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قاچاق لوازم خانگی
اصفهان – خبرنگار کيهان: رئيس پليس آگاهي فرماندهی انتظامی 
استان از کشف محموله لوازم خانگي خارجي قاچاق در این شهرستان 

خبر داد. 
سرهنگ »سعيد سليميان« اظهار داشت: کارآگاهان اداره مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز پليس در پي کسب اطالع از ورود محموله کاالي 
خارجي قاچاق به انبار تخليه باری در حاشيه شهر اصفهان رسيدگي 

به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وي تصریح کرد: کارآگاهان در بازرســی از این انبار 21 دستگاه 
ماشين لباسشویي، 16 دستگاه ماشين ظرفشویي، 20 دستگاه یخچال 
و پنج دستگاه آب ســردکن خارجي که همگی فاقد مدارک مثبته 

گمرکی و به صورت قاچاق وارد شده بودند، کشف کردند.
رئيس پليس آگاهی استان اصفهان گفت: ارزش این محموله توسط 
کارشناسان مربوطه 5 ميليارد ریال برآورد شده که در این رابطه یک 

نفر دستگير و همراه پرونده تحویل مراجع قضائي شد.
کشف اموال مسروقه

زاهدان – خبرنگار کيهان: رئيس  پليس امنيت عمومی سيستان 
و بلوچستان از کشف انبار بزرگ اموال مسروقه در زاهدان خبر داد. 
ســرهنگ علی محمدی اظهار داشت: در اجرای طرح کنترل و 
نظارت بر ضایعات فروشی ها، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی 
پليــس امنيت عمومی با همکاری تيمی از پليس آگاهی اســتان از 
تعدادی از واحدهای صنفی ضایعات فروشی شهر زاهدان به صورت 

سرزده بازدید کردند.
وی افزود: در بازرســی از یک انبار بزرگ ضایعاتی مقادیر زیادی 
ابزار و قطعات انشعاب آب به همراه انواع لوله های پالستيکی مربوط 

با اتصاالت آب سرقتی کشف کردند.
وی خاطر نشان کرد: در این رابطه دو مالخر دستگير شدند.

آتش زدن کاه
ساری – خبرنگار کيهان: روابط عمومی اداره کل حفاظت محيط 
زیســت مازندران اعالم کرد: 18  نفر از مالکان مزارع کشــاورزی در 
شهرستان آمل به دليل آتش زدن کاه و کلش به دادسرا معرفی شدند. 
 بنابــر این گزارش، با آغاز برداشــت محصوالت کشــاورزی در 
شهرستان های شمالی تعدادی از کشاورزان اقدام به سوزاندن بقایای 
محصوالت کشاورزی می کنند که این کار باعث کاهش حاصلخيزی و 
افزایش درصد فرسایش خاک شده و آلودگی هوا و محيط  زیست می  
شود که طبق مواد قانونی بند چهار ماده دو قانون مدیریت پسماند و 
ماده 30 آیين نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند ممنوع و برابر قانون 

یک الی دو سال حبس تادیبی با پرداخت خسارت دارد.
واژگونی خودرو

زاهدان - ایرنا: رئيس  مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: واژگونی یک دستگاه وانت تویوتا 
حامل اتباع بيگانه غيرمجاز در مســير خاش - سراوان پنج کشته و 

14 مجروح برجا گذاشت. 
فریبرز راشــدی اظهار داشــت: نيروهای اورژانس دانشگاه علوم 
پزشکی زاهدان با اطالع از وقوع این حادثه و حضور سریع در محل 
مورد نظر مجروحان را با پنج دســتگاه آمبوالنس به بيمارستان امام 

خمينی)ره( خاش منتقل کردند.
آتش سوزی

مشهد- مهر: مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: آتش سوزی 
در یکی از مراکز نگهداری دختران بهزیســتی مشــهد چند مصدوم 

برجای گذاشت.
حميد پوریوسف افزود: در این حادثه هشت نفر دچار سوختگی 

شدند که برای تکميل درمان به مراکز پزشکی منتقل شدند. 
وی تاکيد کرد: خوشبختانه وضعيت مصدومان رضایت بخش است 

و هيچ فوتی در این حادثه نداشته ایم.
وی درخصــوص علت وقــوع این حادثه گفت: موضوع توســط 

کارشناسان آتش نشانی در دست بررسی است.
دستگیری کالهبردار

اصفهان: خبرنگار کيهان: فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان از 
دســتگيری زنی که با تشکيل صندوق وام خانگی از اعضای صندوق 

مبلغ یک ميليارد ریال کالهبرداری کرده بود، خبر داد. 
سرهنگ حسين بســاطی اضافه کرد: پليس در ادامه تحقيقات 
خود دریافت که افراد بيشــتری نيز عضو صندوق مذکور هستند که 
با توجه به عدم اطالع از کالهبرداری تا کنون برای طرح شکایت به 

هيچ مرجع انتظامی و یا قضائی مراجعه نکردند.
وی گفــت: در مرحله بعد، تحقيقــات از اعضای صندوق آغاز تا 
اینکه مشخص شد، آنها در سال ۹5 از راه اندازی صندوق خانگی در 
یکی از محالت شهرستان که اقدام به تبليغ اعطای وام می کرد مطلع 
شده و بدون هيچ گونه شناختی از صاحب صندوق، مبالغی بين 50 تا 
100 ميليون ریال به حساب وی واریز و در نوبت وام قرار می گرفتند.
وی بيان داشت: متهمه در ابتدای راه اندازی صندوق برای جلب 
اعتمــاد اعضا به چند نفر وام اعطا کرده اســت، اما به مرور به دليل 
طمع، مبالغ جمع آوری شــده را در اختيار چند نفر که سرمایه گذار 
بودند قرار می داده و از این طریق ماهانه مبالغی سود به حساب متهمه 

