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4 کشته در سانحه رانندگی
بوشهر- واحد مرکزی خبر: برخورد کامیون و پراید در جاده گناوه- دیلم 
4کشته برجای گذاشت. به گزارش پلیس راه استان بوشهر، این سانحه ساعت 
8 و 40 دقیقه صبح یکش��نبه در منطقه س��یرونک- دیلم رخ داد که براثر آن 
عالوه بر راننده، 3 نفر از سرنشینان پراید، جان باختند و سرنشین دیگر مجروح 
و به بیمارستان منتقل شد. سرنشینان پراید، پدر، مادر، دختر 13 ساله و پسر 
2 س��اله آنها بودند که مادر و فرزندان فوت کردند و پدر در بیمارس��تان گناوه 
در حال مداواست. پلیس راه علت حادثه را انحراف به چپ کامیون اعالم کرد.

قتل به دلیل اختالف خانوادگی
باب��ل- خبرنگار کیهان: اختالف خانوادگی میان زن و ش��وهر در یکی از 
روس��تاهای بندپی غربی باب��ل به قتل در اثر ضربات چاق��و انجامید.مأموران 
انتظامی شهرس��تان بابل به دنبال دریافت خبر این حادثه به محل مورد نظر 
اعزام شده و »یاسر.س« 24 ساله رابه اتهام قتل همسر 30 ساله خود به هویت 

»ط.ف« دستگیر کردند.
اعدام 2 سوداگر مرگ

اراک- باش��گاه خبرنگاران: دادگس��تری کل استان مرکزی از اعدام 2 نفر 
س��وداگر مرگ در زندان مرکزی اراک خبر داد.این افراد ش��امل »میالد.ز« به 
جرم حمل و نگهداری 2 کیلو و 950 گرم هروئین و سوابق کیفری یکی از 2 
فردی بود که با حکم دادگاه انقالب به دار مجازات آویخته شد.نفر دوم »علیرضا.
الف« به جرم حمل و نگهداری 2 کیلو و 950 گرم هروئین و س��وابق کیفری 
براس��اس رأی صادره از س��وی ش��عبه دوم دادگاه انقالب اسالمی اراک اعدام 
شد.حکم اعدام این 2 سوداگر مرگ پس از تأیید دادستانی کل کشور و تنفیذ 
رئیس قوه قضائیه سحرگاه دیروز در محوطه زندان مرکزی اراک به اجرا درآمد.

کودک 5 ساله قربانی بی احتیاطی
بس��طام- باش��گاه خبرنگاران: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
س��منان گفت: س��اعت 11 روز یکش��نبه یک فقره تصادف جرحی در حوالی 
روس��تای جیالن بخش بس��طام به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعالم شد و 
مأموران انتظامی و پلیس شاهرود- آزادشهر به محل حادثه اعزام شدند.سرهنگ 
پیوندی افزود: راننده 27 س��اله در ش��رایطی که به صورت دنده عقب حرکت 
می کرد متوجه فرزند خردس��الش که پشت خودرو ایستاده بود نشده و با وی 
برخورد کرد.وی ادامه داد: در این سانحه کودک 5 ساله براثر برخورد با چرخ 
عقب خودرو به شدت مجروح و توسط پدر و مادرش به درمانگاه کالته خیج 
منتقل شد، ولی تالش پزشکان بی نتیجه ماند و این کودک خردسال جان خود را 
از دست داد که علت و نحوه دقیق وقوع این حادثه ناگوار در حال بررسی است.

قتل خواهر با سالح شکاری
دهلران- باش��گاه خبرنگاران: فرمانده انتظام��ی دهلران گفت: با اطالع از 
وقوع حادثه قتل در این شهرس��تان، مأم��وران به محل حادثه اعزام و متوجه 
ش��دند پسری خواهر 18 س��اله خود را با سالح شکاری به قتل رسانده است.
عالی پور با بیان اینکه قاتل از محل حادثه متواری شده بود و پس از 6 ساعت 
توسط مأموران شناسایی و دستگیر شد، افزود: متهم با تشکیل پرونده تحویل 

محاکم قضایی شد.
خروج اتوبوس از جاده 8 مجروح داشت

سمنان- خبرنگار کیهان: سرپرست پلیس راه استان سمنان گفت: ساعت 
1 و 20 دقیقه بامداد روز یکش��نبه وقوع یک فقره حادثه واژگونی اتوبوس در 
کیلومتر 32 محور دامغان- س��منان به مرکز فوریت های پلیس��ی 110 اعالم 
شد.سرهنگ حسن خسروجردی علت وقوع این حادثه را بی توجهی به جلو از 

