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هواشناسی:

آلودگیهوایکالنشهرها
تاهفتهآیندهادامهدارد

س�ازمان هواشناسی اعالم 
کرد: هفته آینده شاهد کاهش 
ش�دید دما در ش�مال ش�رق 

کشور هستیم.
بناب��ر این گزارش آلودگی هوا 
ادام��ه دار بوده و در بیش��تر نقاط 
کشور ش��اهد افزایش آلودگی هوا 

خواهیم بود.
همچنین موضوع آلودگی هوا 
نیز ادامه دار بوده و در بیشتر نقاط 
کشور ش��اهد افزایش آلودگی هوا 

هستیم.
بناب��ر ای��ن گزارش س��ازمان 
هواشناس��ی ب��ا بیان ای��ن که در 
هفته آین��ده کاهش ش��دید دما 
برای شمال شرق کشور پیش بینی 
می شود و با وجود تعطیالت زائران 
بدانند که در هفته آینده س��رمای 
شدید در مشهد مقدس وجود دارد 

و این امر محسوس است.
در ضم��ن با اعتم��اد به تداوم 
پیش یابی  نقش��ه های  الگوه��ای 
سامانه بارش��ی از غروب دوشنبه 
وارد کش��ور شده و برای تهران در 
سه شنبه بارش باران نیز پیش بینی 

می شود.
افزایش 15 درصدی مراجعات 

بیماران قلبی به بیمارستان
رئی��س اورژانس بیمارس��تان 
قلب ش��هید رجایی گفت: روزانه 
150 تا 200 بیمار اورژانس قلبی 
به ما مراجعه می کنند اما در مواقع 
تش��دید آلودگی هوا آمار ایس��ت 

قلبی افزایش محسوسی دارد.
مجید کی��اور در م��ورد تاثیر 
آلودگی هوا ب��ا مراجعات بیماران 
قلب��ی ب��ه اورژانس بیمارس��تان 

خاطرنشان کرد: روزانه بین 150 
تا 200 بیمار قلبی به اورژانس این 
بیمارستان مراجعه می کنند که در 
مواقع تشدید آلودگی این رقم 10 

تا 15 درصد افزایش می یابد.
وی به ف��ارس گف��ت: اما آن 
چیزی که مش��هود اس��ت، زمانی 
ک��ه ذرات ریز آلوده در هوا از 2/5 

میکرون ریزتر می شود، با ورود به 
جریان خون در افرادی که بیماری 
زمینه ای قلبی مانند گرفتگی عروق 
دارند، بیماری تشدید می شود. به 
عن��وان مثال فردی که 75 درصد 
تنگی عروق داشته و با دارو تا حدی 
وضعیت او کنترل شده، با تشدید 
آلودگ��ی هوا تنگی ع��روق به 90 
درصد رس��یده و فرد با درد شدید 
قفسه س��ینه به اورژانس مراجعه 
می کند که حتی ممکن است این 

گرفتگی بعد از مدتی برطرف شود، 
اما مهم این اس��ت ک��ه در مواقع 
آلودگی شدید هوا خاصیت اتساعی 

رگ ها از بین می رود.
رئی��س اورژانس بیمارس��تان 
قلب شهید رجایی گفت: در مواقع 
آلودگی هوا ش��اهد بیش��ترین بار 
مراجع��ات بیماران ایس��ت قلبی، 

عفونت های ریوی، تشدید نارسایی 
قلبی و آسم هستیم.

پلمب 4 واحد آالینده هوا 
در تهران

رئیس اداره حفاظت از محیط 
زیس��ت ش��هر تهران از پلمب 4 
واحد آالینده هوا برای جلوگیری 

از تشدید آلودگی هوا خبر داد.
حمید راحتی گفت: با توجه به 
ایجاد پدیده وارونگی هوا و نظر به 
ناپایداری جوی در چند روز اخیر 

و ب��ه تبع آن ش��رایط اضطرار و با 
توجه به تش��کیل کمیته اضطرار 
آلودگی هوا و مصوبات آن کمیته 
مبنی بر توقف فعالیت های صنعتی 
دارای پتانسیل بالقوه آلودگی هوا، 
اداره حفاظت محیط زیست شهر 
تهران در عملیات گش��ت و پایش 
زیست محیطی 4 واحد آالینده را 

شناسایی و پلمب کرد.
وی افزود: این 4 واحد آالینده 
که شامل 2 واحد نساجی و 2 واحد 
شن و ماسه بودند به دلیل آلودگی 
شدید زیست محیطی پلمب شدند.

