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فرمانده نیروی انتظامی بر آمادگی کامل ایران در 
راســتای انتقال تجربیات پلیسی خود به کشورهای 

مسلمان تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار حسین اشتری 
در دیدار رئیس پلیس ملی اندونزی بر ارتقاء سطح همکاری 
و انتقال تجربیات پلیسی بین دو کشور تاکید کرد و گفت: 
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران آمادگی همکاری با 
همه کشــورها در تمامی زمینه ها به ویژه مبارزه با جرایم 

سازمان یافته را دارد.
اشــتری افزود: یکی از موضوعات اصلی کشورها مقابله 
و مبارزه با تروریســم است که متاسفانه با نقشه شومی که 

برخی از کشورها برای تخریب چهره اسالم دارند در صدد به 
وجود آوردن گروه های تروریستی از جمله داعش هستند.

وی تصریح کرد: قدرت های اســتکباری جهان همواره 
می خواهند چهره رحمانی اســالم را خدشــه دار کنند که 
پلیس باید در این زمینه دشمنان را در رسیدن به اهدافشان 

ناکام بگذارد.
رئیس پلیس کشــور بر آمادگی کامل ایران در راستای 
انتقال تجربیات پلیسی خود به کشورهای مسلمان از جمله 
اندونــزی تاکید کرد و ادامــه داد: ایران می تواند در زمینه 
مبارزه با تروریسم، موادمخدر و فضای سایبر تجربیات خود 

را در اختیار کشور دوست و مسلمان اندونزی قرار دهد.

وی با بیان این که بعد از پیروزی انقالب کشور ما قربانی 
تروریسم بوده است بر ضرورت همکاری دو طرف برای حل 

این معضل تاکید کرد.
سردار اشتری در پاسخ به سوال رئیس پلیس اندونزی 
مبنی بر جزیره امن بودن جمهوری اسالمی ایران در میان 
کشورهای ناامن منطقه، گفت: هوشیاری مقام معظم رهبری 
به عنوان فرمانده کل قوا و هوشیاری نیروهای نظامی، انتظامی 
و امنیتی و همــکاری مردم با پلیس و در راس آنها عنایت 

الهی زمینه این امنیت را فراهم کرده است.
در ادامه این دیدار، رئیس پلیس اندونزی ضمن تشکر و 
قدردانی از حسن نیت پلیس ایران در راستای افزایش تعامل 

و انتقال تجربیات فی مابین گفت: ایران به عنوان یک کشور 
مســلمان برای کمک به ارتقاء امنیت اندونزی نقش بسیار 
مهمی دارد و تاکنون در هیچ زمینه ای از مســاعدت های 

خود دریغ نکرده است.
»ژنرال تیتو کارناویان« افزود: ایران یک کشــور امن در 
میان کشــورهای ناامن است که این برای ما سوال شده که 
در چنین شرایطی چگونه این کشور توانسته امنیت خود را 
حفظ کند و در اینجاست که استفاده از تجربیات پلیس این 

کشور حائز اهمیت است.
در پایان ایــن دیدار چندین ســند در زمینه افزایش 

همکاری به امضاء روسای پلیس دو کشور رسید.

فرمانده ناجا در دیدار با رئیس پلیس اندونزی:

به کشورهای مسلمان هستیم پلیسی خود  انتقال تجربیات  آماده 

نیروی انتظامــی با صدور پیامی ضمن تبریک 
حلول مــاه مبارک رمضان از برخــورد قانونی با 

هنجارشکنان در این ماه خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، در اطالعیه ناجا آمده 
است: به تحقیق پاسداشت فضای معنوی و حفظ حرمت 
این ماه گرانقدر، مستلزم همکاری و اهتمام بیش از پیش 
همه شــهروندان می باشد، بر این اساس نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران در جهت تکریم و تعظیم شعائر 
اســالمی، عموم هموطنان عزیز را بــه رعایت نکات زیر 

دعوت می نماید:
انتظــار می رود برای تقویت مراتب خویشــتنداری، 
تحکیم پیوندهای ایمانی و گسترش ارزش های اخالقی، 
هنجارهای دینی و به ویژه عفاف و حجاب در محیط های 
عمومی با دقت بیشــتری از ســوی همگان رعایت شود. 
بدیهــی اســت، با معدود افــرادی که احتمــاال به نحو 
مشهودی هنجارشکنی کنند، برخورد قانونی الزم صورت 

خواهد گرفت.
براساس احکام نورانی اسالم، مسافران و بیماران از روزه 
داری معاف می باشــند، لیکن الزم است تمام کسانی که 
دارای عذر شرعی هستند، از خوردن، آشامیدن و استعمال 

دخانیات در مالء عام خودداری کنند.
متصدیان هتل ها، مهمان پذیرها، رستوران های بین 
راهی، پایانه ها، فرودگاه ها و ایســتگاه های راه آهن با اخذ 
مجوز از مراجع ذیربط و ضمن رعایت شــئون اسالمی و 
پوشــش فضای خود، می توانند به مسافران ارائه خدمات 
کنند. ســایر رستوران ها و مراکز پذیرایی از اذان صبح تا 

هنگام افطار حق پذیرایی از مشتریان را ندارند.
نیروی انتظامی نسبت به ارتقاء امنیت معابر، بوستان ها 
و تســهیل در رفت و آمد وسایل نقلیه، به ویژه در زمان 
افطار و شب های قدر توجه کرده و اقدامات الزم را در این 