واریز می شده است.
سرعت غیرمجاز

همــدان- خبرنگار کيهان: رئيس  پليــس راهنمایی و رانندگی 
همدان اظهار داشــت: یک جوان 22 ساله در همدان هنگام عبور از 
پل چهار راه تختی به علت ناتوانی در کنترل وسيله نقليه و برخورد 

با زمين جان باخت. 
سرهنگ علی فکری گفت: در این سانحه موتورسيکلت واژگون 

شده و سر راکب با گاردریل سمت چپ پل برخورد کرد.
رئيس  پليس راهور استان همدان بيان کرد: این جوان بالفاصله 
توســط تيم های امدادی به بيمارستان منتقل شد اما به علت شدت 

ضربه وارد شده به ناحيه سر پس از 24 ساعت جان باخت.
سرقت اینترنتی

زاهدان - خبرنگار کيهان: رئيس  پليس فتا سيستان و بلوچستان 
گفت: عامل برداشت های سریالی غيرمجاز بانکی از حساب یک شهروند 
زاهدانی شناســایی و دستگير شد. سرهنگ علی سرحدی افزود: در 
بررسی اظهارات مالباخته مشخص شد مدتی است مبلغ چهار ميليون 
ریال از حساب شاکی با خرید اینترنتی به صورت غيرمجاز برداشت 
شده است.رئيس  پليس فتا سيستان و بلوچستان ادامه داد: کارشناسان 
پليس فتا با یک سری تحقيقات فنی و بکارگيری شگرد های خاص 

پليسی متهم را شناسایی و به پليس فتا احضار کردند.
سرهنگ سرحدی اضافه کرد: متهم که از دوستان مالباخته است 
در بازجویی های به عمل آمده در مواجهه با ادله و مستندات دیجيتالی 

کشف شده لب به اعتراف گشود و به بزه انتسابی اعتراف کرد.
قتل در نزاع با دوستان

آبادان- ایرنا: فرماندار ماهشــهر گفت: یک نوجوان 15 ساله در 
شهر چمران بندر ماهشــهر در نزاع با دوستانش هدف اصابت چاقو 

قرار گرفت و جان خود را از دست داد. 
محسن بيرانوند افزود: بعد از تحقيقات انجام شده از دوستان این 
نوجوان، ماموران نيروی انتظامی دو نفر مشــکوک با لباس آلوده به 
خون را در این ارتباط شناســایی و دستگير کردند که مقداری مواد 

مخدر و سالح سرد به همراه داشتند.
وی ادامه داد: در بازجویی های صورت گرفته از متهمان، یکی از 
آنها به قتل این نوجوان 15 ساله با ضربات چاقو اعتراف کرد، جسد 

مقتول نيز توسط ماموران کشف و به پزشکی قانونی منتقل شد.
وی عنوان کرد: هر دو متهم از دوستان مقتول بودند، که در زمان 

دستگيری حالت طبيعی نداشته و مواد مخدر مصرف کرده بودند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از بررسی 
سه پرونده ارزی در اســتان البرز خبر داد و 
گفت: این پرونده ها بــه دریافت معادل ریالی 
57 میلیارد تومان، »وون« کره و »یوان« چین 
و 5 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات مربوط 
می شود و به علت عدم ارائه مدارک گمرکی در 

دست بررسی است.
علی اکبر مختاری در گفت و گو با ایسنا گفت: بانک 
توسعه تعاون از دو شرکت که یکی معادل 47 ميليارد 
تومان، وون کره جنوبی و دیگری معادل 10 ميليارد 
تومان یوان چين دریافت کرده و مدارک گمرکی مبنی 

بر واردات ارائه نکرده اند شکایت کرده است.
وی افزود: یک شرکت دیگر نيز پنج ميليون یورو 
ارز دولتی برای واردات دریافت کرده اما تاکنون مدارک 
گمرکــی از واردات ارائه نکرده که این پرونده نيز در 

دست بررسی است.
مختاری در ادامه از کشف چهارمين انبار دارو از 
ابتدای سال تاکنون در اســتان خبر داد و گفت: در 
این انبار حدود پنج ميليارد تومان دارو وجود داشت.

وی همچنين از کشــف یک انبار لوازم آرایشی و 
بهداشتی خبر داد و افزود: مالک این انبار پيش از این 
نيز یک پرونده دو ميليارد و 400 ميليون تومانی قاچاق 
داشت.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از کشف 
چند انبار احتکار کاال در مناطق مختلف استان نيز خبر 
داد و اعــالم کرد: یک انبار لوازم خانگی در فردیس و 
یک انبار پمپ آب در هفته گذشته کشف شد؛ عالوه 
بر این یک انبار اسپری های خوشبوکننده تقلبی نيز 
کشف گردید.وی در خصوص آخرین وضعيت پرونده 
افزایش غيرقانونی قيمت سيمان توسط یک کارخانه 
در اســتان نيز اعالم کرد: اگرچه قيمت ســيمان در 
روزهای اخير افزایش یافــت اما مدیرعامل کارخانه 
پيش از افزایش قانونــی قيمت اقدام به گران کردن 
محصوالت کرده بود به همين دليل پرونده این تخلف 

در دست بررسی است.

