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حوادث ـ اخبارکشور
رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داد

لباس جنجالی
وزیر اسرائیلی
در جشنواره
فیلم َکن

وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی
در حالی در جشنواره سینمایی کن فرانسه
حضور یافت که لباســی با تصویر بخش
قدیمی شهر قدس را به تن داشت.
به گزارش ایسنا ،رسانههای رژیم صهیونیستی

اعالم کردند ،میری رگو،
وزیر فرهنــگ و ورزش
رژیم صهیونیســتی این
لبــاس را برای جشــن
پنجاهمین سالگرد اشغال
قدس درخواســت کرده
اســت که اسرائیلیها آن
را «یکپارچگــی قدس»
میخوانند و طی روزهای
آینــده برای آن جشــن
میگیرند.
روزنامــه یدیعــوت
آحارونوت نوشــت :وزیر
اسرائیلی با پوشیدن این

شغل دوم
پادشاه
هلند!

در پروازهای داخلی مشغول بوده است.
پادشاه هلند اعالم کرد که مخفیانه ماهی دو بار خلبانی هواپیماهای
مســافربری را بر عهده داشته است .با وجود آن که مسافران احتماال
از روی صدای وی او را میشناختند ،اما تا کنون کسی این موضوع را
فاش نکرده بود .البته او در پروازها نام خود را اعالم نمیکرد.
وی در مصاحبهای به روزنامه تلگراف گفت :به هرحال بیشتر مردم
به آن چه خلبان میگوید توجهی ندارند.
طبق گزارش گاردین ،آن چه که به پنهان ماندن این موضوع کمک
کرده بود ،اقداماتی بود که پس از وقایع  11ســپتامبر بوقوع پیوسته
بود و به خاطر همین مسئله ،دیدن خلبان به علت بسته بودن کابین
خلبانی غیرممکن شده بود.
وی همچنین درباره جدایی میان امورات پادشــاهی و شغل دوم
خود به روزنامه تلگراف گفت :نمیتوان مشکالت را از زمین به آسمان
برد؛ بلکه میتوان ارتباط را قطع و بر روی موضوعی دیگر متمرکز شد.
گفتنی اســت پادشاه ویلم الکساندر سال  2013بر تخت نشست
و وی به تنهایی کشور را اداره نمیکند .هلند کشوری پارلمانی است
که اکثریت پارلمان ،دولتی با اختیارات گســترده را برای اداره کشور
در کنار پادشاه تشکیل میدهند.

وزیر خارجه عربســتان درباره نحوه
موضعگیری
عربستان درباره پوشش همســر رئیس جمهور آمریکا در
سفرش به ریاض تاکید کرد که فرم خاصی
لباس همسر
برای زنان همراه در هیاتهای رسمی که به
رئیسجمهورآمریکا عربستان سفر میکنند ،تعیین نشده است.

به گزارش ســایت النشرة ،عادل الجبیر ،وزیر خارجه عربستان در
پاســخ به این سوال که آیا ریاض لباسی را برای مالنیا ترامپ ،همسر
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا در جریان ســفرش به عربستان
تعیین خواهد کرد یا خیر ،اظهار داشت :زمانی که هیاتهای خارجی
به صورت رســمی وارد کشور میشــوند ،ما لیستی از لباسهایی که
میتوانند در کشور بپوشند ،به آنها ارائه نمیدهیم و همان گونه که
هستند آنها را میپذیریم.
وزیر خارجه عربســتان گفت :ما از آنها با هر شــرایطی که وارد
کشور شوند ،استقبال میکنیم.
الجبیر پیشتر در کنفرانسی مطبوعاتی تاکید کرده بود که عربستان
با رویکرد آمریکا در مبارزه با تروریسم و مقابله با آن چه «نفوذ ایران»
خواند ،اتفاق نظر دارد.
وزیر خارجه عربســتان افزود :نشست آتی سران کشورهای عرب
حوزه خلیج فارس و آمریکا در نوع خود بیســابقه است ،این نشست
نشــاندهنده عمق روابط اســتراتژیک طرفها خواهد بود و صفحه
جدیدی را در این روابط خواهد گشود.
یک خودرو که ظاهرا راننده آن کنترلش
را از دســت داده بود ،به عابران پیاده در
میدان «تایمز» شهر نیویورک برخورد کرد
که در این حادثه یک دختر جوان کشته و
 ۲۲نفر دیگر زخمی شدند.

رئیسکل دادگســتری استان تهران
گفت :افزون بر  ۱۰۰نفر به خاطر تخلفات
انتخاباتی متعدد از جمله خرید و فروش
آرا ،توســط مقامات قضایــی و ضابطین
دستگیر شدند.
غالمحســین اســماعیلی به تسنیم گفت:
متأسفانه تخلفات در حوزه پیرامونی تهران ،زیاد
گزارش شده است.

