
حوادث ـ اخبارکشور

 
    حوادث کوتاه از کشور

 همسایگی با 
ملکه انگلیس 

فقط با ۱۸ 
میلیون پوند!

داعش 
رقه را 

ونیز کرد!

ازدواج دختر 
امپراتور ژاپن 
با یک کارگر 

ساده 

زنانی با 
پاهایی 

شبیه سم!

صفحه۱۱
پنج شنبه۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

۲۱ شعبان۱4۳۸ - شماره۲۱۶۲۶

دولت انگلیس یکــی از عمارت های بزرگ 
محله باکینگهام گیت را به فروش گذاشته است.
بــه گزارش پایگاه اینترنتــی هومز اند پروپرتی، 
خریــداران ملک بــا جیب های پرپــول می توانند با 
پرداخت ۱۸ میلیون پوند، پنت هاوس مجلل مقابل 

نبود کاله ایمنی مرگ آفرین شد
ســاری-خبرنگار کیهان:رئیس پلیس راه مازندران گفت: برخورد شدید 
موتور سیکلت با یکدستگاه خودروی پژو در جاده بهنمیر مرگ موتور سوار 

را رقم زد.
سرهنگ قدمی با بیان اینکه سانحه مزبور ساعت 7 بامداد دیروز رخ داد، 
اظهارداشــت: نداشتن کاله ایمنی و رعایت نکردن حق تقدم از سوی راکب 

موتورسیکلت این حادثه را بوجود آورد.
بار قاچاق به تهران نرسید

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی استان البرز گفت: ماموران این 
فرماندهی باخبر شــدند که یک دستگاه تریلر حامل کاالی قاچاق از غرب 

کشور به سمت تهران در حال حرکت است.
سرتیپ کامرانی صالح افزود: ماموران با استقرار در محورهای مواصالتی 
اســتان البرز یک دستگاه تریلر با مشخصات مورد نظر را در آزاد راه 

کرج -تهران حوالي پل کالک، شناسایي و آن را متوقف ساختند.
وی تصریح کرد: ماموران در بازرسی از این تریلر، سیگار، تنباکو ، انواع 
مواد محترقه، ســرویس دســیني، لباس خارجي، پتوي مسافرتي و پارچه 

خارجي کشف کردند.
ســرتیپ کامرانی صالح با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را 
20 میلیارد ریال برآورد کردند. اظهار داشت: سرنشینان این تریلر دستگیر و 

با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی معرفی شدند.
 کشف انبار کاال

سمنان- خبرگزاری فارس: رئیس پلیس آگاهی استان سمنان گفت: در 
بازدید مأموران پلیس آگاهی شهرستان شاهرود از یک انبار کاال، دو هزار و 
400 عدد کمپوت آناناس و 300 کیلوگرم مایه اولیه پنیر کشف و ضبط شد.

محمداسماعیل حداددباغی ارزش ریالی کاالی مکشوفه را بیش از 600 
میلیــون ریال تخمین زد و گفت: این مقدار کاال بدون مجوزهای قانونی در 

انبار مزبور نگهداری می شد.
وی تصریح کرد: یک نفر دراین رابطه دســتگیر و با تشــکیل پرونده به 

مراجع قانونی معرفی شد.
توقیف لوازم گلخانه ای قاچاق 

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی استان یزد گفت: ماموران انتظامی 
این اســتان هنگام پایش محورهای ورودی به یک دســتگاه تریلر »ولوو« 

مشکوک شده و خودرو را برای بازرسی متوقف کردند.
سرتیپ ایرج کاکاوند افزود: ماموران در بازرسی از این تریلر بیش از ۱4 
هزار قلم انواع لوازم و تجهیزات گلخانه ای خارجی بدون مجوز گمرکی کشف 

و یک متهم را نیز دستگیر کردند.
وی، ارزش مالی محموله کشف شده را ۱0 میلیارد ریال برآورد و تصریح 

کرد: این محموله از جنوب کشور بارگیری شده و مقصد آن تهران بود.
خرید با دالرهای تقلبی 

مهاباد- ایرنا: فرمانده انتظامی سردشــت گفت: 2۱6 برگ ۱00 دالری 
تقلبی در این شهرستان مرزی کشف و ضبط شد.

ســرهنگ فیض اهلل علیزاده افزود: این دالرها توسط برخی افراد در قبال 
خرید چند طاقه پارچه به ارزش ۸20 میلیون ریال به فروشنده مغازه داده 

شده بود.
وی با اشاره به دستگیری 2 متهم دراین رابطه گفت: متهمان با اعتراف 

به جرم خود با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
انهدام باند سارقان احشام

سرویس شهرستان ها: رئیس پلیس آگاهي استان اصفهان اظهار داشت: در 
پي شکایت یکي از دامداران مبني بر سرقت ۱60 راس دام از وي ، تحقیقات 

ماموران پلیس آگاهي براي شناسایي و دستگیري سارقان آغاز شد.
سرهنگ ستار خسروي افزود: ماموران متوجه شدند سارقان با سالح سرد 
وارد دامداري ها شــده و پس از ضرب و شتم نگهبانان و بستن دست و پاي 

آنها اقدام به سرقت احشام کرده اند.
وی ادامه داد: با انجام اقدامات خاص پلیسي، یک باند ۱0 نفره شناسایي 

و در عملیاتي ضربتي همه اعضاء باند دستگیر شدند.
خســروي با بیان اینکه سارقان در بازجویي هاي پلیس به سرقت 347 
راس دام با همدســتي دو مالخر اعتراف کردند اظهار داشــت: مالخران این 
پرونده نیز دستگیر و جهت سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضائي شدند.