آلودگی هوا مدارس تبریز 
ارومیه و اراک را تعطیل کرد

سرویس شهرستانها-
آلودگ��ی هوا باع��ث تعطیلی 
م��دارس ابتدای��ی تبری��ز، ارومیه 
و اراک و ف��رودگاه تبری��ز در روز 

چهارشنبه شد.
به گ��زارش خبرنگار کیهان از 
تبریز به دلیل س��رمای شدید هوا 
و وارونگ��ی و کاهش دید مدارس 
ابتدایی و فرودگاه بین المللی تبریز 

تعطیل شد.
بر اس��اس این گ��زارش بنا به 
تصمی��م کمیته مدیری��ت بحران 
آذربایجان ش��رقی مراک��ز اداری 
و دانش��گاههای تبری��ز نیز با یک 
س��اعت تاخیر فعالیت های خود را 

آغاز کردند.
مدی��رکل  رس��تمی  عل��ی 
از  آذربایجان شرقی  فرودگاه های 
کاه��ش دید ک��ه موجب تاخیر و 
زمینگیر شدن پروازها در فرودگاه 
بین الملل��ی تبریز ش��د،خبر داد 
و گف��ت: کاه��ش دی��د موج��ب 
تاخیر و لغو پروازه��ا در فرودگاه 
بین المللی تبریز شد،همچنین به 
گزارش ایرنا مسئول روابط عمومی 
آموزش و پرورش آذربایجان غربی 
گفت: کلی��ه م��دارس ابتدایی و 
ارومی��ه  ش��هر  پیش دبس��تانی 
چهارش��نبه به دلیل آلودگی هوا 
تعطیل شد. شهروز الهوردی افزود: 
تعطیل��ی م��دارس ابتدایی داخل 
ش��هر ارومیه بر اس��اس تصمیم 
ستاد مدیریت بحران ارومیه انجام 
گرفته و مدارس روستایی ارومیه 

را شامل نمی شد.
به گ��زارش خبرن��گار کیهان 
از اراک ای��ن ش��هر ب��ا آالیندگی 
شدید هوا در شرایط اضطرار قرار 
گرفت، و به همین علت مدارس و 
دانشگاه های اراک روز چهارشنبه 

تعطیل شدند.

مسئول برگزاری چهاردهمین سمینار ملی و اولین 
س�مینار بین المللی فیزیوتراپی در مراس�م افتتاحیه 
این س�مینار گفت: ش�رکت های غربی یکبار از فروش 
سالح های شیمیایی سود می برند و بار دیگر از فروش 
دارو و خدم�ات درمانی به مصدومان ش�یمیایی بهره 

می برند.
نورالدین کریمی افزود: از آنجا که خدمات توانبخشی در 
ابعاد و الیه های اجتماعی و فرهنگی و با آثار ذهنی - روانی 
و عاطفی تحقق می یابد ابزاری بس��یار قدرتمند برای آرمان 

انسانی محسوب می شود.
وی به نقش شرکت های غربی که یک بار است از فروش 
سالح های شیمیایی س��ود می برند و بار دیگر از فروش دارو 
و خدمات درمانی به مصدومان شیمیایی بهره می برند اشاره 
کرد و گفت: باید تخریب، عقب ماندگی و تعمیق نیاز به غرب 

را به سودش��ان افزود چرا نباید بی ثباتی و جنگ در منطقه 
دامن زده نشود.

مسئول برگزاری چهاردهمین سمینار ملی و اولین سمینار 
بین المللی فیزیوتراپی تصریح کرد: مسئولیت دانشمندان مومن 
و آگاه منطقه حرکتی فوری برای رفع نیازهای توانبخشی این 

مردمان است.
کریمی افزود: دیگر نباید پای قطع شده برادر مسلمانی در 
عراق و افغانستان که با مین های تولید و کاشت برق مجروح 

است عامل وابستگی آنها و سودجویان باشد.
انوش��یروان محسنی، مدیرعامل س��ازمان بیمه سالمت 
ایرانیان نیز در ادامه همایش گفت: س��ال گذش��ته 50 هزار 
میلیارد بار مالی نظام سالمت بود که بیش از 65 درصد این 
هزینه ه��ا را مردم تقبل می کردن��د و دولت 35 درصد آن را 

پرداخت می کند.

وی به تغییر نام سازمان بیمه خدمات درمانی به سازمان 
بیمه سالمت اشاره داشت و تصریح کرد: ما از درمان نگری به 
سالمت نگری رفته ایم و می خواهیم در پیشگیری و بازتوانی و 
جلوگیری از هزینه هایی که به نظام سالمت تحمیل می شود، 

مداخله کنیم.
محس��نی تاکید کرد: تا عادالنه ترین مش��ارکت مالی در 
نظام سالمت این است که ما از جیب مردم بیشتر داریم که 
خوش��بختانه با رویکرد دولت جدید بیشترین رشد اعتبارات 
مالی به بیمه س��المت تعلق گرفته و 65 درصد اعتبارات به 

سالمت تعلق گرفته است.
وی ادامه داد: ما باید تعیین کنیم که خدمات را چه کسانی 
می خواهند دریافت  کنند، سالمندان، روستاییان، کودکان و 
قش��ر آسیب پذیر و تعیین کنیم که مکانیزم پرداخت چگونه 

باشد و فرهنگ استفاده از فیزیوتراپی را نهادینه کنیم.

