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وزی�ر بهداش�ت، درمان و 
آموزش پزش�کی آغاز اجرای 
برنام�ه پزش�ک خان�واده در 

تهران را رسماً اعالم کرد.
طریقت  محمدحس��ن  دکتر 
منفرد در نشس��تی خبری که با 
حضور معاونان سه دانشگاه علوم 
پزش��کی تهران، ش��هید بهشتی 
و ایران و همچنی��ن معاون وزیر 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی و 
نماینده ش��هرداری تهران برگزار 
شد، گفت: پیش از این مقرر بود 
برنامه پزش��ک خانواده از ابتدای 
س��ال در تهران آغاز ش��ود اما تا 
مناب��ع مربوطه تأمین نش��ود به 

صالح نبود طرحی آغاز شود.
وی همچنین گفت: با توجه به 
اینکه الگوی جدید برنامه پزشک 
خانواده در هفت اس��تان دیگر با 
موفقیت اجرا شد و به دنبال ابالغ 
بودجه مشکل اعتباری برنامه نیز 
برطرف شد، پزش��ک خانواده در 

تهران آغاز شد.
وزیر بهداشت درباره چگونگی 
پرداخت به پزشکان در قالب برنامه 
پزش��ک خانواده در تهران، گفت: 
ارائه خدمت پزش��ک خانواده در 
تهران از مرداد ماه آغاز می ش��ود 

و این پزش��کان باید شهریور ماه 
پول خود را دریافت کنند؛ یعنی 
زمان��ی ک��ه مصادف می ش��ود با 
پایان کار دولت دهم براین اساس 
مقرر ش��د در تهران هر پزش��ک 
اولین بیماری که از طریق پرونده 
الکترونیک معرفی کرد، طی 24 
س��اعت پول آن را دریافت کند و 
به عبارت دیگر مبلغ پرداختی به 
پزشکان خانواده در تهران به روز 

است نه به ماه.
وزیر بهداشت افزود: در ستاد 
اجرای��ی برنامه پزش��ک خانواده 
س��ازمان های  ارج��اع،  نظ��ام  و 
بیمه گر، وزارت بهداشت، معاونت 
راهبردی  نظ��ارت  و  برنامه ریزی 
ریاست جمهوری و همچنین در 
استان ها فرمانداران و استانداران 
عضو هس��تند این ستاد، پزشک 
خانواده را هدایت می کند،  بیمه ها 
در این ستاد نقش پرداخت کننده 

و ثبت کننده اطالعات را دارند.
وی گفت: برای برنامه پزشک 
خانواده تهران در س��تاد اجرایی 
تصمیم گرفته ش��د ت��ا اعتبارات 
از طریق س��تاد هزینه شود، چرا 
ک��ه در ح��ال حاض��ر بیمه ها و 
همچنی��ن وزارت بهداش��ت رقم 

قابل مالحظ��ه ای را بدهکارند به 
منظ��ور آنکه در تهران مش��کل 
پرداخ��ت پیدا نکنیم،  مقرر ش��د 
منابع از طریق ستاد اجرایی هزینه 
شود و همچنین پرداخت ها به روز 

انجام شود.
طریقت منفرد همچنین گفت: 
برای برنامه پزش��ک خانواده 10 
درصد فرانشیز در نظر گرفته شده 
است. چرا که تجربه نشان داده هر 
جا که خدمتی به صورت رایگان 
ارائه ش��ود، مراجع��ات غیرضرور 
داشت.طریقت  خواهد  بس��یاری 
منفرد درب��اره اعتب��ارات برنامه 
پزش��ک خانواده و نظ��ام ارجاع 
ب��ه ایس��نا گفت: معم��والً اعتبار 
برنامه پزشک خانواده همان اعتبار 
بیمه هاس��ت، در مجم��وع اعتبار 
اصلی این برنامه اعتبارات بیمه ای  
اس��ت ام��ا از آنج��ا ک��ه در ابتدا 
یکسری هزینه های اضافه دارد این 
اعتبارات بیمه ای نیازمند تقویت 
است.وزیر بهداش��ت از اعتبارات 
2000 میلیارد تومانی برای برنامه 
پزش��ک خانواده کش��ور در سال 
ج��اری خب��ر داد و گف��ت: البته 
اعتبارات مربوط به س��ه ماه اول 
اجرای برنامه پزش��ک خانواده در 

هفت استان جدید، سال گذشته 
تأمین شد و اگر این استان ها بابت 
اج��رای برنامه با کس��ری مواجه 
شوند، از محل اعتبارات جدید به 

آنها کمک خواهد شد.
به گفته طریقت منفرد، اکنون 
400 میلی��ارد توم��ان از اعتب��ار 
2000 میلیاردی مربوط به اجرای 
برنامه پزش��ک خانواده تخصیص 
یافت��ه و مابق��ی این اعتب��ار نیز 
در طول س��ال به ص��ورت ماه به 
م��اه تأمین خواهد ش��د.وی ابراز 
امی��دواری ک��رد که ای��ن اعتبار 
2000 میلی��ارد تومانی در کنار 
منابع بیمه ای بتواند تا پایان سال 
چاله های برنامه پزش��ک خانواده 

را پر کند.
چگونگی ثبت نام

 مردم و پزشکان دربرنامه 
پزشک خانواده تهران

معاون فنی مرکز توسعه شبکه 
وزارت بهداشت چگونگی ثبت نام 
م��ردم و پزش��کان را در برنام��ه 
پزش��ک خانواده ته��ران اعالم و 

