا کند.این 
زن ایرلندی که درحال حاضر سه فرزند دارد، گفت: »حاال فهمیدم که دو برادر 
ناتنی هم دارم. حاال من با پیدا کردن مادرم، خوشبخت ترین زن دنیا هستم.«

پیداکردن 
مادر

 پس از 61 سال

پلیس آلمان از کشف سه جسد در اتاق 
یک هتل در شهر بایرن خبرداد.

پلیس اعالم کرده اســت که در حال تحقیق 
روی پرونده مرگ سه نفری است که اجسادشان 
با جای زخم های ناشی از تیرهای تیرکمان کشف 
شده اســت.به گزارش ایسنا به نقل اسکای نیوز، 
کارکنان هتلی در بایرِن آلمان این جسدها را به همراه دو تیرَکمان کراسبو در 
اتاقی از این هتل پیدا کردند.به گفته پلیس، هر سه قربانی از شهروندان آلمانی 
بوده اند.در حال حاضر مســئوالن رسیدگی به این پرونده در حال تحقیق برای 
تعیین هویت و رابطه میان این سه نفر هستند.رسانه های محلی اعالم کرده اند 
این ســه قربانی روز جمعه این اتاق را برای اقامت ســه روزه در شهر »پاساو« 

ایالت بایرن رزرو کرده بودند.

کشف 
۳ جسد 
در هتل

انفجار تانکر ســوخت در پایتخت نیجر 
جان 7۶ نفر را گرفت.

به گزارش ایرنا، تلویزیون رسمی نیجر گزارش 
داد که 76 نفر در اثر انفجار و آتش سوزی در تانکر 
انتقال ســوخت در نزدیکی فــرودگاه بین المللی 
این کشــور در نیامی پایتخت آن کشــته شدند.
شــاهدان محلــی 
گــزارش دادند که 
این تانکر سوخت بر 
آهن  راه  ریل  روی 
است.  واژگون شده 
درحالــی  انفجــار 
داد کــه مردم  رخ 
درحال جمع کردن 
ســوخت ریخته شده روی زمین بودند.16 اردیبهشت هم دست کم 55 نفر در 

پی انفجار یک تانکر حامل بنزین در نیامی کشته شدند.

انفجار
 تانکر سوخت 

با 76 کشته
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ریال از ســوی رئیس مجمع تشخیص مصلت نظام اشاره 
داشت.

زندانیانی که با مبالغ جمع آوری شــده در این آیین 
معنوی آزاد می شــوند در شمار سرپرستان خانواده بوده و 
بخشــی از بدهی آن ها با آورده محبوسان و بخشی نیز با 
گذشــت شاکیان خصوصی تامین شده است و کمک های 
اهدایــی خیرین هم در این مراســم صــرف مانده بدهی 

محکومان خواهد شد.
حبس 2 هزارو 57۸ نفر در زندان برای مهریه

رئیس سازمان زندان ها در این مراسم گفت: دوهزار و 
578 نفر به دلیل پرداخت نکردن مهریه در زندان هستند 
که از این تعداد 822 نفر با مهریه کمتر از 10 ســکه در 

زندان به سر می برند.
اصغــر جهانگیر اظهار داشــت: در مجموع دو هزار و 

460 میلیــارد تومان نیاز داریــم و 30 درصد از این افراد 
با کمتر از 20 میلیون تومان آزاد می شــوند، 22 درصد با 
20 تا 50 میلیون تومان می توانند از نعمت آزادی بهره مند 
 شــوند و 14 درصد تــا 100 میلیون تومــان کمک نیاز 

دارند.
جهانگیــر با اعالم اینکه  822 نفــر با مهریه زیر 10 
ســکه ، 436 نفر با مهریه 10 تا 20 ســکه ، 268 نفر هم 

به دلیل 20 تا 50 ســکه مهریه در زندان هستند، افزود: 
استان اصفهان با 10 درصد، فارس و تهران نیز با 9 درصد 

بیشترین تعداد زندانیان جرایم غیرعمد را دارند.
وی ادامه داد: در ســال گذشــته براساس طرح عفو 
گسترده زندانیان شــاهد بودیم که حدود 100 هزار نفر 
مشــمول عفو قرار گرفتند؛ 60 هزار نفر از آنان به آغوش 
خانواده بازگشتند و 40 هزار نفر تخفیف مجازات گرفتند .