اسماعیلی افزود :کما فیالسابق شاهد مداخله
برخی عوامل در جریان اخذ رأی بودیم که این
موضوع بیشــتر در رابطه با انتخابات شوراهای
شــهر و روستا وجود داشــت و البته انتخابات
ریاست جمهوری را هم تا حدودی تحت تاثیر
قرار داده بود.
وی ادامه داد :موارد متعددی از گزارشهای
واصله مربوط به خرید و فروش آرا در حوزههای

معاون دادستان کل کشور:

مختلف اخــذ رای بود و طبق اطالعات واصله،
بیش از  100نفر بــه خاطر تخلفات انتخاباتی
توسط مقامات قضایی و ضابطین دستگیر شدند.
رئیسکل دادگســتری استان تهران اظهار
داشت :عالوه بر سطح مشارکت ،شاهد کندی
عملکرد اعضای شعب اخذ رأی بودیم که همین
مســئله موجب طوالنی شدن صفها و طبیعتاً
معطلی مردم شده بود.

مسدود کردن خودسرانه
سامانه های ارسال پیامک انبوه غیرقانونی بود

لباس قصد داشت تاکید کند که قدس پایتخت ابدی اسرائیل است.
این وزیر وابسته به حزب تندروی لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو
نخستوزیر اسرائیل است.
رژیم صهیونیستی بخش شرقی شهر قدس را در جنگ ژوئن ۱۹۶۷
اشغال کرد و آن بخشی است که این وزیر صهیونیستی تصویر آن را
برای لباسش انتخاب کرده است.
این اقدام وزیر اســرائیلی موجی از خشم را در بین کاربران عرب
شبکههای اجتماعی بهراهانداخت.

پادشاه هلند  21سال است که مخفیانه
به شغل دومی مشغول است.
به گزارش گاردین« ،ویلم الکساندر» ،پادشاه
هلند فاش کرد که در  21سال گذشته در کنار
پادشاهی این کشور ،به شغل دوم خلبانی هواپیما

دستگیری بیش از  ۱۰۰متخلف
در حوزههای اخذ رأی استان تهران

خودروییکه
عابران را
زیر گرفت!

به گزارش ایســنا ،پلیس فدرال آمریکا (افبیآی) در کنار پلیس
نیویورک تحقیقات درباره این سانحه را آغاز کرده است.
بیل دی بالزیو ،شهردار نیویورک گفته که هیچ نشانهای در دست
نیست که این یک حمله تروریستی بوده باشد.
راننده خودرو که بازداشــت شده «ریچارد روخاس» نام دارد .این
جوان  ۲۶ســاله ســاکن محله برانکس و شهروند آمریکاست و گفته
میشود که سابقه خدمت در نیروی دریایی کشورش را دارد.
پلیس روز پنجشنبه اعالم کرد که راننده کنترل خودرو را از دست
داد و خودروی وی مسافت قابل توجهی را در پیادهرو طی کرد و مردم
را زیر گرفت.یک دختر  ۱۸ساله در این حادثه کشته شد .گفته میشود
خواهر  ۱۶ساله قربانی نیز مجروح شده است.یک شاهد عینی به رویترز
گفته است که راننده خودرویش را خالف جهت دیگر خودروها راند و با
جمعیت برخورد کرد.پلیس میگوید که ریچارد روخاس در سالهای
 ٢٠٠٨و  ۲۰۱۵به دلیل رانندگی در حال مستی بازداشت شده بود.به
گزارش بیبیسی ،میدان تایمز نیویورک یکی از مکانهای توریستی
و پر ازدحام این شهر است.

معاون قضایی دادســتان کل کشور در امور
فضای مجازی با خود سرانه خواندن و غیرقانونی
دانستن مسدود کردن سامانههای ارسال پیامک
انبوه ،گفت :در عین حال قوه قضاییه با ارسال
پیامکهای تبلیغاتــی انتخاباتی از طریق این
سامانهها نیز برخورد خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی دادســتانی کل کشور،
معاون قضایی دادســتان کل کشــور در پاسخ به این
سوال که آیا دادستانی کل کشور و دیگر مراجع قانونی
دستوری در خصوص مسدود شدن سامانههای ارسال
پیامک انبوه صادر کردهاند یا خیر گفت :مسدود کردن

سامانههای ارسال پیامک انبوه اقدامی غیرقانونی است
که به صورت خود سرانه انجام شده است.
خرم آبادی گفت :دستگاه قضایی وفق مقررات با
کسانی که اقدام به چنین اقدام خود سرانهای کردهاند
به شدت برخورد خواهد کرد.
وی افــزود :به موجب قانــون انتخابات تبلیغات
انتخاباتی از  24ساعت قبل از شروع برگزاری انتخابات
تا پایان انتخابات ممنوع است اما کسی حق ندارد به
بهانــه جلوگیری از تبلیغات انتخاباتی خارج از موعد،
ارتباطات پیامکی مردم را قطع کند.
دبیــر کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