رئیس حوزه علمیه امیرالمومنین)ع( اشتهارد 
اســتان البرز با بیان اینکــه تدابیر الزم برای 
به ساختمان  اغتشاشگران  ورود  از  جلوگیری 
حوزه از قبل انجام شــده بــود گفت: حمله 
آشوبگران با اقدام به موقع و هوشیاری نیروی 

انتظامی ناکام ماند. 
حجت االســالم والمســلمين علی هندیانی در 
گفت وگو با تســنيم در مورد خســارات وارد شده به 
حوزه علميه اميرالمومنين)ع( شهرســتان اشتهارد 
اظهار داشــت: بعد از فراخوان ضد انقالب، ساعت ۹ 
پنجشنبه شــب تعدادی زیادی از این افراد به حوزه 

علميه اميرالمومنين )ع( اشتهارد حمله ور شدند.
وی با بيان اینکــه تدابير الزم برای جلوگيری از 
ورود این افراد از روزهای قبل انجام شــده بود و این 
افــراد در ورود به حوزه علميه ناکام ماندند بيان کرد: 
آشوبگران شيشــه های رو به کوچه حوزه علميه را با 

سنگ و آجر شکستند.
وی با بيان اینکه تعداد این جمعيت حدود 500 
نفــر بود، تصریح کرد: طلبه هــا را بعدازظهر از حوزه 
منتقل کردیم و درب حوزه بسته بود و تنها شيشه ها 
را شکستند.حجت االسالم والمسلمين هندیانی با بيان 
اینکه هر چه پنجره  به سمت کوچه بود شکسته شد، 
عنوان کرد: شــعارهای هنجارشکنانه ای از طرف این 

افراد در زمان حمله سر داده شد.
وی بــا بيان اینکه هنوز بــرآورد دقيقی از ميزان 
خسارت به حوزه نشده است، عنوان کرد: خوشبختانه 
این حادثه آسيب جسمی و جانی برای کسی نداشته 
اســت اما این قائله با هوشــياری و حضور به موقع 
نيروی انتظامی پایان یافت و عده ای از اغتشاشگران 

دستگير شدند.

رئیس اداره بنادر و دریانوردی شهرســتان 
جاســک گفت: یک فروند لنج باری مربوط به 
شهرستان جاسک که از این بندر به مقصد کشور 
عمان در حرکت بود، در فاصله 60 مایلی به علت 

نامعلومی از ادامه مسیر بازماند.
محمد زارعی با بيان اینکه این لنج  حوالی ساعت 
10:30 صبــح روز جمعه اعالم اضطراری کرد، افزود: 
بالفاصله طی هماهنگی با مرکز تجسس و نجات استان 
و اعزام شناور ناجی و اطالع رسانی به شناورهای متردد 

در منطقه حادثه دیده عمليات نجات ملوانان انجام و 
10 ملوان لنج باری به نزدیک ترین شناور منتقل شدند.

وی ادامه داد: لنج مذکور پنجشنبه با 85 تن تره بار 
اسکله اداره بندر، این شهرستان را به مقصد عمان ترک 
کرد و علت حادثه و ميزان خسارت در دست بررسی 
اســت.گفتنی است، در این بندر ساحلی بيش از 20 
فروند لنج باری مشــغول فعاليــت در قالب صادرات 
هستند و با توجه به نزدیکی این شهرستان به کشور 

عمان امور صادرات از اهميت باالیی برخوردار است.

سرویس شهرستان ها : 
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: دو 
هزار و 574 کیلو گرم انواع مواد مخدر با توقیف چهار 

دستگاه خودرو در این استان کشف شد. 
به گــزارش پایگاه خبــری پليس، ســرتيپ  محمد 
قنبری افزود: ماموران انتظامی شهرســتان های ســراوان 
و ایرانشــهر از جابجایی یک محموله مواد افيونی توســط 
 قاچاقچيان در مســير ســراوان - ایرانشــهر مطلع شدند. 
وی اضافــه کــرد: مامــوران پليــس پــس از ســاعت ها  
گشــت زنی در مســير بــه دو دســتگاه خــودرو پــژو 
 405 و یــک دســتگاه پــژو پــارس مشــکوک شــدند.

وی ادامه داد: ماموران به خودروها دستور ایست دادند که 
قاچاقچيان به محض مشاهده آنان فرار کردند و پس از پيمودن 
مســافتی به ناچار خودروها را در حاشيه جاده رها کرده و 
 با استفاده از تاریکی هوا به سمت ارتفاعات متواری شدند. 
در  مامــوران  کــرد:  تصریــح  قنبــری  ســرتيپ  
بازرســی از ایــن خودروها یــک هــزار و 42۹ کيلوگرم 
 حشــيش و 647 کيلوگــرم تریــاک کشــف کردنــد. 
وی با اشــاره به عمليات دیگر پليس بر عليه ســوداگران 
مــرگ، ادامــه داد: مامــوران پس از تحقيقات گســترده 
سرانجام به اطالعاتی در خصوص تردد قاچاقچيان در مسير 
 الدیز - کورین با یک دســتگاه سواری زانتيا دست یافتند. 
وی تصریح کرد: ماموران انتظامی با کنترل نامحسوس مسير، 
خودرو مورد نظر با دو سرنشين را شناسایی و دستور ایست 
 دادند که قاچاقچيان به سمت عوامل انتظامی تيراندازی کردند.