۱۱۸ زندانی بدهکار مالی آزاد می شوند

کمک ۲ میلیاردی خیران در گلریزان ستاد دیه
خیران شــرکت کننده در سی و دومین جشن 
گلریزان ستاد دیه کشور زمینه آزادی ۱۱۸ زندانی 

بدهکار مالی را فراهم کردند.
آیین گلریزان ستاد دیه عصر یکشنبه با حضور جمع 
کثیری از خیرین و برخی چهره های سیاسی و اجتماعی 
در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و خیران با کمک 
20 میلیارد و 100 میلیون ریالی خود زمینه آزادی 118 

زندانی بدهکار مالی را فراهم کردند.
بیشــترین میزان کمک های واصله در این مراسم به 
کمک چهار میلیارد ریالی رهبر معظم انقالب بازمی گردد 
و در رتبه بعدی کمک 270 میلیون تومانی رئیس جمهور 
قرار دارد. از کمک چهره های دیگر می توان به واریز 500 
میلیون ریالی رئیس دســتگاه قضاء، کمک 300 میلونی 
ریالی رئیس مجلس و اعطای مبلغی معادل 200 میلیون 

معاون بهداشــت وزیر بهداشت با بیان اینکه 2۶ 
هزار مرکز سالمت، خط مقدم اجرای برنامه بسیج ملی 
کنترل فشار خون هستند، گفت: پیش بینی می کنیم 
فشــار خون 2۰ میلیون نفر از افراد باالی ۳۰ ســال 

اندازه گیری شود.
به گزارش وزارت بهداشــت، علیرضا رئیســی در جلسه 
معاونان بهداشــت دانشگاه های علوم پزشکی کشور  از ابالغ 
نسخه ششم دســتور العمل »بسیج ملی کنترل فشار خون « 
به دانشــگاه های علوم پزشکی کشور خبر داد و گفت: رئیس 
ســتاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشــار خون در استان ها، 
رؤسای دانشــگاه ها و معاونان بهداشــت دانشگاه های علوم 

پزشکی دبیر ستاد اجرایی در استان ها هستند.

رئیسی افزود: جایگاه اصلی اجرای کمپین در نظام شبکه 
است. 26 هزار مرکز ســالمت خط مقدم اجرای این برنامه 
هســتند. در کنار آن ایستگاه های سیار و ثابت دیگری برای 
اجرای برنامه خواهیم داشت که بر اساس دستورالعمل باید 

برای اندازه گیری فشار خون افراد آماده باشند.
وی ادامه داد: بر اســاس دستور رئیس جمهور و مکاتبه 
انجام شــده با وزارت کشــور، برنامه ها به پیش می رود و با 
ستاد کل نیروهای مســلح نیز هماهنگ شده که با کمپین 

همکاری کنند.
معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه باید از همه 
ظرفیت های الزم اعم از دانشــجویان پرســتاری، پزشکی و 
بسیج جامعه پزشکی برای اجرای کمپین بهره برد، گفت: 8 

میلیون کارگر در کارخانه ها و کارگاه ها مشغول به کار هستند 
که ظرفیت خوبی برای بهداشــت حرفه ای برای اجرای این 

کمپین فراهم می کند.
رئیسی اظهار داشت: اهداف کلی کمپین، افزایش نسبت 
شناســایی و شروع مراقبت و درمان و افزایش آگاهی جامعه 
درباره این بیماری است و پیش بینی می کنیم فشار خون 20 
میلیون از افراد باالی 30 سال اندازه گیری شود، دو میلیون 
نفر با فشــار خون باال شناسایی و یک میلیون نفر نیز برای 

مراقبت و درمان به مراکز معرفی شوند.
بــه گفته وی، 7 کارگــروه تخصصی در ســتاد وزارت 
بهداشت برای اجرای بســیج ملی کنترل فشار خون ایجاد 

شده و کمپین 27 اردیبهشت رسماً آغاز خواهد شد.

مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات 
پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: هیچ کمبودی در 

زمینه باتری قلب وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، سیدحســین صفوی اظهارداشــت: 
صف انتظــار باتری قلب مانند همیشــه اســت و هیچ 
ارتباطــی به وضعیــت تحریم نــدارد و هــرگاه باتری 
 قلــب بــرای بیمــاری الزم باشــد، صف انتظار شــکل 

می گیرد.
صفوی افزود: در ارتباط با ضربان ســاز و آی سی دی 
قلبی ممکن اســت هنگامی که بیماران توســط بیمه و 
دولت پوشش داده می شوند، مانند همه جای دنیا با توجه 

به اینکه وضعیت بیمار چقدر ضروری اســت، صف انتظار 
شکل بگیرد.

وی تاکید کرد: هیــچ کمبودی در زمینه پیس میکر 
و آی ســی دی وجود ندارد و از اســفندماه سال گذشته 
برنامه ریزی های الزم در این زمینه انجام شــده اســت و 
تعداد قابل توجهی از این تجهیزات در انبار هیئت امنای 

ارزی وجود دارد.
مدیــرکل نظــارت و ارزیابی تجهیــزات و ملزومات 
پزشــکی ســازمان غذا و دارو اظهار داشت: تامین باتری 
قلب در بخش دولتی از طریق درخواســت بیمارستان به 
هیئــت امنای ارزی صورت می گیــرد و با نرخ مصوب و 

رسمی در اختیار آنها قرار می گیرد.
صفوی گفت: ضربان ساز و آی سی دی به اندازه کافی 
داریم؛ با این حال دوباره درخواست تامین آن را داده ایم، 
تامین ارزی آن صورت گرفته و تا پایان ســال دوباره وارد 

کشور می شود.
وی درخصوص قیمت 250 میلیون تومانی اعالم شده 
در برخــی خبرها برای باتری قلب نیز گفت: امکان ندارد 
که ضربان ساز و آی سی دی با این قیمت ها به فروش برسد 
چراکه در بیمارستان دولتی از طریق هیئت امنای ارزی و 
در بیمارستان های خصوصی توسط شرکت های خصوصی 

تامین می شود.

از 27 اردیبهشت آغاز می شود

اندازه گیری »فشار خون« ۲۰ میلیون ایرانی در ۲۶ هزار مرکز سالمت

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی تهران در 
خصوص پیشــنهاد خرید اتوبوس های دســت دوم 
خارجی، گفت: با افزایش شدید قیمت ها، امکان خرید 

اتوبوس نو وجود ندارد.
پیمان سنندجی در ارتباط با واردات اتوبوس های شهری 
دسته دوم  به فارس گفت: از سال 89 تاکنون از سوی دولت 
برای حمل و نقل درون شــهری تهــران اتوبوس اختصاص 

نیافته است.
سنندجی با اعالم اینکه شرکت های اتوبوس ساز داخلی 

نیزحاضر به تولید اتوبوس های درون شهری نیستند، افزود: 
با افزایش شــدید قیمت انواع اتوبوس درون شهری ناشی از 
شرایط اقتصادی و محدودیت های حاکم بر کشور عماًل امکان 
تأمیــن اتوبوس نو از منابع داخلی و خارجی ناممکن شــده 

است .
وی خاطرنشان کرد: اتوبوس های کارکرده در بسیاری از 
کشــورها از لحاظ کیفیت ســاخت، میزان دودزایی و سطح 
اســتاندارد تولیدی به مراتب مناســب تر از تعداد کثیری از 
اتوبوس های بسیار فرسوده و با اتمام عمر کاری حال حاضر 

ناوگان حمل ونقل تهران است. 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اظهارداشت: 
اتوبوســرانی تهــران ضمــن انعــکاس نیازهــا و وضعیت 
فرســودگی حال حاضر اتوبوس های شهر تهران طرح اولیه 
به مراجع ذی صالح، منتظر جمع بندی نهایی در جلســات 

تکمیلی مراجع مربوطه است.
ســنندجی گفت: جزئیات بیشــتر و اینکه اتوبوس های 
دسته دوم از چه کشورهایی وارد شوند هنوز دقیق مشخص 

نیست.

مدیرعامل شرکت واحد خبر داد

خرید اتوبوس های دست دوم خارجی 
به دلیل عدم تأمین از سوی دولت

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعی شهرداری تهران، گفت: از ابتدای ماه رمضان 
تاکنون به طور میانگین هزار و صد نفرشب مددجو به 

گرمخانه ها مراجعه کرده اند.
نجم الدین محمدی درخصوص آخرین اقدامات شهرداری 
تهران در راستای ساماندهی کارتن خواب ها و افراد بی بضاعت 
در ماه رمضان، اظهار داشــت: در سال جدید موضوع اسکان 
و تغذیه کارتن خواب های سطح شهر تهران همچون گذشته 
پیگیری می شــود و ارائه خدمات به این گروه از افراد ادامه 

خواهد داشت.

