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    حوادث کوتاه از کشور

حادثه رانندگی در سوادکوه
باش��گاه خبرنگاران جوان- سوادکوه: دیروز یک دستگاه تریلر حامل 

بار در ورودی تونل شیرگاه به زیراب دچار انحراف شد.
یک دستگاه خودروی »بی ام و« و پژو »جی ال ایکس« نیز در این منطقه 
با سانحه روبه رو شدند که در اثر آن سرنشین پژو فوت کرد و 4 مصدوم 
دیگر با اقدامات اولیه جمعیت هالل احمر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

همچنین در برخورد یک دستگاه تریلر حامل نفت سیاه با حاشیه جاده 
ورودی شهر شیرگاه به سمت قائمشهر، راننده و شاگرد وی جان سپردند.

آتش سوزی خودرو پراید
بابل- خبرنگار کیهان: یک دستگاه خودرو پراید در خیابان شهرداری 
بابل به دلیل حریق در زیر داش��بورد آت��ش گرفت که با حضور ماموران 

آتش نشانی حریق خاموش شد. در این حادثه به کسی آسیب نرسید.
تصادف 2 خودرو در خوانسار

خوانس��ار- خبرنگار کیهان: برخورد 2 دس��تگاه خودرو سواری پژو 
در جاده خوانس��ار- دامنه در اس��تان اصفهان 8 مجروح بر جای گذاشت. 
مجروحان حادثه که 5 نفر آنان دانش��جوی دختر هس��تند به بیمارستان  

فاطمیه )س( خوانسار منتقل شدند.

9:00 صبح روشن )بررس��ی مسائل اجتماعی و فرهنگی؛ زنده(، 10:00 
اخبار حوزه و دانشگاه، 10:10 پرسمان خانواده )پاسخ به سؤاالت تربیتی 
در ح��وزه خانواده؛ تک��رار(، 11:00 اخبار معارفی )انعکاس آخرین اخبار 
معارف��ی ایران(، 11:15 بربال س��خن )بزرگ��ی و بزرگواری روح در کالم 
شهید مطهری(، 12:00 مهاجر )معرفی و بررسی مؤسسات مردم نهاد(، 
12:10زم��زم احکام )حقوق مردم(، 12:40 تا آس��مان )ویژه اذان ظهر(، 
13:20 پارس��ایان )برگزیده ای از حکایات زندگی علما(، 13:30 مقاومت 
)نقش زنان در انقالب اسالمی و دفاع مقدس؛ تکرار(، 13:50 پیام والیت 
)برگزیده س��خنان مقام معظم رهبری(، 14:00 خبر سراس��ری، 14:45 
اندیشه ها )انعکاس دیدگاه های کالمی و فلسفی اساتید حوزه و دانشگاه در 
همایش ها(، 15:30 معیار )ویژه برنامه تبیینی انتخابات ریاست جمهوری(، 
16:00 زالل تاریخ )تاریخ تحلیلی اس��الم(، 16:30 تفسیر در گذر زمان 
)مأخذ و مس��تندات تفس��یر در عصر حضور(، 17:00 دسیس��ه )بررسی 
پروتکلهای صهیونیزم(، 17:10- میثاق ملی )بررسی اصول و فصول قانون 
اساس��ی(، 17:30 باغ تماشا )نمایش(، 18:00 پرسمان کودک و نوجوان 
)پاسخ به سؤاالت تربیتی در حوزه کودک و نوجوان؛ زنده(، 19:00 خبر 
جهان اس��الم )رویدادهای خبری جهان اس��الم(، 19:15 منشور آفتاب 
)برنامه آموزش��ی با موضوع وصیت نامه سیاس��ی الهی امام)ره((، 19:45 
برآستان بندگی )ویژه اذان مغرب(، 20:30 مشکات هدایت )شرح و تفسیر 
احادیث اهل بیت)ع(، 20:50 کالم امام )گزیده ای از سخنان حضرت امام 
خمینی)ره((، 21:00 اخبار معارفی )انعکاس آخرین اخبار معارفی ایران و 
جهان(، 21:15 برکرانه نور )1( )تفسیر آیت اهلل جوادی آملی؛ تفسیر آیه 
37 تا 44 یونس؛ تکرار(، 22:00 فقه پویا )بررسی مسئله تورم و راهکارهای 
مهار آن با توجه به قوانین فقه اسالم؛ تکرار(، 22:45 فقه آل محمد آیت اهلل 
نوری همدانی )خارج فقه، بحث بیع(، 23:20 آیین حکمت )شرح نهایه 
الحکمه(، 24:00 شبستان )جنگ شبانه/ علم و مطالعه(، 00:45 خلوت 
انس )دعا و مناجات(، 1:30 بربال سخن )بزرگی و بزرگواری روح در کالم 
ش��هید مطهری؛ تکرار(، 2:15 زالل تاریخ )تاریخ تحلیلی اسالم؛ تکرار(، 
2:45 م��کارم خوبان آیت اهلل رضی ش��یرازی )دروس و مباحث اخالقی؛ 
تک��رار(، 3:15 زمزم احکام )حقوق مردم؛ تکرار(، 3:45 مش��کات هدایت 
)شرح و تفس��یر احادیث اهل بیت علیهم السالم؛ تکرار(، 4:00 صبح نیاز 
)وی��ژه اذان صبح(، 5:00 رواق معرفت )کالم جدید؛ تکرار(، 5:30 مبانی 
اجتهاد آیت ا... مظاهری )درس خارج اصول؛ مباحث الفاظ(،6:00 برکرانه 
نور )2( )تفسیر آیت اهلل جوادی آملی؛ سوره مبارکه طه(، 6:40 مکارم خوبان 
آیت اهلل ش��جاعی )دروس و مباحث اخالقی(، 7:05 برگی از تاریخ )بیان 
رویدادهای تاریخی(، 7:15 ارمغان )حق انسان بر انسان از دیدگاه اسالم 
و در س��یره؛ زنده(، 8:00 خبر سراسری، 8:40 نهضت روح اهلل )بازخوانی 