تشریح کرد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، دکت��ر 
س��یدرضا مظهری در این زمینه 
گفت: هم اکنون 460 سامانه برنامه 

پزش��ک خانواده به هم پیوس��ته 
در کش��ور فعالند و پرداخت های 
پزشکان خانواده استان های فارس 
و مازندران با استفاده از اطالعات 

این سامانه صورت می گیرد.
وی اف��زود: تاکنون اطالعات 
مربوط به 31 میلیون و 928 هزار 
و 188 نفر از ایرانیان توسط ارائه 
دهندگان خدمات به این سامانه 

وارد شده است.
وی با بیان اینکه فعالیت این 
سامانه از حدود یک سال گذشته 
سرعت بیشتری گرفته است، ادامه 
داد: تاکنون 9 میلیون و 403 هزار 
و 703 نفر، پزش��ک خانواده خود 
را در این سامانه انتخاب کرده اند.

معاون فنی مرکز توسعه شبکه 
وزارت بهداش��ت اولین اقدام پس 
از انتخاب پزشک خانواده را انجام 
ویزیت پایه عن��وان کرد و گفت: 
ویزی��ت پایه یک اق��دام درمانی 
نیس��ت، چرا که تم��ام مردم اعم 
از بیمار و س��الم باید تحت انجام 
ویزی��ت پایه کامل ق��رار گیرند و 
براساس آن شناس��نامه سالمت 

برای افراد پر می شود.
وی با بیان اینکه ویزیت پایه 
در هفت سرفصل باید انجام شود، 

افزود: تاکن��ون ویزیت پایه برای 
500 هزار نفر در کشور انجام شده 
است و طی آن 21 میلیون دیتای 
اطالعاتی مربوط به سالمت افراد 

وارد سامانه شده است.
مظه��ری افزود: تاکنون بیش 
از 54 هزار پزشک عمومی با ارائه 
مدارک و اسناد برای اجرای برنامه 
پزش��ک خانواده در کشور اعالم 
آمادگی کرده اند که 2744 نفر از 

آنها مربوط به شهر تهران است.
وی درب��اره چگونگی ثبت نام 
مردم در برنامه پزش��ک خانواده 
ته��ران،  در  ارج��اع  نظ��ام  و 
گف��ت: مطب ه��ا و مراکز مجری 
پزش��ک خانواده ب��ا نصب تابلو یا 
پارچه نوش��ته بر س��ردر مطب یا 
پای��گاه مجری پزش��ک خانواده، 
 برای ثبت نام از جمعیت مورد نظر 
اعالم آمادگی می کنند. همچنین 
اطالع رس��انی در زمینه اینکه چه 
مراک��زی مش��مول ارائه خدمات 
پزش��ک خان��واده هس��تند را از 
      WWW1590.ir سایت  طریق 
خواهیم داشت. پزشکان عمومی 
نیز می توانند با مراجعه به همین 
س��ایت در برنامه پزشک خانواده 

ثبت نام کنند.

طرح پزشک خانواده در تهران کلید خورد

دبیر شورای مبارزه با مواد 
مخدر اس�تان تهران گفت: در 
قال�ب چهار ط�رح جمع آوری 
معتادان از سطح شهر تهران، 
بالغ بر 1950 معتاد جمع آوری و 
به مراکز درمانی منتقل شدند.

احمد ربی��ع زاده در گفت وگو 
ب��ا فارس اظهار داش��ت: معتادین 
متحج��ر  که دره فرح��زاد، پارک 
ش��هید هرندی، دروازه غار، شوش 
و هاش��م آباد تجمع می کنند و به 
زودی نسبت به جمع آوری و درمان 

آنها اقدام می شود.
وی ادام��ه داد: از 25 اس��فند 
1391 تا به امروز چهار طرح بزرگ 
جمع آوری معتادین در شهر تهران 
را اجرای��ی کردیم که بالغ بر هزار 
و 950 نفر توسط نیروی انتظامی 
جمع آوری شدند که از این تعداد 
1523 نفر برای درمان و نگهداری 
به مکان های مشخص شده ارسال 
ش��دند که پس از درمان ترخیص 

شده اند.
ربیع زاده خاطرنش��ان کرد: از 
1523 نفر معتاد جمع آوری شده 
تاکنون 470 نفر طول درمانش��ان 
طی شده است و در حال ترخیص 

هستند.
وی ی��ادآوری ش��د: یک��ی از 
معض��الت معتادان نگه��داری در 
مراکز تعیین ش��ده است که این 
مراک��ز با مش��کالت عم��ده ای از 
جمله بودجه و نیروی انسانی مواجه 
هس��تند. بنابراین بای��د علی رغم 
شورای مبارزه با مواد مخدر دیگر 
دس��تگاه ها نیز مش��ارکت داشته 

باشند.

