
شکار بزرگترین مار زنگی در کالیفرنیا

کالیفرنیا همواره یکی از قطب های پرورش مارهای 
زنگی بوده اســت و اخیرا بزرگترین گونه تا به حال 
دیده شــده از آن توســط دوربین ها شکار شد. به 
گزارش خبرآنالین، مار زنگی یا مار زنگوله ای گونه ای 
از مارهای سمی هستند، این مارها هنگام خطر با 
تکان دادن دم صدایی ایجاد می کنند که شباهت 
زیادی بــه صدای زنگ و زنگولــه دارد؛ به همین 
علت به مار زنگی یا زنگوله ای معروف گردیده است. 
مارهای زنگی اگرچه در سراســر قاره آمریکا یافت 
می شــوند، اما به ویژه در کالیفرنیا فراوان هستند، 
جایی که برای اکوسیســتم ایــن ایالت ضروری 
هستند؛ اخیرا بزرگترین مار زنگی که تا به حال در 
کالیفرنیا دیده شده است در دام دوربین افتاده است. 
Willow Godshalk بزرگتریــن مار زنگی تاریخ 
کالیفرنیــا را در ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۸ مشــاهده کرد. 
Godshalk مار زنگی یک متر و ۸۰ سانتی متری را 
 ،Mariposa دید که نزدیک بود به سگش در خیابان
کالیفرنیا حمله کند. بزرگترین مار زنگی که تاکنون 
ثبت شــده است، یک مار زنگی شرقی )نام علمی: 
Crotalus adamanteus( بــود. طول آن ۲ متر و 
۱۰ ســانتی متر و وزن آن ۱۵ کیلوگرم بود. هانتر 
راتلج در سال ۱۹۴۶ به این مار عظیم شلیک کرد. 
شناســایی مارهای زنگی می تواند چالش برانگیز 
باشد. اما چندین ویژگی فیزیکی و نشانه های رفتاری 
وجود دارد که با اســتفاده از آن ها می توان مارهای 
زنگی را شناسایی کرد. مارهای زنگی دارای سرهای 
مثلثی شکلی هستند که بسیار پهن تر از گردن آن ها 
است. آن ها همچنین دارای حفره های حساس به 
گرما بین چشم ها و سوراخ های بینی خود هستند 
کــه به آن ها کمک می کند تا طعمه را پیدا کنند. 
yektanet-logo-sign از نظر رنگ، مار زنگی بسته 
به گونه رنگ متفاوتی دارد. اما بسیاری از آن ها یک 
الگوی الماسی شکل متمایز در امتداد پشت خود 
دارند. عالوه بر این، برخی مانند مار زنگی موهاوی 

دارای دم کوتاه تر و سفت تر هستند.

آفتاب یزد - گروه شــبکه: ۱۳۸ نفر در کهگیلویه و 
بویراحمد، ۱۳ نفر در گلستان، ۱۳ نفر در سنندج، ۴۹ 
نفر در همدان، ۱۷ نفر در نیشابور، ۳۰ نفر در قوچان، 
۱۱۰۰نفر در خوزستان و تعدادی هم در سمنان، ساری، 
بابل و آمل، آماری است از دانش آموزانی که روز دوشنبه 
۱۵ اسفندماه دچار مسمومیت شده اند. کماکان هنوز 
دلیل مشــخصی برای این مسمومیت ها وجود ندارد 
اما تازه ترین اقدامی که مسئوالن در این راستا انجام 
اند؛ استقرار گشت های ویژه در اطراف مدارس  داده 
است. در این راستا ســخنگوی پلیس گفت: پلیس 
برای حفاظت و حراســت از دانش آموزان و فرزندان 
عزیزمان در برابــر اقدامات اخاللگران امنیت عموم، 
تعداد گشت های ویژه و تخصصی ثابت و سیار را در 
اطراف مدارس و خوابگاه های دانشجویی افزایش داده 
است. سردار ســعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا 
ابراز  انتظامی کشور ضمن  اظهار کرد: فرماندهی کل 
 تاسف از اعالم مسموم شدن تعدادی از دانش آموزان 