تاریخی تحلیلی نهضت حضرت امام )ره((.

رئی�س پلی�س راه�ور ب�ا تش�ریح اقدامات 
دس�تگاه ها و پلیس برای طرح تابستانی گفت: تا 
قبل از تابس�تان 200 کیلومتر از جاده های کشور 

تحت نظارت تصویری قرار می گیرد.
س��ردار اسکندر مؤمنی دیروز در جلسه هماهنگی 
طرح تابس��تانی اظهار داشت: جلسه امروز با دو موضوع 
ارزیابی طرح نوروزی و مشخص شدن ضعف و قوت های 
اجرای این طرح در نوروز 92 و همچنین برنامه ریزی برای 

طرح تابستانه سال 92 برگزار شده است.
وی در ادام��ه گفت: در طرح نوروزی 92 همکاری 
مردم بس��یار عالی بود و احس��اس یک حرکت جمعی 
کاماًل قابل مش��اهده بود که این باعث شد همبستگی و 
همکاری دستگاه های مرتبط با طرح نوروزی به صورت 
خوبی اجرا ش��ود و موفقیت در این طرح محصول یک 

تالش جمعی است.
س��ردار مؤمنی در ادامه افزود: ایجاد ش��ور و نشاط 
عمومی در طرح نوروزی و احس��اس امنیت باال از طرف 
هموطن��ان از ویژگی های طرح امس��ال ب��ود که نقش 
رس��انه ها در این طرح در اجرای موفق این طرح بسیار 

نقش درخشانی بوده است.
وی گفت: در طرح نوروزی امس��ال شاهد افزایش 
حداقل 12 درصدی س��فرها بودیم که میزان آمار تردد 
جاده ای و افزایش ده درصد مصرف س��وخت بیانگر این 
مسئله است و حدود 23 روز طرح نوروزی امسال به طول 
انجامید و خوشبختانه با در نظر گرفتن تمام افزایش های 
مدت سفرها و مقدار سفرها شاهد کاهش سوانح و حوادث 

سردار مؤمنی خبر داد

کنترل هوشمند 200 کیلومتر از جاده های کشور

رانندگی بوده ایم.
سردار مؤمنی گفت: امسال برخالف گذشته چند 
نکته دراطالع رس��انی اعمال شد که شاهد آمار کاهش 
تلفات اس��تان ها و افزایش تلفات آنها به صورت مجزا و 
همچنین آمارهایی مانند ساعات تصادف و خودروهایی 
که بیشتر تصادف کردند بودیم که موجب بوجود آمدن 
کاه��ش تلفات تصادفات رانندگی ش��د و با اجرای این 
روی��ه امیدواریم روند تلفات ح��وادث رانندگی کاهش 

داشته باشد.

سردار مؤمنی در خصوص آمار دقیق تلفات رانندگی 
گفت: مرجع اعالم آمار دقیق پزشکی قانونی می باشد و 
آماری که دس��تگاه های مختلف اعم از پلیس و اورژانس 
ارائه می کنند آمار سرصحنه و لحظه ای است اما پزشکی 
قانون��ی آمار تلفات حتی تا یک م��اه بعد از حادثه را در 
نظر می گیرد و طبیعی است که این آمار با هم مغایرت 
داشته باش��د و اگر مغایرت نداشته باشد باید به صحت 

آن شک برد.
رئیس پلیس راهور ناجا در ادامه در خصوص طرح 

تابس��تانه گفت: امس��ال پیش بینی می ش��ود به خاطر 
تعطیلی زودتر مدارس سفرهای تابستانی افزایش داشته 
باش��د و این جلسه برای هماهنگی دستگاه های مرتبط 
با اجرای طرح تابستانه تشکیل شده است که دستگاه ها 
برنامه ه��ای خود را اعالم کنند و با معرفی یک نماینده 

کارگروه ویژه ای در این خصوص تشکیل شود.
مؤمنی افزود: پیش بینی می شود با توجه به تعطیالت 
نیمه خرداد به مناسبت ارتحال امام که 4 الی 5 روز به 
طول می انجامد افزایش سفرهای برون شهری را داشته 
باشیم که اگر طرح تابستانه زودتر از تاریخ نیمه خرداد 
ش��روع ش��ود که این تعطیالت در طرح قرار می گیرد و 
اگر این طور نشود باید توجه ویژه ای به تعطیالت نیمه 