جمع آوری
 1950 معتاد
 در تهران

رئیس شورای عالی استان ها 
از سؤال پیچ شدن رئیس هیئت 
نظ�ارت ب�ر انتخابات ش�وراها 
در اج�الس عمومی این ش�ورا 

خبر داد.
مهن��دس مهدی چم��ران در 
حاش��یه برگزاری اجالس عمومی 
شورای عالی استان ها که در محل 
وزارت کشور برگزار شد علت حضور 
رئیس هیئت نظ��ارت بر انتخابات 
شوراها در این اجالس را به خاطر 
سؤاالت فراوان اعضای شورا درباره 

این انتخابات دانست.
وی افزود: در این جلسه سؤاالت 
متعددی از کلیوند شد که در نهایت 
وی نیز پاسخ هایی را در این زمینه 

ارائه کرد.
چمران به جزئیات این سؤاالت 

و پاسخ کلیوند اشاره ای نکرد.
چمران در پاسخ به این پرسش 
که چ��ه زمانی ش��وراهای ش��هر 
و روس��تاها در دوره جدی��د کار 
خودش��ان را آغ��از می کنند گفت: 
براس��اس قانون ش��وراها باید یک 
م��اه پس از اس��تقرار دولت جدید 

فعالیت خود را آغاز کنند که به نظر 
می رس��د دولت جدید از 12 مرداد 
مس��تقر و در نهایت شوراها نیز از 
12 ش��هریور رسما فعالیت خود را 

آغاز خواهند کرد.
ای��ن منتخب م��ردم تهران در 
ش��ورای چه��ارم ته��ران در مورد 
محل تش��کیل شورای شهر تهران 

و محل کار شهردار، گفت: هنوز به 
طور قطع نمی دانم در این مورد در 
حال فکر کردن هستیم که چه کار 
باید بکنیم، البته در محل فعلی با 
کمبود فض��ا، اتاق و امکانات روبرو 

خواهیم بود.
چمران همچنین با بیان اینکه 
شوراها آمادگی همکاری صمیمانه 

ب��ا دولت یازده��م را دارند، گفت: 
البته این انتظار هم است که هیئت 
دولت، بخشداری ها، فرمانداری ها و 
اس��تانداری ها همکاری متقابل را 
داشته باشند، چرا که به رغم همه 
قول هایی که در دولت های گذشته 
داده ش��د، هن��وز ای��ن امر محقق 

نشده است.

سؤال پیچی رئیس  هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در شورای عالی استان ها

توانبخش�ی  امور  مع�اون 
س�ازمان بهزیس�تی کشور از 
اختصاص 20 میلی�ارد تومان 
جه�ت تامین و خری�د لوازم 

توانبخشی خبر داد.
یحیی سخنگویی در گفت وگو 
با فارس در این رابطه گفت: تامین 
تجهیزات توانبخش��ی از س��وی 
س��ازمان بهزیستی برای معلوالن 
یک��ی از برنامه های این س��ازمان 
اس��ت به طوری که سال گذشته 
ح��دود 9 میلی��ارد تومان جهت 
خرید لوازم توانبخشی اختصاص 

داده شده بود.
وی خاطرنش��ان کرد: امسال 
مبل��غ 20 میلیارد توم��ان برای 
خرید لوازم توانبخش��ی از جمله 
عصا، واکر، ویلچر، سمعک و لوازم 
بهداش��تی اختصاص داده ش��ده 
اس��ت که این مبل��غ در فواصل 
مختلف در اختی��ار معلوالن قرار 

خواهد گرفت.
معاون امور توانبخشی سازمان 
بهزیستی کشور افزود: یکی دیگر 
از برنامه های س��ازمان در س��ال 
جاری حمای��ت از مراکز روزانه و 
گس��ترش آن است که در همین 
زمین��ه نیز یارانه های خوبی برای 
کمک ب��ه مراکز روزان��ه در نظر 

گرفته شده است.

تخصیص
 20 میلیارد 
تومان برای 

تامین تجهیزات 
توانبخشی

مدیر کل دفتر آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
از وجود 23 هزار کودک بی سرپرس�ت و بدسرپرس�ت در کشور 

خبر داد.
ولی اهلل نصر دیروز در نشست تخصصی مراکز حمایتی آموزشی کودک 
و خانواده که به صورت پایلوت در پنج استان کشور برگزار می شود، دفتر 
امور آس��یب دیدگان کش��ور را مجری طرح اورژانس اجتماعی در سراسر 
کشور دانست و اظهار کرد: در این طرح خط تلفن 123 معروف به خط 
»کودک آزاری« اس��ت که همه هموطنان می توانند با این شماره تماس 
گرفته و موارد کودک آزاری، همس��رآزاری، سالمندآزاری و خودکشی را 

گزارش دهند.
نصر با اشاره به اینکه مددکاران در این حوزه از دو روش خدمات مشاوره 
تلفنی و اعزام تیم های سیار استفاده می کنند، خاطرنشان کرد: تیم های 
س��یار با استفاده از خودروهای ون به همراه یک مددکار و روانشناس به 
محل مورد نظر مراجعه می کنند که برخی مش��کالت با بررس��ی میدانی 
حل می ش��ود و اگر این بررسی ها با مش��اوره حل نشد، از طریق مراجع 

قضایی قابل پیگیری است.
وی ادامه داد: در حال حاضر 200 خودروی س��یار در طرح اورژانس 
اجتماعی در سراس��ر کشور فعال هستند که از این تعداد، سه خودرو به 
استان چهارمحال و بختیاری اختصاص داده شده است، از ماه آینده نیز 
با اضافه شدن 100 خودرو به این طرح، تعداد خودروهای سیار به 300 