در سمینار بین المللی فیزیوتراپی مطرح شد

غربی ها با سالح هایشان معلول می کنند، بعد دارو و تجهیزات پزشکی می فروشند

9:00 – خانه مهر )مباحث خانوادگي ؛ زنده(، 10:00 - اخبار حوزه و 
دانشگاه، 10:10 - پرسمان اعتقادي )پاسخگویي به سؤاالت اعتقادي ؛ 
تکرار(، 11:00 – اخبار معارفي )انعکاس آخرین اخبار معارفي ایران(، 
11:15 - زمزم احکام ) پاس��خگویي به س��ؤاالت شرعي(، 11:45 - تا 
آس��مان )ویژه اذان ظهر(، 12:30 – کلیدهاي زندگي )صبر در برابر 
مصیبت ه��ا و باله��ا(، 12:40 - آیه ها و نکته ها )خانواده از نگاه قرآن 
کریم ؛ تکراردوم(، 13:00 – بر بال سخن )عوامل تنهایي اولیاي خدا 
در کالم حجت االسالم عالي ؛تکرار(، 13:40 – چراغ مطالعه )معرفي 
کتب معارفي(، 13:50 - پیام والیت )برگزیده س��خنان مقام معظم 
رهبري(، 14:00 – خبرسراسري ، 14:45 – فقه پویا )پیوند اعضاي 
قطع شده بعد از قصاص و اجراي حد( ، 15:30 - طلوع دانش )بررسي 
تاریخ علم(، 16:00 - پرسمان قرآني )پاسخ به سواالت قرآني ؛ زنده (، 
17:00 – برآستان بندگي )ویژه اذان مغرب(، 17:45 - جرعه )شرح و 
تفسیر احادیث کتاب شریف اصول کافی(، 18:00 – رازسرنوشت )شرح 
حال اصحاب نیک و بد امام حس��ن مجتبي ع(، 18:30 - باغ تماش��ا 
)نمایش(، 19:00- خبر جهان اسالم )رویدادهاي خبري جهان اسالم(  
19:15 – م��کارم خوبان  آی��ت اهلل تهراني )دروس و مباحث اخالقي؛ 
تکرار(، 19:45 - منش��ور امیر )شرح و تفسیر نامه های نهج البالغه(، 
20:05 – دانشجو )عوامل و شرایطي که به جایگاه علمي و تحصیل 
دانشجو آسیب وارد می کند(، 20:50 – اندیشه هاي ماندگار )برگزیده 
س��خنان بزرگان و شهداي انقالب اسالمی(، 21:00 - اخبار معارفي 
)انعکاس آخرین اخبار معارفي ایران و جهان(، 21:15 - محراب دل 
)پخش زنده دعای کمیل از حرم مطهر حضرت معصومه س(، 22:15 
– س��خن عشق )پخش س��خنراني از حرم مطهر امام رضا و حضرت 
معصومه ع(، 22:55 – درحریم عصمت )زیارت امام حسین )ع( درشب 
اربعین(، 23:15- شبس��تان )جنگ ش��بانه معارفي(، 24:00 – خبر 
سراس��ري، 00:45 – خلوت انس )دع��ا و مناجات(، 1:15 - دیدگاه 
)پخش همایش ها و جلس��ات سیاسي(، 2:00 – باغ تماشا )نمایش ؛ 
تکرار(، 2:30 – مکارم خوبان  آیت اهلل تهرانی )دروس و مباحث اخالقي؛ 
تکرار دوم (، 3:00 – طلوع دانش )تاریخ تحول و نقش متقابل علوم و 
فرهنگ و تمدن ؛ تکرار(، 3:30 – منشور امیر )شرح و تفسیر نامه های 
نهج البالغه؛ تکرار(، 3:50 - زمزم احکام )پاسخگویي به سؤاالت شرعي؛ 
 تک��رار(، 4:20 – کلیده��اي زندگي )صبر در برابر مصیبت ها و بالها ؛ 
تکرار(، 4:30 - نشان صبح )مباحث تخصصي مهدویت(، 5:00 – جرعه 
)شرح و تفسیر احادیث کتاب شریف اصول کافی؛تکرار(، 5:10 - صبح 
نیاز )ویژه اذان صبح(، 6:00 – مکارم خوبان مختلف )دروس و مباحث 
اخالقي(، 6:25- برگي از تاریخ )بیان رویدادهای تاریخی(، 6:40 - شرح 
اش��تیاق )پخش زنده دعاي ندبه از حرم مطهر حضرت معصومه )س(، 
8:00 – خبر سراس��ري، 8:30 – تا جمع��ه ظهور )ویژه برنامه امام 

زمان عج؛ زنده(

توقیف محموله قاچاق
سرویس شهرستان ها : به گزارش پایگاه خبری پلیس، جانشین 
فرمانده انتظامی اس��تان مرکزی گفت: در پی کس��ب خبری مبنی 
ب��ر جابجایی محموله کاالی قاچ��اق از »دلیجان« تحقیقات  برای 

شناسایی محموله مذکور آغاز شد.
س��رهنگ »کاکاوند« افزود: محموله قاچاق در محور »اصفهان 
- تهران« شناس��ایی و متوقف و پس از بازرس��ی از کامیون توقیفی 
375 کیس��ه برنج خارجی 40 کیلوگرمی کش��ف و یک نفر در این 

ارتباط دستگیر شد.
برخورد با قاچاق درختچه تاغ

س��منان - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرس��تان آرادان 
گفت: ماموران پلیس این استان یک محموله قاچاق از درختچه های 

تاغ به ارزش یک صد میلیون ریال را کشف کردند.
س��رهنگ حسین عباسی افزود: 2 نفر در این ارتباط دستگیر و 

پس از تکمیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.
گفتنی اس��ت درخت تاغ از اهمیت بسزایی در تثبیت شن های 