رئیس پلیس آگاهي اصفهان گفت: ارزش احشــام ســرقت شده توسط 
کارشناسان مربوطه 4 میلیارد ریال اعالم شده است.
آتش جنگل مهار شد

اهــواز - ایرنا: مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری خوزســتان گفت: 
آتش سوزی جنگل های خسرج واقع در اطراف شهرستان حمیدیه که از صبح 

سه شنبه شروع شده بود، مهار شد.
کیامرث حاجی زاده با بیان اینکه علت آتش سوزی در جنگل های خسرج 
در دست بررسی است، اظهارداشت: این آتش سوزی به 40 هکتار از عرصه های 

جنگلی خسارت زد. 
توقیف 23 تن برنج خارجی

سرویس شهرســتان ها: رئیس پلیس آگاهی استان یزد گفت: ماموران 
این فرماندهی به یکدستگاه تریلر که درحال عبور از کنارگذر شهر یزد بود 

مشکوک شدند و آن را متوقف ساختند.
سرهنگ حســین رضایی افزود: ماموران پس از بررسی اسناد، مدارک 
و بارنامه خودرو، متوجه شــدند که راننده خودرو اقدام به بارگیری 23 تن 
برنج خارجی بدون مجوز گمرکی کرده است که به همین منظور خودرو به 

پارکینگ منتقل شد.
وی با بیان اینکه کارشناســان مربوطه کاالی مکشوفه را یک میلیارد و 
450 میلیون ریال برآورد کرده اند، اظهارداشــت: راننده این تریلر دستگیر و 

برای سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی معرفی شد.
گازوئیل بی مجوز از مرزعبورنکرد

سرویس شهرستان ها: رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان گفت: 
ماموران انتظامی این اســتان هنگام پایش خودروهای عبوری در محورهای 
مواصالتي و نقاط آلوده به دو دستگاه تانکر نفتکش مشکوک و آنها را متوقف 

کردند.
سرهنگ ابراهیم مالشاهی افزود: ماموران در بازرسی از این تریلرها 50 

هزار لیتر گازوئیل بدون هرگونه مدارک قانونی کشف و ضبط کردند.
وی تصریح کرد: این تریلرها توقیف و راننده های آنها بازداشت و با تشکیل 

پرونده به مقامات قضایی معرفی شدند.
عرضه سنگدان به جای گوشت

ســرویس شهرســتان ها: رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: به 
دنبــال دریافت خبری مبنی بر توزیع گســترده مــواد پروتئینی تقلبی در 
مشــهد رســیدگی به این موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت. 
ســرهنگ حمید رزمخواه تصریح کرد: تیم رسیدگی کننده به این پرونده با 
محرز شدن موضوع پس از هماهنگی قضایی و با همکاری تیم معاونت غذا 
و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشــهد، اداره دامپزشکی، کارشناسان اداره 

صنعت، معدن و تجارت در اقدامی غافلگیرانه وارد عمل شدند.
رزمخواه گفت: کارآگاهان پلیس با دســتگیر کردن افراد ســودجو طی 
بازرسی از محل 2 تن گوشت سنگدان چرخ شده و بسته بندی شده کشف 

کردند.
وی افزود: متخلفان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه 

دادسرا شدند.
ناکامی قاچاقچیان برنج خارجی

بوشهر- خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی دشتی اظهار داشت: در پی کسب 
خبری مبنی بر حمل کاالهای قاچاق از نقاط کور ســطح حوزه استحفاظی 
این شهرســتان بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت. سرهنگ 
جهان بخش صیادی افزود: مأموران با تحت نظر گرفتن محل های مزبور یک 
کامیون حامل برنج را شناسایی و آن را متوقف ساختند و در بازرسی از آن 
بیش از 20 تن برنج فاقد مدارک قانونی کشــف کردند. وی یک میلیارد و 
۱00 میلیــون ریال ارزش مالی این محموله را عنوان و تصریح کرد: راننده 

این کامیون دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

داعشی ها کاری کردند که در پی آن شهر رقه 
شباهت بسیاری به ونیز پیدا کرده است.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سد خاکی 
که یک ماه پیش توســط داعشــی ها با هدف ذخیره 
آب های قنات البلیخ ساخته شده بود، توسط خودشان 

درهم شکست و مقدار 
بســیاری از آب هــای 
آلــوده و گندیــده به 
سمت خیابان های غرب 