تاکید کرد :بایســتی به جای جلوگیــری از فعالیت
ارسال سامانههای پیامک انبوه به آنها ابالغ میکردند
که تبلیغات انتخاباتی تا پایان انتخابات ممنوع اســت
ولی متاسفانه به جای این کار بطور خود سرانه جلوی
فعالیت این سامانهها را گرفتهاند.
بر اســاس اعالم خرم آبادی ،پیامکی با مضمون
«کاربر گرامی؛ به اطالع میرساند به علت ممنوعیت
تبلیغات انتخابات ارســال پیامک از ســاعت  24روز
چهارشــنبه مورخ  27اردیبهشت لغایت  8صبح روز
شنبه  30اردیبهشت امکان پذیر نخواهد بود ».برای
برخی رسانهها ارسال شده است.

وزیر بهداشت خبر داد

تأمین  80درصد تجهیزات بیمارستانهای کشور
توسط شرکتهای داخلی

وزیر بهداشت گفت :اقدامات و فعالیتهای
خوبی در زمینه تولید تجهیزات پزشــکی در
کشور انجام شده است .
به گزارش پایگاه خبری وزارت بهداشــت ،سید
حسن هاشمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه تجهیزات
پزشــکی در نمایشگاه بینالمللی تهران گفت :بیش
از ٨٠درصــد تجهیزات مورد نیاز  ٥٨٥بیمارســتان
در کشــور توسط تولیدات شرکتهای داخلی تامین
میشود.
هاشمی با بیان اینکه امیدوارم بیش از  ۹۰درصد
تجهیزات پزشکی بیمارستانها به وسیله شرکتهای
داخلی تولید شود ،افزود :در طول اجرای طرح تحول

نظام ســامت  ۲۴هزار تخت بیمارستانی به مجموع
تختهای بیمارستانی کشــور افزوده شده است که
تجهیزات آن توسط شــرکتهای داخلی در اختیار
بیمارستانهای کشور قرار گرفته است و این مسئله
سبب کمک به توسعه تولید کاالهای داخلی است.
وی با بیان اینکه یکــی از کارنامههای موفق در
زمینــه اقتصاد مقاومتی متعلق به وزارت بهداشــت
اســت و با اجرای طرح تحول در این زمینه گامهای
زیادی برداشــته شده است ،گفت :وزارت بهداشت
تاکنون دو هزار و  500میلیارد تومان از شرکتهای
دانش بنیان خرید داشــته است و شرکتهای دانش
بنیان امروز به مرحلهای رســیدهاند که باید بیش از

شکر در غذای ایرانیان بیداد می کند

پیش کیفیــت را ارتقاء دهند و زمینه حضور آنها در
بازارهای منطقه فراهم شود.
وزیر بهداشت با اشــاره به اهمیت سالمت مردم
تصریح کرد :تجهیزات پزشــکی تولید داخل باید از
کیفیت باالیــی برخوردار و مطابق اســتانداردهای
بینالمللی باشــد چرا که این نوع تجهیزات در انجام
مناسب اقدامات درمانی پزشکی بسیار اثرگذار است.
وی افزود :تولید کاالهای داخلی رو به پیشــرفت
اســت و اکنون شــرکتهای تولیدکننده داخلی در
مرحلهای قرار گرفتهاند که باید کیفیتشــان را ارتقاء
بخشــند تا ســهم عمدهای در بازارهــای منطقه و
بینالمللی کسب کنند.

ایران رکورد دار مبتالیان به سندرم متابولیک در جهان

دبیر علمی پنجمیــن همایش مکملهای
غذایی و رژیمی گفت :میزان ابتال به بیماریهای
ســندرم متابولیک در ایران ،باالترین رقم در
جهان است و کشورمان رکورددار مبتالیان به
این سندرم به شمار میآید.
به گزارش ایرنا ،سیدعلی کشاورز در این همایش
افزود :ســندرم متابولیک مجموعهای از عوامل خطر
اســت که موجب افزایش بیماریهای قلبی ،دیابت
نوع دو ،فشــار خون ،چربی خون و مقاومت در برابر
انسولین میشود.
کشاورز تاکید کرد :ســندرم متابولیک احتمال
سکته مغزی و قلبی را تا سه برابر افزایش میدهد و
اگر امروز میبینیم که  50درصد عوامل مرگ و میر در
ایران مربوط به سکته است ناشی از این سندروم است.
وی افزود :اولین رویکرد برای پیشگیری از سندرم
متابولیک ،تغییر شــیوه زندگی ،رژیم غذایی سالم و
کاهش وزن است؛ ضمن اینکه همچنین رژیم غذایی
غنی از آنتی اکســیدان و ورزش روزانه در پیشگیری
از سندرم متابولیک نقش دارد.