روان در مناطق کویری کشور برخوردار است.
آتش سوزی منجر به فوت

س��رویس شهرس��تان ها: در اثر حادثه  آتش س��وزی در یک 
دس��تگاه خودروی خاور در شهرس��تان تبریز راننده 64 س��اله 
خودرو دچار سوختگی شد و به دلیل شدت جراحات جان خود 

را از دست داد.
این حادثه س��اعت 5 بامداد روز دوشنبه در ورودی اول میدان 

تره بار، نزدیکی مدرسه انصار الحسین تبریز روی داد.
واژگونی خودرو

اراک - خبرنگار کیهان: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری 
ال90 که در محور خمین - دلیجان استان مرکزی اتفاق افتاد یکی 
از سرنشینان خودرو پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. راننده 

و دیگر سرنشین خودرو نیز مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
تصادف خونین خودرو

اصفه��ان - خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه انتظامی اس��تان 
اصفهان اظهار داش��ت: عصر روز سه شنبه هفته جاری یک دستگاه 
سواری پراید با دو نفر سرنشین در محور کاشان - اردهال در حرکت 
بود که با یک دستگاه خودروی پژو 206 برخورد و منجر به حادثه شد.

س��رهنگ رضا رضایی افزود: در اثر وقوع این سانحه یک نفر از 
سرنش��ینان خودروی پراید در محل حادثه فوت کرد و 2 نفر دیگر 

پس از انتقال به بیمارستان فوت کردند.
سانحه رانندگی در محور اهواز - شوش

اه��واز - خبرنگار کیهان: مدیر حوادث و فوریت های پزش��کی 
خوزس��تان گفت: در اثر واژگونی یک دستگاه خودروی وانت پیکان 

در شهرستان اهواز 9 نفر به شدت مجروح شدند.
سیداسداهلل موسوی افزود: این حادثه عصر روز سه شنبه در 
45 کیلومتری محور اهواز - شوش روی داد و مجروحان حادثه 
توسط 3 دستگاه آمبوالنس به بیمارستان گلستان اهواز انتقال 

داده شدند.
علت حادثه واژگونی خودرو ناشی از عدم کنترل راننده خودرو 

اعالم شد.
کشف نیم تن مواد مخدر

کرمان - ایرنا: فرمانده انتظامی بم در استان کرمان گفت: 596 
کیلوگرم مواد مخدر از نوع حش��یش و تریاک از سوی ماموران این 

فرماندهی کشف شد.
سرهنگ »هادی ثمره« روز چهارشنبه گفت: از این میزان مواد 
کشف شده 102 کیلوگرم حشیش و مابقی تریاک است که شامگاه 

سه شنبه از سوداگران مرگ کشف و ضبط شد.
وی خاطرنش��ان کرد: این میزان مواد مخدر از س��وی ماموران 
مبارزه با مواد مخدر شهرس��تان بم از داخل یک دستگاه خودروی 

سواری در محور زاهدان - کرمان به دست آمد.
جریمه 8 میلیاردی واحد تولیدی

دهدشت - فارس: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه 
گف��ت: 2 واحد تولیدی که در زمین��ه تولید ظروف یک بار مصرف 
فعالیت داش��ته و اقدام به عرضه خارج از شبکه 232 تن انواع مواد 
پلی اتیلن سبک و س��نگین می کردند، مورد شناسایی تیم بازرسی 

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرار گرفتند.
محمدباقر افشین تصریح کرد: این 2 واحد تولیدی برای دومین 

بار به ارزش 8 میلیارد ریال جریمه شدند.

فرمانده نیروی انتظامی:

آرامش اقتصادی 
ارتکاب سرقت را 

کاهش داد
فرمان�ده نی�روی انتظامی 
از کندتر ش�دن رون�د جرایم 
س�رقت و احت�کار همزمان با 
حاکم ش�دن آرامش اقتصادی 

بر جامعه خبر داد.
سردار اسماعیل احمدی مقدم 
دیروز در حاش��یه نشست فصلی 
اس��تان ها،  انتظامی  فرمانده��ان 
مش��کالت اقتصادی و نوس��انات 
ش��دید ب��ازار را از جمل��ه عوامل 
افزایش س��رقت، احت��کار و انواع 
جرایم اقتصادی دانس��ت و افزود: 
علی رغم اینکه در چند سال گذشته 
شاهد کاهش آمار سرقت در کشور 
بودیم ولی متاسفانه طی دو سال 
اخیر جرایمی این چنینی افزایش 
یافت ولی از ابتدای خرداد امسال 
و همزمان با حاکم ش��دن آرامش 
اقتصادی بر جامعه این روند کندتر 
شد و در ماه گذشته به برکت ماه 
محرم شاهد کاهش آمار سرقت در 

کشور بودیم.
س��ردار احمدی مقدم در ادامه 
تاکید کرد: در نه ماه ابتدایی سال 
جاری س��رقت از طالفروشی 18 
درصد، سرقت از بانک 56 درصد، 
تجاوز به عنف 7 درصد، آدم ربایی 
3 درصد، قتل 2 درصد و مفاس��د 
اخالقی 17 درصد در مقایس��ه با 
مدت سال قبل کاهش داشته است.
وی مجموعه دستگیری های 9 
ماه اخیر را نسبت به مدت مشابه 
قب��ل دارای کاه��ش 3 درصدی 
عن��وان و تاکید ک��رد: در مدت 9 
ماه اخیر 8 درصد از میزان کاهش 
نارضایتی مردم از پلیس کاس��ته 
شده و امروز شاهد آن هستیم که 
رضای��ت مردمی از عملکرد پلیس 
به میزان 90 درصد رسیده است.

