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هدف قرارگرفتن 2 محیط بان 
شهرکرد – ایرنا: مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاری گفت: 
شکارچیان غیرمجاز شامگاه جمعه 2 محیط بان منطقه حفاظت شده سبزکوه 

شهرستان لردگان در این استان را مجروح کردند.
احمــدی با بیــان اینکه محیط بانان از ناحیه پا مــورد اصابت گلوله های 
ســاچمه ای شــکارچیان قرار گرفته اند افزود: این محیط بانان در بیمارستان 

بستری هستند و حال عمومی آنان رضایت بخش است .
وی گفت: عملیات برای دســتگیری شــکارچیان متخلف شروع شده و 

سرنخ هایی دراین زمینه بدست آمده است.
جاسازی70 کیلوگرم تریاک در کامیون

ســرویس شهرستان ها: جانشــین فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت:   
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان در عملیاتی مشــترک با پلیس 
شهرســتان خمین موفق شــدند، مقدار 69 کیلو و 800 گرم تریاک را از دو 

قاچاقچی کشف کنند.
سرهنگ یوسف سپهوند افزوداین قاچاقچیان قصد داشتند، این میزان مواد 
مخدر را با یک دستگاه کامیون از محورهای مواصالتی شهرستان خمین عبور 

دهند که دستگیر شدند.
وی در ادامه اظهار داشت:  در بازرسی از خودروی دستگیرشدگان،  بسته های 
مواد مخدر که به شکل ماهرانه ای در خودرو جاسازی شده بود، کشف شد و هر 

دو متهم برای برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.
خواب آلودگی 5 نفر را به بیمارستان فرستاد

اهواز – ایرنا: معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خوزســتان گفت: 
تصادف در مسیر سوسنگرد به چذابه در غرب خوزستان موجب مصدومیت 6 

زائر اربعین حسینی شد.
صادق ســالمت با بیان اینکه حادثه مزبور بین یک دســتگاه پژو پارس و 
یک دســتگاه 405 رخ داد افزود: خودرو پژو پارس حامل پنج نفر از کارکنان 
مدیریت بحران اســتان یزد، در مسیر رفتن به مرز چذابه بود و راننده خودرو 

405 از اهالی منطقه بوده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خوزستان گفت: دلیل این حادثه 

خواب آلودگی راننده پژو پارس عنوان شده است.
ســالمت اضافه کرد: مصدومان این حادثه که از سرنشــینان دو خودرو 
بودند توسط جمعیت هالل احمر و اورژانس به بیمارستان چمران سوسنگرد 
اعزام شــدند که چهار نفر از مصدومان به دلیل وخیم بودن حال آنها به اهواز 

اعزام شدند.
اختالف مالی رنگ خون گرفت

رشتـ  خبرنگار کیهان: کارآگاهان آگاهی استان گیالن در پی پیدا شدن 
جسد سوخته یک مرد 34 ساله اهل تالش در صندوق عقب خودرویی در یکی 
از خیابان های این شهرستان، موضوع را بررسی و طی 48 ساعت موفق شدند 

قاتل این مرد را دستگیر کنند.
این قاتل در بازجویی های پلیس به بزه انتســابی خود با همکاری 3 مرد 
23، 42 و 43 ســاله اعتراف کرد و گفت: بخاطر اختالفات مالی که با مقتول 
داشــتم وی را در کنار ساحل با همدســتی 3 فرد دیگر به وسیله یک قبضه 

سالح شکاری به قتل رساندم.
شــایان ذکر است 3 همدســت  این قاتل نیز دستگیر و همگی باتشکیل 

پرونده به مقام قضایی تحویل داده شدند.
ایذه لرزید

اهواز- ایرنا: زمین لرزه ای به قدرت 4/۱ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین 
ساعت ۱8و 5 دقیقه عصر جمعه شهرستان ایذه در استان خوزستان را لرزاند. 

این زمین لرزه درعمق۱0 کیلومتری زمین رخ داده است.
بر پایه این گزارش زمین لرزه ایذه در 35 کیلومتری مرکز این شهرستان،  
37 کیلومتری شــهر دهدز و 45 کیلومتری باباحیدر در اســتان چهارمحال 

وبختیاری به وقوع پیوسته است.
محســن بیرانوند فرماندار ایذه اظهار کرد هنوز از خسارات احتمالی این 

زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است.
دزد گوسفندان دردام پلیس

تبریز- خبرگزاری فارس: فرمانده انتظامی شهرســتان بناب گفت: در پی 
اعالم مرکز فوریت های پلیســی ۱۱0 مبنی بر وقوع یک فقره سرقت  احشام 

در سطح شهرستان، بالفاصله ماموران پلیس در محل سرقت حاضر شدند. 
سرهنگ رمضان الهوردیان با اشاره به سرنخ به دست آمده از صحنه وقوع 
سرقت،اظهارداشت: سرنخ متعلق به یکی از سارقان سابقه دار بوده که ماموران 
با انجام تحقیقات پلیســی محل اختفاء متهم را شناسایی و طی هماهنگی با 
مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه سارق را با تعداد ۱2 راس گوسفند در 