زمینه به عمل خواهد آورد.
در بخش پایانی این پیام آمده است ؛ شایسته است با 
عنایت به فضای معنوی وآکنده از خیر و برکت ماه مبارک 
رمضان، همه مومنان و باورمندان به رحمت واسعه الهی 
در این ماه عزیز در راستای خیرخواهی، تشویق به عمل 
صالح و از جملــه نیکوترین آنها »عمل به فریضه واجب 
امر به معروف و نهی از منکر« بیش از پیش گام بردارند، 
چرا که امر کردن به معروف و بازداشــتن از منکر، چنان 
که خداوند متعال وعده فرموده است، ضامن بقای جامعه 

و موجب سعادتمندی و رستگاری مومنان خواهد بود.

نیروی انتظامی خبر داد

برخورد قانونی با هنجارشکنان در ماه رمضان

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران از تشدید 
گشت های مشترک تعزیرات در ایام ماه مبارک رمضان 
و نظارت بیش از پیش بر نحوه عرضه اقالم و مایحتاج 

ضروری مردم در این ماه خبر داد.
محمــد محمدی در گفت وگو با تســنیم درباره گرانی 
گوشت در بازار در روزهای منتهی به ماه مبارک رمضان اظهار 
داشت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار استان تهران، تمام 
گوشــت های وارداتی گرم باید در شبکه رسمی و با قیمت 

ستاد تنظیم بازار توزیع شوند.
محمدی قیمت تعیین شده برای گوشت گوسفند نر را 
31 هزار و 500 تومان در هر کیلو عنوان کرد و گفت: حتی 
گوشت هایی که به صنایع بسته بندی ارسال می شوند، باید 
با قیمت ســتاد تنظیم بازار فروخته شوند. این صنایع تنها 
می تواند قیمت بسته بندی را اضافه کنند و حق عرضه خارج 

از شبکه را ندارند.
به گفته وی در صورت مشــاهده عرضه خارج از شبکه 
گوشت های وارداتی، ضمن عرضه داخل شبکه، برای متخلف 
یا متخلفین، پرونده تعزیراتی تشکیل و بدون هیچ اغماضی 

با آنها برخورد می شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان تهران با تأکید بر 
اینکه حتماً باید جنسیت گوشت ها مشخص باشد زیرا گوشت 
گوســفند نر با گوشت میش و بز تفاوت قیمت دارد، افزود: 

در ارتباط با گوشت های غیروارداتی نیز حتماً باید جنسیت 
الشه گوشت مشــخص باشد و طبق قیمت تعیین شده از 

سوی اتحادیه، عرضه شود.
محمدی قیمت تعیین شده برای گوشت های غیروارداتی 
از سوی اتحادیه را 36 الی 37 هزار تومان در هر کیلو عنوان 
کرد و گفت: نکته حایز اهمیت که اغلب هم رعایت نمی شود 
این اســت که در قیمت گذاری ها باید یک نماینده از سوی 

مصرف کننده حضور داشته باشد.
وی از تشــدید گشت های مشترک تعزیرات در ایام ماه 
مبارک رمضان و نظارت بیش از پیش بر عرضه مواد غذایی و 
مایحتاج اساسی مردم خبر داد و گفت: یکی از موضوعات مهم 
که باید همه اصناف رعایت کنند، بحث خالص فروشی است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: به عنوان 
مثال در فروش زولبیا و بامیه به مردم باید تمام وزن جعبه 
کسر شود و دیگر مثل ســابق هیچ استثنایی وجود ندارد. 
این مسئله درباره بسته بندی سایر اقالم هم صدق می کند. 
به عنوان مثال وقتی روی شیشه خیار شور نوشته شده یک 
کیلوگرم، باید وزن خیارشورها پس از خارج کردن از شیشه 

و بدون آب موجود در آن، یک کیلوگرم باشد.
به گفته محمدی، مردم در صورت مشاهده این دست 
از تخلفات می توانند گزارشات خود را از طریق شماره تلفن 

124 اعالم کنند.

همه اصناف باید »خالص فروشی« را رعایت کنند

تشدید گشت های مشترک تعزیرات
 در ماه رمضان

مدیر روابط عمومی انتقال خون استان تهران از 
افزایش چهار ساعتی فعالیت مرکز اهدای خون وصال 

در ماه رمضان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین دزفولی گفت: 
از امروز اهدای خون در مرکز وصال شــیرازی در سه نوبت 

کاری از ۸ صبح تا 12 شب انجام می شود.
دزفولی با بیان اینکه ســاعت کاری سایر مراکز در ماه 
رمضان تغییری نکرده است، افزود: ساعت پذیرش داوطلبان 
اهدای خون در ۹ مرکز پیروزی، صادقیه، آزادی، افســریه، 
مترو امام خمینی، مترو شــهرری، ورامین، شهریار و رباط 
کریم شنبه تا پنج شنبه از ۸ صبح تا 3 عصر است. همچنین 
ســه مرکز تجریش، خراسان و شــهرقدس روزهای زوج و 
مرکــز چیذر روزهای فرد طبق برنامه قبلی از ۸ صبح تا 3 