خرداد توسط دستگاه های مربوط انجام شود.
وی گف��ت: در ط��رح ن��وروزی امس��ال تصادفات 
خودروهای عمومی نس��بت به سال های گذشته کمتر 
شده اس��ت که این مهم با کنترل دستگاه های حمل و 
نقل عمومی و بازآموزی رانندگان وس��ایل حمل و نقل 
عموم��ی صورت گرفت که این مس��ئله را باید در طرح 

تابستانه در نظر بگیریم.
وی در ادامه گفت: ایجاد استراحتگاه های بین راهی 
به دلیل پهناوری کشور و طوالنی بودن برخی از سفرهای 
برون شهری امر مهمی است تا رانندگان بتوانند در هنگام 
رانندگی به اس��تراحت بپردازند و در نظر داریم با ایجاد 
امکانات در پایگاه های دس��تگاه های مستقر در جاده ها 
امکان اس��کان موقت برای رانندگان را در طرح تابستانه 

در نظر بگیریم.

س�لولی که هیتل�ر در آن زندانی بود و 
در زندان مرکزی ش�هر مونیخ قرار داش�ت، 
هم اکن�ون محل نگه�داری آخرین بازمانده 

گروه زیرزمینی نئونازی هاست.
خان��م »بیت ژائپه« 38 س��اله ب��ه همراه 4 

سلول 
هیتلر

مرد دیگر متهم هستند در 10 سال گذشته بیش از 10 نفر از مهاجران 
خارجی را که هش��ت تن از آنان ترک تبار هس��تند به دلیل گرایش های 

نژادپرستانه شان کشته اند.
این س��لول هم اکنون اقامتگاه این مظنون زن اس��ت. این سلول 10 
مت��ری پنجره ای به فضای باز دارد و دارای تخت، میز تحریر، تلویزیون و 
دستشویی و دیگر امکانات است. گفتنی است در سال 1922 نیز آدولف 
هیتلر دیکتاتور سابق آلمان به مدت یک ماه به جرم اخالل در نظم عمومی 

در این زندان حبس کشیده بود.

مقام�ات محل�ی اع�ام کردن�د وق�وع 
گردبادهای شدید در ایتالیا منجر به خسارات 

13میلیون یورویی شده است.
به گزارش شبکه خبری یورونیوز، گردبادهای 
ش��دید خس��ارات زیادی حدود 13میلیون یورو را 

13میلیون 
یورو 

خسارت 
گردباد ایتالیا

در ناحیه ای بین شهرهای »مودنا«، »بولونیا« و »فرارا« وارد کرده است.
مأموران امداد ایتالیا موفق شده اند تاکنون 100 نفر از ساکنان مناطق 

آسیب دیده را به اماکن امن منتقل کنند.
وقوع گردبادهایی به این ش��دت در این منطقه از جهان کم س��ابقه 

است و به همین دلیل مقامات محلی اعالم وضعیت فوق العاده کرده اند.
در این منطقه زلزله خیز پس از گردباد، زمین نیز چندین بار لرزیده 

و به خرابی ها افزوده است. 

تخری�ب 200 هتل در مدین�ه منوره برای 
توسعه حرم نبوی دو ماه قبل آغاز شده است.

در گزار ش��ی که پایگاه اطالع رس��انی العربی 
منتش��ر کرده، توسعه بخش شرقی اولین مرحله از 
اجرای طرح توس��عه حرم نبوی اس��ت و در آن 16 

تخریب 
200 هتل 

در مدینه 
منوره

س��اختمان بلندمرتبه قرار دارد که برخی از آنها تخریب شده یا در آینده 
مسطح می شوند تا به صحن مسجد ملحق شوند.

مدت زمان اجرای این طرح دو سال پیش بینی شده، اما به نظر می رسد 
در مراحل طراحی دچار تغییراتی باشد، چرا که برخی ساختمان های در 

معرض خراب شدن، هنوز به طور کامل بهره برداری نشده اند.
در تصاویری که از ماکت های طرح توس��عه حرم نبوی منتشر شده، 
عالوه بر توس��عه صحن، بنای مس��جد نبوی نیز تغییرات وسیعی کرده و 

نهایتاً این طرح در سه مرحله به بهره برداری خواهد رسید.
گفتنی اس��ت، با توس��عه حرم نبوی ظرفیت آن به حدود 2 میلیون 

نمازگزار می رسد.

واگن یک قطار حامل مواد سمی در بلژیک 
آتش گرفت و منجر به تلفات زیادی شد.

ب��ه گزارش ش��بکه خب��ری یورونی��وز، در پی 
آتش س��وزی در چندین واگن یک قطار حامل ماده 
سمی »اکریلو نیتریل« در بلژیک، مقامات این کشور 

انفجار 
مرگبار 

قطار

از تخلیه صدها نفر از ساکنان منطقه اطراف محل وقوع حادثه خبر دادند.
بنابر گزارش ها، در این حادثه که نیمه ش��ب یکشنبه در فاصله بین 
شلبل و وترن در شمال بلژیک رخ داد یک نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند.