مخفیگاهش دستگیر کردند.
این مقام انتظامی با اشاره به سوابق متعدد متهم در امر سرقت، تصریح کرد: 
در تحقیقات فنی و تخصصی به عمل آمده، متهم تاکنون به 6۱ راس سرقت 

احشام اعتراف کرده که با تالش ماموران تحویل مالکان شد.
برخورد خونین 2 پراید

زاهدان – ایرنا: سرپرست جمعیت هالل احمر شهرستان خاش در استان 
سیســتان و بلوچستان گفت: دو دســتگاه خودروی سواری پراید  که یکی از 
آنها حامل اتباع بیگانه غیرمجاز بوده  درمحور خاش ایرانشهر به شدت با هم 

برخورد کردند.
سرهنگ محمدامین حسین زهی افزود: دراثر این حادثه 4 نفر جان خود 
را از دســت دادند و 9 تن دیگر مجروح شــدند که توسط امدادگران به مراکز 

درمانی انتقال یافتند.
تردد خودروهای حامل موادســوختی قاچــاق و اتباع بیگانه غیرمجاز در 
راه های ارتباطی خاش و شهرهای همجوار ساالنه جان ده ها نفر از هم وطنان 

را گرفته و خسارت های فراوان جانی و مالی برای خانواده ها به بار می آورد.
آتش سوزی اتوبوس 

کرمانشاه – خبرگزاری فارس: رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: ساعت 
۱:20 دقیقه بامداد دیروز یک دســتگاه اتوبوس بنز حامل زائران شهرســتان 

خدابنده زنجان به دلیل نامعلومی دچار حریق شد 
سرهنگ فضل اهلل شیری اظهار داشت: راننده اتوبوس مزبورحوالی گردنه 
بید ســرخ شهرستان صحنه متوجه وقوع نقص فنی در موتور اتوبوس شده و 
برای بررسی موضوع در پارکینگ حاشیه جاده توقف و با توجه به آتش گرفتن 

موتور اتوبوس، بالفاصله همه زائران و خدمه را از اتوبوس خارج کرد.
وی افزود: پس از خروج زائران و خدمه، آتش به سایر بخش های اتوبوس 
سرایت کرده و کامال در آتش سوخت  که با حضور عوامل آتش نشانی حریق 

اطفا شده و علت دقیق حادثه کماکان در حال بررسی است.
این مقام انتظامی ادامه داد: مسافران اتوبوس با ورود مستقیم عوامل پلیس 
راه بیستون در رستوران گردنه بید سرخ اسکان داده شده و پس از آن با تهیه 

اتوبوس جایگزین به مقصد مهران اعزام شدند.
معدوم سازی 6 تن مواد غذایی فاسد 

اراک – خبرگزاری فارس: رئیس مرکز بهداشت اراک اظهار داشت: بدنبال 
بازدیدهای مستمر بازرسان بهداشت محیط از مراکز پخش و عرضه مواد غذایی 
6 تن مواد غذایی غیرقابل استفاده شناسایی، کشف و جمع آوری شد.عبدالرضا 
پارساتصریح کرد: این مواد غذایی فاسد طی مراسمی با حضور جمعی از مسئوالن 
و با هماهنگی مقام قضایی این میزان مواد غذایی فاسد در محل دفن زباله اراک 
معدوم شد.به گفته وی این مواد غذایی شامل انواع نوشیدنی، کیک، آب میوه، 
چیپس، پفک، لبنیات و انواع ترشیجات بوده که در راستای صیانت از سالمت 

شهروندان و ارتقای شاخصه های بهداشت و سالمت معدوم شد.
کشف برنج قاچاق

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی دلیجان گفت: مأموران انتظامی این 
شهرســتان از عبور یک محموله قاچاق از محورهای مواصالتی دلیجان مطلع 
شدند و برنامه ریزی عملیاتی برای شناسایی و توقیف محموله قاچاق آغاز شد
ســرهنگ علی افزود: مأموران به یک دســتگاه تریلر مشکوک شدند  و 
برای  بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند که در بازرسی از آن 23 تن برنج 

قاچاق کشف شد.
وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این محموله را یک میلیارد و 200 
میلیون ریال برآورد کردند، بیان داشــت:  یک نفر در این عملیات دستگیر و 

برای برخورد قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

باراک اوباما به همراه خانواده اش پس از پایان 
دوران ریاست جمهوری به یک خانه گرانقیمت در 

نزدیکی کاخ سفید نقل مکان می کنند.
به گزارش راشاتودی، خانواده اوباما در ژانویه 20۱7 
میالدی در یک خانه با 9 اتاق خواب، بالکن و یک باغچه 

خصوصی در محله »کالورما« واقع در شــمال غربی واشنگتن سکونت خواهد 
داشــت. منطقه کالورما، یکی از مناطق گران قیمت واشــنگتن است و منازل 
لوکس بسیاری در این منطقه قرار دارد، عالوه بر آن سفارت بسیاری کشورها 

هم در این منطقه واقع شده است.
اوباما پیشتر اعالم کرده بود که بعد از اتمام دوران ریاست جمهوری تا پایان 