عصر فعال هستند.
وی تأکید کرد: تمهیدات الزم در استان تهران برای ورود 
به ماه مبارک رمضان با ذخایر مناسب خون پیش بینی شده 
اســت، اما مردم باید بدانند که عمر فرآورده مهمی به نام 
پالکت که از خون های اهدایی تهیه می شــود، تنها سه روز 

است و امکان ذخیره سازی برای این فرآورده وجود ندارد.
مدیر روابط عمومی انتقال خون اســتان تهران گفت: 
سال هاست که اهدای خون در شب های قدر در بین مردم 
به فرهنگ تبدیل شده، اما خواهش ما این است که اهدای 
خون را فقط به شب های قدر موکول نکنند تا برای تأمین 

پالکت هم دچار مشکل نشویم.
دزفولی افزود: طبق فتوای مراجع عظام، اهدای خون، 
روزه را باطــل نمی کند و روزه داران می توانند با میل کردن 
ســحری مناسب و نوشیدن مایعات کافی، در ساعات اولیه 

صبح برای اهدای خون مراجعه کنند.

انتقال خون استان تهران:

اهدای خون را فقط به 
شب های قدر موکول نکنید

رئیس مرکــز اجرائیات پلیس راهور ناجا از 
توقیف پنج هزار و ۲۰۰ جلد گواهینامه در سال 

۹۵ خبر داد.
به گزارش مهر، سرهنگ احمد کرمی اسد گفت: 
در طول ســال 13۹5، تعــداد پنج هزار و 240 جلد 
گواهینامه در سراسر کشور به علت تخلفات رانندگی 
ضبط شده است، که از این تعداد گواهینامه، سه هزار 
و 166 جلد در حوزه برون شــهری و پلیس راه ضبط 
شــده و مابقی آن توسط پلیس درون شهری توقیف 

شده است.
وی با اشاره به اینکه  درسال ۹5، تهران بزرگ با 
نزدیک به 650 جلد گواهینامه ضبط شده بیشترین 
تعداد گواهینامه های توقیفی را به خود اختصاص داده، 
ادامه داد: استان اصفهان با ضبط 574 جلد گواهینامه 
در رتبه دوم و در رتبه ســوم اســتان زنجان با ضبط 

2۹2جلد گواهینامه، قرار دارند.
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا در پاسخ به 
اینکه محرومیت از رانندگی چه مراحلی دارد، توضیح 
داد: سه مرحله وجود دارد. در مرحله اول، اگر متخلف 
به دلیل تخلفات 20 گانه 30 نمره منفی کسب کند 
به مدت ســه ماه حق رانندگی ندارد. بعد از سه ماه 
با پرداخت جریمه مربوط مجدداً می تواند وارد چرخه 
ترافیک شــود. اگر مجدداً 25 نمره منفی کسب کند 
وارد مرحله دوم شــده و به مــدت 6 ماه از رانندگی 
محروم می شــود. بعد از 6 ماه، باز با پرداخت جریمه 

مربوط می تواند فرصتی برای رانندگی داشته باشد.
به گفته کرمی اســد، اگر راننده بازهم قوانین را 
رعایت نکند و 20 نمره منفی کسب کند وارد مرحله 
سوم شده و بعد از کسب این 20 نمره، گواهینامه او 
باطل می شــود و تا یک ســال حق رانندگی نخواهد 

داشت.

تهرانی ها رکورد محرومیت از رانندگی را زدند

توقیف بیش از 5 هزار جلد 
گواهینامه در سال ۹5

رئیس اداره ســرمایه انسانی ســرباز ستادکل 
نیروهای مســلح آخرین اخبار طرح جریمه غیبت 
ســربازی در ســال ۹۶ و تفاوت آن با سال ۹۵  را 

تشریح کرد.
سردار موســی کمالی درگفت وگو با فارس با اشاره به 
آغاز طرح خرید جریمه غیبت ســربازی در سال ۹6 از 15 
اردیبهشت ماه، گفت: افرادی که سال گذشته در این طرح 
ثبت نام کرده و نسبت به پرداخت وجه و تعیین تکلیف خود 
اقدام نکرده باشند باید در سال جاری مجدداً ثبت نام کنند.
کمالی افزود: مبلغ جریمه بر پایه میزان غیبت تا پایان 
سال ۹6 محاسبه خواهد شد؛ بنابراین افرادی که سال گذشته 
تعییــن تکلیف نکرده اند با 10 درصد افزایش قیمت مواجه 
خواهند شــد و عالوه بر آن مبلغ جریمه شــان نیز متفاوت 
است؛ چرا که آنها تا پایان سال ۹5، ۸ سال غیبت داشتند 
و در ســال ۹6 یکسال دیگر نیز به غیبتشان افزوده خواهد 

شد و باید مبلغ بیشتری بپردازند.
وی به افرادی که ۸ ســال غیبت سربازی به باال دارند 
توصیه کرد: تکلیف ســربازی خود را مشخص کنند؛ یا به 
خدمت ســربازی بروند یا در طر ح های خرید جریمه غیبت 

ثبت نام کنند.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح 
با اعالم اینکه افراد واجد شرایط ثبت نام در طرح جریمه غیبت 
سربازی می توانند مبلغ تعیین شده را به صورت قسطی یا 
نقدی بپردازند، گفت: افراد متقاضی پرداخت قسطی باید تا 

پایان سال ۹6 آن را تسویه کنند.
به گفته سردار کمالی، تفاوت پرداخت قسطی در سال 
۹5 با ۹6 به این صورت است که افراد متقاضی طرح جریمه 
غیبت سربازی در سال ۹5 می توانستند در چندین ماه مبلغ 
تعیین شده را به صورت قسطی پرداخت کنند اما در سال 

۹6 جریمه باید تا پایان سال ۹6 پرداخت شود.