به گزارش میزان، محمدی بــا بیان اینکه از ابتدای ماه 
رمضان تاکنون به طور میانگین هزار و صد نفرشــب مددجو 
به گرمخانه ها مراجعه کرده اند، افزود: به طور مثال، یکشنبه 
شــب هزار و 144 نفر در گرمخانه ها پذیرش شدند که 112 
نفر از این افراد را زنان تشــکیل می دادند. البته این آمار در 

زمستان به بیش از دو هزار نفرشب افزایش پیدا می کند.
وی، با  اشــاره به راه های کمک رســانی شــهروندان و 
مشــارکت آنها برای حمایت از افراد آسیب دیده، گفت: در 
ایام ماه رمضان شــهروندان می تواننــد کمک های خود را با 

شماره گیری #780* به دست نیازمندان برسانند.

گرمخانه های تهران 
هر شب 1100 نفر مددجو را پذیرش می کنند

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی کرمان از 
معرفی عوامل مرگ سارا السادات فردوس مادر باردار 

کرمانی به نظام پزشکی کرمان خبر داد. 
مرتضی هاشــمیان در گفت و گو با ایرنا با  اشاره به فوت 
سارا زن باردار 31 ساله در 28 اسفند سال گذشته در یکی از 
بیمارستان های کرمان افزود: عوامل دست اندرکار این پرونده 

به دلیل قصور در اقدامات به نظام پزشکی معرفی شدند. 
وی با بیان اینکه تناقضات متعددی در پرونده فوت مادر 
باردار کرمانی وجود دارد تصریح کرد: تذکرهای تخلفات در 

پرونده بیمارستان و عوامل دست اندرکار ثبت شده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه 
عوامــل درگیر در پرونده مرگ مادر بــاردار کرمان در نظام 
پزشکی پاســخگو خواهند بود ، افزود: پزشک معالج، ماماها، 
پرسنل اتاق عمل و مسئول فنی بیمارستان به نظام پزشکی 

می روند.
هاشمیان تاکید کرد: قصور در اقدامات مرتبط با زایمان 
مادر باردار کرمانی آن هم در مرکز استان قابل قبول نیست 

و نمی توان رخداد چنین حادثه ای را پذیرفت. 
وی افزود: مرگ یک زن باردار توجیه پذیر نیست و ادله 

حاکی از قصور در پرونده است.
هاشــمیان افزود: کمیته تخصصی نظام پزشکی قصور 
احتمالی عوامل دست اندرکار در این پرونده را در قسمت های 

مختلف مشخص می کند.
26 اسفند سال گذشته سارا السادت فردوس برای انجام 

زایمان به بیمارستان ارجمند کرمان مراجعه کرد.
سارا به دلیل قصور متعدد که حاال مورد تایید مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان است بعد از خونریزی گسترده 
به بیمارســتان فاطمه الزهرا منتقل شــد و سرانجام ساعت 
هشت صبح 28 اسفند سارا بدون دیدن و در آغوش کشیدن 

دختر ش چشم از جهان فروبست.

عوامل مرگ مادر باردار 
کرمانی به نظام پزشکی 

معرفی شدند

 دادستان عمومی و انقالب زاهدان گفت: فرماندار 
سابق سراوان عصر روز یکشنبه به جرم دریافت رشوه 

دستگیر و بازداشت شد. 
حجت االســالم علی موحدی راد در گفــت وگو با ایرنا 
اظهار داشــت: میزان اخذ رشوه بر اساس گزارش اعالم شده 
فعال سه میلیارد تومان اســت اما احتمال افزایش این مبلغ 

نیز وجود دارد.
بنابر این گزارش، درویش نارویی فرماندار سابق سراوان 
روز پنجشنبه گذشته در مراسمی تودیع و علیرضا شهرکی 

به عنوان سرپرست این فرمانداری معرفی شد.