تحصیل فرزندانش مالیا ۱8 ساله و ساشا ۱5 ساله در واشنگتن خواهد ماند.
 در حال حاضر آنها در مدرســه ای که فرزندان بسیاری از رؤسای جمهور 
آمریکا و مقامات عالی رتبه دولتی از آن فارغ التحصیل شــده اند، مشــغول به 

تحصیل هستند.
 منزل آینده باراک اوباما با 2800 متر مربع و از سه طرف در احاطه پارک 
کالوراما است. این ســاختمان در سال ۱928 میالدی ساخته شده، دارای 9 

اتاق و 7 حمام است.
طراحی داخلی این ســاختمان قدیمی بیشتر با رنگ سفید و خاکستری 
است و آخرین بار در می 20۱4 میالدی به قیمت 5/3 میلیون دالر، توسط جو 
لوکهارت، سخنگوی سابق کاخ سفید در زمان بیل کلینتون خریداری شده است.
به گفته مشاورین امالک، باراک اوباما این عمارت را اجاره کرده است. منزل 
آینده اوباما، بزرگ ترین خانه در این خیابان اســت ولی گران ترین و زیباترین 

محسوب نمی شود.
ویژگــی اصلی این عمــارت، وجود باغچه ای بزرگ برای کاشــت میوه و 

سبزیجات است که میشل همسر باراک اوباما به آن عالقه زیادی دارد.
اجاره این ساختمان 22 هزار دالر در ماه است البته رؤسای جمهور آمریکا 
ساالنه یک میلیون دالر به صورت مادام العمر حقوق دولتی دریافت می کنند.

مراکشی جمعه شب در خیابان های  هزاران 
شهر »الحسیمه« در شمال مراکش در اعتراض 

به کشته شدن یک ماهی فروش تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، حدود 60 هزار تن 
در این تظاهرات شرکت کردند. تظاهرکنندگان شمع 

و گل در دســت گرفته بودند تا اندوه خود را به دلیل کشــته شدن »محسن 
فکری«، ماهی فروش مراکشی ابراز کنند.

تظاهرکنندگان شعارهای سیاسی سر دادند و تهدید کردند اگر خواسته های 
آنها عملی نشود، دست به نافرمانی مدنی می زنند.

معترضان مراکشــی همچنین خواهان ارجاع پرونده تمامی عامالن مرگ 
محسن فکری به دستگاه قضایی شدند.

»محسن فکری«، یک ماهی فروش در شهر الحسیمه بود که در جریان ممانعت 
از توقیف اجناسش توسط نیروهای امنیتی در کامیون حمل زباله جان باخت.

یک شیء اســتوانه ای در منطقه معادن 
یشم در شــمال میانمار )برمه( از آسمان به 

زمین افتاده است.
به گزارش ایسنا، این شی استوانه ای چهار و نیم 

متر طول و ۱20 سانتی متر قطر دارد.

همزمان، یک شــی فلزی دیگر که روی آن با خطوط چینی نوشته 
شــده نیز بر سقف یک خانه فرود آمد و آن را خراب کرد، اما به کسی 

آسیبی نرسید.
ســاکنان محلی گفته اند، هنگام برخورد این اشیاء به زمین صدای 

بلندی به گوش رسید.
ماموران نظامی محلی نیز گفته اند که شی استوانه ای شکل پس از 
برخورد به زمین، حدود 50 متر به هوا برخاست و سپس در یک محوطه 

گل آلود در نزدیک معدن یشم به زمین خورد.
به گزارش بی بی سی، یک روزنامه محلی گفته به نظر می رسد این شی 
بخشی از یک ماهواره یا موتور یک موشک و شاید هم یک هواپیما باشد.
مقامات محلی نتوانسته اند تایید کنند که آیا پرتاب ماهواره جدید 
چین و سقوط این قطعه فلزی در شمال کشورشان با هم ارتباطی دارند 
یا نه؟ آنها همچنین گفته اند هنوز قادر به تشــخیص دقیق ماهیت این 

شی نشده اند.

مقام های بهداشتی در چند کشور اروپایی 
نسبت به احتمال شیوع بیماری آنفلوآنزای 

مرغی در این قاره هشدار دادند.
به گزارش ایسنا، نگرانی ها در اروپا پس از آن 
آغاز شد که یک بوقلمون در مرغداری در اتریش 

بــر اثر ابتال به گونه ای خطرناک از این بیماری تلف شــد. پس از این 
اتفاق، وزارت بهداشت اتریش دستور داد همه مرغ ها و بوقلمون های 

این مرغداری کشته شوند.
به جز اتریش به تازگی مواردی از ابتالی پرندگان به این ویروس در 
کشورهای آلمان، سوئیس، مجارستان و کرواسی هم گزارش شده است.

اولین نمونه مرگبار ویروس آنفلوآنزای مرغی حدود ۱3 سال قبل 
شناسایی شد. از آن زمان تاکنون ده ها میلیون پرنده در جهان از بیم 

ابتال شدن به این ویروس کشته شده اند.
به گزارش یورونیوز، این بیماری معموال از پرندگان مبتال به ویروس 
به انسان منتقل می شود و موارد انگشت شماری از انتقال این ویروس 

از انسان به انسان نیز گزارش شده است.