بــه گفته وی ماموران انتظامی در نهایت خودرو مورد نظر 
را متوقف و یک قبضه ســالح کالش و چهار تيغه خشاب 
 از قاچاقچيان کشــف و دو قاچاقچی را دســتگير کردند.

ارشد انتظامی سيستان و بلوچستان افزود: در بازرسی انجام 
شــده از این خودرو 466 کيلوگرم تریــاک، 15 کيلوگرم 
هروئين، ۹ کيلوگرم شيشــه و هشت کيلوگرم مرفين نيز 

کشف شد.

بارش باران در اســتانهای کرمان، هرمزگان 
و مازندران باعث ایجاد ســیالب شده که همین 
به چندین واحد مسکونی،  امر موجب خسارت 

زمینهای کشاورزی و تلفات جانی شده است.
فرماندار قلعه گنج گفت: بارش باران روز جمعه در 
دهستان رمشک در استان کرمان جان یک نفر را گرفت 

و یک نفر را روانه بيمارستان کرد.
ناوکی در گفت  وگو با ایسنا افزود: بر اثر صاعقه رعد 
و برق در روستای ســورگاه از توابع دهستان رمشک  
شهرستان قلعه گنج یک فرد 3۹ ساله کشته و یک نفر 
دیگر به علت شدت جراحات به بيمارستان منتقل شد.
وی تصریح کرد: بارش باران روز جمعه در دهستان 
رمشــک باعث جاری شــدن رودخانه های فصلی این 

دهستان شده است.
فرماندار شهرستان قلعه گنج بيان کرد: همچنين 
سيل به هشت جاده روســتایی خسارت وارد کرد که 

برآورد آن در دست اقدام است.
سیالب 2 محور روستایی قلعه گنج کرمان را 

مسدود کرد 
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان 
کرمان گفت: سيالب و طغيان رودخانه براثر بارش باران 
موجب مسدود شدن محورهای روستایی دهستان های 

رمشک و مارز از توابع شهرستان قلعه گنج شد. 
به گزارش ایرنا، مســعود جميلــی کرمانی افزود: 
سيالب در روستاهای کوهستانی شهرستان قلعه گنج 
سبب سيالبی شدن مسيل ها و تخریب شانه خاکی راه 

روستایی دهستان های مارز و رمشک شده است.
وی از اعزام اکيپ های راهداری به این منطقه خبر 

داد و اظهار داشت: دســتگاه های راهداری با توجه به 
طغيان چندین رودخانه در این منطقه تا زمان فروکش 
کــردن آب، نمی توانند عمليات تيغ زنی و ترميم راه ها 

را انجام دهند.
وی افزود: دستگاه های راهداری برای انجام عمليات 
راهداری در این مناطق به صورت آماده باش حضور دارند 
و بــه محض فروکش کردن آب و کاهش ســيالب در 
بستر رودخانه عمليات راهداری برای ترميم و بازگشایی 

مسيرهای تخریب شده انجام می شود.
وی بيان کــرد: با توجه به بارش بــاران در فصل 
تابســتان راهداران در قالب طرح راهداری تابســتانی 
تمام تمهيدات برای زمان بحران را برنامه ریزی کرده اند.
خسارات 60 میلیون تومانی بارندگی در بخش 

گوهران بشاگرد
بارش شــدید باران در بخش گوهران بشاگرد 60 

ميليون تومان خسارت برجای گذاشت.
 به گزارش ایسنا،  مدیر اداره راهداری و حمل ونقل 
جاده ای شهرســتان بشاگرد گفت: بارندگِی پنج شنبه 
گذشته که یک ساعت و نيم ادامه داشت، موجب تخریب 
یک دهنه پل راه ارتباطی روستای شهر شيب به مرکز 

بخش گوهران و مسدود شدن راه شد.
اسماعيل کاظمی افزود: با تالش ماموران راهداری 
مسير بازگشایی شد و اکنون عبور و مرور وسایل نقليه 

برقرار است.
وی با اشاره به اینکه به گزارش ایستگاه باران سنجی 
در این مدت در شهر گوهران 21 ميليمتر باران باریده 
اســت، تصریح کرد: بارش های موســمی بشــاگرد بر 
اثر ســامانه فصلی مونسون هند اســت که بيشتر در 

ســاعت های بعدازظهر و شب در مناطق مرتفع استان 
از جمله بشــاگرد موجب رگبار، رعد و برق و وزش باد 

شدید می شود.
 سیالب به منازل و زمین های کشاورزی 

مازندران آسیب زد 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: 
سيالب روز پنجشنبه به واحدهای مسکونی و زمين های 

کشاورزی ساری و سوادکوه آسيب زد. 
برغم گرمای هوا، روز پنجشنبه باران تابستانی در 
مناطق یيالقی و باالدست اســتان مازندران شروع به 
باریــدن گرفت و این بــاران ناگهانی و رگباری بمدت 
چند ســاعت موجب کندی و توقــف تردد در راه های 

روستایی این مناطق شد. 
علی اصغــر احمدی افزود: مناطــق یيالقی بلده، 
چهاردانگه، نقاطی از خطيرکوه در سوادکوه و روستاهای 
بَرد و چالو در منطقه کياسر از جمله مناطق درگير با 

این سيالب تابستانی بودند. 
وی ادامه داد: حدود 15 واحد مســکونی روستای 

چالو کياسر دچار آبگرفتگی شدند.
مدیرکل بحران مازندران افزود: بخشــی از اراضی 

کشاورزی ساری و سوادکوه دچار خسارت شدند. 
وی ارائه ميزان دقيق خســارت این بارندگی را به 
روزهای آینده و پس از بررســی کارشناسان مدیریت 

بحران مازندران اعالم کرد. 
احمدی گفت: بمحض وقوع بارندگی ســيالبی در 
مناطق یيالقی نيروهای امدادی دســتگاههای اجرایی 
برای بازگشــایی و پاکســازی معابر وارد عمل شدند و 

وضعيت مناطق سيالبی تحت کنترل قرار گرفت. 