خودرو افزایش می یابد.
نص��ر در خصوص تحویل کودک ب��ه خانواده از طریق مراجع قضایی 

گف��ت: در برخی موارد پس از تحویل گرفتن کودک از خانواده، طفل به 
مراکز نگهداری ارجاع داده می ش��ود و بعد از آموزش خانواده و مناس��ب 

سازی شرایط خانواده، کودک به خانواده بازگشت داده می شود.
وی با اشاره به بحث کودکان خیابانی و ساماندهی این کودکان اظهار 
کرد: کودکان خیابانی دو دس��ته هس��تند که بخشی از آنها ساکن خانه 
هس��تند، اما کار خیابانی انجام می دهند، دس��ته دیگر نیز خیابان محل 
زندگی آنهاس��ت که این کودکان با مش��کالت اجتماعی از قبیل اعتیاد، 

فساد، سوءاستفاده های غیراخالقی، ایدز، هپاتیت درگیر می شوند.
نصر، سیاس��ت دفتر آسیب های اجتماعی بهزیستی را توانمندسازی 
خانواده و کودک دانس��ت و خاطرنشان کرد: سیاست، جداسازی کودک 
از خانواده نیست بلکه هدف، توانمندسازی این کودکان از طریق حمایت 
اجتماعی، وام، مش��اوره، ارجاع به مراکز فنی و حرفه ای، مهارت های پایه 

و قدرت »نه« گفتن است.
وی اظهار کرد: طرح حمایت خانواده در نیم سال دوم امسال در سراسر 

کشور بامشارکت بخش غیردولتی و دولتی اجرا می شود.
نصر با اشاره به ایجاد مراکز حمایت کودک و خانواده و تأمین مراکز 
سرپایی به صورت آزمایشی در پنج استان خاطرنشان کرد: این پنج استان 
شامل چهارمحال وبختیاری، تهران، البرز، همدان و خوزستان است و هرماه 

جلساتی با حضور معاون اجتماعی استان ها تشکیل می شود.
وی ادامه داد: در هر اس��تان، مرکز س��اماندهی ک��ودکان خیابانی از 
قبیل نگهداری شبانه روزی، ارجاع به درون خانواده و سکونتگاه غیرمحلی 

تشکیل شده است.

خط 123 برای گزارش کودک آزاری

مع�اون امور فرهنگ�ی کمیته ام�داد امام خمین�ی)ره( از 
بهره مندی 18 هزار نفر از اردوهای سراس�ری و منطقه ای ویژه 
دانش آم�وزان و حضور 2 هزار جوان تحت حمایت در اردوهای 

10 روزه ویژه ماه مبارک خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد امام 
خمینی)ره(، اکبر میرشکار در مراسم افتتاح سی ویکمین دوره اردوهای 
دانش آموزی این نهاد با اشاره به طرح ساماندهی اوقات فراغت جوانان و 
نوجوانان تحت حمایت این نهاد، گفت: امسال همچون سال های گذشته 
طرح س��اماندهی اوقات فراغت در بحث اردوها و کانونهای فرهنگی و 
تربیتی با بهره مندی از امکانات سایر دستگاه ها و برگزاری مسابقات و 
جشنواره های فرهنگی، قرآنی، هنری و ورزشی به اجرا گذاشته می شود.

وی ش��عار امس��ال اردوهای این نهاد را »مودت، مهربانی،  دیانت، 
بصی��رت، مهارت، خودب��اوری، مقاوم��ت و بالندگی« عن��وان کرد و 
افزود: براس��اس برنامه ریزی های انجام شده 200 هزار نفر از فرزندان 
خانواده های تحت پوشش امداد و برنامه های فرهنگی و تربیتی حضور 

خواهند یافت.
میرش��کار در ادامه به حضور س��ه هزار دانشجو تحت پوشش این 
نهاد در دو اردوگاه مش��هد، هفت هزار خانواده تحت پوشش به همراه 
فرزندانش��ان در هفت اردوگاه در سراسر کش��ور، اردوهای ویژه ایتام، 
بهره مندی 40 هزار دانش آموز از اردوهای یک تا دو روزه، عضویت 
20 هزار جوان و نوجوان در 100 کانون فرهنگی و تربیتی کمیته امداد 
و بهره مندی آنان از برنامه های فرهنگی با هدف اصالح سبک زندگی 
و برپایی 602 کانون فصلی این نهاد با همکاری آموزش و پرورش در 

مناطق دور افتاده و فاقد امکانات آموزشی اشاره کرد.
حضور 70 هزار دانش آموز در اردوگاه ها

سرپرست کمیته امداد امام خمینی)ره( از بهره مندی بیش از 70 
هزار  دانش آموز تحت حمایت از اردوگاه های این نهاد در تابستان امسال 
خبر داد.حس��ین انواری در  این رابطه گفت: امسال 21 اردوگاه برای 
برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان تحت حمایت در نظر گرفته شده 
است و یک اردوگاه نیز از آموزش و پرورش اجاره کرده ایم تا فرزندان 

در برنامه های مشخص شده در این اردوها شرکت کنند.
وی ب��ا بیان اینکه ما تالش می کنیم ت��ا فرزندان در این اردوها از 
مهارتهای فنی و حرفه ای و مهارتهای زندگی بهره مند ش��وند، یادآور 
ش��د: ح��دود 3 هزار کادر مدیریتی و مربی��ان در این اردوها با کمیته 
امداد امام)ره( همکاری دارند و به ارائه مشاوره های فردی و گروهی و 
خانوادگی و برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و برنامه های آموزشی 
در جهت س��رمایه گذاری برای ارائه س��بک زندگی مناسب و تصحیح 