سوی راننده اتوبوس اعالم کرد.
کشف 627 کیلو مواد مخدر در فارس

شیراز- فارس: فرمانده انتظامی فارس گفت: ماموران پاسگاه انتظامی درز 
و سایبان شهرستان الرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک خودرو 
سمند مظنون شدند.احمدعلی گودرزی افزود: راننده خودرو به محض مشاهده 
ماموران اقدام به فرار کرد که پس از طی مسافتی تعقیب و گریز خودرو متوقف 
و در بازرسی از آن 480 کیلوگرم حشیش کشف و راننده و سرنشین خودرو 
دستگیر شدند.فرمانده انتظامی استان فارس به عملیات دیگری که در گراش 
انجام شد اشاره و اعالم کرد: ماموران انتظامی این شهرستان از ورود یک محموله 
مواد مخدر توسط یک خودرو پژو 405 از محور فداغ بهارد مطلع و بالفاصله 
به محل مورد نظر اعزام شدند.گودرزی تصریح کرد: در این راستا ماموران یک 
خودرو پژو 405 را شناسایی و در بازرسی از آن 99 کیلو و 800 گرم تریاک 
کشف و راننده خودرو را دستگیر کردند.وی گفت: ماموران پاسگاه چهاربرکه 
شهرس��تان الرستان نیز با توقیف یک خودرو پژو 405 در محور بندرعباس- 
الرستان، 48 کیلوگرم تریاک کشف و در این راستا 5 متهم را دستگیر کردند.

توقیف تریلر حامل 57 کیلو حشیش
کرج- فارس: فرمانده انتظامی اس��تان البرز گف��ت: در پی کنترل افراد و 
باندهای توزیع مواد مخدر، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان فعالیت 
2 نف��ر که در امر تهیه و انتقال محموله های مواد مخدر از ش��هرهای جنوبی 
به استان البرز و تهران فعالیت داشتند، قرار گرفتند.علی کامرانی صالح افزود: 
ماموران دریافتند که قاچاقچیان اخیرا محموله مواد مخدر را تحویل گرفته و 
قرار اس��ت آن را در پوش��ش بار مواد شیمیایی از شهرهای جنوبی کشور وارد 
اس��تان البرز کنند.وی ادامه داد: بالفاصله 2 تیم عملیاتی به مس��یرهای تردد 
احتمالی خودرو اعزام ش��دند و پس از مش��اهده خودرو مورد نظر آن را تحت 
تعقیب قرار داده و 2 نفر قاچاقچی را دس��تگیر کردند.الزم به ذکر اس��ت، در 
بازرسی از بار خودرو 3 گونی مواد مخدر از نوع حشیش در 56 بسته به وزن 

تقریبی 57 کیلوگرم کشف شد.
مبارزه با سوداگران مرگ در ایالم

س��رویس شهرستانها: فرمانده انتظامی ایالم از کشف 10 کیلو شیشه در 
یکی از گلوگاه های ورودی استان خبر داد. »علی دولتی« گفت: این مقدار مواد 
مخدر در یک عملیات پلیسی کشف و ضبط شد.وی تصریح کرد: قاچاقچیان 
قصد داش��تند این مقدار مواد مخ��در را وارد ایالم کنند که با تالش ماموران 

پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ناکام ماندند.
16 سال زندگی با هویت جعلی

یزد- خبرنگار کیهان:  رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی استان یزد، از 
دستگیری اعضای یک خانواده غیرایرانی که مدت 16 سال با اسناد و مدارک 
هویت��ی جعل��ی در یکی از محالت یزد زندگی می کردند خبر داد. س��رهنگ 
رضایی گفت: پدر و مادر این خانواده در س��ال 1377 با استفاده از شناسنامه 
جعلی ایرانی با هم ازدواج کرده و پس از آن موفق به اخذ سند رسمی ازدواج 
نیز ش��ده اند.وی ادامه داد: این زن و ش��وهر برای فرزندان خود شناس��نامه و 
کارت ملی ایرانی تهیه کرده و فرزندانش��ان با هویت ایرانی در مدارس یزد در 
حال تحصیل هستند.رضایی یادآور شد: اعضای این خانواده ماهیانه 273 هزار 
تومان یارانه نقدی دریافت می کردند و با استفاده از طرح بیمه سالمت، برای 

خود دفترچه خدمات درمانی گرفته اند.
انهدام کارگاه ضرب سکه جعلی

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: در پی کسب 
خبری مبنی بر اینکه افرادی در شهرس��تان مهاباد به ضرب سکه های جعلی 
و طالجات تقلبی اقدام و به انتشار و تزریق در بازار و شهرستان های همجوار 
می کنند، رس��یدگی به موضوع در دس��تور کار ماموران ای��ن فرماندهی قرار 
گرفت.»شرفی« افزود:  با انجام یکسری کارهای اطالعاتی و پلیسی دو مغازه و 
یک باب منزل مسکونی مورد استفاده متهمان در این زمینه شناسایی و پس 
از کس��ب دستور قضایی مورد بازرسی قرار گرفت.وی ادامه داد: در بازرسی از 
محل های یاد شده چهار دستگاه بزرگ ضرب سکه و مقادیر زیادی طالجات 
اصلی و تقلبی به همراه س��که های ضرب ش��ده و زنجیرهای زینتی کش��ف و 
ضبط شد.فرمانده انتظامی آذربایجان غربی تصریح کرد: در این ارتباط یک نفر 

دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
سقوط دانش آموز در چاه

کرج- واحد مرکزی خبر: دانش آموز 17 ساله ای در کرج در چاه 7 متری 
حیاط مدرسه سقوط کرد. مدیر کل سازمان آتش نشانی البرز علت این حادثه 
را که ظهر دیروز در یک هنرس��تان دخترانه رخ داد، پوس��یدگی دِر چاه اعالم 
کرد.ش��هبانی افزود: بالفاصله بعد از وقوع حادثه آتش نش��انان از 2 ایس��تگاه 
آتش نش��انی به محل اعزام ش��دند و این دانش آموز را نجات دادند. وی گفت: 
حال این دانش آموز خوب اس��ت و فقط جراحاتی س��طحی از ناحیه پا به وی 

وارد شده است.

نیشابور- باشگاه خبرنگاران:
 فرمانده انتظامی نیش�ابور گفت: در پی 
دریافت گزارش�ی مبنی بر زورگیری از یک 
خانم جوان در یکی از مناطق شهر نیشابور 
موضوع به صورت فوری در دستور کار تیمی 
از مام�وران دایره مبارزه ب�ا جرایم جزایی 

پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
س��ید حس��ن حس��ینی افزود: در بررسی ها 
مشخص شد که جوانی موتورسوار پس از اغفال 
وی با وعده دروغ ازدواج و جلب اعتماد، با تماس 
تلفنی او را به یکی از مناطق خلوت شهر کشانده 
و در فرصت مناس��ب اقدام به زورگیری وجه نقد 

و اشیای گرانبهایش کرده است.
وی ادامه داد: ماموران با اطالعات به دس��ت 
آمده، متهم را که فردی س��ابقه دار بود شناسایی 

و دستگیر کردند.
حس��ینی خاطرنشان کرد: متهم 34 ساله در 
مواجهه با فرد مالباخته و مستندات موجود به دو 
فقره زورگیری به میزان تقریبی 80 میلیون ریال 
از خانم ه��ای جوان با اغفال و قول ازدواج به آنها 

اعتراف کرد.

وزیر دادگس�تری با اش�اره به اینکه حضور 
دوتابعیتی ها در پس�ت های کلیدی غیرقانونی 
است، گفت: کسی ابراز نمی کند که من تابعیت 
جای دیگ�ری را دارم البته بحث کارت اقامت، 

همه اش مربوط به تابعیت نیست.
حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی در حاشیه 
نشس��ت ملی شیوه ها و روش های استرداد دارایی در 
چارچوب کنوانس��یون مبارزه با فس��اد سازمان ملل 
متحد با حضور در جمع خبرنگاران در پاس��خ به این 
سوال که آیا امکان استرداد اموالی که خاوری از کشور 
خارج کرده اس��ت، وجود دارد یا نه، گفت: امیدواریم 
افرادی که به وی پناه داده اند کمک کنند تا هم خود 
او و هم اموالی را که از کشور خارج کرده برگردانیم.

وی افزود: در کنوانسیون مبارزه با فساد، این نکته 
وجود دارد استرداد اموالی که از کشور خارج شده و 
همچنین استرداد متخلفین و مجرمین مورد تأکید 

قرار گرفته است.
پورمحمدی با اش��اره به اینک��ه ما خیلی تالش 
کردیم تا این موضوع در کنوانس��یون تصویب شود، 
گفت: برخی کش��ورها بخصوص کشورهای غربی که 
محل تجمیع این ثروت ها و پناه دادن به این مجرمین 
اس��ت تقریباً یک مقابله هم آشکار و هم پنهان برای 
عدم تصویب انجام داده اند اما با اصرار ما و کشورهای 
همفکر ما این فصل در کنوانسیون به تصویب رسید 

که امیدواریم آن را عملی کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که ما چقدر اموال داریم 
که باید برگردانیم، گفت: برخی اموال، اموال دولتی و 
بیت المال است و برخی دیگر اموالی است که از مال 
ش��خصی برده اند که بس��تگی به شاکی پرونده دارد. 
اعداد متعددی گفته می ش��ود و م��ا نمی توانیم رقم 

دقیقی را اعالم کنیم.
پورمحمدی تصریح کرد: ما یک سری اموال پیش 

از انقالب داریم که خاندان س��لطنتی و ایادی آنها از 
کش��ور خارج کرده اند، وزارت دادگس��تری به عنوان 
مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد مسئول پیگیری 
اس��ت اما دس��تگاه قضایی باید حکم را صادر کند و 
وزارت خارجه باید پیگیری کند. البته یک دفتر مبارزه 
با پولشویی هم در وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد 
که جایگاه خ��وب بین المللی دارد که از آن ظرفیت 

هم باید استفاده کنیم.