کاروان بهداشــت ودرمان اربعین حسینی 
برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز 
زائران، با بدرقه وزیر بهداشت عازم مناطق مرزی 

استان  های غربی کشور شد.
وزیر بهداشــت در حاشــیه این مراسم که دیروز 
در جوار حرم مطهر امام خمینی)ره( برگزارشــد، با 
بیان اینکه وزارت بهداشت افتخار دارد به زائران امام 
حسین)ع( خدمات بهداشتی و درمانی ارائه دهد، گفت: 
اقدامات ارزشمندی مانند فراهم کردن آمبوالنس های 
زمینــی و هوایی، تجهیز بیمارســتان ها، راه اندازی 
بیمارســتان های صحرایی با کمک نیروهای مسلح و 
تامین نیروی انســانی تخصصی به ویژه در مرزهای 

غربی کشور انجام شده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت بهداشــت )وبدا(، 
سید حسن هاشمی افزود: فاصله پایگاه های اورژانس 
در کشــور که بطور معمول 40 کیلومتر بود در این 
ایام به  پنج کیلومتر کاهش یافته تا از مردم مراقبت 
بیشتری شود و آمبوالنس های هوایی هم در مرزهای 
مهران، شــلمچه و چزابه در آمادگی قرار دارند و در 
عراق نیز، هالل احمر به همراه وزارت بهداشــت، به 
زائران خدمات بهداشــتی و درمانــی ارائه می دهند.

هاشمی با اشاره به اعزام 40 نفر از نیروهای بهداشت 
محیط کشور به عراق، خاطرنشان کرد: در ایران هم 
نیروهای بهداشت محیط در طول مسیر زائران استقرار 

با بدرقه وزیر بهداشت 

کاروان بهداشت و درمان اربعین به مناطق مرزی  غرب کشور اعزام شد

دارند و تعداد قابل توجهی از بیمارستان های کشور در 
نقاط مرزی، در حالت آماده باش قرار دارند و تجهیزات 

مورد نیاز آن تامین شده است.
وی با درخواست از رانندگان وسایل نقلیه عمومی 
برای مراقبت از سالمت مردم و زائران، ابراز امیدواری 

کرد که حضور پلیس بیشتر شود.
وزیر بهداشت تصریح کرد: هیئت های مذهبی و 
مردم رعایت و مراقبت کنند که حادثه یا ســانحه ای 

رخ ندهــد و با توجه به فصل ســرما، به بیماری های 
واگیر توجه داشــته باشند زیرا در سال گذشته پس 
از ایام اربعین حســینی و حج، در کشور شاهد همه 
گیری آنفلوانــزا بودیم، بنابراین زائران مراقبت کنند 
تا به این گونه بیماری ها مبتال نشــوند اما در غیراین 
صورت در بدو ورود به کشــور، قرنطینه هایی در نظر 
گرفته شــده که از ورود بیمــاری به مناطق مختلف 

کشور جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه در کشور تا کنون موردی از وبا 
ثبت نشــده است، افزود: با توجه به سردی هوا، بعید 
می دانم که مشــکل خاصی در مورد ابتالی زائران به 
وبا وجود داشته باشد اما آنها باید در کشور عراق برای 
مواد غذایی و آب آشامیدنی مراقبت کنند و از آب های 
بسته بندی شده استفاده و از مصرف غذاهای مشکوک، 
پرهیز کنند.هاشمی با اشاره به استقرار بیمارستان های 
صحرایی در مناطق مرزی غرب کشور، گفت: در عراق 
هم دو بیمارستان صحرایی با همکاری نیروهای مسلح، 
هالل احمر و نیروهای وزارت بهداشت در نظر گرفته 

شده که امیدواریم زائران به آن نیازی پیدا نکنند.
7500 نیروی انسانی

 آماده ارائه خدمات به زائران
معاون درمان وزارت بهداشــت نیز گفت: امسال 
200 آمبوالنس وظیفــه انتقال مجروحان و بیماران 
احتمالی اربعین را انجام خواهند داد. همچنین چهار 
بالگرد اورژانس در صورت نیاز برای انتقال بیماران به 
ما کمک خواهند کرد. آقاجانی  از حضور 7500 نیروی 
انســانی اعم از پزشکان متخصص، پزشکان عمومی، 
نیروهای پرستاری و تکنسین های بهداشتی و درمانی 

در ایام اربعین خبر داد.
رییس اورژانس کشــور نیز گفــت: ظرفیت ارائه 
خدمات بهداشــتی و درمانی کشــور در ایام اربعین 

نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش یافته است.

رئیس کمیته امداد گفت: امام)ره( جنگ فقر 
و غنا را مطرح کــرد آن وقت چطور در چنین 
انقالبی طبقه اشراف مسئوالن درست می کنیم.

ســیدپرویز فتاح به فارس گفت: امام)ره( جنگ 
فقــر و غنا را مطرح کــرد و بارها فرمودند یک موی 
کوخ نشینان را به همه کاخ نشینان نمی دهند، امام)ره( 
مانند این افراد زندگی کرد، این منطق انقالب ما است 
آن وقت چطور در چنین انقالبی طبقه اشراف مسئوالن 

درست می کنیم.
فتاح افزود: طبقه اشرافی مسئوالن با کجای انقالب 
ما سازگاری دارد، بحث ما همین است تا این فرهنگ 
باشد به طبقه فقیر و محروم جامعه دامن زده می شود.