دختر، به اطالع می رســاند بالفاصله پــس از دریافت گزارش های مربوط 
به این موضوع، بررســی تخصصی برای شناسایی و دستگیری عوامل آن 
در دســتورکار فوری پلیس قرار گرفته که به محض دســتیابی به شواهد 
و مدارک متقن به اطالع شــهروندان عزیز خواهد رسید. منتظرالمهدی 
گفت: لذا به همه هم میهنان به ویژه دختــران عزیزمان، اطمینان داده که 
با همکاری دیگر دستگاه های کشــور و به فضل و کرم الهی با عوامل این 
اقدامات مجرمانه برخورد قاطع و به این عمل مذبوحانه خاتمه بخشــیده 
و امنیت و آرامش روانی را به جامعه باز می گردانیم. وی خاطرنشــان کرد: 
دانش آموزان عزیز در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از 

طریق سامانه پلیس ۱۱۰ اعالم کنند.

< عامالنمسمومیتهابهاشدمجازاتمحکوممیشوند
از ســوی دیگر رئیس دستگاه قضا گفت: مســمومیت های دانش آموزان 
یکی از موارد افساد فی االرض است و عامالن آن به اشد مجازات محکوم 
خواهند شــد. به گزارش مهر، غالمحسین محســنی اژه ای اظهار داشت: 
اولین مسئله ای که این روزها همه با آن درگیر هستیم مسئله مسمومیت 
دانش آموزان در مدارس اســت که از شــهر قم در آذر ماه شروع شد و 
متأسفانه تا امروز ادامه پیدا کرد. وی ادامه داد: این مسئله با توجه به اینکه 
با جان انسان ها و ثانیًا با روان همه افراد ارتباط دارد فوق العاده حائزاهمیت 
است و همه دستگاه ها برای حل این مشــکل نهایت تالش خود را به کار 
 گرفته اند. رئیس دســتگاه قضا تصریح کرد: موضوع مسمومیت ها به نظر 
می رسد سازمان یافته است و کاری است که دشمن نهایت بهره برداری را 
از این مســئله می کند. حجت االسالم و المسلمین اژه ای ادامه داد: در این 
ماجرا مالحظه می کنید سرویس های مختلف و دشمنان جمهوری اسالمی 
در ماه اخیر چه حرف هایی زدند و چه موضع گیری هایی کردند و متاسفانه 
برخی افراد غافل و وابســته هم در داخل همان خط التهاب و ایجاد ترس 
و دلهره را دنبال کردند. وی افزود: نهایت تالش انجام می شــود تا عوامل 
و علت اصلی مسئله شناسایی شــود و امید است به زودی به جمع بندی 
برســد؛ هفته ای نیست که در وزارت کشور گزارشات جمع بندی نشود و با 
برخی عوامل برخورد شده و در مجموع اقدام همه جانبه صورت می گیرد. 
رئیس دســتگاه قضا خاطرنشــان کرد: باید توجه داشــت که این اقدام 
یکی از مصداق های روشن افســاد فی االرض در قانون است و عواملی که 
دستگیر شوند جزو کسانی هستند که بی تردید مفسد فی االرض اند و یقینًا 
قوه قضائیه به صورت کاماًل ویژه و خارج از وقت به این مســئله رسیدگی 
می کند و عناصری که به هر نحوی در این کار به دخیل هســتند به اشــد 
مجازات که قانون پیش بینــی کرده محکوم و با آنان برخورد قاطع خواهد 
شــد و هیچ گونه اغماض نخواهد شد. حجت االســالم و المسلمین اژه ای 
افزود: همچنین کســانی که همراه با دشمن التهاب آفرینی می کنند مورد 
برخورد قرار می گیرند در هر استانی یک شــعبه در مرکز اختصاص یابد 
تا این افراد شایعه پراکن احضار شوند اگر مطلبی بدون استناد بیان شده 
که بر دلهره جامعه بیفزاید نباید از آنان گذشت حتمًا در اصفهان هم شعبه 

خاص تشکیل دهند و حرفشان شنیده شود.