شهر رقه جاری شد. 
به دنبال این اتفاق 
الســباهیه،  مناطــق 
الجــزره،  دوراهــی 
الرومانیــه، الحصیوه و 
المرور  از حی  قسمتی 
را آب فــرا گرفت که 
به احتمــال زیاد خطر 
آلودگی آب آشامیدنی 

شاهزاده ژاپنی با ازدواج با یک کارگر ساده 
خود را از تمام امکانات خانواده امپراتوری ژاپن 

محروم کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شاهزاده ماکو، 
دختر بزرگ امپراتور ژاپن تصمیم دارد با جوانی ازدواج 

کند که یک کارگر ساده در سواحل توریستی ژاپن است. البته این پسر جوان 
در دانشگاه بین المللی توکیو درس خوانده؛ همان دانشگاهی که دختر امپراتور 
از آن فارغ التحصیل شده است. شاهزاده ماکو با این ازدواج جایگاه سلطنتی خود 
را از دست می دهد و از این پس مانند یک شهروند عادی زندگی خواهد کرد.

این دو پنج ســال پیش در رستورانی در شهر توکیو با هم آشنا شدند و 
آشنایی شان تا به امروز ادامه داشته است. شاهزاده، جوان مورد عالقه اش را به 

خانواده اش معرفی کرده و آن ها نیز با ازدواج شان موافقت کرده اند.
 طبق سنتی قدیمی در خانواده امپراتوری ژاپن، هر کدام از اعضای خانواده 
با فردی معمولی ازدواج کند موقعیت خود را از دست خواهد داد و باید مانند 
آن ها زندگی کند. البته مراســم ازدواج آنها کاماًل تشریفاتی و با رعایت تمام 

مراحل خواهد بود.
 پدر شاهزاده ماکو و برادر کوچک ترش، در حال حاضر در صف تاج گذاری 
قرار دارند، اما مشخص نیست پس از امپراتور آکی هیتو، کدام یک تاج امپراتوری 

را بر سر خواهد گذاشت.
 در ژاپن زنان وارث امپراتور نیستند. خالف خاندان سلطنتی انگلیس یا 
دیگر کشــورهای اروپایی، خانواده امپراتوری ژاپن بسیار کم در انظار عمومی 
ظاهر می شوند. اگرچه به  طور عادی به سفرهای خارجی می روند و در مراسم 

و سنت های فرهنگی شرکت می کنند.

تصاویر تکان  دهنده ای از زنان یک روستا در 
چین منتشر شده که رنجی را که آن ها سال ها 
است با آن دســت و پنجه نرم می کنند، نشان 

می دهد.
بر اســاس گزارش میل آنالین، این تصاویر اثرات 

بســتن پا را در بیش 
از ۱00 زن سالمند در 
تصویر  به  روستا  این 
عواقب  که  می کشند 
تن دادن به یک سنت 

۱000 ساله است.
این فرآیند شامل 
شکستن استخوان پا 
و سپس بستن آن با 
پارچه آغشته به چند 
ماده مخصوص است. 
این کار نشــانه ای از 
ثــروت و منزلت باال 
تلقی می شــد، اما از 

بر اثر حریق یک دســتگاه مینی بوس در 
بزرگراه آیت اهلل سعیدی تهران چهار نفر جان 

باختند.
سخنگوی ســازمان آتش نشــانی تهران درباره 
جزئیات این حادثه به تسنیم گفت: ساعت 7:20 صبح 
دیروز آتش سوزی یک دستگاه مینی بوس در بزرگراه 
آیت اهلل سعیدی، میدان فتح، نبش خیابان جرجانی 
به سامانه ۱25 اعالم شد که آتش نشانان در کمتر از 

سه دقیقه به محل حادثه رسیدند.
کاظم هاشم آبادی ادامه داد: اطالعات اولیه اعالم 
شده به آتش نشانان حاکی از آن بود که هیچ محبوسی 
داخل مینی بوس نیســت اما با حضور آتش نشــانان 
در محل حادثه مشــاهده شد که چهار نفر در میان 

شعله های آتش داخل مینی بوس گرفتار شده اند. 
وی با بیان اینکه آتش نشانان به سرعت حریق را 
اطفا کردند، افزود: پس از اطفای حریق، آتش نشانان 
با جسد بی جان چهار نفر از سرنشینان مینی بوس )سه 

مرد و یک زن( مواجه شدند. 
هاشــم آبادی با بیان اینکه علت حادثه در دست 
بررســی است، گفت: این مینی بوس اداری و در حال 
انتقال کارمندان به محل کار بود.رئیس مرکز فرماندهی 
و کنتــرل ترافیک پلیس راهــور تهران بزرگ نیز در 

جان باختن ۴ نفر بر اثر آتش سوزی مینی بوس در تهران

تشــریح جزئیات این حادثه گفت: در این سانحه که 
در مسیر جنوب به شمال بزرگراه سعیدی قبل از سی 
متری جی رخ داد، به جز راننده مینی بوس، چهار نفر 
سرنشین این خودرو بودند که متاسفانه به دلیل وقوع 
این حریق، هر چهار سرنشین آن کشته شده و راننده 

آن نیز به شدت دچار سوختگی شد.سرهنگ محمد 
رازقی در خصوص علت این حادثه گفت: بررسی های 
کارشناسان پلیس نشان داد که حریق این مینی بوس 
به دلیل تصادف یا برخورد نبوده و احتماالً نقص فنی 

خودرو دلیل اصلی حریق آن بوده است.