دادســتان عمومی و انقالب شهرستان نیک شهر 
در جنوب سیستان وبلوچســتان گفت: دونفر عامل 
تیراندازی و قتل یک شــهروند و زخمی کردن یک 
نفر دیگر در شــهر نیک شهر در کمتر از چهار ساعت 

دستگیر شدند. 
محســن گل محمــدی به ایرنــا بیان کرد: بــه دنبال 
تیرانــدازی و قتل و مجروح کــردن دو  نفر در پمپ بنزین 
نیک شهر که ناشی از درگیری طائفه ای بود کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی این شهرستان با اشراف اطالعاتی دو نفر 

متهم عامل این تیراندازی و قتل را دستگیر کردند.
وی افزود: این دو متهم در یکی از روســتاهای نزدیک 
شهر مخفی شــده تا با استفاده از تاریکی شب از شهرستان 
متواری شــوند اما پیش از این اقدام توسط نیروهای تالشگر 

پلیس آگاهی دستگیر و بازداشت شدند. 
گل محمدی افزود: افراد مســلح با استفاده از سالح گرم 

2 متهم تیراندازی نیک شهر دستگیر شدند
به سمت دو نفر از شهروندان تیراندازی کردند که متاسفانه 

بر اثر شدت جراحات وارده یک نفر کشته شد. 
وی بیان کرد: فرد زخمی نیز توســط نیروهای اورژانس 
به بیمارستان محمد رسول اهلل)ص( نیک شهر اعزام که حال  

وی  وخیم گزارش شده است. 
دادستان عمومی و انقالب نیک شهر گفت: بررسی های 
اولیه نشــان می دهد که این تیراندازی به دلیل انتقام گیری 

رخ داده است. 
وی ادامــه داد: عامالن این تیراندازی و قتل شناســایی 
 و دســتورات الزم ] برای دســتگیری آنان صادر شده است.

وی خاطر نشان کرد: در ماجرای قتل 
هفته گذشته در این شهرستان با تالش 
و هوشیاری و اشراف اطالعاتی یگانهای 
انتظامی و امنیتی و اقدامات فنی، قاتل 

در کمتر از 48 ساعت بازداشت شد.

زاهدان- خبرنگارکیهان:
 فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف پرونده جعل اسناد ملکی در شهرستان

» میرجاوه« به ارزش 42 میلیارد ریال خبر داد.
سرتیپ» محمدقنبری« گفت: با دریافت مرجوعه قضائی مبنی بر خرید یک قطعه زمین مسکونی و 

کالهبرداری در شهرستان میرجاوه، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: در بررســی های اولیه در این پرونده متهم هیچ ســرنخی از خود به جا نگذاشته بود که با 
بررسی  های فنی مشخص شد چند نفر بصورت حرفه ای با جعل اسناد ملکی و مدارک واگذاری شهرداری 
اقدام به فروش چندین قطعه از زمین های مســکونی شهرســتان میرجاوه کرده اند. که همه مدارک آن 

ساختگی و جعلی بود.
وی افزود: در نهایت فرد جاعل که با مدارک شناسایی جعلی اقدام به این معامالت کرده بود شناسایی 

و دستگیر شد.
ســردار قنبری گفت: متهم در تحقیقات فنی وارائه مدارک و دالیل کافی به جعل اســناد ملکی با 
همکاری 2 نفر دیگر و فروش 42 قطعه زمین مسکونی در شهرستان میرجاوه به ارزش 42 میلیارد ریال 

به شهروندان اعتراف کرد.
وی بیان داشــت: در ادامه این عملیات همدستان متهم  طی عملیات های مجزا دستگیر که همگی 

صراحتاً به جعل اسناد وکالهبرداری از شهروندان اعتراف کردند.
این مقام ارشــد انتظامی در اســتان سیستان و بلوچستان خاطر نشــان کرد: متهمان با صدور قرار 

مناسب روانه زندان شدند.