سقوط خودرو به رودخانه
 5کشته داشت

رشت  -خبرنگار کیهان:
سقوط خودروی پراید به درون رودخانه حاشیه
محور سنگر به کوچصفهان شهرستان رشت 5کشته
برجای گذاشت.
رئیس پلیس راه اســتان گیالن در تشــریح این خبر
اظهار داشت :یکدستگاه خودروی سواری پراید هنگام تردد
در محور ســنگر به کوچصفهان شهرستان رشت به علت
خســتگی و خوابآلودگی راننده از مسیر اصلی منحرف و
به درون رودخانه حاشــیه این محور سقوط کرد.سرهنگ
ن محمدپور در ادامه افزود :در این حادثه  5سرنشین
حسی 
خودروی سواری پراید که  2مرد و  2زن و یک کودک بودند
به علت خفگی در آب جان خود را از دســت دادند .هویت
کشتهشدگان هنوز مشخص نشده است.

جوانی در خمین
با شلیک گلوله به قتل رسید

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی اســتان
مرکزی گفت :شب چهارشنبه تیراندازی افراد
ناشــناس در شهر خمین باعث قتل یک جوان
 ۳۳ســاله شد که تحقیقات پلیس برای یافتن
عوامل این جرم آغاز شده است.
توگو با خبرنگار مهر ،اظهار
محمود خلجی در گف 
داشــت :حدود ساعت  ۲۳سه شنبه شب گزارشی از
یک مورد تیراندازی در یکی از محلههای شهر خمین
به مرکز فوریتهای پلیس اعالم شد.
وی افزود :بالفاصله تیمهای انتظامی برای بررسی
موضوع به محل اعزام شدند که در بررسیها مشخص
شد جوانی  ۳۳ساله توسط افرادی ناشناس جلوی درب
منزلش مورد اصابت گلوله سالح کمری دو موتورسوار
از ناحیه سر قرار گرفته است.
خلجی خاطرنشان ســاخت :عوامل تیراندازی و
قتــل پس از این اقدام از محل متواری شــده بودند
و فرد مصدوم به یکی از بیمارســتانهای شهر اراک
اعزام شد ،اما بر اثر شدت جراحت ناشی از تیراندازی،
در بیمارســتان جان باخت.معاون اجتماعی فرمانده
انتظامی اســتان مرکــزی تصریح کــرد :اقدامات و
تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری عامالن
قتل با جدیت در حال پیگیری است.

مدیر گروه تغذیه بالینی دانشــگاه علوم پزشکی
تهران با اشاره به نقش شکر در ایجاد سندرم متابولیک
 ،گفت :شکر در رژیم غذایی ایرانیان بیداد میکند و
الزم است مصرف نوشابه ،بستنی و آب میوه محدود
شود.کشــاورز افزود :بهترین رویکرد درمان سندرم
متابولیــک ،دریافــت رژیم متعادل ســالم و غنی از
مکملهای غذایی متنوع است.
وی با اشاره به مکملهای ورزشی ،گفت :بررسی
محققان ایتالیایی نشــان میدهــد احتمال ابتال به
سرطان در فوتبالیستهایی که آنتیاکسیدان مصرف
نمیکنند  10برابر افراد عادی اســت براین اســاس
مصرف مکملها در ورزشــکاران امــری ضروری به
شمار میرود.
نسبت به فشارخون باال بیتفاوت نباشید
یک متخصص تغذیه نسبت به بیتوجهی افراد به
فشار خون باال هشدار داد.
فرشته شهیدف ر به باشگاه خبرنگاران جوان گفت:
امروزه بیماری فشارخون به عنوان یک عارضه غیرواگیر
در بین مردم دنیا شیوع یافته و همین مسئله سبب

بروز مشکالت متعددی در بین مردم میشود.
شهیدف ر افزود :بیماری فشارخون باعث گرفتگی
عروق و مشــکالت قلبی میشود و افرادی که سابقه
چنین بیماری را دارند باید از مصرف غیراستاندارد و
بیش از حد نمک خودداری کنند.
وی تأکید کرد :مصرف بیش از حد نمک و حتی
چربی میتواند بیماری افزایش فشار خون را تحریک
کنــد و افراد مســتعد به این بیمــاری باید مصرف
ســبزیجات و میوهجات را جزو برنامه اصلی و روزانه
خود قرار دهند.
این متخصص تغذیه ادامه داد :افرادی که دارای
بیماری فشارخون هستند باید از مصرف انواع ترشی
و غذاهای شــور جلوگیری کنند ،زیرا نمک به عنوان
قاتل سفید باعث ایجاد بیماریهای مختلفی از جمله
کلیه و قلب میشود و رگهای شریانی را تنگ میکند.
وی یادآور شــد :قرصهای مختلفی برای کاهش
فشــارخون وجود دارد که افراد در هنگام بروز چنین
عارضهای به هیچ عنوان نباید بدون تجویز پزشک آنها
را مصرف کنند.