رفتارهای نادرست می پردازند.
وی به برگزاری اردوهای ویژه دختران به همراه مادرانشان نیز اشاره 
کرد و یادآور شد: در این اردوها نقش مشاوره های دینی و روان شناسی 
با بهره مندی از روحانیون و اساتید ورزیده آثار و برکات زیادی در زندگی 
این افراد در جهت استحکام نهاد خانواده و رشد فرزندان در خانواده ای 

سالم به همراه داشته است.
انواری با بیان اینکه پرونده سالمت برای افراد شرکت کننده در اردوها 
تهیه می ش��ود، خاطرنشان کرد: کمیته امداد امام)ره( بعد از برگزاری 
این اردوها با اطالعات به دس��ت آمده از سالمت روحی و جسمی این 

افراد به حل مشکالت آنان می پردازد.

کمیته امداد اعالم کرد
شرکت 2 هزار جوان 

در اردوهای ویژه ماه رمضان

معاون مبارزه با جرایم جنایی 
پلیس آگاهی تهران بزرگ از برمال 
ش�دن راز جنایت یک پرده فروش 
و جنازه تکه تکه ش�ده یک دختر 
جوان با کشف یک تکه کاغذ خونی 

خبر داد.
س��رهنگ آری��ا حاج��ی زاده ب��ا 
اش��اره به جزییات کش��ف این حادثه 
گف��ت: روز 6 فروردین از طریق مرکز 
فوریت های پلیس��ی کش��ف بسته ای 
مشکوک در خیابان مولوی- روبه روی 
بازار پرده فروشان توسط یک رفتگر به 

کالنتری 116 مولوی اعالم شد.
بنابراین گزارش، کارگر شهرداری 
بسته پالستیکی مشکی رنگی را در کنار 
خیابان به آنها نشان داد که توسط نوار 
چسب، کامال بسته بندی و پیچیده شده 
بود؛ بالفاصله ماموران به بررسی بسته 
مورد نظر پرداخته و با باز کردن آن با 
قسمتی از بدن مثله شده متعلق به یک 

زن روبرو شدند.
با حضور تیم بررس��ی صحنه جرم 
اداره ده��م و عوامل تش��خیص هویت 
پلیس آگاهی در محل کش��ف جسد، 
بررس��ی های اولیه نشان داد که جسد 
متعلق به زنی حدودا 20 الی 25 ساله 

و فاقد سر است.
کارگر شهرداری در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: در حال نظافت خیابان 
بودم که متوجه بسته پالستیکی مشکی 

برمال شدن راز جنایت پرده فروش با یک تکه کاغذ خونی
رنگ بزرگی ش��دم که به طور کامل با 
نوارچسب بس��ته بندی و پیچیده شده 
بود؛ قصد جابه جا کردن آن را داش��تم 
که احساس کردم در داخل آن جنازه 

است؛ بالفاصله با 110 تماس گرفتم.
با توجه به کش��ف جسد در داخل 
بسته پالس��تیکی و احتمال رها شدن 
بس��ته مش��ابه دیگر توس��ط قاتل یا 
قاتلی��ن، کارآگاهان ب��ه محل بازیافت 
زباله در منطق��ه 12 تهران مراجعه و 
با هم��کاری عوامل ش��هرداری موفق 
به کشف بس��ته مشکی رنگ مشابهی 
ش��دند که دقیقا همانند بسته اول، با 
نوارچس��ب بسته بندی و پیچیده شده 
بود؛ بسته مش��کی رنگ مورد بررسی 
قرار گرفت و با بررسی محتویات داخل 
آن، کارآگاهان موفق به کش��ف البسه 
خون آل��ود زنانه به هم��راه یک کاغذ 

خون آلود در داخل آن شدند.
ب��ر روی این کاغ��ذ خون آلود دو 
ش��ماره تلفن نوشته ش��ده بود؛ مالک 
خطوط شناسایی و کارآگاهان اطمینان 
پیدا کردند که ه��ر دو خط متعلق به 
محل سکونت و تلفن همراه زن و شوهر 
جوانی اس��ت که روز پیش از کش��ف 
جس��د، با مراجعه به بازار پرده فروشان 
اقدام به خرید پرده و س��فارش دوخت 
آن در یکی از مغازه های پرده فروش��ی 

کرده بودند.
در تحقیق��ات از مال��ک خط��وط 

تلفن، پس از مش��اهده کاغذ خون آلود 
و شناسایی آن به کارآگاهان گفت: به 
همراه همسرم برای خرید پرده به بازار 
پرده فروش��ان رفتیم؛ پ��س از انتخاب 
پرده، از فروش��نده مغازه درخواس��ت 
کردیم تا پس از آماده ش��دن آن، با ما 
تماس بگیرد و به همین بهانه ش��ماره 
تماس  ما را گرفت. فردای آن روز برای 
تحویل گرفت��ن پرده به مغازه مراجعه 
کردیم ام��ا مغازه تعطی��ل بود، حتی 
زمانیکه با تلفن همراه فروشنده مغازه 
تم��اس گرفتیم، تلف��ن همراهش نیز 

خاموش بود.
مالک خطوط تلفن به کارآگاهان 
گفت: همسرم قصد داشت تا به محل 
کارش مراجعه کند؛ به همین علت به 
تنهایی در بازار پرده فروش��ان مشغول 
نگاه کردن به ویترین مغازه ها شدم تا 
سرانجام فروشنده، پس از چند ساعت 
مغ��ازه را ب��از کرد و توانس��تم پرده را 

تحویل بگیرم.