سیل در سه استان خسارت وارد کرد
وزیر بهداشــت گفت: وقتی می توان لوازم 
پزشکی را چند بار با پیشرفته ترین تجهیزاتی 
که اکنون در ایران موجود است استریل کرد، 

نباید هزینه ای به مردم تحمیل کرد.
سيد حسن قاضی زاده هاشمی درباره بازار دارویی 
کشــور، به خبرگزاری خانه ملت گفت: کمبود دارو 
هميشــه وجود دارد و ما در بهترین شرایط 30 قلم 
کمبود دارو داشتيم که اکنون به حدود 48 قلم رسيده، 

بنابراین باید تالش کرد این اقالم افزایش نيابد.
قاضی زاده هاشمی درباره ابالغ بخشنامه ای مبنی بر 
استفاده مجدد از برخی لوازم پزشکی برای صرفه جویی 
در هزینه هــا، افزود: چيزی به اســم تجهيزات یکبار 
مصرف وجود ندارد، برخی شــرکت ها تقلب و تخلف 
کرده اند و شــاید افرادی در سيستم ما و در بيمه ها 
داشــته باشند و اعالم می کنند وسيله ای که در تمام 
نقاط دنيا چند بار استفاده می شود را یک بار استفاده 

کنيد، چراکه پوشش بيمه ای نيز پيدا کرده است.
وی ادامــه داد: وزارت بهداشــت کاری را انجام 
می دهد که در آمریکا و اروپا انجام می شود، بنابراین 
به هيچ وجه نيازی نيست وسيله ای فلزی و یا وسيله ای 
که می توان چند بار با پيشــرفته ترین تجهيزاتی که 
اکنون در ایران برای اســتریل کردن یعنی پالســما 
موجود است اســتفاده کرد را دور انداخت، لذا نباید 

هزینه ای به مردم تحميل کرد.
وزیر بهداشت با بيان اینکه این هزینه تا چند ماه 
قبل تحميل می شد، یادآور شد: زمانی که از تحميل 
این هزینه پيشگيری شده صدای عده ای بلند می شود، 
اما این صدای مردمی که از این لوازم استفاده می کنند 
نيست بلکه صدای افرادی بوده که منافعشان در یک بار 

مصرف کردن این لوازم است.
کرمانشاه،  دانشگاه های  گفت:  قاضی زاده هاشمی 
کردســتان، همدان و ایالم ظرف یک ماه نزدیک به 
100 ميليون تومان از این طریق صرفه جویی کرده اند 
و وسيله ای که فلزی بوده استریل می شود و تمام دنيا 

این کار را انجام می دهند.
وی افزود: وزارت بهداشت برای سالمت مردم آمده 
و این اقدام عالوه بر مراقبت از سالمتشان از جيبشان 

یعنی بيت المال نيز مراقبت می کند.

وزیر بهداشت خبر داد

صرفه جویی 100 میلیونی 
4 دانشگاه با استریل کردن 

تجهیزات اتاق عمل طی یک ماه

سه تخلف ارزی به ارزش 
83 میلیارد تومان در البرز

فوق تخصص هماتولــوژی آنکولوژی با بیان 
مضرات مصرف انواع قلیان  گفت: استعمال سه تا 
پنج سال قلیان می تواند باعث سرطان خون شود.

دکتر زهرا نظری درباره مصرف کنندگان قليان و 
ضررهای ناشی از آن به فارس گفت: قليان مضراتی دارد 
که به مرور زمان خودش را نشــان می دهد؛ بر اساس 
تحقيقات، استعمال سه تا پنج سال قليان می تواند باعث 
ســرطان خون شود و پس از 15 سال قليان کشيدن 
مداوم، ابتال به سرطان ناشی از بنزن )ماده شيميایی( 

مانند سرطان خون قطعی است.
نظــری افزود: قليان های جيبی یا الکترونيکی که 
توسط باتری ایجاد حرارت می کنند، در ابتدا با هدف 
ترک سيگار توليد و عرضه شدند اما هم اکنون بسياری 
از جوانان به اســتعمال این قليان ها معتاد شده اند. در 
قليان های جيبی عصاره تنباکو معسل به صورت مایع 
درآمده و استفاده می شود که همه آسيب های قليان 
را دربر می گيرد و همچنين به علت حمل آســان آن 
و دسترسی راحت به آن احتمال استفاده آن از قليان 

بيشتر است.