یکی از مس��ئوالن آتش نشانی گفت: از آنجا که مهار این آتش با آب 
باعث متصاعد ش��دن بخارات س��می می شد، اجازه دادیم واگن ها به طور 

کامل بسوزند. 
گفتنی اس��ت، تغییر مس��یر ناگهانی این قطار که با سرعت در حال 

حرکت بود باعث ایجاد این حادثه شده است.
بر اثر این حادثه 6 واگن از 13 واگن واژگون شده در آتش سوختند.

 پلیس چین از انهدام باند توزیع محصوالت 
تقلبی حاوی گوشت موش و روباه و فروش آنها به 

جای گوشت دام در این کشور خبر داد.
به گزارش ایس��نا، در آخرین رسوایی توزیع مواد 
غیربهداشتی و ناسالم در این کشور، این باند که اقدام 
به فروش گوشت موش و روباه کرده بودند، شناسایی و 

توزیع
 گوشت تقلبی

 در چین

منهدم شدند.وزارت امنیت داخلی چین اعالم کرد: در این بررسی بیش از 380 
مورد فروش این محصوالت تقلبی ارزیابی و 904 مظنون دستگیر شدند.63 تن 
از دستگیرشدگان گفتند پس از تهیه گوشت روباه، موش و گوشت حیوانات 
دیگر، بدون بررس��ی کیفیت و سالمتی آنها، گوشت این حیوانات را به مواد 

افزودنی آغشته کرده و به عنوان گوشت دام به فروش رسانده اند.
ب��ه رغم موارد متعددی از رس��وایی های غیربهداش��تی مواد غذایی در 
چین، مقامات این کش��ور تاکنون قادر نبوده اند س��المت محصوالت غذایی 
را تأمین کند.دادگاه عالی چین نیز دس��تورالعملی را صادر کرد و خواس��تار 
اعمال مجازات های جدی تر برای عوامل فروش محصوالت غذایی ناسالم در 
میان مردم این کشور شد.به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دادگاه عالی 
چی��ن اعالم کرد: در س��ال های 2010 تا 2012 می��الدی 1533 پرونده در 
مورد س��المت مواد غذایی در این کشور بررسی شده و 2088 تن نیز تحت 

پیگرد قانونی قرار گرفته اند.

سرخس-خبرنگار کیهان:
در دو حادثه جداگان�ه مردان نقابدار با حمله 
توس�ط چوب و چاقو و مجروح کردن دو ش�هروند 

سرخسی از محل گریختند.
 در حادثه اول پنج مرد نقابدار با بستن سر و صورت 
خود و با ضربات چوب و چاقو، یک ش��هروند سرخس��ی 
55 س��اله را در نزدیکی منزل مس��کونی اش به ش��دت 
مجروح کرده و سپس متواری شدند. این در حالی است 
که قباًل مصدوم تهدید ش��دن تلفنی خود از سوی افراد 
ناش��ناس را به پلیس اطالع داده بود. برپایه این گزارش، 
خانواده مصدوم )الف-م( در گفت و گویی با خبرنگار ما 
اظهار داشتند: افراد نقابدار  روز چهارشنبه پس از پیاده 
ش��دن از یک خودروی نقره ای 405 و با پوشیدن پالک 
خودرو و چس��ب زدن ب��ه آن در حالی که 2 تن از آنان 
لباس محلی و 3 تن لباس معمولی به تن داشتند به این 
ش��هروند سرخسی حمله و با ضربات چوب به ساق پای 
چپ ابتدا او را زمین گیر کرده و سپس با 6 ضربه عمقی 

چاقو به پهلو، سینه و زیر شانه راست، ریه و شش وی را 
دریده و با ضربه دیگری به بخشی از گردن آسیب رسانده 
و نص��ف الله گوش وی را قطع کردند. مردان نقابدار در 
حالی که به قصد کشتن این شهروند با وی درگیر شده 
بودند با فریادهای کمک وی مواجه شده و دانش آموزان 
مدرس��ه ای که نزدیک محل حادثه بودند  به کمک این 
شهروند ش��تافتند. ضاربان با مش��اهده دانش آموزان با 
استفاده از خودروی خود که شماره پالک آن را محو کرده 
بودند از محل متواری شده و مصدوم با کمک خانواده اش 
به بیمارستان لقمان حکیم سرخس رسانده شد. بر پایه 
این گزارش مصدوم پس از رس��یدن به بیمارس��تان در 
بخش آی س��ی یو بس��تری و توسط دکتر آزادمند جراح 
و متخصص مورد جراحی ریه و س��ایر اعضای زخمی و 
پیون��د گوش قرار گرفت و با تزریق روزانه دو واحد خون 
برای ادامه درمان ابتدا به بیمارس��تان کس��رای مشهد و 
سپس در بخش آی سی یوی بیمارستان طالقانی مشهد 
بستری و عمل جراحی بر روی ساق پا و سایر معالجات 

انجام ش��د. مصدوم از بیمارستان مرخص شده و حالش 
رضایت بخش است.