آخرین اخبار از طرح
 جریمه غیبت سربازی در سال ۹۶

مسئول برنامه کنترل ناقلین مرکز سالمت 
محیط و کار وزارت بهداشت درباره فعالیت بعضی 
از شــرکت های سمپاشی فاقد مجوز از وزارت 
بهداشت در اماکن عمومی و خانگی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیمان طالبی پور 
با بیان اینکه استفاده شرکت های فاقد مجوز از سموم 
غیرمجاز، سالمت افراد و محیط را به خطر می اندازد، 
افزود: استفاده از برخی سموم توسط این افراد گاهی 

منجر به عوارض جبران ناپذیری می شود.
طالبی پور ضمن تأکید بر فعالیت 2۹0 شــرکت 
خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن 
عمومی و خانگی زیر نظر وزارت بهداشــت در کشور، 
گفت: شــهروندان برای مبارزه با حشرات و جانوران 
موذی از خدمات این شرکت ها که دارای پروانه فعالیت 

هستند استفاده کنند.
وی ادامه داد: مسئوالن فنی این شرکت ها موظف 
به مشاوره خانواده ها برای استفاده از روش های بهسازی 
محیط و شیوه های مبارزه تلفیقی فیزیکی و شیمیایی 

و در صورت لزوم موظف به بهسازی محیط هستند.
این کارشناس وزارت بهداشت همچنین با هشدار 
نسبت به استفاده بی رویه سموم برای دفع حشرات، 
گفت: استفاده از ســموم به دلیل خطراتی که برای 
سالمتی افراد و محیط زیست دارد و همچنین منجر 
به مقاومت گونه های ناقل بیماری می شــود تنها در 

مواقع ضرورت، توصیه می شود.
طالبی پور رعایت موارد بهداشــتی، جمع آوری و 
دفع مناسب زباله ها و پسماند، نصب توری پنجره ها، 
استفاده از دورکننده های حشرات و دفع سریع فاضالب 
را از روش های تلفیقی مؤثر برای مبارزه با حشرات و 

جوندگان موذی عنوان کرد.

یک متخصص ریه با بیان اینکه قلیان به مراتب از 
سیگار خطرناک تر است، گفت: هر وعده قلیان معادل 

مصرف یک پاکت سیگار است.
دکتر علی معینی در گفت و گو با ایســنا با بیان اینکه 
بیشــترین عارضه مصرف سیگار بر دستگاه  تنفسی است، 
گفت: اولین و مهم ترین عارضه ســیگار التهاب در راه های 
هوایی اســت که به دنبال آن عفونت دستگاه تنفسی بروز 

پیدا می کند.
معینی افزود: با ادامه و افزایش مصرف سیگار، عوارض 
مصرف این مواد می تواند به صورت نارســایی حاد یا مزمن 
دستگاه تنفسی خود را نشان دهد. هر استنشاق دود سیگار 
حاوی پنج هزار ایزوکربن است که عالوه بر آسیب هایی که 

به دستگاه تنفسی وارد می کند، سرطان زا نیز هست.
وی قلیان را به مراتب خطرناکتر از ســیگار دانست و 
اظهار داشت: با توجه به اینکه دود قلیان از محیط مرطوب 
عبور می کند، با جذب رطوبت سنگین تر شده و راحت تر در 
سیســتم تنفسی رسوب می کند و با رسوب بیشتر عوارض 

این مواد نیز شدیدتر است.
ایــن متخصص ریــه خاطرنشــان کرد: بــا توجه به 
بررسی های انجام شــده هر وعده قلیان معادل یک پاکت 

سیگار آسیب رسان است.
معینی بــا بیان اینکه با ترک ســیگار می توان تا حد 
زیادی از بروز عوارض ســیگار پیشگیری کرد، گفت: بسته 
به مدت زمان مصرف و نیز نوع سیستم ایمنی افراد با ترک 
سیگار می توان تا حد زیادی از بروز عوارض پیشگیری کرد. 
با ترک مصرف سیگار بعد از دو هفته ضربان قلب به حالت 
عادی برمی گردد و بعد از دو تا سه ماه ریه شروع به ترمیم 

و بازسازی خود می کند.
وی افزود: میزان عوارض سیگار بسته به سیستم ایمنی 
بدن فرد دارد و ممکن است در فردی بعد از 50 سال ایجاد 
عارضه کرده و در فرد دیگر در مدت زمان کوتاهی عوارض 
آن بروز پیدا کند. آنچه که مهم است این است که هر میزان 
و مدت زمان مصرف سیگار عوارض خود را خواهد داشت که 
در برخی زود و در برخی خیلی دیر خود را نشان می دهد.