رازقی با بیان اینکه وقوع این حادثه باعث ترافیک 
ســنگین در هر دو مســیر رفت و برگشــت بزرگراه 
سعیدی، خیابان زرند و برخی از معابر حاشیه ای این 
محدوده شــده بود، افزود: پس از حضور آتش نشانان 
و اطفای حریق، ترافیک ســنگین در این معابر ادامه 
داشت و با تالش عوامل پلیس راهور پایتخت، وضعیت 
ترافیکی در حدود ساعت 9 به حالت عادی بازگشت.

وی با هشــدار نسبت به توجه به معاینات فنی برای 
پیشــگیری از بروز حوادث اینچنینی، گفت: توصیه 
می شود هموطنان حتما حساسیت بیشتری نسبت به 
ایمنی خودروهای خود داشته باشند تا شاهد چنین 

حوادث دردناکی نباشیم.
ریزش آوار در کارگاه مترو با یک مصدوم

سخنگوی اورژانس تهران با اشاره به ریزش آوار در 
کارگاه متروی خیابان مولوی گفت: یک مصدوم توسط 
نیروهای اورژانس به بیمارســتان منتقل شد.حسن 
عباسی به فارس گفت: این حادثه پیش از ظهر دیروز 

در تقاطع مولوی ـ  ولیعصر رخ داد.
وی افزود: در اثر این حادثه یک کارگر غیرایرانی 
که 20 ساله بود، دچار مصدومیت شده که نیروهای 
اورژانــس اقدامات الزم را برای نجات او انجام دادند و 

مصدوم به بیمارستان منتقل شد.

مدیرکل پاســخگویی به شکایات آموزش و 
پرورش گفت: اولیــای دانش آموزان از پرداخت 
وجه نقد و چک حامل به مدارس خودداری کنند 
و اگر چک هم صادر می شود در وجه مدرسه باشد.

سیدرحیم میرشــاه ولد با اشــاره به اینکه بخش 
زیادی از شــکایات به ماجرای دریافت وجه در مدارس 
باز می گردد، به فارس گفت: مدیران عالقه مند هستند 
که مدرسه را به بهترین شکل اداره کنند که این موضوع 
خواست همه فرهنگیان است. آنها عالقه دارند که تعلیم 
و تربیت خوبی را عرضه کنند و از طرفی هم منابع مالی 

دولت، محدودیت هایی دارد.
میرشــاه ولد افزود: به همین دلیــل مدیران ناچار 
می شوند در جاهایی از کمک های مردم استفاده کنند 
و نــکات ظریفی در این ماجرا وجود دارد. باید به مردم 
ثابت کنیم که می خواهیم به فرزندان آنها خدمت کنیم. 
اثبات این موضوع خیلی مهم است و می تواند در جلب 

اعتماد مردم کمک کند.

وی ادامه داد: وقتی اولیای دانش آموز به مدرســه 
کمک می کنند، حق دارند که بدانند این پول کجا خرج 
می شود و این وظیفه آموزش و پرورش است که به مردم 

بگوید این پول کجا خرج شده است.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه مدیران مدارس 
موظف هســتند بیالن کار ارائه دهند، خاطرنشان کرد: 
حساب مدرسه از لحاظ مالی باید شفاف باشد. طراحی 
انجمن اولیا و مربیان در داخل مدرسه به این مفهوم است 
که بین مردم و مدرسه باید تعامل وجود داشته باشد و با 
یکدیگر سر موضوعات توافق کنند و کارها را انجام دهند.

وی افزود: انجمــن اولیا و مربیــان نماینده مردم 
برای حل و فصل مسائل مربوط به مدرسه در خصوص 
موضوعات مالی، آموزشی، فرهنگی و فوق برنامه است، 
زیرا این انجمن اساسنامه دارد و تصمیمات این انجمن 
برای این است که تعامل کرده و برای مدارس فعالیت ها 

را تسهیل کنند.

میرشــاهولد با اشاره به خواســته ای که آموزش و 
پرورش از مدیران مدارس دارد، گفت: مدیران آنچه که 
در داخل مدارس از کمک های مردمی هزینه می کنند 
باید انجمن اولیا و مربیان در جریان آن باشند و بیالن 
مالــی آن را هم در جلســات عمومی اولیا و مربیان در 

اختیار تمام اولیا قرار گیرد.
این مسئول آموزش و پرورش در خصوص موضوع 
دریافت وجه در مدارس، عنوان کرد: نکته ظریف قانونی 
این است که اولیای دانش آموزان وجهی را که به عنوان 
کمک مردمی به مدرسه می دهند حتما باید به حساب 
مدرسه واریز کنند. مرتب تکرار می کنیم که از دادن وجه 
نقــد و چک حامل خودداری کنید. اگر چک هم صادر 
می شود در وجه مدرسه باشد، هرگونه دریافت نقدی در 

داخل مدرسه خالف مقررات است.
وی با اشاره به اینکه مدیران مدارسی که خالف این 
رویه ها کار انجام می دهند، رفتار آنها وفق قانون نیست، 
اظهار داشت: اگر مدیری با توجه به شرایطی که توضیح 

دادم مرتکب تخلفی شود و با توجه به اینکه مدیران از 
آنها مطلع هستند، نمی توانیم از آنها بگذریم و باید حق 

مردم استیفا شود.
آغاز ثبت نام »مدارس شاهد« از اول خرداد

برنامه زمانبندی ثبت نــام دانش آموزان در مدارس 
شاهد مشخص شد.