< پایَسمدرمیاناست
اما همچنان اظهارنظرهای جالب توجهی را از ســوی مسئوالن در رابطه 
با مسمومیت ها شاهد هستیم. در همین راســتا مینو محرز با بیان اینکه 
سم می تواند این عالئمی را که در دانش آموزان می بینیم، ایجاد کند، ادامه 
می دهد: البته متخصصان سم شناســی و مسمومیت می توانند توضیحات 
بیشــتری بدهند. به گزارش خبرآنالین، مینــو محرز، متخصص عفونی با 
تاکید بر اینکه درباره مسئله مسمومیت دانش آموزان دختر در کشور باید 
متخصصان حوزه سم شناسی و مسمومیت نظر بدهند، می گوید: در حوزه 
مسمومیت نمی توانم نظر بدهم اما در هرحال شواهد و قرائن نشان می دهد 
آنچه که بر سر دانش آموزان می آید نمی تواند عامل ویروسی داشته باشد، 

هرچه هست باید یک نوع سم باشد.

< امنیتروانیجامعهبهمریختهاست
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس نیز با اشاره به مسمومیت 
دانش آموزان گفت: عده ای می گویند این استرس روحی و روانی است که 

به دانش آموزان وارد می شود نگاهم این اســت که باید قبل از اینکه این 
اتفاقات توسط خارج از کشور جریان ســازی می شد خود حاکمیت تدبیر 
می کــرد و در این موضوعات ورود می کرد. به گــزارش عصر ایران، جالل 
رشیدی کوچی با بیان این مطلب افزود: شاهد این بودیم که این اتفاقات در 
قم از اواسط آذرماه شروع شد و بهتر این بود موضوع را مدیریت می کردند 
که فرصت را در اختیار دشمنان قرار ندهیم که انگشت اتهام را به ناحق به 
ســمت نظام بگیرند. وی گفت: همه می دانیم که حاکمیت و نظام هیچوقت 
این کار را انجام نمی دهد البته احتماالتی هم مطرح است عده ای می گویند 
کار تندروهای مذهبی است که هیچ سند و مدرکی برای این ادعا نیز وجود 
ندارد فقط با اتکا به اینکه در گذشــته اینگونه رفتارها را البته نه در این 
سطح از این گروه ها شاهد بودیم. این احتماالت هم جای ابهام دارد و نباید 
به راحتی آن را مطرح کرد. وی ادامه داد: من احتمال اینکه از خارج کشور 
این موضوع هدایت شده باشد را قوی تر می دانم، چون مستنداتی که وجود 
دارد اظهارنظرهایی که لیدرهای جریان برانداز داشتند و اشارات مستقیمی 
که برای تعطیلی مدارس با مواد شیمیایی و سمی مطرح کردند این احتمال 
را قوی می کند. وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا عده ای از اینکه 
نسبت به مســمومیت دانش آموزان سخنی گفته شــود واکنش بد نشان 
می دهند، گفت: شاید نگاه آن ها این است که به این مسئله ضریب ندهیم 
که امنیت روانی جامعه بهم بخورد. وی افزود: البته من موافق نیســتم چرا 
که االن امنیت روانی جامعه بهم خورده اســت ما نمی توانیم با مبهم نگه 
داشــتن یک مســئله و نپرداختن به آن باعث از بین رفتن یا کم اهمیت 
شدن آن شویم. این نماینده مجلس تاکید کرد: االن می بینیم این مسئله 
در جامعه باعث نگرانی خانواده ها شــده است حتی اگر این احتمال وجود 
داشــته باشد که این فقط یک بازی روانی است برای مقابله با این عملیات 
روانی باید تدبیری اندیشیده شود. نماینده مرودشت در مجلس خاطرنشان 
کرد: اینکه چرا فقط دانش آموزان مســموم شده اند و معلمان و کادر اداری 
مسموم نشده اند جای سوال است. وی خاطرنشان کرد: از وقتی که عزیزان 
به این نتیجه رسیده اند که موضوع ابعاد امنیتی دارد به سرنخ هایی دست 

پیدا کرده اند و خیلی زود نتایج شان اعالم می شود.