وزیر دادگس��تری در پاس��خ به این سوال که آیا 
شاهد تغییر و تحولی در وزارت دادگستری خواهیم 
بود، گفت: منتظریم تا تشکیالت تفصیلی را به ما ابالغ 
کنند، ممکن است یکی از معاونت ها هم حذف شود.
وی همچنین در خصوص پرونده مدیرعامل سابق 
منطقه آزاد کیش، گفت: متأسفانه در مناطق آزاد به 
خصوص کیش ما با تخلفات پی در پی در دوره های 
مختلف مواجه بوده ایم و من در دوره ای که در بازرسی 
مشغول به کار بودم یک واگذاری 200 هکتاری زمین 
که بدون کارشناسی درست به یک فردی که تابعیت 

کشور بیگانه را قبول کرده بود صورت گرفت.
وی ادام��ه داد: یک��ی از پرونده های��ی که باید از 
طوالنی شدن آن تأسف بخوریم همین پرونده بود که 
باعث تضییع حقوق بیت المال ش��د ضمن اینکه این 
پرونده خیلی پیچ خورده بود و براساس توافقاتی که 
کرده بودند پای خارجی ها به میان آمده بود و اینکه 
رسیدگی به طرف خارج باشد شرایط حقوقی را به ما 
تحمیل کرده که هنوز هم متاسفانه درگیر آن هستیم.
وی قراردادن دوتابعیتی ها را در پست های کلیدی 
غیرقانونی خواند و گفت: کسی ابراز نمی کند که من 
تابعیت جای دیگری را دارم البته بحث کارت اقامت 
همه اش مربوط به تابعیت نیس��ت و در کش��ورهای 
مختلف کارتهای اقامت آثار حقوقی مختلف دارند و 

همه را یکسان نمی توان اجرا کرد.

وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران:

حضور دوتابعیتی ها در پست های کلیدی غیرقانونی است

شروع پخش فیلم »تک  تیرانداز آمریکایی«، احساسات ضداسالمی و 
آزار علیه مسلمانان در آمریکا افزایش چشمگیری داشته است.

براس��اس گزارش کمیته مبارزه با تبعیض علیه اعراب در آمریکا، 
تهدیدها علیه مس��لمانان و این گروه مدن��ی از زمان اکران این فیلم 

3برابر شده است.
این نهاد اعالم کرده است با »اف بی آی« برای ارزیابی این تهدیدها 
همکاری می کند. این گروه با ارس��ال نامه ای به »کلینت ایست وود« 
کارگ��ردان این فیلم و »بردلی کوپ��ر«، بازیگر نقش اول این فیلم، از 
آنان خواس��ته است با موضع گیری و اظهارنظر مناسب، از آثار منفی 

این فیلم علیه مسلمانان و احساسات علیه آنان بکاهند.
فیلم تک تیرانداز آمریکایی، داس��تان »کری��س کایل«، تفنگدار 
دریایی آمریکایی است که چهار دور در جنگ عراق به خدمت ارتش 
آمریکا درآمد. کارل در این فیلم، مسلمانان را وحشی هایی می خواند 

که دوست دارد هر چه می تواند از آنها را بکشد.

با ش�روع پخ�ش فیلم »ت�ک تیرانداز 
احساس�ات  آمری�کا،  در  آمریکای�ی« 
ضداسالمی در این کشور افزایش 3 برابری 

داشته است.
به گزارش ش��بکه تلویزیونی پرس تی وی، با 

دارد به منظور ترغیب زنان این کشور به فرزند آوری، به هر زن به ازای 
فرزن��د اول 300 لیره ترکیه، تقریبا معادل 450 هزار تومان، به ازای 
فرزند دوم 400 لیره تقریبا معادل 600 هزارتومان و برای فرزند سوم 

600 لیره تقریبا معادل 900 هزار تومان پرداخت کند.
داود اوغلو، نخست وزیر ترکیه، در سخنانی پیش بینی کرده ترکیه 

تا سال 2023 به قدرت جهانی تبدیل خواهد شد!

دول�ت ترکی�ه در برنام�ه جدی�د برای 
تشویق زنان این کش�ور به فرزندآوری به 
ارائه کمک های مالی به صورت پلکانی روی 

آورده است.
به گزارش س��ایت هویته، دولت ترکیه قصد 

س��یتینی« 90 س��اله هر روز صبح روپوش و لباس فرم مدرسه اش را 
به تن می کند و مش��تاقانه در کالس درس حاضر می ش��ود. پریسیال 
تکلیف هایش را به درس��تی انجام می دهد و از اینکه می تواند در این 

سن و سال به مدرسه برود بسیار خوشحال است.
ای��ن مادربزرگ 90 س��اله که نوه هایش به زب��ان محلی »گوگو« 
)مادربزرگ( صدایش می کنند در روستای محل زندگی اش به عنوان 
قابله شناخته می شود. او 65 سال از زندگی اش را صرف به دنیا آوردن 
نوزادان روس��تا کرده اس��ت. ش��اید برایتان خنده دار باشد اگر بدانید 
بس��یاری از همکالسی های او در مدرسه همان هایی هستند که خود 