در ش��رایطی که فروش��نده مغازه 
پرده فروشی به نام مصطفی 35 ساله در 
روز 28 خرداد دس��تگیر و جهت انجام 
تحقیقات ب��ه اداره دهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ منتقل شد.
مصطفی در تحقیقات اولیه منکر 
هرگون��ه ارتکاب به قتل ش��د و مدعی 
ب��ود ک��ه در روز 5 فروردین به همراه 
اعضای خانواده اش به شهرستان رفته 
ب��وده و علت تاخیر در محل کارش در 
فردای آن روز نیز به همین علت بوده 
است. اما سرانجام مصطفی که چاره ای 
جز اعتراف نداشت لب به بیان حقیقت 
گش��ود و به ارتکاب جنای��ت اعتراف 
کرد؛ و بالفاصله روانه زندان شد. پلیس 
آگاهی هنوز اشاره ای به علت این قتل 

نکرده است.
عام��ل جنای��ت در اعترافات خود 
تاکید کرد که پس از انجام این جنایت 
جنازه را به داخ��ل حمام برده و برای 
رهای��ی از این مش��کل قربانی را مثله 
کرده و پس از بسته بندی در کیسه های 
مجزا آنها را در خیابان های مختلف رها 

کرده است.
سرهنگ آریا حاجی زاده در ادامه با 
اشاره به کشف سر مقتوله در یک کیسه 
مش��کی مجزا در جوادیه راه آهن گفت 
به گفته قاتل کاغذ خونی حاوی شماره 
تلفن نیز هنگام بسته بندی لباس های 

مقتوله به داخل کیسه افتاده است.

مدیرکل دفتر آب و خاک س�ازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: ایران بعد از کانادا و دو کش�ور اروپایی رکورددار تولید 

پالستیک زیست تخریب پذیر در جهان است.
فرهاد پورس��خا افزود: س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت با کمک 
بخش های خصوصی توانس��ت فرموالسیون تولید این پالستیک ها را 
به دس��ت آورده و با تعیین اس��تاندارد، صنایع وابسته را به تولید آن 

ملزم کند.
وی ادامه داد: طبق ضابطه ای که س��ازمان حفاظت محیط زیست 
تعیین کرده، این صنایع باید طی دو تا س��ه سال خود را برای تولید 

پالستیک های زیست  تخریب پذیر تطبیق دهند.
به گفته پورسخا، فروش��گاه های بزرگ شهروند، میادین تره بار و 
شیر پگاه گیالن در هفته زمین پاک محصوالت خود را با استفاده از 

این تکنولوژی به مردم عرضه کرده اند.
پورس��خا تاکید کرد: یکی از مهمترین معضالت محیط زیستی، 
پس��ماندهای پایدار در طبیعت اس��ت که پالس��تیک ها نیز جزء آنها 
محس��وب می ش��وند؛ به همین دلیل محققان سال ها به دنبال تولید 
محصوالت جدیدی به مدت تجزیه کوتاه بودند تا بتوانند برای وسایلی 
مانند ظروف یکبار مصرف، نایلکس ها و ظروف بسته بندی که مصارف 

کوتاه مدت دارند، از آنان استفاده کنند.

ایران چهارمین کشور تولیدکننده 
پالستیک زیست تخریب پذیر

مدی�ر اجرایی دفت�ر مقابله 
با م�واد مخدر و جرم س�ازمان 
ملل متحد اع�الم کرد: کاهش 
تقاضا برای مواد مخدر در جهان 
چشمگیر نیست و ساالنه حدود 
200 ه�زار نفر در جه�ان براثر 
مص�رف مواد غی�ر قانونی جان 

خود را از دست می دهند.
بناب��ر اع��الم گ��زارش جهانی 
س��ازمان ملل متح��د مصرف مواد 
سنتی همچون هروئین و کوکائین 
در برخی قس��مت های جهان رو به 
کاهش اس��ت،  اما مصرف داروهای 
تجویزی و مواد روانگردان جدید رو 

به فزونی است.
از لح��اظ تولی��د، افغانس��تان 
همچنان جایگاهش را به عنوان زارع 
و تولید کننده اصلی تریاک در جهان 
حفظ کرده است.بعد از افغانستان، 
میانمار دومین تولیدکننده تریاک 
اس��ت.در ضمن تولی��د کوکائین از 
س��ال 2011 تغییر چندانی نکرده 
است، اما مصرفش در ایاالت متحده 
همچنان سیر نزولی دارد در حالی 
که در اروپای مرکزی و غربی ثابت 
مانده اس��ت. این موضوع در مورد 
آمریکای جنوبی هم صدق می کند 
و نش��انه ها حاکی از آن اس��ت که 
کوکائین به بازارهای در حال رشد 
در آس��یا نیز رس��یده است.مصرف 
محرک ه��ای ن��وع آمفتامی��ن هم 
فراگیر است و قرص های متامفتامین 
عمده ترین ش��کل محرک های نوع 
آمفتامین در آسیای شرقی و جنوب 

شرقی است.