رئیس کمیته امداد ادامه داد: چون مسئوالن درک 

درستی از طبقه فقیران ندارند، فاصله فقیر و غنی در 
جامعه ایجاد شده، اما هر چه مسئوالن زندگی فرد و 
شخصی خود را به این طبقه محرومان نزدیک تر کنند 
آن وقت می فهمند، آنها را درک می کنند و برای آنها 

کار می کنند.
وی تصریح کرد:  به نظر می رسد اکنون مسئوالن 
ما از طبقه محرومان دور شــده اند و وقتی دور شدند 
دیگر برای  آنها کاری نمی کنند.فتاح با بیان اینکه بنده 
مرتب این تذکر را نســبت به دور شدن مسئوالن از 
طبقه محرومــان در مجلس و در نماز جمعه داده ام، 
گفت: یکی از نقاط کلیدی که باعث می شــود جامعه 
فقرا و محرومان افزایش یابد، وضعیت زندگی مسئوالن 

ما می باشد و این یک واقعیت بسیار تلخ است.

رئیس کمیته امداد امام)ره(:

طبقه اشرافی مسئوالن با انقالب سازگار نیست

متخصــص زنان و زایمــان و نازایی گفت: 
تهران  آلودگی های شهرهای صنعتی خصوصًا 
موجب افزایش بیماری هــای زنان و ناباروری 

می شود.
الهــام اکبری به خبرگزاری صدا و ســیما گفت: 
آلودگی های زیست محیطی و هوا در شهرهای صنعتی 
باعث افزایش بیماری های آندرومیتریوز و کیست های 

شکالتی می شود.
اکبری افزود: شاید این بیماری ها در شرایط عادی 
در برخی افراد بروز نکند اما آلودگی زیست محیطی 
موجب بروز بیشتر و رشد آن در برخی بانوان می شود.
وی با اشاره به اینکه تأثیر آلودگی هوا در افزایش 
بیماری های زنان ثابت شــده است، افزود: الزم است 
افراد مستعد این بیماری ها از همان دوران نوجوانی در 
مدارس شناسایی شوند و برای درمان آنها اقدام شود 

یا از محیط آلوده دور نگه داشته شوند.
بیماری های مردان بیشترین عامل سقط زنان

همچنین یک متخصص زنــان، نازایی و زایمان 
گفت: بیشترین عامل سقط جنین در تهران و شهرهای 

بزرگ ایران بیماری های مردان است.
اکبر آرین افــزود: مصرف ســیگار، مواد مخدر، 
فشــارهای عصبی ، آلودگی هوا، امــواج الکترونیک 
لپ تاپ و موبایل از مهمترین عوامل ضعف اســپرم و 
تشکیل جنین ناقص است.وی تصریح کرد: هر چند در 
سال های گذشته بیشترین عوامل سقط جنین مربوط 
به زنان و بیماری های زنان بوده اســت اما امروزه 70 

درصد سقط مربوط به مردان است.
به گفته آرین، بیشترین هزینه ها صرف آزمایش 
بانوان می شود اما با یک آزمایش ساده از مردان می توان 

موجب کاهش سقط جنین شد.

متخصص زنان و زایمان هشدار داد

آلودگی هوا عامل افزایش 
بیماری های زنان و نازایی

آموزش و پرورش شــهر تهران اعالم کرد: 
آلودگی  به علت  پایتخت  زنگ ورزش مدارس 

هوا، امروز و فردا تعطیل است.
به گــزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی 
آموزش و پرورش شهرتهران، به علت وضعیت پایداری 
آلودگی هوا، زنگ ورزش مدارس شهر تهران روزهای 

یکشنبه و دوشنبه تعطیل خواهدبود.
توصیه به مدیران و مسئوالن مدارس این است که 
در زنگ تفریح و مراسم صبحگاه با توجه به وضعیت 
آلودگی هــوا، دانش آموزان کمتر در معرض آلودگی 
قرار گیرند.همچنین پیشــنهاد می شود زنگ تفریح 
مدارس در کالس های درس برگزار شود و از فعالیت 
بدنی دانش آموزان در حیاط مدرسه جلوگیری شود.

به دلیل آلودگی هوا
زنگ ورزش مدارس تهران 

امروز و فردا تعطیل است
مدارس مهران از امــروز به مدت دو هفته 

تعطیل شدند.
به گزارش میزان، فرماندار مهران با اعالم این خبر 
تاکید کرد: با توجه به حجم گســترده حضور زوار در 
شهرستان مهران، مدارس این شهرستان از امروز به 

مدت دو هفته تعطیل است.
ناصر مرادی ادامه داد: این اقدام به منظور خدمات 

به زائران و اسکان آنها انجام می شود. 
وی تاکید کرد: فرهنگیان و نیروهای مدارس باید 

در این مدت در محل کار حاضر باشند.