به گ��زارش خبرنگار ما مأموران نیروی انتظامی در 
چند مرحله در بیمارس��تان س��رخس حاضر و در ادامه 
تحقیقات مقام های دادگستری سرخس دستور دستگیری 
ضارب��ان را صادر کردن��د. خبرنگار م��ا در گزارش خود 
می افزاید: در حادثه مش��ابهی که تقریباً همزمان با این 
حادثه در ش��هر سرخس روی داد فرد جوانی به نام »ر« 
مورد حمله 4 نفر مردان نقابدار دیگر قرار گرفت. مردان 
نقابدار نیز که س��ر و صورت خود را با دستمال پوشیده 
بودند با زدن 4 یا 5 ضربه چوب به سر مصدوم وی را به 

شدت زخمی کرده و از محل گریختند.
مضروب حالش نامساعد و به کما رفته است. فرمانده 
نیروی انتظامی شهرس��تان سرخس با تأیید این خبرها 
گفت: گرچه شکایتی هنوز از مصدوم دوم به دست پلیس 
نرس��یده اس��ت اما پلیس به وظیفه خود عمل نموده و 
با اف��راد خاطی برخورد و ضاربان را دس��تگیر و تحویل 

مقام��ات قضای��ی می دهد. س��رهنگ محمدرضا روحی 
افزود: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی هم پلیس طی 
بازرس��ی های متعدد از منازل محله آسیاباد سرخس در 
مجموع 14 نفر خرده فروش مواد مخدر را به همراه 400 
گرم مواد مخدر دستگیر که تحقیقات از آنان ادامه دارد.

خبرنگار ما در انتهای گزارش خود می افزاید: با تأسف 
در سنوات گذشته در موارد متعددی این وقایع در شهر 
س��رخس رخ داده اس��ت که مردان نقابداری با پوشیدن 
س��ر و صورت خود در روز روش��ن  و حت��ی در مأل عام 
اقدام به مجروح کردن افراد بی گناه به همین شیوه عمل 
کرده و در برخی موارد منجر به فوت مصدومان شده که 
ضاربان آنها مش��خص نشده اس��ت. از جمله می توان به 
کش��تن رئیس اسبق بانک کشاورزی سرخس در مقابل 
منزلش و همچنین مضروب ش��دن رئیس اسبق تعاون 
روستایی سرخس در مقابل منزلش و رئیس اسبق کشت 
و صنعت س��رخس در مأل عام و در یکی از خیابان های 

اصلی سرخس اشاره کرد.

حمالت مردان نقابدار در سرخس

رئیس سازمان نظام پرس�تاری کشور از آغاز 
طرح بس�یج ملی ارتقای سامت ایرانی ها و عملی 
نش�دن وعده کم�ک 27 میلی�اردی معاون اول 

ریاست جمهوری خبر داد.
محم��د میرزابیگی دی��روز در رابطه با اجرای طرح 
بسیج ملی ارتقای سالمت ایرانیان گفت: متأسفانه وزارت 
بهداشت در دوره قبلی اجرای این طرح را جدی نگرفت 
اما معاونت بهداش��تی در ح��ال حاضر با مدیریت جدید 

وزارتخانه این طرح را با جدیت پیگیری کردند.
وی ب��ا بیان اینکه بیماری ه��ای غیرواگیر از درون 
جامعه حمله می کنند و نامریی است ادامه داد: آمار مرگ 
و میر ناش��ی از بیماری های غیرواگیر به اندازه تصادفات 
جاده ای تلفات دارد و به عنوان قاتل خاموش مطرح شده 
است و با توجه به سالمند شدن جامعه باید بیماری هایی 
مانند فش��ارخون، دیابت، بیماری های قلبی و ...  بیشتر 

شناخته شود.
میرزابیگی گفت: صد هزار نیروی پرستار در بسیج 
ملی ارتقای سالمت ایرانیان شرکت کرده است اما با دو 
نقص روبرو هس��تیم از طرفی تبلیغات مناس��بی در این 
زمینه نش��ده تا م��ردم متوجه اهمیت موضوع ش��وند و 

سازمان صدا و سیما نیز دیر به صحنه آمد.
وی ادام��ه داد: از س��وی دیگر از نظر پش��تیبانی و 
حمایت های بودجه ای در مضیقه هس��تیم و برای اجرای 
طرح از بضاعت موجود استفاده کرده ایم. تجهیز پایگاه ها 

با 100 هزار پرستار
طرح بسیج سالمت ایرانی ها آغاز شد

به دستگاه فشارخون، ترازو و انتشار فرم های آموزشی از 
بودجه غیردولتی سازمان پرداخت شده است که امیدواریم 
بعد از اجرای این طرح این اعتبارات به ما برگردانده شود.

رئیس س��ازمان نظام پرستاری کشور افزود: معاون 
اول ریاست جمهوری وعده تخصیص 27 میلیارد تومان 
را ب��رای اج��رای طرح داده بود اما تاکن��ون ریالی از آن 

پرداخت نشده است.
وی ادام��ه داد: همچنی��ن بح��ث حم��ل و نقل از 
مش��کالت دیگر اجرای این طرح اس��ت چرا که از میان 
صد هزار پرستار 60 هزار نفر آنها دانشجو هستند و باید 

به محل های ارائه خدمت منتقل شوند.
کارت ملی فراموش نشود

وی ادامه داد: بنابراین مردم در این هفته با در اختیار 
داشتن شماره و کارت ملی خود به مراکز درمانی مراجعه 
کنند تا ضمن آگاهی از بیماری فش��ار خون و وزن خود 

پرونده الکترونیک آنها نیز کامل شود.
همچنین چنانچه فردی به فشار خون باال مبتال بود 
ارجاع فوری برای وی انجام می شود تا مراحل درمانی اش 
آغاز گردد.وی با اش��اره به اینکه از هر 3 نفر یک نفر به 
بیماری فش��ار خون مبتال اس��ت، ادامه داد: طرح بسیج 
ارتقای س��المت ایرانیان که از روز گذشته آغاز شده در 
شهرستان ها با استقبال مناسبی مواجه شده اما هنوز زود 
است که قضاوت کنیم در این برنامه چه تعداد از جمعیت 

هدف را می توانیم معاینه کنیم.