و  تجهیزات  واردات  کارشناسی  اداره  رئیس 
ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو عوارض جدی 

استفاده از دستگاه سوالریوم را تشریح نمود. 
جمال تولی  با ابراز تاسف از  اینکه برنزه کردن به 
یکی از مالک های زیبایی بین افراد جامعه به خصوص 
بانوان تبدیل شــده است، به پایگاه خبری سازمان غذا 
و دارو گفت: استفاده از دستگاه های سوالریوم یکی از 
راه هــای برنزه کننده بدن اســت که علی رغم قیمت و 

عوارض جدی مورد استفاده مردم قرار می گیرد.
تولی ادامه داد: اســتفاده از سوالریوم به دلیل وارد 
ساختن مستقیم اشعه ماورای بنفش به بدن و افزایش 
احتمال ابتال به ســرطان پوســت بویژه نوع خطرناک 
آن معروف بــه مالنوما حتی برای یکبار هم خطرناک 

می باشد.
 وی با تاکید بر اینکه عمال برنزه شدن  بی عوارض 
وجود ندارد، افزود: ایجاد پیری زودرس، آسیب چشمی، 
تحریک و تاول زدن پوســت، کاهش سطوح کالژن و 
افزایش رنگدانه سازی پوســت به عنوان عوارض برنزه 
شدن با دستگاه سوالریوم همواره در استفاده کنندگان 

از این دستگاه ها مشاهده می شود.
 این مقام مسئول در ســازمان غذا و دارو تصریح 
کرد: اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشــکی سازمان 

غذا و دارو، استفاده از دستگاه های سوالریوم را ممنوع 
اعالم کرده است کما اینکه در اینجا هم بصراحت اعالم 
می کنیم دستگاه های مذکور، فاقد هرگونه مجوز برای 
تولید، ورود و ترخیص بوده و تامین نگهداشت، عرضه، 
مصرف و کاربری این اقالم جرم و قابل پیگیری می باشد.

 وی با اشاره به اینکه معاونت درمان وزارت بهداشت 
هم در صورت مشــاهده این دستگاه  در مراکز درماني 
با آن برخورد مي کند، عنوان داشت: سازمان بهداشت 
جهانی به دلیل عوارض ناخوشایند سوالریوم، قوانینی 
برای کنترل این پدیده تعیین کرده و به صورت جدی 

درباره برنزه کردن پوست هشدار داده است.
بدون مشورت با پزشک 

مصرف دارو قطع یا تغییر نکند
مدیــر کل دفتر ارزیابی، کنتــرل تجویز و مصرف 
کاالهای ســالمت ســازمان غذا و دارو  نیز با اشاره به 
فرا رســیدن ماه مبارک رمضان گفت: بیماران در ماه 
رمضان نباید بدون مشورت با داروساز یا پزشک معالج 
خود، اقدام به قطع دارو، تغییر یا کاهش دوز مصرفی و 

یا تغییر زمان مصرف ننمایند. 
مهرناز خیراندیش افزود: رعایت نکردن این اصول 
می تواند منجر به عدم اثربخشی دارو، عدم دستیابی به 
اثرات درمانی، بروز اثرات جانبی و تشدید بیماری شود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران گفت: دو نفر به دلیل آتش سوزی 
در یک منزل متروکه در خیابان سبالن جنوبی تهران 

جان باختند.
سید جالل ملکی به ایرنا گفت: در این حادثه که بامداد 
جمعــه در یک منزل متروکــه در خیابان دماوند، خیابان 
ســبالن جنوبی رخ داد، این منــزل دو طبقه متروکه که 
مملو از مواد ضایعاتی بود به دالیل نامشــخص دچار آتش 

سوزی شده بود.
وی با بیان اینکه در ورودی این منزل قفل بود، ادامه 
داد: یک گروه از آتش نشــانان از داخل حیاط خانه مجاور 
وارد محل آتش سوزی شدند که حین عملیات مهار آتش 
با جسد سوخته دو مرد حدودا 30 تا 40 ساله مواجه شدند.

ملکی با بیان اینکه این منزل متروکه محل استراحت 
افــراد معتاد و کارتن خواب بود، گفت: علت مرگ این دو 

نفر توسط پزشکی قانونی اعالم می شود .
مهار آتش سوزی در هتل 

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران همچنین از مهار 
آتش سوزی در یکی از هتل های تهران خبر داد.

ملکــی افزود: در این حادثه که پیش از ظهر دیروز در 
هتــل آپادانا در خیابان طالقانی نبش خیابان بهار رخ داد، 
در قسمت حیاط هتل، یک کافی شاپ به وسعت ۸0 متر 
با سقف شیروانی و قطعات چوبی به دالیل نامشخص دچار 

آتش سوزی شده بود.
وی با بیان اینکه دود حاصل از آتش از طریق راهروها 
به طبقات و زیرزمین هتل سرایت پیدا کرده بود، ادامه داد: 
آتش نشــانان چهار کارگر این هتل را از میان دود غلیظ 
به ســالمت خارج کردند و همچنین یک خانم 60 ســاله 
که در درون رســتوران در زیرزمین هتل دچار مصدومیت 
و دود گرفتگی شــده بود توســط عوامل اورژانس راهی 

بیمارستان شد.    
آتش سوزی ساختمان مسکونی در میدان بهاران

سخنگوی آتش نشانی تهران همچنین از وقوع حریق 
در یک ساختمان مسکونی چهار طبقه هشت واحدی در 
میدان بهاران، خیابان سجاد جنوبی در شامگاه پنجشنبه 
خبر داد و افزود: در پارکینگ این ســاختمان یک دستگاه 
پراید و سه دستگاه موتورسیکلت دچار آتش سوزی شده و 
شــعله ور بود، همچنین آتش به دو باب انباری نیز سرایت 
کــرده و دود غلیظی بر اثر این آتش ســوزی طبقات این 

ساختمان و بخشی از ساختمان مجاور را فرا گرفته بود.
ملکی با اشــاره به سرعت عمل آتش نشانان در اطفای 
حریق به تســنیم گفت: برخی از افراد محبوس شــده در 
وضعیت خطرناکی، در لبه پنجره و در آستانه سقوط قرار 
گرفته بودند که آتش نشانان موفق شدند هفت نفر )دو خانم، 
سه آقا و دو کودک( را به سالمت از میان آتش و دود خارج 

کرده و به محل امن انتقال دهند.