سردار احمدی مقدم همچنین 
کشف سالح های غیرمجاز را بیش 
از 10 درص��د عن��وان کرد و ورود 
مش��روبات خارج��ی از مرزه��ای 
غربی را دارای کاهشی 44 درصدی 

دانست.
فرمان��ده نی��روی انتظامی در 
بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به ش��اخص های منف��ی عملکرد 
پلی��س در 9 م��اه اخی��ر افزایش 
سرقت و نبود ش��فافیت آمار را از 
جمل��ه این پرونده ه��ا عنوان کرد 
و اف��زود: متاس��فانه در مجم��وع 
سرقت های کل کشور به میزان 26 
درص��د افزایش یافته و با توجه به 
افزایش کشف 28 درصدی جرایم و 
رسیدن به آمار 62 درصدی کشف 
کل جرایم در کشور نیازمند توجه 

بیشتر به این مسئله هستیم.
سردار احمدی مقدم ادامه داد: 
خوش��بختانه در 9 ماه اخیر سال 
جاری شفافیت آمار پلیس به میزان 
15 درصد اصالح شد ولی متاسفانه 
هنوز به میزان 17 درصد درحوزه 
سرقت ش��اهد نقص شفافیت در 

آمار هستیم.
وی با بیان اینکه جرایم مالی، 
کالهبرداری، ارتشاء و تبانی در 9 
ماه نخست سال جاری به میزان 3 
درصد افزایش داشته عملکرد حوزه 
مرزبانی را در این مدت قابل دفاع 
خوان��د و تاکید کرد: عملیات های 
تروریستی اخیر عملکرد قابل دفاع 
مرزبانی را تحت الشعاع قرار داد و 
ب��ه جز این موارد ش��اهد افزایش 
عملکرد این ح��وزه به میزان 20 

الی 30 درصد بودیم.

رئیس پلیس آگاهی تهران 
بزرگ برای شناس�ایی فردی از 
مردم کمک خواست که در لباس 
پستچی به درب منازل مراجعه و 
به بهانه تحویل محموله پستی 
اقدام به سرقت و تجاوز به عنف 

به نوامیس می کند.
س��رهنگ عباسعلی محمدیان 
در گفت وگو با تسنیم ضمن هشدار 
ب��ه آزاد ب��ودن این ف��رد  گفت: با 
توجه به گزارش��ات رسیده جوانی 
20 تا 25 س��اله مدتی است که در 
محدوده شرقی پایتخت و در حوالی 
خیابان های ابوذر، آهنگ و محالتی 
ب��ا معرفی خود به عن��وان »مامور 
پست« درس��ت زمانی که زنان در 
غی��اب همسرش��ان در خانه تنها 
هستند از این زنان سرقت می کند 
و در برخی موارد نیز سرقت وی با 
اذی��ت و آزار قربانیانش نیز همراه 

بوده است.
وی با اشاره به اینکه این سارق 
متجاوز تاکنون بی��ش از 15 فقره 
اق��دام به س��رقت از زنان با همین 
ش��گرد داشته اس��ت گفت: وی با 
مراجع��ه ب��ه واحدهای مس��کونی 
س��اختمان های چن��د طبقه، خود 
را مامور پس��ت معرف��ی کرده و به 
بهانه تحویل بسته پستی خود را به 
منزل قربانیان می رسانده و با کسب 
اطمینان از بازماندن در آسانس��ور 
ساختمان، از قربانیانش با تهدید و 

ارعاب مبادرت به سرقت می کند.

پستچی تقلبی را شناسایی کنید

محمدیان با بیان اینکه این فرد 
در برخ��ی موارد نی��ز قربانیانش را 
مورد اذیت و آزار قرار می دهد  تاکید 
کرد: این فرد معموال پس از سرقت 
و اعمال مجرمانه خود به سرعت از 
طریق آسانس��ور ساختمان را ترک 
می کند و با موتورس��یکلت خود  از 

محل متواری می شود.
رئی��س پلیس آگاه��ی تهران 
ب��زرگ در پای��ان طوالنی ش��دن 
کش��ف برخی از جرائم را به دلیل 
فقدان م��دارک کافی عنوان کرد و 
آن را فرصت��ی برای ارتکاب مجدد 
جرم توس��ط مجرمان دانس��ت و با 
اعالم این که تالش برای دستگیری 
ای��ن پس��تچی تقلبی ادام��ه دارد 
خاطرنشان کرد: شهروندان تهرانی 
هوش��یار باش��ند که در برخورد با 
چنین فردی ضمن اطالع به پلیس، 
مش��خصات کامل این فرد و پالک 
وسیله نقلیه وی را در اختیار پلیس 

قرار دهند.