 رئیس انجمن جراحان ک�ودکان ایران گفت: با 
اینک�ه 30 تا 40درصد جمعیت ایران زیر س�ن بلوغ 
هستند اما متأسفانه هنوز در 13 استان کشور جراح 

کودک وجود ندارد.
احمد خالق نژاد طبری در بیست ویکمین کنگره ساالنه 
انجمن جراحان کودکان ایران گفت: جراحی کودکان یک 
رش��ته فوق تخصصی اس��ت که جراح��ان عمومی بعد از 
گذراندن 3س��ال آموزش به س��مت جراح کودکان ارتقاء 

می یابند.
رئیس انجمن جراحان کودکان ایران ادامه داد: کودکان 
از زم��ان تولد تا س��ن بلوغ برای درم��ان نیاز به متخصص 
جراح��ی کودکان دارند چرا که با بزرگس��االن کامال فرق 
دارن��د و برای اینک��ه نتیجه درمانی خوبی به دس��ت آید 
می بایس��ت کودکان برای جراحی ب��ه متخصص جراحی 

کودک مراجعه کنند.
خالق نژاد افزود: خوش��بختانه در ایران نزدیک به 40 
سال است که آموزش جراحی کودکان را داریم و حدود 80 

جراح کودک درسراسر کشور فعالیت می کنند.
وی با بی��ان این مطلب که 30 تا 40درصد جمعیت 
ایران زیر س��ن بلوغ هستند و نیاز به تعداد جراحان از این 
تعداد بیشتر است، گفت ما باید 150نفر جراح کودک داشته 
باشیم اما متأسفانه علیرغم جمعیت جوان کشورمان هنوز 

در 13 استان کشور جراح کودک وجود ندارد.
رئیس انجم��ن جراحان کودکان ایران، اس��تان های 
کهگیلویه وبویراحم��د،  کردس��تان،  اردبی��ل،  س��منان، 

غیبت جراحان کودک در 13 استان کشور
ای��الم، خراس��ان ش��مالی، خراس��ان جنوب��ی، بوش��هر، 
چهارمحال وبختیاری و سیستان وبلوچس��تان را فاقد جراح 
کودک دانست و گفت: اگر یک کودک در این استان ها دچار 
حادثه یا بیماری ش��ود می بایست به نزدیکترین استان که 
جراح کودک دارد مراجعه کند که این مس��ئله هم زحمت 
زیادی برای انتقال کودک دارد و هم ممکن است برای درمان 
دیر شود.رئیس انجمن جراحان کودکان ایران تصریح کرد: 
در ایران باتوجه به جمعیت کنونی میزان تولد زنده، در سال 
55هزار کودک داریم که با نقص تکاملی به دنیا می آیند که 
تع��داد زیادی از این کودکان نیازمند مداخله جراحی برای 

درمان نقص تکاملی خود هستند.
وی اف��زود: عالوه ب��ر این در س��رطان های کودکان، 
حوادث، تروما و بیماری های عفونی نیز نیازمند جراحی در 
کودکان هستیم که این مسئله، نیاز به آموزش و گسترش 
تع��داد جراحان کودکان در ای��ران را بیش از پیش نمایان 
می سازد.رئیس مرکز تحقیقات جراحی کودکان مفید افزود: 
طبق آمار وزارت بهداشت بین 20 تا 25درصد مرگ و میر 

کودکان به دلیل اختالالت تکاملی و ژنتیکی است.
وی موضوع امس��ال کنگره را »بیماری های تکاملی و 
اکتسابی دستگاه ادراری و تناسلی کودکان« دانست و گفت: 
در این کنگره 5س��خنران میهمان داریم که از کشورهای 
مختلف نظیر آمریکا، لهس��تان، بلژیک، انگلس��تان و ایران 
در زمینه بیماری های مرتبط با دس��تگاه ادراری و تناسلی 
کودکان س��خنرانی خواهند ک��رد و 61 مقاله نیز درمورد 
بیماری های مختلف دستگاه ادراری و تناسلی ارائه می شود.

انفجار مهیب و آتش سوزی 
آپارتمان مسکونی

 در قائمشهر

خوانسار- خبرنگار کیهان:
در انفج�ار باک یک دس�تگاه کامیون در 
خوانسار یک تعمیرکار خودرو بشدت مصدوم 
ش�د و پس از چند روز بستری در بیمارستان 

جان خود را از دست داد.
تعمیرکار مذکور که پس از تخلیه تانکر گازوئیل 
یک خودروی س��نگین قصد داشت بخشی از آن را 
جوشکاری کند با انفجار گاز و بخار داخل باک بشدت 
مصدوم و به اصفهان منتقل شد اما پس از چند روز 

بستری بودن به علت شدت حادثه فوت کرد.
انفجار به حدی بود که شیشه های منازل اطراف 
را ت��ا یک کیلومتری لرزان��د و منجر به مصدومیت 

راننده  کامیون نیز شد.