گوگو آنها را به دنیا آورده است.
گوگو در 90 سالگی به کودکان جهان به خصوص دختران توصیه 
می کند که حتما برای علم آموزی به مدرسه بروند چون بهترین ثروت 
آنها در آینده خواهد بود. ثروتی که گوگو در 90 سالگی سعی می کند 

آن را به دست بیاورد.
س��ر در مدرسه این روستا با خط درشت نوشته که برای آموزش 

دیدن هیچ محدوده سنی وجود ندارد.
او دلیلش برای درس خواندن در این سن و سال را خواندن کتاب 
مقدس و الگو شدن برای کودکان روستایش بیان می کند. مخصوصا 
کودکان یتیمی که پدرشان را از دست داده اند. گوگو می خواهد با این 
کار به آنها امید دهد تا به مدرس��ه بیایند و فرصت س��وادآموزی را از 
دست ندهند. برخی از اهالی روستا سن شان را برای مدرسه رفتن زیاد 
می دانند و معتقدند این کار برایشان دیر شده، اما »پریسیال سیتینی« 
90 ساله به آنها می گوید که در این سن و سال هم می شود درس خواند.

ی�ک زن 90 س�اله کنیای�ی ب�ا 6 ت�ا از 
نوه هایش در یک مدرسه ابتدایی همکالس 
ش�د تا پیرترین دانش آموز ابتدایی جهان 

شناخته شود.
ب��ه گ��زارش مجله مه��ر، خانم »پریس��یال 

ثروتمندترین 
سیاستمدار 

آمریکایی

معرف��ی  آمریکای��ی 
شده است.

ی  یی ه��ا ا ر ا د
اوت  م��اه  در  وی 
دالر  850میلی��ون 
ب��ود که ناگه��ان دو 
برابر شد و به حدود 
دالر  میلی��ارد  دو 
رسید. »بیل هاسلم« 

نشریه فوربس ثروتمندترین سیاستمدار 
آمریکایی را معرفی کرد.

این نشریه گزارش داد »بیل هاسلم« فرماندار 
تنس��ی آمریکا با حدود دو میلیارد دالر دارایی 
خالص، به عن��وان ثروتمندترین سیاس��تمدار 

فرماندار کنونی ایالت تنسی از حزب جمهوری خواه ایاالت متحده آمریکا 
است که در 15 ژانویه 2011 میالدی به عنوان فرماندار انتخاب شد و 

تا پایان سال 2015 در این سمت باقی خواهد ماند.

سرویس اجتماعی-
رئی�س انجمن علوم اعصاب ای�ران با بیان 
اینکه سن سکته مغزی در کشور 10 سال کمتر 
از اس�تانداردهای جهانی است، گفت: سالیانه 
150 تا 160 هزار نفر در کش�ور به سکته مغزی 
دچار می شوند که حدود 20 هزار نفر از این افراد 

جان خود را از دست می دهند.
حس��ین پاکدامن به مناسبت برپایی »هفتمین 
کنگره سراس��ری س��کته مغزی« که 7 و 8  اسفند 
در دانش��گاه شهید بهش��تی تهران برگزار می شود، 
گف��ت: هر چند حدود 15 درص��د افرادی که دچار 
سکته می ش��وند، فوت می کنند و تقریباً 85 درصد 
بقیه از مرگ نجات می یابند، اما 70 درصد این افراد 
از کار محروم ش��ده، 20 درصد در فعالیت های اولیه 
زندگی مانند غذا خوردن، لباس پوشیدن، استحمام 
و غیره دچار مشکل می شوند و 30 درصد هم بدون 

کمک دیگران قادر به راه رفتن نیستند.
 وی افزود: با توجه به اینکه پس از سکته هردقیقه 
تأخیر در رساندن بیمار به مراکز درمانی سبب مرگ 
بیش از 2 میلیون سلول عصبی مغز می شود که دیگر 
قابل جایگزین شدن نیستند، ضرورت رساندن سریع 
بیمار به مراکز درمانی و انجام اقدامات درمانی در این 

زمینه حایز اهمیت است.
به گفته پاکدامن، اهمیت این موضوع سبب شده 
تا انجمن »استروک« ایران نسبت به برپایی »هفتمین 

کنگره سراسری سکته مغزی«  اقدام کند.
وی با اشاره به زمان طالیی مراجعه بیماران دچار 
س��کته مغزی به مراکز درمانی، تصریح کرد: هر چه 
زمان ارجاع بیمار به این مراکز سریع تر باشد، عالوه 
بر حفظ جان بیمار از عوارض پس از س��کته کاسته 
خواهد ش��د که این امر نیازمند اطالع رسانی هر چه 

بیشتر به مردم و جامعه پزشکی است.
به گفته رئیس انجمن علوم اعصاب ایران، س��ن 
س��کته مغزی براس��اس پژوهش های انجام شده در 
کش��ور 10 سال کمتر از استانداردهای جهانی است 
ک��ه عالوه بر عوامل محیطی، عوامل ژنتیکی نیز در 

آن دخیل هستند.
وی با اش��اره به اینکه سکته مغزی دومین علت 
مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه و سومین 