وزارت بهداشت:

مبارزه با حشرات موذی 
توسط شرکت های دارای 

مجوز انجام شود

مرگ 2 نفر بر اثر آتش سوزی خانه متروکه عوارض جدی استفاده از دستگاه سوالریوم 

 استفاده از دستگاه های »برنزه کردن« ممنوع است

یک زندانی آمریکایی پس از هفت بار فرار 
از اجرای حکم اعدام سرانجام به دلیل ارتکاب 

به قتل در سال ۱۹۸۲ اعدام شد.
به گزارش ای بی ســی نیوز، تامی آرتور 75 ساله 
پس از تزریق ماده ســمی در زندانی در جنوب غرب 

آالباما جان خود را از 
دست داد. آرتور متهم 
به قتل مهندس قایقی 
به نام »تروی ویکر« 
بود کــه او را هنگام 
خواب در منزلش در 
شمال آالباما با شلیک 

گلوله از پای درآورده بود.
دادستان آالباما درباره اجرای این حکم گفت: 34 سال بعد از آن که توماس 
آرتور برای اولین بار به اعدام محکوم شد، تالش های بلندمدت او برای فرار از 

چنگال عدالت به نتیجه نرسید.
وکالی آرتور در لحظه آخر درخواســتی برای به تعویق انداختن اجرای 
حکم ارائه دادند، اما دادگاه عالی  مجوز حکم اعدام را اندکی بعد از ســاعت 

11 شب صادر کرد.
 مقامات زندان نیز تا ساعت 11:50 و پیش از منقضی شدن حکم اعدام 

مقدمات اجرای حکم و داروی سمی مورد نیاز را آماده کردند.

نشست ســران ناتو در بروکسل در حالی 
برگزار شــد که حضور همســر نخست وزیر 
همجنس گرای لوکزامبــورگ میان بانوان اول 
کشورهای عضو ناتو به سوژه ای خبری تبدیل 

شد.

به گزارش تسنیم، روابط صمیمانه »گوتیه دستونه« از معماران بلژیکی 
و همســر »اگزاویه بتل« نخســت وزیر همجنس گرای لوکزامبوگ در طول 
کنفرانس ناتو، با همسران و زنان همراه سایر رهبران جهان سوژه خبری برای 

روزنامه »دیل میل« شد.
دســتونه که در سال 2015 میالدی با نخست وزیر لوکزامبورگ ازدواج 
کرده اســت، پیش از مراسم شام مخصوص همسران در بروکسل، با گروهی 
از زنان در کاخ لیکن مشــغول عکس گرفتن شد و در حالی که کت و شلوار 

مشکی و کراوات خاکستری داشت، میان زنان سران جهان ایستاد.
نخســت وزیر لوکزامبورگ اولین رهبر اروپایی همجنس گرا است که بعد 
از این که دو سال پیش با همسرش ازدواج کرد، وارد اتحادیه همجنس بازان 
شد. مراسم ازدواج این زوج همجنس باز چندین ماه بعد از قانونی شدن ازدواج 

همجنس گرایان در لوکزامبورگ برگزار شد.

مؤسس شبکه اجتماعی فیس بوک پس 
از گذشت ۱۲ سال، مدرک تحصیلی دکترای 

خود را از دانشگاه هاروارد آمریکا گرفت.
به گزارش اســپوتنیک، مــارک زاکربرگ، 
بنیانگذار فیســبوک، در نهایت پس از 12 سال 

تحصیل در دانشگاه هاروارد، توانست مدرک خود را دریافت کند.
وی در صفحه رسمی خود در فیسبوکش نوشت: »مادر، من همیشه 
به شــما گفته بودم که من دوباره به دانشــگاه هاروارد باز می گردم و 

مدرک خود را می گیرم.«
زاکربرگ دکترای خود را در رشته حقوق دریافت کرد.

مارک زاکربرگ سال 2002 در گروه روانشناسی در دانشگاه هاروارد 
تحصیالت خود را آغاز نمود. در سال 2004، او به همراه دوستان خود 
کریس هیوز و داستین مسکوویتز، ایده راه اندازی شبکه اجتماعی فیس 

بوک را مطرح کردند.
وی پس از پایان سال دوم، برای تمرکز بر گسترش شبکه اجتماعی 
فیسبوک، دانشگاه را رها کرد، اما پس از 12 سال موفق به اخذ مدرک 

خود از دانشگاه شد.