وی با  اشــاره به اینکــه قليان های جيبی به علت 
ترکيب شــدن مواد با فلزات سنگين می تواند برخی 
از بيماری ها مانند انواع سرطان و بيماری های قلبی، 
فشار خون و یا تنفسی را ایجاد کند، گفت:  در مجموع 
مصرف دخانيات باعث بروز عوارضی مانند ایجاد 13 نوع 
سرطان، سقط جنين، نازایی، از بين رفتن و پوسيدگی 
دندان، ضعف شــنوایی و بينایی، پوکی اســتخوان و 

بيماری های کبدی می شود.
ایــن فوق تخصص هماتولــوژی آنکولوژی تاکيد 
کرد:  دود ســيگار که حاصل سوختن توتون و شامل 
چهارهزار ترکيب شــيميایی و 60 ترکيب سرطان زا 
اســت، همچنين حرارت توليد شده در نوک سيگار 
روشــن، موجب توليد بسياری از ترکيبات شيميایی 

دیگر می شود.
نظری گفــت:  برخی از مردم تصور می کنند ضرر 
قليان از ســيگار و سایر مواد دخانی کمتر بوده و آب 
قليان جلوی مواد مضر و ســمی آن را می گيرد، دود 
قليان با عبور از آب دود مرطوب می شــود و به علت 
این رطوبت جذب ترکيبات مضر افزایش پيدا می کند.

وی تصریح کرد:  سيگار کشيدن سه تا چهار سی 
سی دود وارد دهان و بدن می کند اما با استعمال قليان 
40 ســی سی دود و آلودگی وارد دهان می شود و در 
مجموع یک قليان برابر 80 نخ سيگار آلودگی وارد بدن 
می کند؛ همچنين تنباکو های معسل یا ميوه ای 70تا80 
درصد از موارد افزودنی و اســانس تشکيل شده اند و 
دارای مقادیر زیادی مواد ســمی و ســرطان زا مانند 
نفتالين، هيدروکربن های آروماتيک، فلزهای سنگين 
و بنزن اســت و قليان های جيبی همانند قليان های 

معمولی همه این مواد سرطان زا را شامل
 می شود.

این فوق تخصص هماتولوژی آنکولوژی با بيان اینکه 
ميزان منواکســيد کربن موجود در خون افرادی که 
قليان کشيده اند سه برابر منواکسيد کربن خون افرادی 
است که سيگار می کشند است، افزود: منواکسيدکربن 
اضافی باعث کاهش حمل اکسيژن توسط سلول های 
خون و افزایش احتمال بروز سکته و مشکالت قلبی و 
سکته مغزی می شود، احتمال بيماری های ریوی هم 

با استنشاق بيشتر این ماده افزایش می یابد.

رئیس  انجمن اپتومتری ایران نسبت به خطر 
بروز اختالل نزدیک بینی در کودکانی که روزانه 
بیش از یک ساعت از وسایل دیجیتالی مانند 

موبایل و تبلت استفاده می کنند، هشدار داد.
علی ميرزاجانی به ایرنا گفت: استفاده از صفحات 
دیجيتالی مانند موبایل، تبلت و لپ تاپ برای چشم 
کودکان آسيب زیادی ایجاد می کند و در بزرگسالی 

دچار اختالل بينایی نزدیک بينی می شوند.
ميرزاجانــی افزود: اســتفاده از این وســایل در 
فاصله نزدیــک اگر بيش از حد باشــد خطر ایجاد 
نزدیک بينی را در دوران رشــد به همــراه دارد، در 
بعضی از مدارس کشورهای چين و ژاپن ميزان شيوع 
نزدیک بينی در کودکان بيشتر است به همين دليل 
موانعی ایجــاد کرده اند تا آنها از یک فاصله معين و 
 مشــخص به وســایل دیجيتالی و حتی کتاب نگاه 

کنند.
وی بــا بيان اینکه اســتفاده از تبلت، آی پدها، 
لپ تاپ و موبایل خطرات ســوئی بــر روی بينایی 

حمله  اغتشاشگران به حوزه 
علمیه اشتهارد ناکام ماند

فوق تخصص هماتولوژی آنکولوژی:

استعمال قلیان طی 3 تا 5 سال می تواند باعث سرطان خون شود

رئیس  انجمن اپتومتری ایران هشدار داد

افزایش خطر نزدیک بینی و خشکی چشم
 بر اثر استفاده زیاد از تبلت و موبایل

کشف بیش از  2/5 تن مواد مخدر 
در سیستان و بلوچستان

رئیس اداره بندر جاسک خبر داد

غرق شدن لنج باری در دریای عمان

دوازدهمین جلســه دادگاه رســیدگی به 
اتهامات متهمان پرونده موسسه مالی و اعتباری 

ثامن الحجج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسيما، دوازدهمين جلسه 
رسيدگی به پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج 
صبح دیروز در دادگاه کيفری یک تهران به ریاســت 
قاضی باقری و با حضور هيئت مستشــار، نمایندگان 
دادستان، وکالی متهمين و جمعی از شکات برگزار شد.

در این جلســه متهم ردیف اول»الف.م« و متهم 
ردیف دوم خانم »ر.الف« )همســر متهم ردیف اول( 
همچون 11 جلســه گذشــته حضور داشــتند و به 

همراه  وکالیشــان به دفاع در برابر اتهامات مندرج در 
کيفرخواست پرداختند. 