عل��ت مرگ و میر پس از بیماری های قلبی، عروقی 
و س��رطان در کش��ورهای توسعه یافته است، گفت: 
ابتال به فش��ار خون، دیاب��ت، چربی بد خون، چاقی 
و کم تحرکی، مصرف س��یگار و دیگ��ر مواد مخدر، 
فشارهای روانی و استرس و  مسائل ژنتیکی از عمده 

علل ابتال به سکته مغزی به شمار می روند.
گفتنی است یکی از عوامل مهم آمار باالی بروز 
سکته های مغزی در زنان ایرانی، شیوع باالی مصرف 
قرص های ضد بارداری اس��ت که مصرف آنها بنا بر 
تحقیقات متعدد منتش��ر ش��ده در نشریات علمی، 
نسبت مستقیمی با افزایش ریسک ایجاد لخته های 
خونی و بدنبال آن احتمال بروز سکته مغزی دارد. 

این در حالی است که هم اکنون مصرف برخی از 
برندهای خارجی قرص های ضد بارداری حاوی ماده 

Drospirenone در کش��ورهای توسعه یافته به 
علت تاثیر جدی آنها بر افزایش درصد بروز سکته های 

مغزی در زنان، مورد تردید واقع شده است.
ش��ایان ذکر است س��ازمان غذا و داروی آمریکا 
هن��وز مصرف قرص ه��ای ضد ب��ارداری حاوی این 
ماده را ممنوع نکرده اما با ارائه هش��دار نس��بت به 
نگرانی ه��ای متخصصی��ن در مورد ع��وارض جدی 
قرص ه��ای برندهایی همچون »یاس��مین« و »یاز« 
واکنش نش��ان داده اس��ت. در س��ایت این سازمان 
آمده است: »براساس دو مطالعه انجام شده در سال 
2011، اف دی ای)FDA( مطمئن ش��ده که میزان 
ب��روز حوادث ترومبوز آمبول��ی وریدی در زنانی که 
قرص های ضد بارداری حاوی دروسپیرونون را مصرف 
می کرده اند دو تا سه برابر بیش از سایرینی بوده که 
قرص های حاوی لوونورژسترول استفاده نموده اند.«  
با وجود همه نتایج علمی اعالم شده، سازمان غذا 
و داروی کشورمان تاکنون در قبال همه گیری شیوع 
مصرف برندهای خارجی و گران قیمت قرص های ضد 
بارداری حاوی دروسپیرونون همچون یاز و یاسمین 
ک��ه تحت عنوان »قرص با کیفیت و بدون عوارض« 
توس��ط متخصصین زنان نس��خه می شوند، سکوت 
کرده اس��ت. هم اکنون بخ��ش قابل توجهی از بازار 
داروهای ضد بارداری خوراکی کش��ور اختصاص به 
محصوالت حاوی دروس��پیرونون شرکت داروسازی 

بایر آلمان دارد. 

کاهش سن سکته مغزی، رواج قرص های یاز و یاسمین و سکوت مسئوالن غذا و دارو

اعضای 8 نف�ره 2 گروه آدم ربای�ی، اخاذی، 
زورگی�ری و تهدید ب�ه جنایت که در پوش�ش 
مسافرکشی اقدام به ده ها فقره زورگیری کرده 

بودند، دستگیر شدند.
به گزارش فارس، در بیستم مهر ماه 93، یک فقره 
زورگیری منجر به آدم ربایی در پوش��ش مسافرکشی 
)در کیلومتر 9 جاده قدیم به مقصد میدان آزادی( به 
کالنتری 154 چیتگر اعالم شد که شاکی در اظهاراتش 
عنوان داش��ت که توسط 4 سرنش��ین یک خودروی 
پی��کان آبی رنگ مورد زورگیری با تهدید چاقو و قمه 
برای گرفتن تمامی وجوه نقد، گوش��ی تلفن همراه و 

کارت عابر مورد اخاذی قرار گرفته است.
شناسایی و دستگیری اولین متهم

با توجه به اظهارات شاکی پرونده و همزمان با انجام 
چهره نگاری، کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران 
به بررس��ی تراکنش مالی حساب عابر بانک مالباخته 
پرداخته و اطالع پیداکردند که وجوه داخل حس��اب، 
در شعبه بانکی منطقه قلعه حسن خان برداشت شده 
اس��ت. با بررسی تصاویر بدس��ت آمده از دوربین های 
مداربسته بانکی، کارآگاهان موفق به شناسایی تصویر 

برداشت کننده وجه نقد از حساب مالباخته شدند.
با شناس��ایی نادر- الف به عن��وان یکی از متهمان 
پرونده که پیش تر نیز سابقه سرقت موتورسیکلت در 
سوابقش ثبت شده بود و شناسایی تصویر وی توسط 
مالباخت��ه، مخفیگاه وی در منطقه قلعه حس��ن خان 
شناس��ایی و در 8 دی ماه دس��تگیر ش��د که در طی 
بازرسی از مخفیگاهش چندین قبضه سالح سرد، چاقو 