با حضور رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت 
هال احمر و جمعی از مس�ئوالن اس�تان بوشهر 
یک هزار دستگاه کولر گازی که از محل کمک های 
مردمی و منابع جمعیت هال احمر تهیه ش�ده بود 
در اختیار زلزله زدگان منطقه ش�نبه و روستاهای 

تابع آن توزیع شد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر، محمود 
مظفر در حاشیه بازدید از مناطق زلزله زده گفت: پس از 

مع�اون حقوقی تعزیرات اس�تان تهران از 
جریم�ه 44 میلیون تومان�ی یک محتکر برنج 

خارجی در خیابان مولوی خبر داد.
بزرگمه��ر صادق��ی نیچکوه��ی در گفت وگو با 
خبرنگار کیهان اف��زود: این محتکر بالغ بر 16 هزار 
کیلو برنج پاکستانی و اروگوئه ای را در یکی از انبارهای 
خیابان مولوی انبار کرده بود و گش��ت سیار سازمان 
تعزیرات در بازرسی از انبارهای موجود در این منطقه 

موفق به کشف و ضبط آن شد.
وی افزود: پرونده این تخلف به همراه ادله کافی 
بر احتکار برنج ها تش��کیل و برنج ها با حکم ش��عبه 
تعزیرات استان تهران جهت توزیع به نرخ رسمی در 

بین شهروندان ضبط شد.
وی تاکی��د ک��رد: رئیس ش��عبه در ادامه حکم 
صادر شده محتکر کننده را به پرداخت جزای نقدی 
ب��ه میزان 440 میلیون ریال در حق صندوق دولت 

محکوم کرد.

یزد-خبرنگار کیهان:
در پی افزایش وقوع سرقت طاجات از اطفال 
و کودکان زیر 5 سال، شناسایی سارق یا سارقین 
به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

با بررس��ی های انجام ش��ده یک نفر زن در حین 
س��رقت دستگیر شد و در آگاهی یزد در بازجویی های 
فنی و تخصصی به 13 فقره سرقت طالجات از اطفال 
اعتراف کرد. همچنین مشخص شد سارق یک همدست 
زن دیگر داشته است که وی نیز به همراه 6 مالخر که 
اقدام به خرید طالی مس��روقه می کردند شناس��ایی و 

دستگیر شدند.

جوشکاری باک کامیون 
مرگ تعمیرکار را 

به دنبال داشت

اصفهان- خبرنگار کیهان:
فرمانده انتظامی اس�تان اصفهان از شناس�ایی و دستگیری 

محتکر روغن نباتی به ارزش 2 میلیارد ریال خبر داد.
سرتیپ عبدالرضا آقاخانی افزود: عوامل پلیس آگاهی استان به همراه 
ماموران انتظامی شهرستان فالورجان دو نفر محتکر کاالی اولیه و اساسی 
مردم را در این شهرس��تان شناسایی کردند که با هماهنگی قضایی و به 
همراه نماینده صنعت و معدن و اداره تعزیرات حکومتی به شهرس��تان 
فالورجان اعزام و در بازرسی از انبار موصوف تعداد یک هزار و 150 کارتن 

انواع روغن نباتی داخلی با مارک های مختلف کشف کردند.
وی ادام��ه داد: همچنی��ن ماموران از انبار مذک��ور مقادیری کاالی 

غیربهداشتی و قاچاق بدون لیبل بهداشتی کشف و ضبط کردند.
آقاخانی، ارزش ریالی روغن های احتکار شده را برابر فاکتورهای کشف 
شده 2 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: در این زمینه دو متخلف دستگیر 

و به مراجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان همچنین از توقیف یک دس��تگاه 
تریلر کانتینردار و کشف کاالی قاچاق به ارزش 8 میلیارد ریال خبر داد.

وی اف��زود: در بازرس��ی از ب��ار کامیون مقدار 18 ت��ن انواع ظروف 
چینی و بلور قاچاق و فاقد هرگونه مدارک گمرکی کش��ف و 2 متخلف 

دستگیر شدند.

برف و سرما، محصوالت باغی 
خوانسار را از بین برد

خوانسار-خبرنگار کیهان:
مدیر جهادکش�اورزی شهرستان خوانسار، گفت: در دومین ماه 
فص�ل بهار با ریزش ب�رف و برودت دمای هوا محص�والت باغی این 
شهرستان شامل آلو، گردو، زردآلو، انگور و بادام دچار سرمازدگی و 

خسارت از 60 تا 90 درصد شدند.
حمیدرضا مش��ایخی اضافه کرد: با وجود اینکه میزان بارندگی در سال 
زراعی جاری با 10 درصد افزایش نس��بت به مدت مشابه سال قبل به 326 
میلی متر رسیده انتظار می رفت که کشاورزان وضعیت مطلوبی داشته باشند 

اما سرمازدگی خسارت زیادی به کشاورزان وارد کرد.
وی از کش��اورزان این شهرس��تان خواس��ت با بیمه محصوالت خود از 

خسارت بیشتر جلوگیری کنند.