< یکحرکتسازمانیافتهاست
همچنین یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
کاماًل یک  دانش آموزان  گفت: مســمومیت  خارجی 
حرکت ســازمان یافته اســت و باید وزارتخانه های 
مختلف با توجه به شــرح وظایف شــان در شورای 
امنیت کشــور که قابل تفکیک است، سریعا موضوع 
ایلنا؛ شهریار حیدری  به گزارش  را بررســی کنند. 
درباره مسمومیت سریالی دانش آموزان در مدارس و 
این پرسش افکار عمومی که چرا با گذشت این مدت 
طوالنی عوامل این ماجرا شناســایی نشدند، اما در 
موارد دیگــر ظرف چند روز عوامل وقایع پیش آمده 
این است که نوع  شناسایی می شوند، گفت: واقعیت 
و شــکل این کار؛ کامال یک کار سازمان یافته است. 
سال ها در حوزه وزارت کشــور و امنیت کار کرده ام 
نوع رفتارها حکایت از یک کار ســازمان یافته دارد 
که قاعدتًا از پیچیدگی خاص خودش برخوردار است. 
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: این رفتار، رفتاری پیچیده است؛ 
اما عوامل و عناصرش داخلی اســت. اگر منشاء آن بیرون از مرز باشد که 
هنوز اثبات نشــده است، اما ظرفیت اجرایی آن داخلی است. در استان ها 
و شهرستان های مختلف این کار را انجام دادند و متاسفانه ادامه دارد. وی 
تاکید کرد: برای پیگیری موضوع نیازمند جلسات مکرر و مستمر شورای 
امنیت کشور هستیم، شرح وظایف دستگاه ها باید در این شوراها مشخص 
شــود. همه عوامل، عناصر و ظرفیت های فنی و ابزار و امکاناتی که نیروی 
انتظامی، وزارت اطالعات و ســازمان اطالعات سپاه دارند باید با همکاری 
وزارت آموزش و پرورش سریعاً موضع را رصد کنند که قابل شناسایی هم 
هستند. نماینده سرپل ذهاب و قصرشیرین بیان کرد: طبیعتا روزهای اول 
تصور شــد این گاز ناشی از آب و فاضالب یا فاضالب قم باشد، بعد بررسی 
کردند و متوجه شــدند منشاء چیز دیگری است و مسائل دیگری دارد که 
بعد از آن به تهران، اردبیل و کرمانشــاه و چند استان دیگر رسید و چون 
استمرار داشت، مشخص شــد کاماًل یک حرکت سازمان یافته است و باید 
وزارتخانه های مختلف با توجه به شرح وظایف شان در شورای امنیت کشور 
که قابل تفکیک است، سریعا موضوع را بررسی کنند. وی خاطرنشان کرد: 
این موضوع بار روانی بر جامعه و مدارس دارد. بســیاری از دانش آموزان 
گرفتار مسمومیت شدند و بسیاری از ترس، نگران هستند که اگر به مدرسه 
بروند، مشکلی پیدا کنند. این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
رسانه های فارسی زبان بیگانه هم مرتب به ابعاد این مسائل دامن می زنند، 
عنوان کرد: هنگامی که این اتفاق رخ می دهد مشخص است که شکل کار 
سازمان یافته است و اســتفاده از ظرفیت رسانه های فارسی زبان خودش 
حکایت از پیچیده بودن این کار دارد. حیدری گفت: آنچه در ظرفیت ما و 
شورای امنیت کشور است، باید انجام شود. اعضای کمیسیون امنیت ملی 
موضوع را مرتب رصد می کنند و تاکید بر کشــف فوری ماجرا و برخورد 
بــا عوامل این ماجرا دارند. وی اظهار داشــت: وزارت اطالعات موضوع را 
پیگیری کرده است، کارهای خوبی هم انجام داده و امیدواریم با همکاری 
دســتگاه ها ابزار و امکانات فنی که در اختیار دارند بتوانند با این پدیده 

زشت و غیرانسانی برخورد هرچه زودتر کنند.

مسمومیت دانش آموزان ادامه دارد؛ هنوز منشا و هدف مشخص نیست

استقرار گشت های ویژه در اطراف مدارس

 

 دیالوگ 

- چرا دست از سرم بر نمی داری؟ برو پی زندگیت.
- دست از سرت بر نمی دارم چون داری خودتو به 

کشتن میدی. باید ببرمت بیمارستان
پوست شیر- جمشید محمودی 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: منصور مظفری روزنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
سردبیر:  سید علیرضا کریمی
ارتباط با روزنامه )واتس اپ(: ۰۹2۱۳۵۵۳۱۹۳
تهران: خیابان شهید مطهری،  ابتدای قائم مقام فراهانی)به سمت هفت تیر( 
کوچه 26 پالک۱۰ طبقه اول واحد یک
                     امور اجرایی و آگهی ها: ۷۷۸2 ۸۱۹ ۰۹۱2
   تلفن: ۸ -۸۸۳2۱۳۹۷ نمابر: ۸۸۳2۱۳۹۹  
چاپ:  صمیم- تلفن: ۴۴۵۸2۸۱۴
توزیع: موسسه نشرگستر امروز نوین- تلفن: 6۱۹۳۳۰۰۰ 
دفتر مرکزی یزد: بلوار22  بهمن، تلفکس: ۰۳۵-۳۵2۴6۹۱۹
مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمی گردد