)م. ر( متهم ردیف ســوم نيز که تا جلسه گذشته 
پرونده وی به طور غيابی مورد رســيدگی قرار گرفته 
بود و از وی به عنوان متهم فراری یاد می شــد، دیروز 
با حضور در جلسه دادگاه ضمن تکذیب فراری بودن، 
به همراه وکيل خود به دفــاع در برابر اتهامات وارده 

پرداخت. 
این پرونده با حدود 12 هزار ميليارد تومان تخلف 
مالی بيش از 370 شاکی دارد که محاکمه سه متهم 

ردیف اول تا سوم در جلسات دادگاه انجام می شود.

برگزاری دوازدهمین جلسه دادگاه متهمان 
موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج

می گــذارد، ادامه داد: وقتی کودکان به این وســایل 
دیجيتالی به طور مســتقيم نــگاه می کنند، تصاویر 
براساس پيکســل های نوری به چشمشان منعکس 
می شود که عالوه بر نزدیک بينی خطر خشکی چشم 

را نيز به همراه دارد.
این اپتومتریست گفت: خشکی چشم از مشکالت 
افراد مسن است و هم آکنون در کلينيک ها مشاهده 
می کنيم که کودکان به دليل اســتفاده بيش از حد 
از صفحات دیجيتالی سطح چشم شان دچار خشکی 
شده است و سن بروز این عارضه کاهش یافته است.

ميرزاجانی افزود: استفاده از این وسایل همچنين 
باعث می شــود تعداد پلک زدن و حرکات چرخشی 
چشم کاهش یابد که می تواند اثرات سوئی بر سيستم 

مغز بگذارد.
وی اظهارداشــت: والدین باید این موضوع را به 
عنوان یک خطر بزرگ برای چشم کودکان خود جدی 
تلقــی کنند و اجازه ندهند فرزندان آنها بيش از یک 

ساعت از وسایل دیجيتالی استفاده کنند.
به گفته رئيس  انجمن اپتومتری ایران، بر اساس 
مطالعات انجام شده شيوع نزدیک بينی در کشورهای 
مختلف از 20درصد به 30 درصد افزایش یافته و ایران 

نيز از این موضوع مستثنی نيست.
ضعف بینایی کودکان با تشخیص به موقع 

درمان می شود
مســئول برنامه علمی بيســت و یکمين کنگره 

سراســری اپتومتری ایران گفت: آمبليوپی یا تنبلی 
چشــم نوعی کاهش بينایی در یک یا هر دو چشم 
اســت که از شــایعترین علت های آن درمان نشدن 
به موقع ضعف بينایی و عيوب انکســاری چشم در 
دوران نوزادی و کودکی به شمار می رود. این عارضه 
غالبــا بدون هيچگونه عالمتی اســت و در بيشــتر 
 مــوارد والدین آگاهی از کاهــش دید کودکان خود

 ندارند.
به گزارش انجمن اپتومتری ایران، مسعود خرمی 
نژاد افزود: تشــخيص به موقع تنبلی چشــم باعث 
می شود تدابير درمانی مناسب نظير تجویز عينک و در 
صورت لزوم بستن چشمی که دید بهتری دارد، مانع 
 از کاهش ماندگاری ضعف بينایی در چشم کودکان

 شود.
خرمی نژاد تاکيد کرد: به خانواده ها توصيه می شود 
که در ســنين 6 ماهگی، دو و نيم سالگی و از چهار 
سالگی تا قبل از سنين مدرسه هر سال برای بررسی 
وضعيت عيوب انکساری، تنبلی چشم و دید دوچشمی 
 کودک به اپتومتریســت یا چشــم پزشک مراجعه

 کنند.
وی یادآور شد: نکته مهمی که باید خانواده ها در 
نظر داشته باشند، ميزان شيوع باالی ضعف بينایی، 
تنبلی چشم و انحرافات چشمی در کودکانی است که 
ســابقه این مشکالت در یکی از اعضای خانواده آنها 

مشاهده شده است.

در  ژاپن  تحقیقــات  و  علوم  وزارت 
تازه ترین اقدامات خود ورود دختران به 
دانشگاه را کاهش داده است تا آنها برای 

ازدواج و فرزندآوری ترغیب شوند.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، رسانه های 

ژاپنی از اقدامات جدید وزارت آموزش و تحقيقات این کشــور به 
منظور کاهش جذب دانشجویان دختر خبر داده اند.

براساس آنچه که شــينهوا گزارش کرده است، مقامات ژاپنی 
تصميم گرفته اند، با افزایش ســطح نمره دختــران برای ورود به 
دانشگاه، مانع آنها شــوند. بر این اساس، دختران باید 35 درصد 
بيش از آنچه که تاکنون برای ورود به دانشگاه ها به عنوان حداقل 
نمره نياز داشــتند، به دســت آورند؛ ضمن اینکه این ميزان برای 
ورود به رشته های خاص مانند پزشکی با افزایش بيشتری مواجه 
بوده است.طبق اعالم مقامات وزارت علوم و تحقيقات ژاپن، تالش 
دولت بر این است که درصد ورود دختران به دانشگاه را به نسبت 
پسران، 30 به 70 نگه دارد.به گفته مقامات ژاپنی، تنها هدف دولت 
از این اقدامات، ترویج ازدواج و به دنبال آن فرزند آوری اســت.این 
خبر با شوک و خشم رسانه های اجتماعی ژاپن مواجه شد و برخی 
از آنها خواســتار اقدامات منصفانه دولت شــدند و برخی دیگر از 
شيوع نابرابری جنسيتی شکایت داشتند. وزارت علوم و تحقيقات 
ژاپن در پاسخ به حجم زیادی از اعتراضات اعالم کرد: کاهش ورود 
دختران به دانشــگاه یکی از روش هایی است که می توان از طریق 
آن بحران پيری جمعيت در کشــور را برطرف کرد.بررســی های 
متعددی نشــان داده است، دخترانی که وارد دانشگاه و بعد از آن 
وارد محيط کار می شوند، تمایلی برای ازدواج و فرزند آوری ندارند 
و این معضل امروز جامعه ژاپن اســت. ژاپنی ها سال ها است که از 
کاهش تدریجی جمعيت و پير شدن مستمر آن رنج می برند و این 
وضعيت در سال های اخير نيز تشدید شده و اکنون هر روز شاهد 