کالهبرداری 42 میلیارد ریالی با جعل اسناد ملکی

اصفهان – خبرنگار کیهان: 
رئیس پلیس راه آهن استان اصفهان از دستگیری 
اعضای یک باند سه نفره سرقت ریل قطار و کشف سه 

میلیارد ریال ریل مسروقه از آنان خبر داد. 
سرهنگ منصور نیت خواه اظهار داشت: مأموران پلیس 
راه آهن اســتان اصفهان در پی کسب خبری مبنی بر اینکه 
تعدادی ریل قطار در یکی از خطوط راه آهن اســتان توسط 
عوامل ناشناس مورد سرقت قرار گرفته موضوع را در دستور 

کار خود قرار دادند.
وی افزود: سرانجام اعضای یک باند سه نفره که اقدام به 
برشکاری و سرقت ریل های قطار کرده بودند مورد شناسایی 

قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه سارقان به وسیله یک دستگاه خودروی 
کامیونت در حال تــرک کردن منطقه بودند گفت: مأموران 
بالفاصله به تعقیب خودرو پرداختند؛ سارقان که راه را بر خود 
بسته دیدند خودرو را رها کرده و به سمت کویر گریختند، اما 

با سرعت عمل و اقدام به موقع مأموران دستگیر شدند.
نیت خــواه اضافه کرد: در این عملیات طی بازرســی از 
خودرو مقدار شــش تن ریل قطار کشف شده که ارزش این 
محموله برابر اعالم کارشناســان مربوطه ســه میلیارد ریال 

است.
رئیس  پلیس راه آهن استان اصفهان بیان داشت: در این 
خصوص پرونده تشکیل و متهمان دستگیرشده همراه پرونده 

برای اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سخنگوی ســازمان اورژانس کشورگفت: ساعت 
هفت صبح یکشــنبه در جزیره کیش یک دستگاه 

مینی بوس در حال حرکت به دالیلی واژگون شد.
به گــزارش مهر، مجتبــی خالدی با بیــان اینکه این 
مینی بوس ســرویس مدرسه و حامل تعدادی دانش آموز بود 
افزود: پس از تماس با ســامانه 115 اورژانس کشور و اعالم 
این حادثه بالفاصله ســه دستگاه آمبوالنس به محل حادثه 
اعزام شــدند و به ســرعت عملیات پیش بیمارستانی را آغاز 

کردند.
وی اضافه کرد: پس از انجام بررســی های الزم توســط 
تکنســین های اورژانس مشخص شــد راننده مینی بوس و 
هشــت دانش آموز دچار مصدومیت هایی شــدند که پس از 

انجام اقدامات اولیه به مرکز درمانی منتقل شدند.
سخنگوی ســازمان اورژانس کشور در ادامه نیز با  اشاره 
به حادثه دیگری که طی آن چهار دانش آموز مصدوم شدند 
گفت: حوالی ساعت 12 و 53 دقیقه دیروز )دوشنبه( حادثه 
تصادفی بین دو دستگاه پراید و سمند در شهر بابک کرمان 

اتفاق افتاد.
خالدی بــا بیان اینکه خــودرو پراید چهار سرنشــین 
دانش آموز داشــت ادامه داد: پس از بررسی های اولیه توسط 
تکنسین ها مشخص شد که هر چهار دانش آموز که سرنشین 
خودرو پراید بودند طی این حادثه مصدوم و برای ادامه روند 

درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

فرمانــده انتظامی البرز اعالم کــرد که ماموران 
انتظامی این استان در یک کارگاه بسته بندی غیرمجاز 
مقادیری روغــن خوراکی قاچاق به ارزش 2۰ میلیارد 

ریال کشف و ضبط کردند. 
سرتیپ عباسعلی محمدیان درگفت و گو با ایرنا افزود: در 
پی گزارش دریافتی مبنی بر فعالیت یک کارگاه بسته بندی 
غیرمجاز روغن خوراکی در اســتان البرز موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در بازرســی از محل مورد نظر 50 هزار 
کیلوگرم روغن قاچاق و غیرمجاز به ارزش 20 میلیارد ریال 

کشف شد.
وی گفت: درتحقیقات بیشــتر پلیس مشخص شد که 
مواد اولیه روغن های خوراکی بدون اسناد گمرکی به صورت 
قاچاق وارد کشــور شده که ســه نفر دراین زمینه دستگیر 

شدند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

دستگیری دزدان ریل راه آهن
 در اصفهان

12مصدوم
 در پی وقوع حادثه

 برای سرویس مدرسه در کیش

کشف 20 میلیارد ریال 
روغن خوراکی قاچاق و غیرمجاز 

در البرز

فرماندار سابق سراوان 
دستگیر شد

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی:

کمبود »باتری قلب« نداریم