به گزارش ایسنا، خانواده های معظم شهدا، جانبازان، 
ایثارگران و سایر افراد متقاضی ثبت نام در مدارس شاهد 
student. می توانند از طریق سامانه »ســجا« به نشانی
sajaa.medu.ir طبــق برنامه زمابندی اعالم شــده برای 

ثبت نام اقدام کنند.
بر این اســاس، مهلت ثبت نــام در پایه اول )دوره 
ابتدایــی( از اول تا ۱5 خردادماه، پایه هفتم )دوره اول 
متوسطه( از اول تا ۱4 تیر ماه و ثبت نام پایه دهم )دوره 

دوم متوسطه ( از هفتم تا بیستم تیرماه خواهد بود.
تمــام دانش آموزان در صورت کســب امتیاز الزم، 

می توانند در مدارس شاهد ثبت نام کنند.

آموزش و پرورش:

پرداخت »وجه نقد« و »چک حامل« به مدارس خالف مقررات است

با وجود انتشار بدافزار باجگیر در چند روز 
گذشته در سراسر جهان و در برگیری حدود  9 
کشور، آنتی ویروس ایرانی »پادویش« توانست 
با موفقیت بدافزار باجگیر را شناسایی و حمالت 

آن را متوقف کند.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات، بدافزار باجگیر که به 
سیستم های کشورهای همجوار حمالت گسترده ای 
انجام داده اســت، بوسیله ضدباجگیر بومی پادویش 
شناسایی شد و به سیستم هایی که از این آنتی ویروس 

استفاده می کنند آسیبی نرسید.

شــیوه عملکرد این باج  افزار به این صورت است 
که اقدام به رمزنگاری همه فایل ها و داده های رایانه 
 اشخاص می کند و سپس درخواست باج )واریز پول به 
طریق  اینترنتی و ...( در قبال رمزگشایی برای اجازه 
دسترسی صاحبان اطالعات می کند و اشخاص تا قبل 
از پرداخت باج، نمی توانند به فایل ها و اطالعات داخل 

کامپیوتر خود دسترسی داشته باشند.
به کاربران فضای مجازی توصیه می شــود برای 
جلوگیری از آســیب های احتمالی و آلوده شــدن 
سیستم های خود عالوه بر نصب کردن آنتی ویروس 
پادویــش در سیســتم عامل وینــدوز و اندروید که 

مجهز به ضــد باجگیر اســت، از داده های خود نیز 
پشتیبان تهیه و سیستم عامل کامپیوتر خود را بروز 
کنند و همچنین اشتراک فایل ویندوز را غیرفعال و 
ویندوز های قدیمی پایین تر از ویندوز7 شامل XP و ... 
را کنار بگذارند.به همه کاربران توصیه اکید می شود، 
آنتــی ویروس بومی »پادویش « را به همراه نســخه 
باجگیر آن بر روی سیستم های کامپیوتر و موبایل خود 
نصــب کنند چرا که نه تنها WannaCry را حتی قبل 
از اینکه منتشر شود، تشخیص داده و خنثی می کند، 

بلکه جلوی انواع دیگر باجگیرها را نیز می گیرد.
ضدبدافــزار بومی پادویــش تنها محصول کامل 

کشــور است که با مشــارکت و همکاری پژوهشگاه 
ارتباطــات و فناوری اطالعات و یک شــرکت دانش 
بنیان با به کارگیــری ده ها نیروی نخبه و متخصص 
جوان ایرانی درداخل کشــور تولید و در سال ۱395 
نسخه تکامل یافته خانگی و تجاری آن منتشر شده 
اســت. هموطنان می توانند برای دسترسی به نسخه 
رایگان خانگی آنتی ویروس مذکور و دانلود آن، 
از طریق وب سایت www.padvish.com اقدام کنند. 
کاربران می توانند پس از نصب آنتی  ویروس مذکور، 
نســخه موقت رایگان ضد باجگیر مربوط را از آدرس 

ذیل دانلود و نصب کنند.