سال 2۴ | شماره 6533< اذان ظهر ۱2:۱۵    <  اذان مغرب ۱۸:2۳    <   اذان صبح فردا ۵:۰2    <  طلوع آفتاب فردا  6:26 امام علی )ع(: شناخت دلیل برتری و فضیلت است. سه شنبه ۱6 اسفند ۱۴۰۱  |

روِز هجران و شــِب ُفرَقِت یار آخر شد حافظ نامه 
زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

تفسیر: چون افزایش حقوق بازنشستگان 2۰ درصد اعالم شده حافظ 
می گوید: فال خیلی خوب آمده! با این 2۰ درصد افزایش همه سختی 

و محنت ها پایان می یابد!

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی همزمان با روز درختکاری سه اصله نهال 
کاشــتند. رهبر انقالب پس از کاشــت نهال ها در سخنانی درباره علت کاشت سه نهال 
به شــعار امســاِل روز درختکاری با عنوان »هر ایرانی سه نهال«، اشاره کردند و گفتند: 
اگر بر اســاس شعار انتخاب شده، هر ایرانی ســه نهال بکارد، برنامه دولت برای کاشت 
یک میلیارد نهال، از ســال ۱۴۰۲ و در طول چهار ســال محقق خواهد شــد. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای به اهمیت موضوع نهال کاری در حفظ محیط زیست اشاره کردند و با 
تاکید بر اینکه با کمک مردم امکان تحقق کاشت یک میلیارد نهال وجود دارد، افزودند: 
توصیه متخصصان و کارشناســان این است که عالوه بر کاشت درخت های میوه دار باید 
درختان جنگلی و درختانی که چوب آن ها دارای اهمیت اســت نیز کاشته شوند، زیرا 
تجارت چوب در اقتصاد کشور تاثیر بسزایی دارد. ایشان خاطرنشان کردند: نتیجه اقتصاد 
تک محصولی، وضعیت کنونی کشــور است که در زمینه های ارزش پول ملی و تورم و 
گرانی دارای مشکالت است. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تالش مسئوالن برای حل 

مشکالت، گفتند: مسئولین باید از همه راه های ممکن اقتصادی استفاده کنند تا بتوانند 
برای حل مشکالت مردم به راه حل درستی برسند. حضرت آیت اهلل خامنه ای، تصریح به 
حفظ محیط زیست را یکی از امتیازات برجسته قانون اساسی کشور برشمردند و تاکید 
کردند: هیچ کس نباید این قانون را نقض کند. رهبر انقالب اســالمی در پایان سخنان 
خود به موضوع »مسمومیت دانش آموزان« نیز اشاره کردند و با تاکید بر اینکه مسئوالن 
و دستگاه های اطالعاتی و انتظامی باید با جدیت آن را دنبال کنند گفتند: این موضوع 
یک جنایت بزرگ و غیرقابل اغماض است و اگر کسانی در این ماجرا دست داشته باشند، 
باید عوامل و مسببین آن به اشد مجازات برسند. حضرت آیت اهلل خامنه ای این موضوع را 
جنایت درحِق معصوم ترین عناصر جامعه یعنی کودکان و همچنین موجب ناامنی روانی 
جامعه و نگرانی خانواده ها دانستند و خاطرنشان کردند: همه بدانند اگر کسانی به عنوان 
عوامل این جنایت شناسایی و محکوم شوند، هیچ عفوی درمورد آن ها نخواهد بود، زیرا 

باید به اشد مجازات برسند تا مایه عبرت دیگران شود.