پیشبینی گرد و غبار
در مناطق غرب و جنوب
غرب کشور

سازمان هواشناسی اعالم کرد :انتظار
میرود از امروز بعدازظهر گردوغبار مناطق
غرب و جنوب غرب را فرا بگیرد.
بنابر اعالم این سازمان ،با تشکیل توده بزرگ
گردوخاک در اواخر روز جمعه در غرب عراق و
حرکت آن به سمت مرزهای غربی کشور انتظار
میرود از امروز بعدازظهر گردوغبار مناطق غرب
و جنوب غرب را فرا بگیرد.
این شــرایط کم و بیش در روز یکشنبه نیز
با شــدت کمتری ادامه مییابد و سبب کاهش
کیفیت هوا در این مناطق میشود.
بر این اســاس در بعدازظهر امروز گردوغبار
گاهــی وزش باد در اســتانهای کردســتان،
کرمانشاه ،ایالم ،لرستان ،خوزستان و در اواخر
وقت استان بوشــهر و فردا نیز گردوغبار گاهی
وزش باد در استانهای ایالم ،لرستان ،خوزستان،
بوشهر پیشبینی میشود.
موج بارشی در راه است
مدیــرکل پیشبینی و هشــدار ســازمان
هواشناســی کشــور نیز گفت :طی امروز و دو
روز آینده ،بهویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل
شــب ،درمناطقی از شرق و جنوب شرق کشور
بهخصوص اســتانهای سیستان و بلوچستان،
کرمان و یزد شــاهد افزایش ابــر ،رگبار باران،
گاهی رعد و برق و وزش باد موقتی خواهیم بود.
احد وظیفه به تســنیم گفــت :امروز و فردا
درشمال غرب،غرب و بهتدریج دامنههای جنوبی
البرز و زاگرس مرکزی موج بارشی فعال خواهد
بود و موجب ابرناکی ،رگبار باران گاهی با رعد و
برق و وزش باد شدید موقتی خواهد شد.
به گفته وظیفه ،تا اواســط وقــت امروز در
استانهای ســاحلی دریای خزر دمای هوا بین
دو تا  6درجه افزایش مییابد که در برخی نقاط
سواحل غربی خزر و اردبیل با وزش باد جنوبی
شدید همراه خواهد بود.

مهار آتشسوزی
در پارک سرخه حصار

سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی شهرداری تهران از وقوع آتشسوزی
در پارک سرخه حصار خبر داد.
کاظم هاشــمآبادی به ایرنا گفت :شــامگاه
پنجشنبه حریق ضایعات در داخل پارک سرخه
حصار به سامانه  125اعالم و ماموران  6ایستگاه
آتشنشــانی به همراه سه تانکر  ٣٠هزار لیتری
آب به محل حادثه اعزام شدند.
هاشمآبادی افزود :در این محل قطعه زمینی
به وســعت حدود ســه هزار مترمربع که در آن
مقدار زیادی مواد ضایعاتی وجود داشت به دالیل
نامشخص دچار آتشسوزی شده بود که با تالش
آتشنشانان این حریق مهار شد.
وی خاطرنشان کرد :در این حادثه به فردی
آسیب نرسید.
به مراتع هیچ آسیبی نرسید
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان
تهران نیز در این باره گفت :این آتشسوزی خارج
از محدوده پارک ملی بوده و هیچ آسیبی به مراتع
در داخل پارک ملی نرسیده است.
نقی میرزاکریمی به ایسنا گفت :در خارج از
محدوده پارک ملی سرخهحصار زباله و ضایعاتی
آتش گرفته بودند که آتشنشانی موفق به اطفای
آن شد.
میرزاکریمی ضمن تاکید بر آنکه در فصل بهار
امکان آتشسوزی پارک ملی با توجه به پوشش
ســبز آن وجود ندارد ،افزود :علت آتشســوزی
آتش گرفتن ضایعات بوده اســت که شهرداری
و آتشنشــانی در این مــورد دقیقتر میتوانند
پاسخ دهند.