آنتی ویروس بومی موفق به شناسایی بدافزار باجگیر شد

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به روغن کشی در 
عطاری ها و سالمت روغن ها گفت: سالمت این روغن ها 

به هیچ وجه مورد تایید سازمان غذا و دارو نیست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رسول دیناروند در 
پاســخ به اینکه آیا روغن کشــی در عطاری ها یا مغازه ها و 
روغن های گرفته شده سالم است یا خیر، گفت: روغن کشی و 
روغن های گرفته شده از این طریق در عطاری ها و فروشگاه ها 

به هیچ وجه مورد تایید سازمان غذا و دارو نیست. 
دیناروند ادامه داد: افرادی که این کار را انجام میدهند 
با این عنوان که این روغن ها طبیعی اســت و جلوی چشم 
شما روغن کشی انجام میشود مردم را ترغیب به خرید این 

روغن ها می کنند.
وی درباره مواد اولیه مورد استفاده در این روغن ها، گفت: 
چند مشکل جدی در این روغن ها وجود دارد، یکی از موارد 
مهم این است که مواد اولیه مانند زیتون و کنجدی که این 
روغن ها از آن گرفته می شوند کنترل نشده بوده و سالمت 

و بهداشت آنها جایی تایید نشده است.
رئیس  ســازمان غذا و دارو با اشــاره به فســادپذیری 
ســریع روغن، عنوان کرد: روغن کشــی به این سادگی که 

در مغازه ها و عطاری ها انجام می شــود نیســت زیرا برخی 
مواد روغن فســادپذیر بوده و باید از روغن ها حذف شــود، 
گاهی اوقات باید پایدارکننده طبیعی به روغن اضافه کنیم 

تا روغن اکسید نشود.
وی اظهار داشت: این روغن ها در زمان کوتاهی فاسد و 
اکسید می شوند و پراکسید آنها به شدت افزایش پیدا می کند 
و به میزان زیادی برای سالمتی خطرناک هستند، به همین 

دلیل مورد تایید سازمان غذا و دارو نیست.
دینارونــد تصریــح کرد: ایــن روغن ها می تواند ســم 
آفالتوکسین باالیی داشته باشد که این سم قارچی طبیعی 
هســتند. این ســموم اگر از راه موادغذایی وارد بدن شوند 
می توانند سرطانزا باشند که بر وجود این ماده مضر در این 

روغن ها کنترلی صورت نمی گیرد.
وی بــا بیان اینکه در تولید صنعتی نظارت ها و کنترل 
به دقت صورت میگیرد، افزود: در تولید صنعتی روغن مواد 
اولیه و خروجی کارخانه مورد بررسی قرار میگیرد عالوه بر 
این سازمان غذا و دارو در سطح عرضه بازار روغن ها را چک 

و بررسی می کند تا از سالمت آنها اطمینان حاصل شود.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: روغن کشی در عطاری ها 

بــه دلیل آنکه روغن در لحظه گرفته شــده و بالفاصله به 
مشتری تحویل می شود امکان نظارت و کنترل بر سالمت 
آن از سوی سازمان غذا و دارو وجود ندارد و خطرات مصرف 

این روغن ها به عهده مصرف کننده است.
وی تاکید کرد: مردم از خرید روغن ها روغن کشــی در 
محل به دلیل وجود ماده ســمی آفالتوکسین و آالینده ها 
اجتناب کنند زیرا سالمت آنها به هیچ وجه مورد تایید نیست. 
دیناروند بــا بیان اینکه برای جلوگیری از آســیب به 
سالمت مردم ناشی از مصرف روغن های روغن کشی ها نیاز 
به آگاهی رسانی است، افزود: مردم باید در مورد این موضوع 
مطلع باشند، البته ممکن است که عطاری یا مغازه روغن کشی 
بهترین ماده اولیه مانند کنجد را استفاده کند و روغن کشی 
در زمان کوتاهی انجام شــود که مردم با مصرف آن ضرری 

به سالمتی آنها وارد نمی شود.
رئیس ســازمان غذا و دارو افزود: یک درصد واحدهای 
روغن کشی ممکن است روغن سالم تحویل مشتری دهند، 
اما در کل ما آن را تایید نمی کنیم، این موضوع مشابه شیر 
سنتی است که با وجود هشدار ها مردم آن را تهیه می کنند 

که سالمت آن مورد تایید ما نیست.

زاهدان- خبرنگار کیهان:
فرمانده انتظامی اســتان سیســتان و 
بلوچستان از کشــف یک تن و دو کیلوگرم 
تریاک در درگیری مســلحانه با قاچاقچیان 

خبر داد.
سرتیپ حسین رحیمی گفت: با تالش مأموران 
انتظامی شهرستان »ســراوان« و پشتیبانی فنی 
و اطالعاتــی پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان، 
اعضای باندی که به صورت مسلحانه و با استفاده 
از خودروهای کوهســتانی و تیزرو اقدام به انتقال 
مــواد مخدر از مرزها به داخل اســتان می کردند، 

شناسایی شدند.
وی افزود: قاچاقچیان مسلح، شب چهارشنبه 
با یک دستگاه خودروی تویوتا در محورهای فرعی 
شهرســتان »ســراوان«، گرفتار کمین یگان های 
عملیاتی پلیس شــده و با آنها به صورت مسلحانه 