تعطیلی 2 هفته ای 
مدارس مهران

رئیس پژوهشگاه ابن سینا گفت: تحقیقات انجام 
شــده در فاز حیوانی واکسن سرطان توسط وزارت 

بهداشت تأیید شد.
 مهدی آخوندی در گفت گو با فارس، در مورد آخرین 
جزئیات تهیه واکســن ســرطان اظهار داشت: فاز حیوانی 
واکسن سرطان که چندی پیش توسط پژوهشگاه فناور  های 
نوین علوم زیســتی جهاد دانشگاهی ابن سینا با موفقیت 
انجام شده بود، با بررسی کارشناسی توسط وزارت بهداشت 

به تأیید رسید.
آخوندی با اشاره به اینکه در پروژه انجام شده سیستم 
ایمنی بدن، تومورها را مانند ویروس مورد حمله قرار می دهد، 
افزود: با کمک و تالش محققان این پژوهشگاه، این واکسن 

مرحله حیوانی خود را باموفقیت پشت سر گذاشته است.
وی با بیان اینکه تحقیقات مشابه در برخی نقاط دنیا در 
حال انجام است، گفت: چنانچه اقدام جدی و حمایت الزم 
برای ادامه پروژه در فاز انســانی صورت نپذیرد این نگرانی 
وجود دارد که افتخار دستیابی به این دستاورد بزرگ به نام 

ایران ثبت نشود.

وزارت بهداشت 
موفقیت فاز حیوانی 

واکسن سرطان را تأیید کرد

رئیس انجمن سکته مغزی گفت: بر خالف تصورات 
بسیاری از افراد، مصرف قلیان می تواند میزان بروز 

سکته مغزی را چند برابر کند.
دکتر بابک زمانی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ 
با بیان اینکه سکته مغزی در کشور ما دومین علت مرگ و 
مهم ترین علت ناتوانی بشر است، گفت: در چند سال اخیر 
شاهد هستیم که میزان سکته مغزی در افرادی که در دامنه 
ســنی 20 تا 40 سال قرار دارند، بسیار افزایش پیدا کرده 
است، در شرایطی که مردم در این رنج سنی نگران ابتال به 
ام اس هستند، آمارها نشان می دهد که شیوع سکته مغزی 

بیش از  دو برابر بیماری ام اس در این دامنه سنی است.
زمانی افزود:  با رایزنی هایی که با وزارت بهداشت انجام 
شــده سیستم آمار ثبت ســکته مغزی مورد تأیید وزارت 
بهداشت قرار گرفته که در همین راستا طبق آماری که از 55 

بیمارستان اعالم شده میزان سکته مغزی در دو ماهه اخیر 
تنها در این تعداد بیمارستان هزار مورد گزارش شده است.
وی با اشــاره به اینکه دیابت، فشــار خون، دخانیات، 
افزایش چربی خون،  چاقی و اضافه وزن از فاکتورهای خطر 
ســکته مغزی هستند، تصریح کرد: متأســفانه آمار باالی 
اســتفاده از قلیان در کشــور به خصوص در جوانان عامل 
خطر مهم دیگری اســت که با مکانیسم های مختلف باعث 
بروز سکته مغزی می شود در حالی که خیلی ها معتقدند 

که قلیان بی خطر است.
رئیس انجمن سکته مغزی اظهار داشت: اخیرا تحقیقاتی 
نشان داده است که در بچه ها و شیرخواران هم سکته مغزی 
رخ می دهد ولی تظاهر آن به شــکل دیگری است بنابراین 
سکته مغزی بسیار مهم، شایع و مربوط به تمام سنین است 

که باید مورد توجه قرار گیرد.

زمان طالیی برای درمان سکته مغزی
زمانی با بیان اینکه سه عالمت شایع سکته مغزی کج 
شــدن صورت، ضعف بازو و اختالل در تکلم اســت، گفت: 
البته باید توجه داشت که ممکن است سکته مغزی در هر 
فردی خود را با عالیم دیگری به غیر از عالیم فوق همچون 
دوبینی، سرگیجه،  عدم تعادل و اختالل در دید نشان دهد، 
بنابراین اگر فردی دچار این عالیم بود بالفاصله با اورژانس 
تماس گرفته شود تا اورژانس بیمار را به مرکزی که مجهز 

به درمان سکته مغزی است انتقال دهد.
وی ادامــه داد: باید توجه داشــت کــه زمان طالیی 
برای درمان موفق ســکته مغزی سه ساعت است بنابراین 
تکنســین های اورژانس با توجه به اینکه کدام بیمارستان 
مجهز به درمان ســکته مغزی اســت بیمار را به آن مرکز 

درمانی منتقل می کنند.

