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    حوادث کوتاه از کشور

9:00 خان��ه مه��ر )مباحث خانوادگ��ی؛ زن��ده(، 10:00 اخبار حوزه 
و دانش��گاه، 10:10 پرس��مان اعتقادی )پاس��خگویی به پرسش های 
معارفی، اعتق��ادی و اجتماعی-نبوت؛ تک��رار(، 11:00 اخبار معارفی 
)انع��کاس آخرین اخب��ار معارفی ایران(، 11:15زم��زم احکام )احکام 
حج+اس��تفتائات( 11:45 تا آسمان )ویژه اذان ظهر چگونگی تشویق 
جوانان و نوجوانان به نماز(، 12:30 کلیدهای زندگی )س��بک زندگی 
دینی(، 12:40حماس��ه )مؤلفه های حماس��ه اقتصادی/ پیش نیازهای 
تولید علم اقتصاد اسالمی؛ تکرار(،13:00 بربال سخن )نفوذ اراده اولیا 
در عالم در کالم حجت االسالم عالی(، 13:40 باغ علم )معرفی مؤسسات 
و مراکز علمی حوزه( 13:50 پیام والیت )برگزیده سخنان مقام معظم 
رهبری(، 14:00 خبر سراسری، 14:45 رواق معرفت )تعریف ضرورت 
و تاریخچه هرمنوتیک(، 15:30 سروش آسمانی )بیان نکات تفسیری 
آیه 22 سوره اعراف توسط آیت اهلل خاتمی(، 16:00 پرسمان اعتقادی 
)پاسخگویی به پرسش های معارفی، اعتقادی و اجتماعی- نبوت؛ زنده(، 
17:00 سایه روش��ن )نقش بازیهای رایانه ای درتربیت دینی بچه ها(، 
17:30 مش��کات هدای��ت )ارزش و اهمیت و جای��گاه علم در آیات و 
روایات( 17:45   برآستان بندگی )ویژه اذان مغرب(، 18:30 باغ تماشا 
)نمایش(، 19:00 خبر جهان اسالم )رویدادهای خبری جهان اسالم(، 
19:15 مکارم خوبان آیت اهلل مظاهری )عفاف و حجاب؛ تکرار(،19:45  
آوای ربانی )روانشناسی نماز با محوریت آداب نماز(، 20:05 در مسیر 
سرنوشت )اخالق تولید و مصرف در الگوی اقتصاد مقاومتی(، 20:50 
کالم امام )برای خدا کار بکنیم در بیان حضرت امام خمینی)ره((،21:00 
اخب��ار معارفی )انعکاس آخرین اخبار معارفی ایران و جهان(، 21:20 
برکرانه نور )2( )تفس��یر آیت اهلل جوادی آمل��ی؛ آیات 78-80 انبیاء؛ 
تکرار(، 22:00 نشان صبح )بررسی روایات مهدویت- بحث دابه االرض 
در روایات خاصه(، 22:30 راویان )دانش رجال(، 22:45 فقه آل محمد 
آیت اهلل جوادی آملی )درس خارج فقه مبحث خیارات(، 23:15 شبستان 
)خدمت رس��انی در فرهنگ اس��المی(، 24:00 خبر سراسری 00:45 
خلوت انس )دعا و مناجات(، 1:15 بر بال س��خن )نفوذ اراده اولیا در 
عالم در کالم حجت االس��الم عالی؛ تکرار(، 2:00 س��ایه روشن )نقش 
بازیه��ای رایانه ای در تربیت دینی بچه ها؛ تکرار(، 2:30 مکارم خوبان 
آیت اهلل مظاهری )عفاف و حجاب؛ تکرار دوم(، 3:00 سروش آسمانی 
)بیان نکات تفسیری آیه 22 سوره اعراف توسط آیت اهلل خاتمی؛ تکرار(، 
3:30 زمزم احکام )احکام حج+ استفتائات؛ تکرار(، 4:00 مشکات هدایت 
)ارزش و اهمی��ت و جایگاه علم در آیات و روایات؛ تکرار(، 4:10صبح 
نیاز )ویژه اذان صبح(، 5:00 کلیدهای زندگی )س��بک زندگی دینی؛ 
تک��رار(، 5:15 فقه اهل بیت آی��ت اهلل مومن )درس خارج فقه مبحث 
والیت فقیه(، 5:45 دعای صباح، 6:00 عرفان اسالمی )سیمین منزل 
سیر و س��لوک، منزل تسلیم(، 6:30 مکارم خوبان آیت اهلل آقامجتبی 
تهرانی )نش��انه های نورانیت قلب- اقبال و ادبار قلب(، 7:05 برگی از 
تاریخ )بیان رویدادهای تاریخی(، 7:15 ارمغان )رابطه وظیفه شناسی 
و مس��ئولیت  پذیری؛زنده( 8:00 خبر سراسری 8:40 خاکریز )تاریخ، 
منطقه و دستاوردهای عملیات های پیروزمندانه در هفته دفاع مقدس(.