درگیر شدند.
رحیمی با اشاره به حدود نیم ساعت درگیری 
مسلحانه شدید، تصریح کرد: قاچاقچیان که توان 
مقابله با آتش پر حجم مأموران را نداشتند با به جا 
گذاشــتن خودرو حامل مواد مخدر با استفاده از 
تاریکی شــب و کوهستانی بودن منطقه از صحنه 

متواری شدند.
بــه گفته وی، مأموران در پاکســازی از محل 
درگیری، یک قبضه ســالح کالش و یک تن و دو 

کیلوگرم تریاک کشف کردند.
همچنین دادســتان رودبار جنــوب گفت: در 
درگیری مسلحانه شامگاه سه شنبه سربازان گمنام 

فرمانده انتظامي استان آذربایجان غربی گفت: با 
تالش کارآگاهان پلیس آگاهی، قاتل 6 نفر از اعضای 

یک خانواده در کمتر از 12 ساعت دستگیر شد.
ســرتیپ »ناصــر اصالنی« گفت: مقارن ســاعت ۱ 
و 26 دقیقــه بامداد امــروز، در پي تماس تلفني با مرکز 
فوریتهاي پلیســي ۱۱0 مبني بر تیراندازي در سلماس، 
بالفاصلــه ماموران انتظامي شهرســتان به محل حادثه 

اعزام شدند.
وي افزود: ماموران پس از حضور در صحنه، با جسد 5 
نفر از اعضاي یک خانواده و 2 مجروح که یک نوزاد دو ماهه 
و دختر بچه ای 6ساله بودند مواجه و بالفاصله مجروحان 

توسط اورژانس به بیمارستان سلماس منتقل شدند.
فرمانده انتظامی اســتان آذربایجــان غربي با بیان 
اینکــه نوزاد دو ماهه نیز به علت شــدت جراحات وارده 
در بیمارستان فوت شد، اظهار داشت: در تحقیقات اولیه 
پلیس، مشــخص شد فردی 39 ســاله به نام م-الف که 
داماد خانواده اســت به دلیل اختالفــات خانوادگی وارد 
منزل پدرزنش شده و تمامی اعضای خانواده را به گلوله 

بسته است.
وی با اشاره به اینکه متهم پس از ارتکاب جنایت حین 
فرار با پای پیاده با راننده یک دستگاه سواری پژو که کنار 
خیابان پارک شده بود درگیری لفظی داشته، تصریح کرد: 
قاتل با توجه به اینکه کلید خودرو روی آن بوده از فرصت 

استفاده وبا آن خودرو از صحنه متواری  شد.
این مقام انتظامي ادامه داد: با توجه به حساســیت 
موضوع، کارآگاهان پلیس آگاهي در بررسي صحنه جرم 
سرنخ هایی به دست آورده و موفق شدند مخفیگاه قاتل 
را در یکی از روستاهاي اطراف شهرستان خوی شناسایي 

و طی یک عملیات ضربتی وي را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی اســتان آذربایجان غربي در پایان با 
بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیســي به جرم ارتکابی 
اعتراف کرد، گفت: تحقیقات توســط پلیس در خصوص 

علت این جنایت ادامه دارد. 

رئیس سازمان غذا و دارو:

روغن کشی در مغازه ها مورد تایید نیست

ناکامی قاچاقچیان مسلح در انتقال بیش از1900 کیلوگرم مواد مخدر
امام زمان )عج( باند بین المللی و فعال قاچاق مواد 
مخدر متالشی و یک شرور مسلح به هالکت رسید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رودبار جنوب، 
سهراب ساالری اظهار داشت: در یکسری اقدامات 
فشرده اطالعاتی از سوی سربازان گمنام امام زمان 
)عج( مشخص شد بخش عمده فعالیت اعضای این 

باند در پاکستان بوده است.
وی بــا اعالم اینکه اعضــای این باند مجهز به 
انواع مختلف ســالح های جنگی بوده اند، تصریح 
کرد: قاچاقچیان قصد انتقال محموله سنگین 900 
کیلوگرمی مواد مخدر از نوع تریاک به استان های 
مرکزی کشــور داشــتند که با هوشیاری سربازان 

گمنام امــام زمان )عج( در اســتان کرمان زمین 
گیر شدند.

این مقام قضایی افزود: پس از شناسایی و رصد 
کامل فعالیت این باند، ضربه به این باند در دستور 
کار دستگاه اطالعاتی و امنیتی استان قرار گرفت 
و شامگاه گذشته طی یک درگیری و تعقیب گریز 
مسلحانه که به مدت دو ساعت در منطقه چاه بلوچ 
از توابع شهرستان رودبار جنوب به طول انجامید، 
باند مذکور منهدم شد.ساالری عنوان کرد: در این 
عملیات یکی از اشــرار مســلح به ضرب گلوله به 
هالکت رسید و همچنین خودروی حامل موادمخدر 

نیز کشف و ضبط شده است.