و قمه، افشانه اشک آور و عابر بانک مالباخته کشف شد.
با دستگیری نادر و شناسایی وی از سوی مالباخته، 
متهم که چاره ای جز اعتراف نداشت، 3 همدست خود 
به نام های مرتضی 27 ساله،  آرش 23 ساله و ساسان 

21 ساله را معرفی کرد.
شناسایی شکات جدید

با بررس��ی اعترافات و اموال مسروقه بدست آمده 
متهمان و همچنین شناس��ایی پرونده های مشابه که 
مالباختگان و ش��کات آنها در مناطق غربی تهران به 
ویژه در محدوده میدان آزادی بدین ش��یوه و ش��گرد 
مورد س��رقت، زورگیری و اخ��اذی قرار گرفته بودند، 
کارآگاهان موفق به شناسایی تعداد دیگری از شکات 
و مالباختگانی شدند که مورد زورگیری و سرقت قرار 

گرفتند.
در بررس��ی یکی از س��رقت های به عنف همراه با 
آدم ربای��ی، پرون��ده ای از اداره یازدهم پلیس آگاهی 
ته��ران ب��زرگ در اختیار اداره پنجم ق��رار گرفت که 
ط��ی آن آدم ربایان قصد اخاذی 10 میلیون تومانی از 
خانواده یکی از شکات را داشته اند که به واسطه اطالع 
یکی از بس��تگان نزدیک شاکی که در نیروی انتظامی 
مشغول به خدمت بود این خانواده از پرداخت پول به 
سارقان خودداری کرده و موضوع را بالفاصله به پلیس 

اطالع داده بودند.
ش��اکی این پرونده پس از حضور در اداره پنجم و 
شناسایی یکی از متهمان- ساسان- در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: این ش��خص- ساسان- به همراه سه 
نفر دیگر اقدام به س��رقت وج��وه نقد همراه و ربایش 

بنده کرده است.
شاکی همچنین در تش��ریح این حادثه گفت: در 
مورخ��ه 14 دی م��اه 93 از می��دان آزادی به مقصد 
خیابان خلیج س��وار یک دستگاه خودرو پراید سفید 
رنگ با چهار سرنشین شدم که در طی مسیر ناگهان 
دو سرنشین صندلی عقب با تهدید چاقو اقدام به سرقت 

تمامی وجوه نقد همراهم کردند.
ش��اکی در خصوص آثار کبودی ناشی از ضرب و 
ش��تم بر روی بدنش نیز به کارآگاهان گفت: »سارقان 
زمان��ی که از دریافت پول و اخاذی از خانواده ام ناامید 
شدند مرا به باغ های منطقه شهریار برده و در تاریکی 
شب ش��روع به ضرب وشتم شدید من کرده و پس از 

آن از محل دور شدند.«
شناسایی اعضای دیگر این گروه

با بهره گیری از اعترافات بدست آمده از ساسان و 
شناسایی هویت 3 عضو گروه جدید سارقان به عنف که 
به شیوه آدم ربایی اقدام به اخاذی از مالباختگان خود 
کرده بودند مخفیگاه آنها در منطقه قلعه  حسن خان، 
شناسایی و هر سه نفر آنها در مورخه 28 دی ماه 93 
دس��تگیر و به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

منتقل شدند.
ای��ن 3 مته��م در اظه��ارات خود ضم��ن اعتراف 
صریح به ده ها فقره زورگیری و ربایش افراد به ش��یوه 
مسافرکش��ی، آخرین عضو گروه به نام محس��ن. س 
)21ساله( را نیز معرفی کردند که بالفاصله این متهم 
در مورخ��ه 30 دی م��اه 93 در منطق��ه رباط کریم 

شناسایی و دستگیر شد.

8 زورگیر غرب تهران دستگیر شدند

وزیر آموزش و پرورش با جرم  دانس�تن 
تنبیه  بدن�ی دانش آموزان، گف�ت:  تنبیه و 

تشویق یک اصل تربیتی است.
علی اصغر فانی، ضمن اشاره به اینکه موضوع 
»تنبیه« غیر از تنبیه بدنی اس��ت، اظهار داشت: 
تنبیه و تشویق یک اصل تربیتی است اما برداشتی 
که چندی پیش یکی از روزنامه ها داش��ته است، 

برداشت تنبیه  بدنی بوده است.
فان��ی در گفت وگ��و با فارس، با بی��ان اینکه 
کم  محل��ی هم نوعی تنبیه اس��ت، افزود: ممکن 
وقتی فرزند در منزل کار اشتباهی انجام می دهد، 
او را تنبی��ه کنیم، اما ن��ه اینکه او را کتک بزنیم 
بلکه به گونه ای با کم محلی می توانیم او را متوجه 

اشتباهش کنیم.
وزیر آموزش و پرورش در توضیح اینکه چندی 
پیش خبری در خصوص مجاز بودن تنبیه عنوان 
ش��ده بود، تصری��ح کرد: بخش مش��اوره وزارت 
آموزش و پرورش یک بحث علمی را مطرح کرده 
بود که یکی از رسانه ها برداشت اشتباهی داشته 
اس��ت و با اطالعیه ای که دادی��م این موضوع را 

برطرف کردیم.
فان��ی تأکید کرد: تنبیه بدن��ی دانش آموزان 
خالف و جرم است و در آموزش و پرورش با این 

موضوع برخورد می کنیم.