س�ازمان  عال�ی  مش�اور 
سنجش از پایان مهلت ثبت نام 
دانش�گاه  تکمی�ل ظرفی�ت 
پیام نور و موسس�ات آموزش 
عالی غیرانتفاعی و غیردولتی 

تا پایان امروز خبر داد.
دکت��ر حس��ین توکل��ی در 
گفت وگو با ایس��نا اظهار داشت: 
بر اس��اس اطالعیه منتشر شده 
از س��وی سازمان سنجش کشور 
مهل��ت ثبت نام داوطلب��ان برای 
پذی��رش  و  ظرفی��ت  تکمی��ل 
ظرفیت ه��ای جدی��د ع��الوه بر 
ظرفیت های اعالم شده در دانشگاه 
پیام نور و موسسات آموزش عالی 
غیرانتفاع��ی و غیردولت��ی که بر 
اساس س��وابق تحصیلی گزینش 
آنها صورت می گیرد، پنج ش��نبه 
پن��ج دی ماه پایان می پذیرد.وی 
افزود: تا ساعت 8 صبح دیروز

 5 ه��زار و 874 نف��ر نس��بت به 
ثبت ن��ام و انتخاب رش��ته برای 
تکمیل ظرفیت ی��ا ظرفیت های 
جدید دانشگاه پیام نور و موسسات 
آم��وزش عال��ی غیرانتفاع��ی و 
غیردولت��ی برای نیم س��ال دوم 

سال 93-92 اقدام کرده اند.

امروز آخرین مهلت 
تکمیل ظرفیت 

دانشگاه های پیام نور 
و غیرانتفاعی

دستگیری زن پلیس نما در قائمشهر
قائمشهر- خبرنگار کیهان:

زن پلیس نم�ا ک�ه با ش�گردهای خ�اص اقدام ب�ه اخاذی و 
کالهبرداری از مردم می کرد با تالش پلیس امنیت اخالقی نیروی 

انتظامی قائمشهر شناسایی و دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان قائمشهر در این باره به خبرنگار کیهان 
گفت، این زن 40 س��اله با هویت »م.ق« اهل س��اری و ساکن قائمشهر 

است که خود را به عنوان مامور پلیس معرفی می کرد.
سرهنگ محمدرضا قدمی افزود: متهمه با جلب اعتماد افراد ساده لوح 
از آنان مبالغ زیادی می گرفت و به آنها وعده انجام کارهای اداری، اخذ 

گواهینامه، معافیت و کارت پایان خدمت می داد.
با دستگیری زن پلیس نما و 3 تن از همدستانش، تاکنون حدود 30 
نفر شاکی که 240 میلیون ریال از آنها اخاذی شده بود به پلیس امنیت 

اخالقی نیروی انتظامی قائم شهر مراجعه کردند.

معاون کاهش تقاضا و توس�عه مش�ارکت های 
مردمی س�تاد مبارزه با م�واد مخدر، از وجود 
یک میلیون و 325 هزار معتاد در کشور خبر داد 
و گفت: استان تهران دارای رتبه نخست کشوری 

در مرگ و میرهای ناشی از اعتیاد است.
به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین پرست در نخستین 
جلس��ه ش��ورای هماهنگی مبارزه با م��واد مخدر غرب 
استان تهران افزود: 9/3 درصد این تعداد را زنان تشکیل 
می دهند. وی گفت: طبق آخرین طرح شیوع شناس��ی 
صورت گرفته در کش��ور میانگین کش��وری اعتیاد بین 
س��نین 15 تا 64 س��ال، 2/65 درصد اس��ت که استان 
تهران با رقم 2/93 رتبه نهم کشوری را دارد، در مجموع 
12 استان کشور دارای میانگین باالی 2/65 هستند که 

استان تهران یکی از آنها است.
وی اعتیاد را دومین عامل مرگ و میرهای غیرطبیعی 
در کشور پس از تصادفات رانندگی اعالم کرد و گفت: در 
سال گذشته سه هزار و 56 نفر در این زمینه فوت شدند 
که این آمار نسبت به سال پیش 15 درصد کاهش داشته 
است. در هفت ماه نخست سال جاری نیز هزار و 627 نفر 
فوتی وجود داشت که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته با کاهشی هفت درصدی روبه رو بوده است.

این مس��ئول با اشاره به این که استان تهران دارای 
رتبه نخس��ت کشوری در مرگ و میرهای ناشی از اعتیاد 
است، افزود: از بین هزار و 627 مورد فوتی معتادین در 

کشور، 367 مرد و 32 زن در استان تهران بودند.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود عنوان کرد: 
بنا بر قانون، اعتیاد در کش��ور ما جرم محسوب می شود 
و درمان اجباری، دستگیری و ارجاع معتادین به مراکز 
م��اده 16 در واقع غلبه وجه انتظامی اطالعاتی بر وجه 

درمانی و بهداشتی است به همین دلیل نیز به بسیاری 
از استان ها مجوز راه اندازی مرکز ماده 16 داده نمی شود 
اما تهران از جمله استان هایی است که مجوزها داده شده 

ولی متاسفانه خوب عمل نشده است.
دین پرست بیان کرد: یکی از مشکالت کنونی ما در 
حوزه مراکز ماده 16 این است که تمام افراد بی خانمان 
معتاد، بیم��اران روانی مزمن مصرف کننده، زنان ولگرد 
خیابان��ی، بیم��اران عفون��ی و... تحت عن��وان معتاد از 
س��طح شهر جمع آوری شده و به این مراکز ارجاع داده 
می شوند اما ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئول این افراد 
نیست، دستگاه های مربوطه خودشان را کنار می کشند 
و ب��ه راحتی وظیف��ه را بر عهده م��اده 16 می گذارند، 
مس��ئولیت س��اماندهی افراد بی خانمان و خیابانگرد بر 