به دنيا آمدن نوزادان کمتری هستند.
وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن به تازگی در گزارشی اعالم کرد 
که جمعيت این کشور به حدود یک ميليون تولد در سال کاهش 
یافته که این ميزان باالترین ســرعت کاهش در رشد جمعيت از 

سال 1۹68 ميالدی تاکنون به شمار می رود. 
کارشناسان جمعيت شــناختی ژاپن معتقدند که نسل جوان 
این کشور تمایل چندانی به تشکيل خانواده ندارندکه این موضوع 

می تواند دليل اصلی این کاهش جمعيت باشد.

روزنامه گاردین در شهر جده به سراغ 
خانواده رهبر مقتول شبکه القاعده رفته 
و پای صحبت مادر بن الدن نشســته که 
فرزندش را »پسر خوبی« می خواند و باور 
دارد که او در دوران دانشجویی افراطی شد؛ 

طوری که انگار مغزش را شستشو دادند.
به گزارش دویچه وله، عاليه غانم مادر اســامه بن الدن از یک چيز 
کامال مطمئن اســت، اینکه پســرش او را خيلی دوست داشت. او در 
دیدار با همکاران روزنامــه »گاردین« چاپ لندن می گوید: »زندگی 

برایم دشوار می گذشت چرا که پسرم از من دور بود.«
رهبر شــبکه القاعــده و عامل اصلی حمالت یازدهم ســپتامبر، 
نخستين پسر عاليه غانم بوده است. بن الدن در مه 2011 با عمليات 
کماندویی آمریکا در مخفيگاهش در پاکســتان کشته و جسدش به 

دریا انداخته شد.
مادر اسامه می گوید او خجالتی و کمرو بود، اما ذهنش خوب کار 

می کرد و در 20 سالگی شخصيت محکمی پيدا کرده بود.
عاليه غانم 75 ساله است. با احتساب سن بن الدن می توان دریافت 
که در 14 سالگی مادر شده است. او برای خبرنگاران گاردین تعریف 
کرده که پسرش در دانشگاه جده افراطی شد: »آدم های این دانشگاه 
او را عوض کردند. اصال پســرم آدم دیگری شد. انگار او را شستشوی 

مغزی داده باشند.«
خبرنگاران گاردین از مادر بن الدن پرسيده اند هيچ انتظار داشت که 
پسر ارشدش یک جهادی شود؟ عاليه غانم گفته که هرگز چنين چيزی 
را هضم نکرد: »همه ما به شدت ناراحت بودیم. درک نمی کردیم که 
چرا به همه چيز پشت پا زد.«بن الدن برای آخرین مرتبه خانواده اش 
را در سال 1۹۹۹ در افغانستان مالقات کرد.احمد، برادر ناتنی بن الدن 
نيز که در مصاحبه با گاردین حضور داشته به خبرنگاران گفته است: 
»17 ســال از آن حمالت گذشته اما مادر اسامه هنوز واقعيت اعمال 

فرزندش را انکار می کند.«
احمد می گوید: »عاليه چنان پسرش را می پرستد که هيچ تقصيری 
را متوجه او نمی داند، بلکه سایرین را سرزنش می کند. او فقط بخش های 

خوب فرزندش را دیده است.«
پــس از حمالت یازدهم ســپتامبر بــا 3000 قربانــی، خانواده 
 بن الدن مورد بازجویی قرار گرفتند و مدتی طوالنی بازداشت خانگی 
شــدند. در گــزارش گاردین آمده کــه بــن الدن در بخش هایی از 
عربستان هنوز محبوبيت دارد، اما دشوار بتوان ميزان این محبوبيت 
 را تخميــن زد.بيــوه بــن الدن و فرزنــدان او نيز در جــده زندگی

 می کنند. 
حمزه، بزرگ ترین پسر اسامه ظاهرا می خواهد جا پای پدر بگذارد. 
آمریکا از حمزه به عنوان یک تروریست بين المللی یاد می کند و گمان 
می برد که او در افغانستان باشد.احمد، عموی ناتنی حمزه می گوید: »اگر 
از دستم بر می آمد، جلویش را می گرفتم که به راه پدرش نرود.«فاميل 
بن الدن هنوز جزء ثروتمندترین خانواده های عربســتان و قشر ممتاز 
اجتماع هستند. مصاحبه همکاران گاردین با مادر بن الدن در ماه ژوئن 
در جده انجام شــده و یک مامور دولتی نيز در محل گفت وگو حضور 

داشته اما دخالتی نکرده است.
خبرنگاران گاردین می نویســند ظاهرا دولت ریاض اميدوار است 
این قبيل گفت وگوها نشان می دهند که مسئوليتی در قبال حمالت 

یازدهم سپتامبر متوجه آنها نيست.