گردشگر زن روس بر اثر تصادف درگذشت
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری یزد گفت :اینالیسنکو
گردشگر  29ساله روســی که عصر سهشنبه
در حوالی دهســتان دهشیر شهرستان تفت با
موتورسیکلت دچار سانحه رانندگی شده بود
درگذشت.
محمدرضا نصیری در گفتوگو با ایرنا افزود :این
گردشگر زن که به همراه سه گردشگر دیگر از روسیه
با موتور سیکلت به یزد سفر کرده بود عصر سهشنبه

در حوالی این دهستان بر اثر وزش باد شدید با برخورد
به در یک کامیون دچار سانحه شد.
وی ادامه داد :پس از این حادثه ،گردشگر یادشده
که دچار مرگ مغزی شده بود به سرعت به اورژانس
شهرستان ابرکوه و سپس با بالگرد به بیمارستان شهید
رهنمون یزد منتقل شد.
وی اضافه کرد :با توجه به مرگ مغزی این گردشگر،
با تالش پزشــکان همه فعالیتهــا از جمله عملیات
احیاء برای وی انجام شــد اما نتیجهبخش نبود و روز

نماینده انجمن علمی طب سنتی:

بزرگنمایی درباره حجامت مردم را
به دردسر میاندازد

نماینده انجمن علمی طب سنتی گفت :حجامت
در صورتی که با نظر پزشک خبره و در مکان مورد
تایید از نظر اســتانداردهای درمانی انجام شــود،
میتواند روشی کمککننده در پیشگیری و درمان
بیماریها باشد.
نفیسه حســینی یکتا با بیان اینکه بزرگنمایی درباره
حجامت مردم ما را به دردســر میاندازد ،به ایسنا گفت:
در طب سنتی ایران به حجامت تاکید شدهاست ولی فقط
بــه عنوان یکی از روشهای درمانــی .این کار در صورتی
کــه با نظر پزشــک خبره ،آگاه و در مــکان مورد تایید از
نظر اســتانداردهای درمانی انجام شــود ،میتواند روشی
کمککننده در پیشــگیری و درمان بیماریها باشد ،ولی
انجام بیرویه و عنانگســیخته آن کــه گاهی در جامعه
میبینیم ،میتواند بسیار مضر باشد.
حســینی یکتا افزود :حجامــت در جایگاه خود روش
درمانی مفیدی اســت و در عین حال میتواند مضر باشد.
ادعاهای بیجا درباره اینکه طب ســنتی میتواند جایگزین
واکسیناسیون باشد یا اینکه به تنهایی به عنوان درمان اصلی
بسیاری از بیماریها موثر است ،اغراق آمیز است.
وی ادامه داد :این صحیح نیست که بدون ویزیت بیمار،
حجامت تجویز شود .در طب کالسیک هم پزشک نیز پیش
از تجویز هر گونه روش درمانی ،باید بیمار را معاینه کند و
براساس آن و اطالعاتی که از بدن فرد به دست میآورد در
مورد چگونگی درمان او تصمیم میگیرد .در طب ســنتی

هم باید پزشــک آگاه فرد را معاینه کند و براساس شرایط
فرد و بیمــاری او از روشهای مختلف درمانی که یکی از
آنها میتواند حجامت باشد ،استفاده کند.
نماینده انجمن علمی طب سنتی به مردم توصیه کرد:
برای گرفتن مشــاوره و ویزیت به پزشکانی مراجعه کنند
که براساس قوانین کشوری مجاز به فعالیت در حوزه طب
سنتی هستند.حسینی یکتا تاکید کرد :حجامت مانند سایر
خدمات درمانی باید در محیطی با استاندارهای بهداشتی
انجام شود؛ مانند مراکز درمانی وابسته به دانشگاههای علوم
پزشکی و سالمتکدههای طب سنتی که اسامی آنها در سایت
انجمن علمی موجود است.وی در خصوص اینکه گروهی
از فعاالن طب سنتی بر موثر بودن انجام حجامت در ماهی
بــه نام حزیران در فصل بهار تاکید میکنند ،گفت :اگرچه
در فصــل بهار به علت تغییراتــی در بدن ،احتمال نیاز به
حجامت بیشتر است ،ولی حتما برای انجام حجامت فصل
بهار هم با پزشک مشورت کنید .توصیه عام به حجامت در
بهار برای همه صحیح نیست؛ چرا که نمیتوان گفت همه
گروههای ســنی بدون هیچ مانعی میتوانند در این فصل
حجامــت انجام دهند .به گفته نماینده انجمن علمی طب
ســنتی ،احتمال اینکه افراد در فصل بهار نیاز به حجامت
داشــته باشند نسبت به سایر فصلها بیشتر است ولی باز
هم اینکه بگوییم مانعی برای حجامت تمام افراد در فصل
بهار وجود ندارد ،درســت نیست و الزم است پزشک پیش
از حجامت فرد را معاینه کند.

چهارشنبه درگذشت.
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی یزد
گفت :با هماهنگی سفارت روسیه و دفتر امور خارجه
استان ،مراحل کسب مجوز پزشکی و پلیس گذرنامه
در حال انجام است.
اینالیســنکو متولد  1988از روسیه به همراه سه
گردشــگر دیگر ســفر خود را با موتورسیکلت از این
کشور آغاز کرده و پس از گذر از جمهوری آذربایجان
وارد کشورمان شده بود.