مرگ ساالنه 
200 هزار مصرف کننده 

س�نجش مواد مخدر در جهان مرکز  رئی�س 
آموزش  و پرورش با اشاره به 
اعالم نتایج اولیه امتحانات 
نهایی دانش آموزان در هفته 
نتایج  تاکید کرد:  گذش�ته 
قطعی نی�ز در هفته جاری 

اعالم می شود.
عبداالمی��ر عرف��ی، رئیس 
آم��وزش  و  س��نجش  مرک��ز 
پرورش در گفت و گو با فارس در 
خصوص نتایج امتحانات نهایی 
دانش آموزان گفت: نتایج اولیه 
در تمام اس��تان ها اعالم ش��ده 
اس��ت و طبق قانون 15 روز تا 
اعالم نتایج قطعی فرصت است.

وی افزود: ب��ا اعالم نتیجه 
اولیه، دانش آم��وزان می توانند 
در ص��ورت اعتراض ب��ه نمره 
اعالم ش��ده، موارد خ��ود را به 
مدیر مدرسه اعالم کنند تا پس 
از ثبت اعتراضات، برگه امتحانی 
دانش آموزان معترض، تصحیح 

مجدد شود.
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  عرف��ی 
مل  ش��ا تنه��ا  معترضی��ن 
دانش آموزان تجدیدی نیستند، 
گفت: برخ��ی دانش آموزان که 
معتقدن��د می توانس��تند نمره 
باالتری کس��ب کنند، ممکن 
است به نمره اعالم شده اعتراض 

داشته باشند.
س��نجش  مرک��ز  رئی��س 
آموزش  و پرورش با بیان اینکه 
در ح��ال حاض��ر دانش آموزان 
از نتای��ج امتحانات خود مطلع 
هستند، گفت: برنامه امتحانی 
ش��هریورماه نیز تا شنبه اعالم 

خواهد شد.

معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از عمل نکردن 
وزارت نیرو به وظایف خود در رابطه با ورود فاضالب های خانگی 

به دریای خلیج فارس و آلودگی ناشی از آن خبر داد.
عبدالرض��ا کرباس��ی در گفت وگو با پانا اظهار ک��رد: جلوگیری از 
تخلیه فاضال ب های خانگی به خلیج فارس بر عهده وزارت نیرو است و 
این وزارتخانه بایس��ت با توجه به میزان رشد جمعیتی در بندرعباس 
تصفیه خانه ها را گسترش دهد که در عمل چنین کاری انجام نشده است.

معاون دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست ادامه داد: همچنین 
با توجه به رشد جمعیتی در این منطقه عالوه بر آن شهرک هایی نیز 
در اطراف منطقه شکل گرفته که تعداد  آن ها اندک نیست و جمعیت 
زیادی در آن س��اکن هس��تند ک��ه این امر موجب می ش��ود آلودگی 
فاضالب های خانگی و س��رریز شدن آن به دریای خلیج فارس افزایش 
یابد که متاس��فانه وزارت نیرو هیچ کاری را برای فاضالب خانگی این 

جمعیت انجام نداده است.
وی تصریح کرد: عدم مدیریت فاضالب های خانگی خطری جدی 

بر سالمت منابع دریایی کشور است.
کرباسی با اعالم اینکه وزارت نیرو برای ایجاد تصفیه خانه در شهرهای 
حاشیه خلیج فارس و دریای عمان کوتاهی کرده است، گفت: سدسازی 
توسط این وزارتخانه بر روی رودخانه های منتهی به خلیج فارس باعث 
کاهش گل والی آب و ش��کل گیری پدیده کشند قرمز در خلیج فارس 

شده است.
وی ادامه داد: گل  و الی در جذب نیترات و فس��فات فاضالب در 

خلیج فارس نقش موثری دارد.
 به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست 

وزارت نیرو مسئول ایجاد کشند قرمز در خلیج فارس است.
وی با بیان اینکه در خلیج فارس آلودگی نفتی و فاضالب های انسانی 
و صنعتی داریم، گفت: به دلیل حضور آبسنگ های مرجانی آالیندگی 
خلیج فارس در حد اس��تاندارد است.به گفته کرباسی مرجان ها قدرت 

خود پاالیی عظیمی به خلیج فارس و دریای عمان بخشیده است.

عرفی:
 دانش آموزان

 برای دریافت نتایج قطعی 
امتحانات نهایی

 تا هفته آینده منتظر باشند

قصور وزارت نیرو در ورود 
فاضالب های خانگی به خلیج فارس

353 مهاجر اهل اریتره در زندان 
» س�هارونیم« در جن�وب س�رزمین های 

اشغالی در اعتصاب غذا به سر می برند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه 
خبری ش��بکه العالم، درخواست این مهاجران 

اعتصاب 
غذای 
صدها 

آفریقایی 
در اسرائیل

گفت وگو با نماینده ای از دولت رژیم صهیونیس��تی است. اعتصاب از 
روز شنبه گذشته شروع شد و در پی به نتیجه نرسیدن درخواست های 

اعتصاب کنندگان صدها تن به این اعتصاب غذا پیوستند.
به گزارش عفو بین الملل، مراکز بازداشت و نگهداری پناهجویان در 
اسرائیل از بدترین مکان های مشابه در منطقه است و حتی پناهجویان 