قاتل 6 عضو یک خانواده 
در کمتر از12 ساعت 

دستگیر شد

دبیر ســتاد مرکزی دارو ها و سموم سازمان 
غذا و دارو نسبت به مصرف داروهای هورمونی 
دامی مورد استفاده در پرورش عضالت دام بویژه 
اسب های مسابقه در ورزش بدنسازی و پرورش 

اندام هشدار داد.
یسنا بهمنش در گفت و گو با پایگاه خبری سازمان 
غــذا و دارو، بــا بیان اینکه یکی از مهمترین دســته 
داروهایی که در ورزشــکاران ســوء مصرف می شود 
استروئیدهای آنابولیزان هستند، این داروها را مشتقات 
هورمون  مردانه یا تستوسترون معرفی کرد که توسط 
متخصصیــن در درمان کمبود هورمون مذکور و یا در 

مشکالت خونی و ...تجویز می شوند.

بهمنش افزود: اخیرا مشاهده شده است که داروهای 
هورمونی دامی که در پــرورش عضالت دام خصوصا 
اســب های مســابقه مورد مصرف دارد، از طریق افراد 
غیرمســئول و سودجو در میان جوانانی که در ورزش 
بدنسازی و پرورش اندام فعالیت می کنند توزیع می شود.
وی ضمن باال دانســتن خطــرات و عوارض این 
داروها، گفت: با مصرف این دارو ها آسیب ها به دو برابر 

افزایش می یابد. 
دبیر ستاد مرکزی دارو ها و سموم سازمان غذا و دارو 
ادامه داد: از آنجا که در تولید داروهای دامی، بسیاری از 
الزاماتی که در تولید داروهای انسانی باید رعایت شود، 
وجود ندارد لذا تزریق داروی دامی احتمال وقوع مرگ 

را نیز به دنبال دارد.
وی بــا تاکید بر اینکه داروی دامی با مشــخصات 
استفاده در حیوان تهیه و از طریق داروخانه های دامی 
و با نظر دامپزشک توزیع می شود، تصریح کرد: توزیع 
این دارو به روش های دیگر همگی قاچاق محســوب 
می شــود و همین امر خطرات مصــرف این داروها را 

بیش از پیش خواهد کرد.
بهمنش با ابراز تاســف از اینکــه در مواردی فرد 
مصرف کننــده، با علــم کامل به دامی بــودن دارو و 
عوارض بالقــوه مصرف آن، باز هــم اصرار به مصرف 
داروی دامی می کند نســبت به انجام چنین کارهای 

خطرناکی هشدار داد.

سازمان غذا و دارو هشدار داد

مصرف داروهای هورمونی دامی در ورزش بدنسازی

شهر نیز وجود خواهد داشت.
اکنون شــهر رقه شباهت بسیاری به ونیز جزیره ای در شمال ایتالیا میان 
دریای آدریاتیک پیدا کرده که ساکنان آنجا به وسیله قایق تردد می کنند، با 

این تفاوت که حال و هوای تفریحی آنجا کجا و روزگار تلخ مردم رقه کجا.

قرن بیســتم و به دلیل مقاومت جامعه به سنتی منسوخ تبدیل و انجام آن 
ممنوع شده است.این تصاویر مربوط به روستای Liuyi  در استان یوننان چین 
است که در آن بیش از ۱00 زن باالی 70 سال به این درد و رنج دچار هستند.

شکستگی پا و پوشیدن کفش های تنگ در دراز مدت پای این زنان را به 
سم حیوانات تبدیل کرده است!

کاخ باکینگهام را خریده و همسایه ملکه انگلیس شوند.
این پنت هاوس در سه ساختمان به هم پیوسته در خیابان باکینگهام گیت، 
یکی از خیابان های اشرافی لندن واقع شده و یکی از مجلل ترین ساختمان های 

مشرف به کاخ ملکه انگلیس محسوب می شود.
»جان نش« معروف به »ِســر جیمز پنه تورن« که طراح ویژه تاالر رقص 
کاخ باکینگهام و بخش جنوبی این کاخ و همچنین طراح 7 تا 9 ســاختمان 
مجلل این خیابان اســت، نقشه داخلی و بیرونی این پنت هاوس ۱۸ میلیون 
پوندی را طراحی کرده است. از مهم ترین ویژگی های آن نمای گچ بری شده 
و سفید آن است که جلوه ای ویژه به این ساختمان داده است. فضای داخلی 
نیز به سبک ریجنسی )ترکیبی از سبک گچ بری گل های رز سفید و صورتی( 
مزین شــده است. این پنت هاوس سه سال پیش بازسازی شد و در 5 طبقه 

9 اتاق خواب، یک کتابخانه و 3 آشپزخانه دارد.
دسترسی به آسانسور برای هر سه ساختمان، سیستم های امنیتی، دوربین 
مداربســته با قابلیت پوشــش کامل و ارتباط 24 ساعته با نگهبان بخشی از 
خصوصیات دیگر این ملک است.پس از سال ۱945، این ساختمان در اختیار 
نهادهای دولتی قرار گرفت و مدتی محل زندگی چهره های سرشناس انگلیس 
شد. این عمارت از سال 200۸ از سوی دولت برای فروش گذاشته شده است.
ساختمان های مجلل خیابان باکینگهام گیت بین سال های ۱۸59 و ۱۸6۱ 

پس از اقامت ملکه در کاخ باکینگهام بنا شده اند.