اخذ وجه برای فعالیتهای
فوق برنامه مدارس
غیر قانونی است

مدیر کل مــدارس و مراکز غیردولتی
وزارت آمــوزش و پــرورش گفت :هیچ
دانشآموزی وظیفه ندارد ،بابت فعالیتهای
خارج از مدرسه به مدرسه پولی را پرداخت
کند مگر اینکه داوطلب باشد.
حسن مسعودی درباره برگزاری فعالیتهای
فــوق برنامه در مدارس به مهــر گفت :اخذ هر
گونــه وجهی بابت فعالیتهای خارج از هفته از
دانشآموزان غیر داوطلب ممنوع است.
مســعودی افزود :اگر دانشآموزانی داوطلب
شدند خارج از شهریه مصوب خدماتی را دریافت
کنند ،با پیشنهاد به انجمن اولیا و مربیان مدرسه
در شــورای تعیین شــهریه ناحیه ،شهرستان و
منطقهاین پیشنهاد مطرح میشود ،اگر در شورای
نظارت تصویب شد مانعی وجود ندارد.
وی با بیــان اینکه هیچ ولــی دانشآموزی
یا دانشآموزی وظیفــه ندارد بابت فعالیتهای
خارج از مدرسه به مدرسه پولی را پرداخت کند
مگر اینکه داوطلب باشــد ،ادامه داد :ناظرین ما
اجــازه نمیدهند هزینههای فوق برنامه بیش از
عرف باشد .برای سرویس ایاب و ذهاب و تغذیه
هزینههایــی که تعیین میشــود نباید خارج از
عرف باشد.

حوادث کوتاه از کشور

 3کشته سانحه رانندگی

کاشان -ایرنا :رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
کاشان گفت :برخورد یک دستگاه سواری سوناتا با یک دستگاه کامیونت
در آزادراه کاشان -نطنز سه کشته بر جا گذاشت.
سیدمحمد حسین مکی افزود :این حادثه بامداد دیروز حدود ساعت
 3و  30دقیقه در کیلومتر  30آزادراه کاشان -نطنز رخ داده است.
وی ادامه داد:در این حادثه بر اثر برخورد خودرو سواری سوناتا با
کامیونت  3نفر در محل صحنه حادثه به دلیل شدت حادثه فوت کردند.
وی گفت :در این حادثه دو نفر نیز مصدوم شدند که به بیمارستان
شهید بهشتی کاشان اعزام شدند.
علت این حادثه توسط عوامل پلیس راه در دست بررسی است.

انفجار سیلندر گاز

زاهــدان -ایرنا :دهیار ناصرآباد بخش مرکزی خاش سیســتان و
بلوچســتان گفت :انفجار سیلندر گاز مایع در یکی از منازل روستای
ناصرآباد در حاشــیه شــهر خاش  2کودک از یک خانواده را به کام
مرگ فرو برد.
عبدالصمد ریگی روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت :این
اتفاق حوالی ظهر رخ داد و بر اثر این ســانحه  2کودک  6و  4ســاله
کشته شدند.
وی اضافه کرد :پس از شــنیدن صــدای مهیب انفجار یگانهای
امدادی و انتظامی در محل حضور یافتند اما به دلیل شــدت انفجار
امکان نجات کودکان نبود.

مرگ مامور پلیس راه

قوچان -فارس :فرمانده انتظامی شهرستان قوچان گفت :گزارش
تصادف فوتی در محور چناران به قوچان (محدوده روستای مقصودآباد)
به مرکز  110اعالم و بالفاصله تیمهای امدادی به محل حادثه اعزام
شدند.
ســرهنگ رضا قدمگاهــی افزود :در بررســیهای به عمل آمده
مشخص شد ستوان سوم «مهدی قنبری» از کارکنان وظیفهشناس
پلیس راه قوچان مشغول ســاماندهی ترافیک بوده که یک دستگاه
خودرو کامیونت با وی و یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس عبوری
برخورد کرده است.
وی تصریح کرد :متاســفانه در این حادثه این افسر جوان به علت
شدت جراحات وارده در دم جان باخت و راننده پژو نیز مصدوم شد.
علت حادثه از ســوی کارشناس پلیس بیتوجهی به جلو از سوی
راننده خودرو کامیونت اعالم شده است.

کشف تلفن همراه و تبلت قاچاق

بستک -تسنیم :فرمانده انتظامی شهرستان بستک گفت :ماموران
بستک موفق شدند یک خودرو سمند را که بیش از  1500موبایل و
تبلت قاچاق در خود جا داده بود متوقف کنند.
ســرگرد محمد رستمی اظهار داشــت :پس از متوقف کردن این
خودرو ،همکاران ما موفق شدند در بازرسی از خودرو تعداد یک هزار
و  351دستگاه تلفن همراه و  192دستگاه تبلت فاقد هرگونه مدارک
قانونی و قاچاق را کشف کردند.
سرگرد محمد رستمی افزود :به دنبال کشف این محموله ،ماموران
پلیس یک متهم را دستگیر کردند و در حال حاضر پرونده در اختیار
مراجع قانونی قرار گرفته است.
به گفته رســتمی ارزش این محموله قاچاق حدود  11میلیارد و
 400میلیون ریال تخمین زده شده است.