» تیونیس بوتا«  شکارچی معروف در اثر 
یک حادثه عجیب در زیمبابوه جانش را از 
دست داد. سقوط یک فیل غول پیکر روی 

بوتای ۵۱ ساله باعث مرگ آنی وی شد.
 به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، این 

حادثــه زمانی رخ داد که در ابتــدا این فیل با حمله به بوتا وی را با 
کمک خرطومش از زمین بلند کرد و در ادامه در اثر شلیک ناگهانی 

یک شکارچی دیگر، این حیوان با وزن سنگینش روی بوتا افتاد. 
بنــا به گزارش نیوز24، این حادثه روز جمعه و در نزدیکی پارک 

ملی »هوانگ« رخ داد. 
بنا به گزارش تلگراف، این دو شــکارچی ابتدا توســط سه فیل 
خشمگین  مورد حمله قرار گرفتند که یکی از فیل های ماده با حمله 

به بوتا، وی را از زمین بلند کرد. 
بنا به این گزارش، شــلیک دوســت بوتا به این فیل و سقوط آن 

روی وی علت مرگ او  اعالم شده است. 
بنا به ادعای وبسایت متعلق این شکارچی، او یکی از حرفه ای ترین 

شکارچیان حیوانات وحشی از جمله شیر و پلنگ در آفریقا بود.

یک متخصص ریه:

هر وعده قلیان معادل 
دود کردن یک پاکت 

سیگار است

واژگونی تانکر و ترافیک ۱۰ کیلومتری 
خــرم  آباد – ایرنا: واژگونی یک دســتگاه تانکر ســوخت در آزادراه خرم 

آباد - پل زال موجب  ترافیک 10 کیلومتری دراین آزاد راه شد. 
مدیرکل مدیریت بحران اســتان لرستان در این باره  گفت: الین شمال 
به جنوب آزادراه خرم آباد - پل زال به دلیل واژگونی تانکر حامل نفت کوره 
و احتمال آتش سوزی در مدخل تونل خرگوشان این آزاد راه به طور موقت 

مسدود شد.
رضا آریایی تصریح کرد: این حادثه تلفات جانی در بر نداشت و نیروهای 
امدادی   به محض اطالع از وقوع حادثه واژگونی تانکر ســوخت فوراً به محل 
حادثه اعزام شــدند و عملیات برای ایمن ســازی و بازگشــایی آزاد راه خرم 

آباد – پل زال آغاز شد. 
گفتنی است واژگونی تانکر حامل سوخت در آزادراه خرم آباد - پل زال 

ترافیکی به طول بیش از 10 کیلومتر ایجاد کرد.
آزاد راه خرم  آباد - پل زال دارای حدود 26 کیلومتر تونل و سه کیلومتر 
پل دره  ای اســت و برای ســاخت این آزادراه بیش از 40 میلیون مترمکعب 

عملیات کوه بری انجام  شده است.
برخورد خونین تریلر با ۲ پراید

تایباد- خبرنگار کیهان: بر اثر برخورد یک دســتگاه تریلر با 2 دســتگاه 
خودروی پراید در جاده روستایی کرات - کوه آباد تایباد 5 نفر کشته و ۹ نفر 
دیگر زخمی شــدند.پس از وقوع این حادثه نیروهای امدادی اورژانس، آتش 
نشــانی و پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند و مجروحان این سانحه را به 
بیمارستان تایباد انتقال و اجساد جان باختگان را به مراجع قانونی تحویل دادند.
رئیس شــبکه بهداشت و درمان تایباد گفت: 6 تن از مجروحان به دلیل 
وخامت حالشان به مشهد اعزام شدند. گفتنی است علت این سانحه رانندگی 

توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی قرار دارد.
مهار آتش سوزی در جنگل 

ایالم- خبرگزاری فارس: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم 
گفت: آتش سوزی در ارتفاعات روستای مرادآباد مهتابی شهرستان دره شهر 5 

هزار متر مربع از عرصه های جنگلی کبیرکوه را طعمه خود ساخت.
 رضــا احمدی افزود: با تالش همکاران ما در منابع طبیعی شهرســتان 

دره شهر روستائیان حاضر در آن منطقه حریق بطور کامل مهارشد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم به آتش سوزی دیگری 
در ارتفاعات کبیرکوه اشاره کرد و گفت: این حریق در 2هکتار از عرصه های 

جنگلی مشرف شهرستان آبدانان رخ داد که آن هم مهار شد.
وی عامل انســانی را مهمترین علت آتش سوزی در مراتع و عرصه های 

جنگلی دانست.
تحویل کاال به سازمان اموال تملیکی

ســاری – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی تنکابن گفت: درپی دریافت 
خبری مبنی بر فروش لوازم آرایشی قاچاق در یکی از بازارچه های محلی این 
شهرستان بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت .

ســرهنگ رامین شمس افزود: ماموران  با انجام تحقیقات پلیسی موفق 
شدند دو نفر از عامالن تهیه و توزیع کاالی قاچاق را شناسایی و دستگیر کنند .
وی گفت: با هماهنگی مرجع قضائی و همکاری نماینده اداره بهداشــت 
و اداره صنعت،معدن وتجارت تنکابن در بازرســی از محل نگهداری کاالهای 

قاچاق توسط این افراد ۹ هزارو 51۹ قلم لوازم آرایش قاچاق کشف شد .
فرمانده انتظامی تنکابن ارزش ریالی کاالهای قاچاق کشــف شده را بالغ 
بر ۸10 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: متهمان پس از تشــکیل پرونده به 
مقامات قضائی معرفی و کاالهای قاچاق کشــف شده به سازمان جمع آوری 