توزیع 1000 دستگاه کولر بین زلزله زدگان بوشهر
وقوع زلزله بحث اسکان اضطراری برای ما در اولویت قرار 
داش��ت و در حال حاضر با توجه به ش��روع فصل گرما و 
اینکه زلزله در یکی از گرم ترین مناطق کشور روی داده 

است تهیه کولرهای گازی در اولویت قرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه با توجه به وقوع سیل در چند 
روز گذشته اولین اقدام ما تعویض چادرهای آسیب دیده 
بود گفت: در حال حاضر کمبود چادر وجود ندارد و اکثر 

خانواده ها در دو چادر اسکان گرفته اند.

کشف 16 تن 
برنج خارجی 

در خیابان مولوی

سارقان طال
 به دام افتادند

کشف 2 میلیارد ریال
 روغن احتکار شده در فالورجان

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از انفجار 
کارگاهی در محدوده بازار تهران حوالی ساعت 10 صبح دیروز خبر داد.

بنابر گزارش رس��یده این حادثه در یک س��اختمان سه طبقه مسکونی 
که از آن به عنوان کارگاهی برای چاپ س��یلک اس��تفاده می ش��د، رخ داد و 

ساختمان را دچار انفجار و حریق کرد.
در این حادثه 4 کارگر میان شعله های آتش محبوس شدند که به کمک 

ماموران آتش نشانی نجات یافتند.
کارگران که دچار سوختگی شده بودند به بیمارستان منتقل شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره 
علت وقوع این حادثه اظهار کرد: ظاهرا کارگران در حال حمل بنزین در این 
کارگاه بودند که مجاورت آن با شعله روشن، سبب وقوع انفجار و آتش سوزی 

در این محل شد.

انفجار کارگاهی در بازار تهران

قائمشهر- خبرنگار کیهان:
انفجار مهیب و آتش سوزی یک آپارتمان مسکونی 
در قائمشهر موجب خسارات به چند واحد مسکونی این 

مجتمع و ساختمان ها و مغازه های اطراف شده است.
ش��دت انفجار این حادثه به حدی بود که تا ش��عاع یک 
کیلومتری، موج آن احس��اس ش��د.این حادثه س��اعت شش 
بعدازظهر روز شنبه در خیابان آیت اهلل صالحی مازندرانی رخ داد.

در این سانحه با همکاری به موقع مردم و با حضور سازمان 
آتش نشانی باعث شد تا زن جوانی که در میان شعله های آتش 
در یک واحد مس��کونی گرفتار ش��ده بود از آپارتمان خارج و 
توس��ط عوامل اورژانس به بیمارستان سوانح سوختگی شهید 
زارع ساری منتقل شود.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 

ایمنی قائمشهر علت حادثه را نشت گاز اعالم کرد.
نکت��ه قابل توج��ه در این حادثه فداکاری یک ش��هروند 
قائمشهری است که در حین گذر از محل حادثه قبل از ماموران 
س��ازمان آتش نشانی جان زنی را که در طبقه دوم آپارتمان در 

میان دود و آتش گرفتار شده بود نجات داد.

مجموعه تفریحی گردشگری دریاچه شهدای 
خلیج فارس در منطقه 22 با حضور شهردار تهران 

به بهره برداری رسید.
محمدباقر قالیباف در حاشیه مراسم افتتاح فاز نخست 
دریاچ��ه چیتگر ک��ه به عنوان »ش��هدای خلیج فارس« 
نامگذاری ش��ده است، تأکید کرد: ش��هر بزرگ تهران با 
جمعی��ت بیش از 10 میلیون نف��ر نیازمند فرصت هایی 
برای گذران اوقات فراغت است و به همین خاطر توسعه 
فضاهای تفرجگاهی منطقه ای و فرامنطقه ای در دس��تور 

کار شهرداری تهران قرار داشته است.
وی ادام��ه داد: در منطق��ه چیتگ��ر و در مجموعه 
دریاچه ش��هدای خلیج فارس، عالوه بر فضاهای فراغتی 

طبیعی، محیط ورزشی و فرهنگی نیز تدارک دیده شده 
و در عین حال این مجموعه در تلطیف هوای شهر تهران 

نیز مؤثر است.
همچنین مهندس مرادی  شهردار منطقه  ضمن ارائه 
اطالعاتی در خصوص این پروژه عظیم گردشگری گفت: 
» این دریاچه با وس��عت کلی بالغ بر 250 هکتار، شامل 
130 هکتار حوزه آبگیر و مابقی حوزه ساحلی به استناد 
طرح جامع ش��هر تهران با هدف ایجاد فضای متفاوت و 
متمای��ز با توجه به وج��ود عنصر آب، تفریگاهی مدرن و 
ارزان ب��ا عنایت به منویات مقام معظم رهبری همچنین 
توس��عه فضای سبز با استفاده از گونه های گیاهی برای 

شهر تهران و منطقه 22، شکل گرفته است. «

دریاچه شهدای خلیج فارس افتتاح شد