رئیس جمهور محترم گفتند: طرح کاشت یک 
میلیارد درخت در ۴ ســال اقدامی ارزنده در 

راستای حفظ محیط زیست است.
در ایــن زمینه خبرچین عــرض می کند: کال 
چنین طرح هایی سودمند است. طرح هایی که 
طی ۴ سال اجرایی شود خیلی خوب است. از 
ساخت مسکن ملی در ۴ سال گرفته تا کاشت 
یک میلیارد درخت در سال. فقط یک سوال؟ 
آیا طرح کاشت یک میلیارد درخت در ۴ سال 
مثل طرح ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال 
نمی شود؟ خیلی شــبیه هم به نظر میرسند. 
فقط در یکی، موضوع »ساخت« مطرح است و 
 در دیگری موضوع »کاشت«. اما شباهت اصلی 
مسکن سازی با درختکاری این است که مثل 
کاشــت نهال خیلی زمان بر است تا رشد کند 
به بار نشیند محصول دهد )خانه ساخته شود(!

با توجه به تاکید رئیس جمهور بر حفظ محیط 
زیست، ضمن تشــکر از وی باید عرض کرد: 
محیط زیست امثال ما به نوعی دیگر هم تهدید 
می شود. در حال حاضر تورم و گرانی ها محیط 
زیست ما را تخریب می کند. محیط زیست ما 
محیط زیســت طبیعی نیست پر از چیزهای 
غیر طبیعیست. گوشت کیلو پانصد تومان که 
محیط طبیعی برای ما نمی گذارد. لذا محیط 
زیست ما در خطر است. نمی دانیم اصل چندم 
قانون اساســی است که می گوید: توجه دولت 
)خصوصا اگر »دولت عملگرا« باشــد( ضمن 
معطوف شدن به محیط زیست باید به محیط 
زیست اقتصادی مردم هم باشد. همه باید در 
هوا و محیط خوب اقتصادی تنفس کنند. ریه 
هیچ کــس نباید در هوای ناســالم اقتصادی 
درگیر شــود. هیچ کس نباید در خرج و برج 

زندگی زمین گیر شود و...!
همچنیــن رئیس جمهــور در روز درختکاری 
بــا حضور در باغ ملی گیاه شناســی یک اصله 
نهال گردو در این مجموعه کاشــتند که باید 
عرض کنیم: به امید روزی که این نهال تبدیل 
به درخت گردوی تپل مپل شــود و محصول 
گردوی فراوان دهد البته به عمر ما قد نمی دهد. 
اما به امید اینکه نسل آینده مثل ما در حسرت 
حتی خوردن گردو هم نباشند. ما که دستمان 
نه به گوشت میرسد نه به گردو و نه به خورشت 
فسنجان که هم گوشت می خواهد هم گردو و 
هم خیلی اقالمی که برای ادامه بقا الزم داریم 
اما در دســترس نیست. از این رو واقعا محیط 

زیست ما در خطر است.
به قول جناب شعار باشی:

زیست ما در خطرست شعار نیست
زندگی با جیب خالی »زیست« نیست

خبرچین

کاشت نهال
مسکن ملی

 امیر حسین ذاکری 
طنزنویس 

رهبر معظم انقالب:
مسمومیت دانش آموزان یک جنایت بزرگ است

معاون درمان وزارت بهداشــت نتایج بررسی ها و جمع بندی کمیته علمی وزارت بهداشت در زمینه بروز مسمومیت ها در دانش آموزان را اعالم کرد. به گزارش 
ایسنا، دکتر سعید کریمی با بیان اینکه نتایجی که اعالم می کنم، نتایج بررسی ها و جمع بندی کمیته علمی است، گفت: این قضیه دارای چند بخش است؛ بخشی 
از دانش آموزان با یک ماده محرک تحریک کننده که عمدتا استنشاقی است، مواجهه پیدا کردند. این بخش قسمتی از مجموعه بچه هایی که به اورژانس فرستاده 
شده اند، است. وی ادامه داد: یک بخش دیگر مربوط به دانش آموزانی است که در کنار دانش آموزانی بودند که با ماده محرک مواجهه داشتند و اضطراب و نگرانی 
به آن ها منتقل شده است. بخش سوم هم مربوط به کسانی است که اصال در آن مدرسه ای که ماده محرک با تعدادی از دانش آموزان تماس پیدا کرده، نبودند، اما 
در اخبار این موضوع را خواندند و عوارض شان ناشی از آثار روحی روانی بوده که بر آن ها گذاشته شده است. کریمی ادامه داد: دانش آموزانی که در معرض این 
ماده محرک قرار گرفتند، عمدتا ابراز می کنند که ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بعد از استشمام یک »بو« که این بو متفاوت است و بوهای مختلفی مطرح شده است، دچار عالئم 
تحریکی تنفسی مانند سوزش گلو، سرفه، تنگی نفس و عالئم اشک ریزش شدند و به دنبال این عالئم تحریکی دیگر مانند دل درد، ضعف و بی حالی و در برخی از 
این بچه ها و افرادی که در معرض این ماده محرک بوده اند، بی حسی اندام ها بوده است که اینها عالیم مواد محرک است. وی با بیان اینکه موادی که می توانند برای 
انسان آسیب زا باشند، در چند دسته تقسیم می شوند، افزود: برخی از آن ها گازهای خطرناک، جنگی و کشنده هستند، اما موادی که بچه های ما با آن تماس پیدا 
کردند، اصال از این نوع گازها نبوده است و تا به امروز خدا را شکر موردی از فوت نداشته ایم. همچنین عالئم جسمی جدی و پایدار که نیاز به بستری طوالنی در 
بیمارستان داشته باشد، نداشتیم. عمده این بچه ها، بعد از مراجعه به مراکز درمانی، زیر شش ساعت درمان و مرخص شدند. البته تعدادی از بچه ها که به بیماری های 
زمینه ای مانند آسم مبتال بودند یا سابقه تشنج داشتند، به بستری بیشتری نیاز داشتند، اما هیچ موردی از فوت نداشتیم و بیماران هم وقتی مراجعه کرده اند، 
بعد از طی دوره درمانی و اطمینان از اینکه مشکل جدی ندارند، مرخص می شوند. کریمی گفت: ماده محرک که استنشاقی است، خودش حالت گازی دارد، اما 
لزوما آن ماده اصلی ممکن است گاز نباشد، بلکه می تواند یک ماده جامد باشد؛ به صورت پودر یا خمیر یا حتی مایع باشد که وقتی روی شوفاژ یا بخاری ریخته 
می شود یا در اثر حرارت محیط می تواند تبخیر شود و بعد عالئم تحریکی را ایجاد کند. وی تاکید کرد: بر این اساس در مدرسه نیاز به یکسری آموزش ها وجود 
دارد. مدیران مدرسه قبل از اینکه بچه ها وارد حیاط یا کالس شوند، چک کنند و اگر در داخل کالس بو یا عالئم تحریکی است و مشکوک شدند، اطمینان حاصل 
کنند که مشکلی در کالس نباشد. این آموزش ها بسیار اهمیت دارد و مدیران مدرسه از این مسیر می توانند آرامش ایجاد کرده و در عین حال مسئوالن مدرسه از 
آن محیط حفاظت کنند. معاون درمان وزارت بهداشت گفت: این مواد محرک، لزوما یک ماده هم نیست که اسمش را بگوییم و انواع مختلف دارند. عمدتا هم مواد 
دم دستی هستند و برخالف آنچه که برخی اظهار کردند، مواد دم دستی هستند که می توانند تحریک ایجاد کنند. در عین حال به تیم های اورژانس اعالم کردیم 
که تریاژ را از همان محیط آغاز کنند و نیاز نیست همه این بچه ها که برخی مضطربند و... به بیمارستان منتقل کنند. زیرا عوامل اضطرابی را تشدید می کند. همانجا 
تریاژ انجام شود و کسانی که عالئم واقعی دارند، منتقل می شوند و کسانی که عالئم اضطرابی است، با اطمینان بخشی در محل، مشکل شان رفع می شود. کریمی در 
پاسخ به سوالی درباره برخی اظهارات مبنی بر عوارض بلند مدت احتمالی ناشی از این مواد، گفت: معموال مواد محرک عوارض طوالنی مدت ندارند و زودگذر بوده 
و به قصد ایجاد آسیب های پایدار استفاده نمی شوند. تا امروز هم عارضه ای به این صورت نداشتیم. در آینده هم باید بررسی های بیشتر شود. اما به نظر نمی رسد 

عارضه طوالنی مدت داشته باشد. حداقل بررسی های ما تاکنون عمدتا عوامل محرک زودگذر را نشان داده است.

اولین گزارش وزارت بهداشت از نتایج بررسی مسمومیت دانش آموزان |