رئیس انجمن سکته مغزی:

طرفداران قلیان بیشتر در معرض سکته مغزی هستند

معاون دادستان مشهد گفت: مدیر حقوقی سابق 
شرکت پدیده شاندیز دســتگیر و روز جمعه روانه 

زندان شد.
قاضی حسن حیدری افزود: این فرد به اتهام مشارکت 
در کالهبــرداری به مبلغ ۱4 هــزار میلیارد ریال از طریق 
فروش اوراق موســوم به سهام و با وثیقه 42 هزار میلیارد 
ریال دســتگیر و روز جمعه پس از تفهیم اتهام روانه زندان 
شــد.وی با بیان اینکه تاکنون 22 نفــر از متهمان پرونده 
شــرکت پدیده دستگیر شده اند، اظهار کرد: پرونده تمامی 
افرادی که تاکنون دستگیر شده اند در حال رسیدگی است 
و تالش می شــود حقوق مردم به بهترین شکل ممکن در 
نظر گرفته شود.شرکت گردشگری و تفریحی پدیده شاندیز 
دی ماه سال ۱393 به دنبال حکم دادستان عمومی انقالب 
مشهد با تعطیلی و پلمب دفاتر فروش مواجه شد.سهامداران 
این شرکت در این مدت برای رسیدن به حق و حقوق خود 

تجمع های بسیاری را در مشهد برگزار کرده اند.

معاون دادستان مشهد اعالم کرد

دستگیری یکی از 
مدیران سابق شرکت 

پدیده در مشهد

 رئیس پلیس اماکن تهران بزرگ از شناسایی 
40 باند قاچاق تجهیزات ماهواره و دستگیری 
193 نصاب در هفت ماهه سال جاری خبرداد.

به گزارش میزان، سردار لطفی آماری از کشفیات 
ماهواره طي هفت ماهه اول امسال ارائه داد و ضمن 
اعالم کشــف 7۱3 هزار و 546 دیش، 923 هزار و 
299 ال ان بي و ۱0 هزار و 766 رسیور، از  شناسایی 
40 باند قاچاق تجهیزات ماهواره و دستگیری ۱93 
نصاب خبــر داد.وی با اعالم این که پلیس در صدد 
تمرکز بر روی نصابان و باندهای مرتبط با این موضوع 
است، این دستگیری ها را در مبارزه با ماهواره موثر خواند.

رئیس پلیس اماکن تهران بزرگ خبرداد
شناسایی 40 باند

 قاچاق تجهیزات ماهواره

دادستان تهران گفت: در 45 روز گذشته در تهران 
حدود 15 هزار لیتر انواع مشروبات الکلی کشف شده 
است که نشــان از تالش دشمن برای ضربه زدن به 

جوانان و فرهنگ ما دارد.
به گزارش روابــط عمومی دادســتانی تهران، عباس 
جعفری دولت آبادی در ششــمین جلســه  آســیب های 
اجتماعی، سه نکته شامل ضرورت انجام کارهای فوق العاده 
در مورد آسیب های اجتماعی، جلوگیری از انحراف سینما 
در حوزه های ارزش های دینی و انقالبی و لزوم رعایت عفاف 

و حجاب در دستگاه های دولتی را مورد تاکید قرار داد.
جعفری دولت آبادی در ارزیابی گزارش های ارائه شده 
توســط مســئوالن در حوزه عفاف و حجاب، اظهار داشت: 
رعایت عفاف و حجاب در تمام دستگاه های اجرایی، دولتی 
و مراجع قضایی و عدم تبرج توسط بانوان کارمند در محیط 
کار الزامــی اســت.وی به وضعیت و مشــکالت کنونی در 
سینمای ایران اشاره کرد و با اعالم اینکه ممکن است عدول 
از ارزش های دینی و انقالبی در سینما به برخی برنامه های 
نهادهای فرهنگی از جمله صدا و سیما تسری پیدا کند، از 

سازمان مذکور خواست به این آسیب توجه نماید.
جعفری دولت آبادی تأکید کرد: امروزه آثار و پیامدهای 
آســیب های اجتماعی برخی خانواده هــا را گرفتار کرده و 
اقدامات ایجابی، پیشگیرانه و حمایتی باید بیشتر مورد توجه 

مسئوالن کشور قرار گیرد.
دادســتان تهران با بیــان اینکه امــروزه مهاجرت و 
حاشیه نشــینی یکی از زمینه هــای ارتکاب جرم و افزایش 
آمار اقدامات مجرمانه است، گفت: باید بخشی از درآمدها و 
بودجه های مصوب برای ایجاد جاذبه و جلوگیری از مهاجرت 

دادستان تهران خبر داد

کشف 15 هزار لیتر مشروبات الکلی در تهران
روستاییان به شهرها هزینه شود.

وی با اشاره به گزارش یکی از بازپرسان دادسرای اطفال 
مبنی بر این که معضل جوانان و جرایم ارتکابی توسط آنها 
پیرامون سه محور اعتیاد، ترک تحصیل و مشروبات الکلی 
است، از پلیس و دســتگاه های فرهنگی خواست با تمرکز 
بر روی مســائل نوجوانان و جوانان، مانع از بازگشت مجدد 
نوجوانــان بزهکار به چرخه ارتکاب جرم شــوند. جعفری 
همچنین خواستار تشکیل پلیس اطفال و آموزش مأموران 

پلیس در مورد پرونده های مرتبط با این دادسرا شد.
استفاده از تجهیزات ماهواره جرم است