ناکامی قاچاقچیان مواد مخدر

اسالمشــهر -خبرگزاری مهر :رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر
غرب استان تهران از کشف بیش از  367کیلوگرم تریاک در شهرستان
اسالمشهر خبر داد.
سرهنگ علی سلیمپور گفت :در پی دریافت اخبار و اطالعاتی در
خصوص تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرســتان اسالمشهر ،تیمی از
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات تخصصی ،محل
توزیع مواد مخدر را مورد شناسایی قرار داده و پس از هماهنگی قضائی
در عملیاتی غافلگیرانه وارد مخفیگاه قاچاقچیان شدند.
وی با اشاره به دستگیری سه متهم در این عملیات تصریح کرد:
مأموران انتظامی در بازرســی از مخفیگاه متهمان 367 ،کیلو و 800
گرم تریاک را که به طرز ماهرانهای جاسازی شده بود کشف کردند.
این مقــام انتظامی ادامه داد :متهمان در بازجوییهای تخصصی
پلیس اعتراف کردند که این محموله را در یکی از استانهای شرقی
کشور بارگیری کرده و قصد توزیع آن را در شهرستانهای غرب استان
تهران داشتند که با هوشیاری ماموران موفق نشدند.
متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده ،جهت سیر مراحل
قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

توقیف سوخت قاچاق

یزد -ایســنا :معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان یزد از
توقیف یک دســتگاه تریلی نفتکش اســکانیا و کشف  32هزار لیتر
سوخت قاچاق خبر داد.
سرهنگ «محمدرضا مزیدی» اظهار کرد :ماموران انتظامی استان
یزد هنگام کنترل محورهای مواصالتی یک دســتگاه تریلی نفتکش
را که از اصفهان عازم شــرق کشور بود به ظن حمل محموله قاچاق
متوقف کردند.
وی افزود :ماموران پس از بررسی اسناد ،مدارک و بارنامه خودرو
متوجه شدند این تریلی نفتکش حامل  32هزار لیتر گازوئیل قاچاق
است به همین منظور خودرو توقیف و یک متهم را نیز دستگیر کردند.
معاون اجتماعی پلیس استان یزد ،خاطرنشان کرد :متهم که این
محموله نفتی را به صورت قاچاق بارگیری کرده بود توســط پلیس
استان دســتگیر و محموله سوخت قاچاق کشــف شده نیز تحویل
شرکت نفت استان یزد شد.

کالهبرداری از طریق عابر بانک

سرویس شهرستانها :جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان از
دستگیری یک نفر به اتهام  45فقره کالهبرداری از طریق دستگاههای
 ATMدر شهرستان سنندج خبر داد.
ســرهنگ «جعفر آژنگ» گفت :در پی شــکایت چند شــهروند
ســنندجی مبنی بر کالهبرداری از حســاب عابربانکی با استفاده از
دستگاه ،ATMبالفاصله شناسایی و دستگیری عامل کالهبرداری در
دستور کار ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
وی افــزود :با انجام کار شــبانهروزی ماموران ،باالخره یک متهم
در شهرســتان «مالرد» شناســایی و با اخذ نیابت قضایی در اقدامی
غافلگیرانه دستگیر شد.
سرهنگ آژنگ در این راستا به کشف چندین فقره کارت عابربانک
از متهم اشاره و اظهار کرد :این متهم در بازجوییهای انجام شده به
ارتکاب  45فقره کالهبرداری از طریق دستگاههای خودپرداز سنندج
اعتراف کرد که با شناسایی هر  45مالباخته ،طرح دعوی در خصوص
سابقه کالهبرداری تنظیم شد.
این مقام انتظامی در تشریح شگرد متهم برای کالهبرداری از طریق
دستگاههای عابربانک گفت :متهم با علم به پیششمارههای شهرهای
مختلف اقدام به شــمارهگیری رندومی از اســتانها کرده و در اولین
تمــاس اظهار نموده که نماینده اپراتور همراه اول بوده و صاحب این
خط تلفن ،برنده جایزه نقدی و با کمک هزینه سفر زیارتی شده است
لذا جهت دریافت جایزه بایستی به یک دستگاه خودپرداز مراجعه کند،
که بعد از حضور فرد در پای خودپرداز به روش تغییر منوی دستگاه
به انگلیسی و ...حساب شخصی وی را خالی میکرد.
جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان تصریح کرد :با قرار 200
میلیونی مقام قضائی ،متهم به زندان منتقل شد تا در خصوص سوابق
جرایم مشابه در دیگر استانها تحقیق شود.