 وزیر آموزش و پرورش:

تنبیه و تشویق 
یک اصل تربیتی است

مدیر یکی از مدارس در سراوان صبح دیروز 
مورد س�وء قصد افراد مسلح قرار گرفت و جان 

خود را از دست داد.
به گزارش مهر هدای��ت اهلل میرمراد زهی نماینده 
مردم س��راوان در مجلس شورای اسالمی با تأیید این 
خب��ر گفت: این اق��دام صبح دیروز و در محل ورودی 
مدرسه رخ داده است.وی افزود: پی گیری های الزم در 
خصوص شناسایی عوامل این ترور با کمک نیروهای 
امنیتی شهرستان و استان در حال انجام است و بنابر 

اخبار اولیه، ضاربان این حادثه شناسایی شده اند.
کمال گمش��ادزهی مدیر مدرس��ه در جریان این 
ترور به دلیل اصابت 6 گلوله به ناحیه ش��کم و لگن، 
پس از انتقال به بیمارس��تان رازی شهرستان سراوان 

جان به جان آفرین تسلیم کرد.
این مدیر مدرسه با مدرک فوق لیسانس در رشته 
معارف دارای 8 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش 
سرباز داشت و مدت دو سال بود که به صورت انتقال 
موقت در شهرستان سراوان مشغول به کار شده بود.
وی در دانشگاه آزاد سراوان نیز تدریس می کرد.

در همی��ن حال علیرضا نخعی مدیرکل آموزش و 
پرورش سیستان و بلوچستان در گفت وگو با تسنیم در 
زاهدان انگیزه اصلی ضاربان اختالفات قومی و طایفه ای 
است و گره زدن این حادثه به مسائل تروریستی قویاً 
تکذیب می شود.وی افزود: اطالعات موثق ما حاکی از 
آن است که فرد ضارب که متواری است به دالیل قومی 

و طایفه ای مبادرت به این اقدام کرده است.

دو پس�ر سابقه دار که با لباس مامور اداره 
برق از کسبه اخاذی می کردند توسط پلیس 

شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، دوم بهمن ماه 
یکی از شهروندان س��اکن محدوده نارمک ضمن 
تماس با مرکز فوریت های پلیس��ی تهران از قصد 
اخ��اذی چند جوان تحت عن��وان مامور اداره برق 

خبر داد.
بالفاصله تیمی از کالنتری گلبرگ جهت بررسی 
به محله نارمک، خیابان مدائن مراجعه کردند که 
متوجه می ش��وند وقتی مالک کارگاه با اداره برق 
تماس می گیرد، متوجه فرار 2 جوان شیاد می شود.

به دنبال این موضوع بالفاصله با اخذ مشخصات 
2 مامور قالبی اداره برق، گشت های متمرکز خود را 
در سطح منطقه آغاز کردند که پس از 40 دقیقه 
توانس��تند 2 پس��ر جوان را که در حال پرسه زنی 
ب��ا لباس اداره برق بودند، دس��تگیر و به کالنتری 

منتقل کنند.
در کالنتری مش��خص ش��د دو ج��وان دارای 
چندین فقره س��ابقه زورگیری و سرقت هستند و 
مدت ها بود که با همین روش از کس��به محدوده 

نارمک اخاذی می کردند.

سرویس شهرستانها-
فرمانده مرزبانی سیس�تان و بلوچس�تان گفت: مرزبانان این استان در راستای پایش و حراست 
از مرز ها موفق ش�دند طی ماه گذش�ته مقادیر قابل توجهی مواد مخدر و س�وخت قاچاق را کشف و 

ضبط کنند.
رهام بخش حبیبی افزود: مرزداران سیستان و بلوچستان ضمن به هالکت رساندن یک نفر از اشرار مسلح 
و سوداگران مرگ، 16 نفر از آنان را دستگیر و 10 دستگاه وسیله نقلیه قاچاقچیان را توقیف کردند.وی تصریح 
کرد: در پی این اقدامات 10 هزار و 316 کیلو انواع مواد مخدر شامل هروئین، مرفین، کراک، تریاک و حشیش 
توسط مرزداران کشور کشف و ضبط شد.حبیبی در ادامه یادآور شد: طی این مدت 161 قاچاقچی کاال و سوخت 

دستگیر و 223 دستگاه خودرو و شناور آنان توقیف شد.

قتل مدیر مدرسه در سراوان از سوی افراد مسلح

کشف 10 تن مواد مخدر در مرزهای شرقی

زورگیری
 با وعده ازدواج

اخاذی به بهانه 
تعمیر کنتور برق