دادستان تهران در خصوص استفاده از تجهیزات دریافت 
از ماهواره، با انتقاد از اظهارات برخی مسئوالن که با ارائه آمار 
شیوع ماهواره در جامعه، اقدامات مقابله ای با این معضل را 
نفی می کنند، اظهار داشت: برخی مسئوالن با ارائه آمارهایی 
از جمله این که 60 درصد مردم از ماهواره استفاده می کنند، 
در صدد نفی اقدامات پلیس و دادستانی در مقابله با ماهواره 
و جمع آوری تجهیزات آن می باشند. این در حالی است که 
خرید، فروش، نگهداری و هر اقدام دیگری بر روی تجهیزات 
دریافت از ماهواره، مطابق قانون ممنوعیت به کارگیری این 

تجهیزات جرم تلقی می شود و پلیس در اجرای وظیفه ذاتی 
خود مکلف به جمع آوری تجهیزات ماهواره است.وی با تاکید 
بر این که توســعه  و شیوع استفاده از ماهواره در جامعه به 
معنای تجویز نگهداری آن نیست، گفت: مسئوالن نباید مانع 
انجام وظیفه مأموران پلیس در مبارزه با جمع آوری تجهیزات 
ماهواره شوند.دادستان تهران خاطر نشان کرد: چنانچه وزارت 
ارشــاد و سایر دانشگاه ها وظایف خود را در قبال شبکه های 
ماهواره ای معاند و کسانی که با این شبکه ها همکاری می کنند 
انجام ندهند، از طریق مقتضی پیگیری و اقدام خواهد شد.
ممنوعیت تبلیغات فیلم ها و کاالهای 
ایرانی در شبکه های ماهواره ای معاند 

 جعفری دولت آبادی با اعالم این که تبلیغات فیلم ها و 
کاالهای ایرانی در شبکه های ماهواره ای معاند ممنوع است، 
اظهار داشت: مسئوالن فرهنگی کشور باید دستورات قضایی 
دادســتانی در این زمینه را اجرا کنند.وی افزود: دادستانی 
تهران برای مقابله با مفاســد اجتماعی برای مسدود کردن 
خطوط تلفن تبلیغ کنندگان کاال و فیلم ها در شــبکه های 
ماهواره ای معاند، جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره، و 
توقیف اتومبیل هایی که در آن کشف حجاب یا موسیقی های 

مبتــذل پخش می شــود یا برای مــردم مزاحمت صورت 
می گیرد، دســتورهای کتبی به پلیس ابالغ کرده اســت.
جعفــری دولت آبادی با اعالم این که دادســتانی با صدور 
احکامــی خطاب به پلیس، محــدوده اقدامات ضابطان در 
این سه حوزه را مشخص کرده و از مأموران پلیس خواست 
ضمن اجرای قاطع این دستورات، موازین شرعی، قانونی و 

حقوق شهروندان را رعایت نمایند.
کشف مشروبات الکلی در تهران

دادستان تهران با اشاره به گزارش سرپرست دادسرای 
ارشاد مبنی بر کشف ۱5 هزار لیتر مشروبات الکلی در تهران 
طی 45 روز گذشــته، این آمار را موید فعال بودن دشمن 
در حوزه های فســاد و فحشا ارزیابی کرد و اظهارات یکی از 
کارشناسان آمریکایی را مورد توجه قرار داد که اعالم داشته 

است تغییرات در ایران در ۱5 سال آینده رخ خواهد داد.
جعفری دولت آبادی این اظهار کارشناس آمریکایی را 
نشانگر فهم آنها بر این واقعیت ارزیابی کرد که مردم ایران 
و جمهوری اســالمی ایران بــا حمله نظامی و مقابله عقب 
نخواهند نشست و لذا دشمن برای ترویج فساد و فحشا در 
میان جوانان و افول کانون خانواده برنامه ریزی کرده است.

وی از تعقیــب قضایــی یکی از افــرادی که در حوزه 
فرهنگ و سینما با اقدامات خالف قانون و تأثیرگذاری برخی 
مسئوالن فرهنگی مرتکب اقدامات مجرمانه شده بود خبر 
داد و اعالم کرد: این پرونده در دادســرای فرهنگ و رسانه 
تحت رســیدگی است و در حال حاضر، متهم با صدور قرار 
وثیقه آزاد شــده است.دادستان تهران ادامه داد: با تکمیل 
تحقیقات پرونده یاشــار سلطانی، نامبرده نیز با تبدیل قرار 

تأمین آزاد شد.

سخنگوی سازمان آتش نشــانی شهر تهران از 
انفجار در زیرزمین یک ساختمان چهار طبقه به دلیل 

نشت گاز و مصدومیت 6 نفر خبر داد.
جالل ملکی به فارس گفت: این انفجار جمعه شب در 
یک ســاختمان چهار طبقه مسکونی واقع در یاخچی آباد- 
خیابان حامدی رخ داد و با حضور آتش نشانان در محل حادثه 

مشاهده شــد در یک واحد 40 متری در قسمت زیرزمین 
این ساختمان که تبدیل به انبار تنقالت شده بود به دلیل 
نشت گاز شهری، انفجار شدیدی اتفاق افتاده و 6 نفر دچار 

مصدومیت و سوختگی شده اند. 
ملکی افزود: چهار مرد و دو زن که در این حادثه مصدوم 

شده بودند تحویل عوامل اورژانس شدند.

6 مصدوم در انفجار یک ساختمان 4 طبقه