عهده شهرداری ها است.
این مسئول خبر داد: بنا بر تبصره دو ماده 16، ستاد 
مبارزه با مواد مخدر موظف شد آیین نامه ای تحت عنوان 
»مراقبت های پس از خروج« تدوین کرده و به قوه قضائیه 
ابالغ کند که این امر می تواند تاثیرات بس��یار مثبتی به 
دنبال داشته باشد چرا که الزاماتی قانونی برای دستگاه ها 
و معتادین ایجاب می کند که می تواند جلوی بخش��ی از 

انحرافات معتادین و بازگشت مجدد آنها را بگیرد.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی 
ستاد مبارزه با مواد مخدر از اختصاص 30 درصد ظرفیت 
مرکز اخوان به غرب استان تهران خبر داد و افزود: ستاد 
مبارزه با مواد مخدر از راه اندازی مراکز ماده 15 مناسب و 
مورد تایید کمیته درمان استان در غرب تهران حمایت 
می کن��د و برای ش��روع نیز حمایت ه��ای مالی و مجوز 
راه اندازی دو مرکز ویژه زنان و مردان در شهرستان های 

غرب تهران از سوی ستاد تامین خواهد شد.

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر:
استان تهران دارای رتبه نخست مرگ و میر ناشی از اعتیاد است

رئیس سازمان بهزیستی 
کش�ور از خ�روج 40 هزار 
مددج�و ت�ا پایان س�ال از 
حمایتی س�ازمان  چرخ�ه 

خبر داد.
همایون هاشمی با اشاره به 
بسته حمایتی سازمان بهزیستی 
که ش��امل مس��کن، اشتغال و 
حمایت های اجتماعی می شود، 
گف��ت : هم اکنون بال��غ بر 24 
هزار معلول ش��امل دانش آموز 
و دانشجو از خدمات تحصیلی 
سازمان بهزیستی کشور استفاده 
می کنند ضمن اینکه ش��هریه 
دانش��جویان به صورت رایگان 

است.هاشمی خاطرنشان کرد: 
یک��ی از سیاس��ت های اصلی 
سازمان بهزیستی کشور بحث 
توانمندس��ازی جامع��ه هدف 
است که در این راستا اقدامات 
گسترده ای صورت گرفته است 
به طوری که بر اس��اس قانون 
س��االنه 10 درص��د از جامعه 
هدف بهزیس��تی توانمند و از 
چرخه حمایتی خارج می شوند 
به طوری که تا پایان سال 40 
هزار مددجو از چرخه حمایتی 

خارج خواهند شد.
بهزیستی  س��ازمان  رئیس 
کش��ور ادام��ه داد: توج��ه به 

اشتغال مددجویان و معلوالن 
یک��ی دیگ��ر از سیاس��ت های 
بهزیستی محسوب می شود به 
طوری که در س��ال جاری بالغ 
بر 26 هزار فرصت شغلی برای 
معل��والن و مددجوی��ان ایجاد 

شده است.
وی خاطرنشان کرد: تا پایان 
س��ال جاری 25 ه��زار واحد 
مس��کونی به مددجویان تحت 
پوشش بهزیستی واگذار خواهد 
شد ضمن اینکه بنا داریم جشن 
توانمندسازی مسکن معلوالن 
را در ماه های آخر سال برگزار 

کنیم.

جشن خروج 40 هزار مددجو از چرخه حمایتی

توفان و بارش ش�دید باران که طی چند 
روز اخیر اکثر مناطق انگلیس را درنوردیده 
اس�ت، تعطیالت و جشن کریسمس هزاران 

نفر از مردم این کشور را خراب کرد.
به گزارش ایرنا، ش��رایط بد جوی سیستم 

کریسمس 
انگلیسی 
در سیل
 و توفان

حم��ل و نقل انگلی��س را به ویژه در مناطق جنوب��ی مختل کرده و 
هزاران نفر از کسانی که برای تعطیالت یا دیدار با خویشان و دوستان 
خود عازم سفر بودند، در فرودگاه ها، ایستگاه های قطار، جاده ها و بنادر 

مختلف گیر افتاده اند.
طی چند روز گذشته همچنین پنج نفر در حوادث ناشی از توفان 

و سیل جان خود را از دست داده و تعدادی نیز مجروح شده اند.
ف��رودگاه »گت ویک« واقع در حومه جنوبی لندن از صبح دیروز 
به دلیل آبگرفتگی یکی از ایستگاه های برق خود با مشکالت زیادی 

مواجه شد و یکی از ترمینال های آن به طور کامل از کار افتاد.
دهها پرواز این فرودگاه نیز لغو شده و بقیه پروازها نیز با تاخیرهای 

طوالنی انجام می شود.
روز سه شنبه چند هزار مسافر کریسمس برای ساعت های طوالنی 
در ف��رودگاه »گت ویک« گیر افتادند و معطلی و س��رگردانی آنان با 
اعتراضاتی نیز توام شد که در نهایت ماموران پلیس برای آرام کردن 

مسافران معترض در فرودگاه حضور یافتند.
از س��وی دیگر طی دو روز گذش��ته توفان و س��یل، برق بیش از 
نی��م میلیون خانه را در مناطق مختلف انگلیس قطع کرد که به رغم 
تالش های صورت گرفته از س��وی ش��رکت های مختلف توزیع برق، 

نزدیک به 100 هزار خانه در روز کریسمس بدون برق بودند.