به تلفن دسترسی ندارند.
در دهه گذش��ته بیش از 55 هزار مهاجر آفریقایی از س��ودان و 
اریتره به س��رزمین های اش��غالی مهاجرت کرده اند. بیشتر این افراد 
به کار نظافت در هتل ها و رس��توران ها مش��غول هستند و در مناطق 
حاشیه ای تل آویو زندگی می کنند در حالی که درخواست پناهندگی 

آنها به جایی نرسیده است.
از سال گذشته و پس از هجوم آوارگان از مرز مصر به سرزمین های 
اش��غالی، اس��رائیل حدود دو هزار تن از مهاجران را بدون محاکمه به 
بازداش��تگاه »س��هارونیم«  در صحرای نقب در جنوب سرزمین های 

اشغالی انتقال داد. 
تاکنون س��ه ت��ن از اعتصاب کنندگان به دلیل وخامت ش��رایط 

جسمانی به بیمارستان منتقل شده اند.
بس��یاری از فعاالن حقوق بشری سیاس��ت های اسرائیل در برابر 

مهاجران آفریقایی را غیرانسانی می دانند.

مادربزرگی در مکزیک در صد سالگی از 
دوره تحصیلی ابتدایی فارغ التحصیل شد.

به گ��زارش واحد مرک��زی خب��ر، »مانوئال 
هرناندز« توانست در این سن  تحصیالت خود را 

در دوره ابتدایی با موفقیت به پایان برد.

فارغ التحصیلی 
مادربزرگ
 100 ساله!

وی در ژوئن 1913 یک سال قبل از شروع جنگ جهانی اول در 
ایالت اوآکساکا در جنوب مکزیک متولد شده است.

وی در آن زم��ان به علت فقر ش��دید خانواده اش و کمک به آنها 
تحصیل خود را ناتمام گذاشت.

وی گف��ت: من که با کمک یکی از عموهایم در مدرس��ه ثبت نام 
و تحصیل خود را ش��روع کرده بودم به علت فقر خانواده ام مدرسه را 

ترک کردم و دیگر هرگز نتوانستم سر کالس بازگردم.
وی اف��زود: ناچ��ار بودم در کارهای خان��ه و نظافت منزل و حتی 
مراقبت از مواد غذایی در برابر حشرات مزاحم به خانواده ام کمک کنم.

»هرناندز«  در 99 سالگی تحصیل در دوره ابتدایی را بعد از سالیان 
متمادی شروع کرد و بعد از یکسال توانست مدرک پایان تحصیل خود 

را دریافت کند.
ای��ن مادرب��زرگ مکزیکی قصد دارد به تحصی��ل خود در مرحله 

راهنمایی ادامه دهد.
مقامات دولتی مکزیک اعالم کردند، بیش از نیمی از افراد باالی 15 
سال در ایالت »اوآکساکا« تحصیالت ابتدایی خود را به پایان نرسانده اند.

به دنب�ال م�وج جدید مس�مومیت در 
م�دارس افغانس�تان، 60 دانش آم�وز ی�ک 
مدرسه در شرق این کشور روانه بیمارستان 

شدند.
در این حادثه که در مدرسه دخترانه »سمین 

موج جدید 
مسمومیت 
در مدارس 

افغانستان

اکب��ری« واقع در اس��تان »پکتی��ا« در غرب افغانس��تان رخ داد، 60 
دانش آموز دختر روانه بیمارستان شدند.

روح اهلل س��مون، سخنگوی دولت محلی، گفت: در این حادثه 60 
نفر دچار مسمومیت شدند که 20 تن از آنان پس از دریافت نخستین 

کمک های درمانی بهبود یافتند.
وی افزود: این دختران به علت نوشیدن آب از محلی در نزدیکی 
مدرسه که بوی گاز در آنجا به مشام می رسید، دچار مسمومیت شدند.

به گزارش ایس��نا  به نقل از پایگاه اینترنتی گلوبال پست، فرمانده 
پلیس استان »پکتیا« احتمال مسموم بودن آب را رد کرده و اسپری 
ک��ردن ماده ای در کالس توس��ط یکی از دانش آم��وزان را دلیل این 

حادثه عنوان می کند.
در ماه می  گذشته نیز در حادثه ای مشابه 80 دانش آموز دختر در 
مدرس��ه ای واقع در استان فاریاب دچار مسمومیت شدند. بسیاری از 
تحلیلگران این حوادث را با گروه طالبان مرتبط می دانند اما سخنگوی 

این گروه دست داشتن در این حوادث را تکذیب می کند.

پلی�س نیجریه اعالم ک�رد مردان 
مسلحی  از نیجر به ساکنان سه روستا  
از طایفه »ت�اروک«  در ایالت »پالتو« 
حمله کردند و پس از کشتار آنها بیش 

از 100 خانه را به آتش کشیدند. 

قتل عام 
روستاییان 
در نیجریه

برخی شاهدان 
کردند  اعالم  نیز 
زی��ادی  ش��مار 
افراد  و  ک��ودک 
میان  سالخورده 
قربانیان به چشم 
می خورند.هنوز 

آمار دقیق تلفات این حمله مش��خص نیس��ت و جمع آوری 
اجساد قربانیان ادامه دارد. 

برخی شاهدان گفتند مهاجمان با موتورسیکلت، افرادی 
را که قصد فرار داش��تند دنبال کردند و آنها را بی رحمانه به 

قتل رساندند.