اموال تملیکی شهرستان تحویل شد.
تصادف رخ به رخ پژو با پراید

زاهــدان – ایرنا: رئیس جمعیــت هالل احمر خاش گفت: برخورد رخ به 
رخ  یک دستگاه پژو 405 با یک دستگاه پراید  در مسیر خاش - زاهدان سه  

کشته و هفت مجروح برجای گذاشت.
محمدامین حســین زهی با بیان اینکه سانحه مزبور حوالی ساعت 24 
پنجشــنبه شب گذشته رخ داد.تصریح کرد: یک کودک هفت ساله، یک زن 
55 ســاله و یک مرد 36 ســاله در این حادثه رانندگی جان خود را از دست 

دادند و هفت نفر دیگر از هر 2 خودرو زخمی شدند.
وی بدون اشــاره به علت بروز این ســانحه رانندگی گفت: امدادگران با 
ارائه خدمات پیش بیمارســتانی مجروحان این حادثــه را به مراکز درمانی 

منتقل کردند.
نجات کوهنورد

بخشدار امامزاده عبداهلل آمل گفت: دومین فرد مفقودشده در جنگل های 
این بخش با تالش مأموران آتش نشانی، هالل احمر، پاسگاه انتظامی، عوامل 

بومی و محلی، محیط زیست و دهیاران از خطر مرگ جان سالم به در برد.
یحیی عسگری پور با بیان اینکه با پیدا شدن این فرد عملیات جست وجوی 
افراد گمشده در جنگل های امامزاده عبداهلل آمل پایان یافته اظهارداشت: نوراهلل 
علی زاده اهل محمودآباد همراه با دیگر همشهری خود در روزهای پایانی هفته 
گذشــته در جنگل های انبوه بخش امامزاده عبداهلل مفقود شدند که با تالش 
نیروهای امدادی نجات یافتند.وی خاطرنشان کرد: علی زاده 4۸ ساله به دلیل 
سقوط از ارتفاعات جنگلی دچار شکستگی اعضای بدن شده و وضعیت وخیمی 

داشت که توسط نیروهای هالل احمر به مراکز درمانی انتقال یافت
کالهبردار در تور پلیس

کرج-ایرنا: فرمانده انتظامی فردیس استان البرز گفت: در پی ارسال یک 
فقره پرونده کالهبرداری از دادسرای این شهرستان مبنی بر فروش مال غیر 
به اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی پیگیری موضوع در دستور 

کار ماموران این پلیس قرار گرفت.
سرهنگ ایوب احمدی افزود: درتحقیقات اولیه از شاکی مشخص شد که 
وی به صورت قولنامه ای یک واحد آپارتمان مسکونی را به صورت پیش ساخته 
از فردی به مبلغ 600 میلیون ریال خریداری کرده اســت اما پس از گذشت 
یک سال از موعد تحویل متوجه شده که واحد آپارتمان به چند نفر دیگر نیز 
واگذار شده است.وی اظهار داشت: ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی موفق 

شدند مخفیگاه متهم  را کشف و شبانه او را دستگیر کنند. 
فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس اظهارداشــت: در تحقیقات پلیس 
مشخص شد این فرد تعدادی واحد آپارتمانی را به ۹ نفر فروخته که در مجموع 
6 میلیارد و 330 میلیون ریال از بابت فروش واحدها کالهبرداری کرده است.

سرهنگ احمدی تصریح کرد: متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 
قانونی به دادسرا اعزام شد.

تراکتور پدر دختر را زیر گرفت
کاشمر- خبرگزاری فارس: فرمانده انتظامی کاشمر اظهار داشت: در پی 
تماس با مرکز فوریت های پلیســی 110 مبنی بر مرگ کودک دو ســاله در 

روستای توندر، به سرعت ماموران انتظامی به محل اعزام شد.
سرهنگ ابوالقاســم باقری افزود: در بررسی های به عمل آمده، مشخص 
شد یک دستگاه تراکتور که در سراشیبی جلوی منزل مسکونی پارک بود، به 
دلیل نامعلومی به حرکت درآمد و دختر بچه دوساله که فرزند مالک تراکتور 
بود، را زیر گرفت.فرمانده انتظامی کاشمر با بیان اینکه این حادثه سبب جان 
باختن کودک دو ســاله شد، اضافه کرد: تحقیقات بیشتر در این زمینه برای 

تکمیل شدن پرونده ادامه دارد.
کشف ۱۰ شئ تاریخی 

بجنــورد- خبرگزاری فارس: فرماندهی یــگان حفاظت اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی از دستگیری 2 متهم و 

کشف 10 قطعه شی تاریخی خبر داد.
ســرهنگ قنبرزاده با اعالم این خبر اظهار کرد: این اشیای تاریخی طی 
عملیات ایســت و بازرسی در شیروان  کشــف  و 2 متهم نیز توسط عوامل 

نیروی انتظامی دستگیر شده اند.
 وی گفت: طی بازرسی انجام شده از این افراد یک عدد کوزه سفالی، یک 
عدد ســرنیزه مفرغی، یک ســکه نقره، دو سکه طال، دو نسخه طومار با خط 
روسی، کاسه سنگی، دو عدد پیه سوز سفالی و قاشق برنجی کشف و ضبط شد.
 قنبرزاده گفت: اقالم کشف  شده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی 
ارسال شد و پس از بررسی و نتیجه نهایی به مجموعه فرهنگی تاریخی موزه 

خراسان شمالی واگذار می شود. 