اطالعات حدود 40 میلیون کارت اعتباری 
و نقدی در آمریکا هک شد.

به گزارش ایرنا، ش��بکه تلویزیونی سی.ان.ان 
گ��زارش داد: این هک بر روی سیس��تم خرید و 
فروش شرکت خرده فروشی موسوم به »تارگت« 

40 میلیون 
کارت 
اعتباری

 هک شد

 Target که در آمریکا و کانادا فعال است، رخ داده است.
بنابراین گزارش هک شدن اطالعات کارت های اعتباری و کارت های 
نقدی مش��تریان در اوج فصل خرید در آمریکا یعنی از )جمعه سیاه( 
آخرین جمعه ماه نوامبر تا 15 دسامبر )24 آذرماه( به مدت بیش از 

دو هفته ادامه داشته است.
مسئوالن شرکت خرده فروشی گفته اند آنچه هکرها در این حمله 
س��ایبری از سیس��تم خرید و فروش فروش��گاه های تارگت به دست 
آورده اند ش��امل نام مشتری ها، شماره کارت اعتباری یا کارت نقدی، 

تاریخ انقضا کارت و کد امنیتی بوده است.
در این حمله س��ایبری هکرهای نتوانس��ته اند شماره پین و سایر 
اطالعات مشتری ها همچون شماره امنیت اجتماعی را به دست آورند.
این گزارش می افزاید: در حالی که مس��ئوالن ش��رکت تارگت به 
مشتریان خود از خرید این شرکت اطمینان داده اند اما شبکه خبری 
آمریکایی »ای.بی.س��ی« در زیرنویس خبری خود نوشت، مشتریان 
تارگت با خطر هک شدن اطالعات کارت اعتباری خود مواجه هستند.

شرکت تارگت به جزییات و چگونگی هک شدن سیستم امنیتی 
کارت های اعتباری مش��تریانی که طی این دوره زمانی از این شرکت 

خرید کرده اند، اشاره ای نکرد.
شرگن تارگت یک شرکت خرده فروشی آمریکایی است که شعبه 
مرکزی آن در »مینیا پولیس« ایالت »مینه سوتا« آمریکا قرار دارد و 
پس از »وال مارت« دومین شرکت خرده فروشی در این کشور است.

37 پناهنده در جزیره جنوبی »المپدوزا« 
ایتالی�ا در اعت�راض ب�ه ش�رایط نامناس�ب 

اردوگاه ها دست به اعتصاب غذا زدند.
پایگاه اینترنتی رادیو فرانسه اعالم کرد: دولت 
ایتالیا در پی انتشار فیلم ویدیویی جنجالی در مورد 

اعتصاب 
غذای 

37 پناهجوی 
آفریقایی

برخورد نامناس��ب با پناهجویان در اردوگاه مهاجران غیرقانونی واقع در 
جزیره المپدوزا، این مرکز را تخلیه کرده اما شرایط به هیچ عنوان در حال 
بهبود نیست و 37 پناه جو همچنان در اعتراض به رفتارهای نامناسب در 

اعتصاب غذا به سر می برند.
این گزارش حاکی اس��ت 200 پناهجوی مرکز نگهداری پناه جویان 
المپدوزا در مکان نامناس��بی نگهداری می ش��وند که ب��ه گفته یکی از 
نمایندگان مراکش��ی االصل ایتالیا سقف این محل حتی در مقابل باران 
مقاوم نیست.به گفته رادیو فرانسه، در مرکز تعیین هویت و اخراج فوری 
مهاجران غیرقانونی در نزدیکی فرودگاه فیومیچینو رم  چهار تونس��ی و 
چهار مراکش��ی از روز شنبه  و در اعتراض به شرایط نگهداری مهاجران 

و اخراج، در اعتصاب غذا به سر می برند.
چهار مهاجر دوشنبه هفته جاری اخراج و به کشورهای خود بازگردانده 
ش��دند. دو تن از مهاجران اخراجی نیز از معترضان به رفتار نامناس��ب 
مس��ئوالن این اردوگاه بودند.»انریکو لتا« نخس��ت وزیر ایتالیا وعده داده 
است که از ابتدای سال نو میالدی، شرایط نگهداری از پناهجویان را مورد 
بازبینی کلی قرار دهد. دولت همچنین در نظر دارد مدت 18 ماه بازداشت 
را به دو ماه تقلیل دهد و تغییراتی در قانونی اعمال کند که بر مبنای آن 
مجازات مهاجرت غیرقانونی، حبس است.کمیسیون اروپا هفته گذشته 
با محکوم کردن »رفتار خشونت آمیز« پلیس و نیروهای امنیتی ایتالیا با 
مهاجران مستقر در جزیره المپدوزا، ایتالیا را به اعمال تحریم تهدید کرد.