کشف محموله قاچاق
تبریز- خبرنگار کیهان: پلیس راه آهن ایستگاه رازی از قطار ورودی 
وان-تبری��ز، یک هزار و 200 عدد فن��دک قاچاق »توکا« به ارزش 7 

میلیون ریال کشف کرد.
مأموران با کنترل انبار توش��ه قطار مسافربری آنکارا-تهران نیز 8 
بس��ته حاوی یک هزار و 835 شیشه داروهای مختلف به ارزش 400 

میلیون ریال را کشف و ضبط کردند.
مرگ نگهبان کارخانه چوب بری

رشت- خبرنگار کیهان: یک بسته الوار نراد به هنگام جابجایی توسط 
جرثقیل در کارخانه چوب بری روستای کالشم شهرستان شفت پس از 
بلند شدن از زمین به علت محکم نبودن کمربند نگهدارنده چوب ها، به 
سمت پایین سرازیر و پس از افتادن بر روی نگهبان کارخانه چوب بری 

باعث مرگ وی شد.
واژگونی خودرو

اصفهان- ایرنا: براثر واژگونی یک دس��تگاه خودروی پژو آردی در 
محور مورچه خورت 2 نفر مصدوم شده و 2 نفر جان خود را از دست 

دادند.
مصدومان پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان شاهین 

شهر منتقل شدند. علت بروز این حادثه اعالم نشده است.
آتش سوزی در گاوداری

گناباد- فارس: بی توجهی کارگر دامداری موقع جوش��کاری باعث 
آتش گرفتن مقدار زیادی کاه، یونجه و کنسانتره به ارزش بیش از 600 

میلیون ریال در یک واحد گاوداری شد.
همچنین براثر این آتش سوزی بیش از 110 میلیون خسارت به 2 

واحد گاوداری دیگر که در کنار این گاوداری بودند وارد آمد.
تصادف در محور قم- تهران

فارس-قم: معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان 
قم گفت: براثر وقوع تصادف در اتوبان قم-تهران 5 نفر به شدت مجروح 
شدند که توسط 2 دستگاه آمبوالنس به بیمارستان شهید بهشتی قم 

انتقال یافتند.گزارشی درباره علت حادثه دریافت نشده است. رشت - خبرنگار کیهان:
روز  رانندگ�ی  ح�وادث 
در  م�اه  پایان�ی ش�هریور 
جاده های اس�تان گیالن 8 
کش�ته و 11 مجروح برجای 

گذاشت.
رئیس پلیس راه فرماندهی 
استان گیالن  انتظامی  نیروی 
با اعالم این خبر اظهار داشت: 
در روز پایان��ی ش��هریور م��اه 
س��ال جاری بر اث��ر برخورد 2 
دستگاه موتورسیکلت در محور 
رودس��ر به کالچ��ای 2 جوان 
کش��ته ش��دند و در حادثه ای 
دیگ��ر برخورد یک دس��تگاه 
موتورس��یکلت با 2 دس��تگاه 
خودرو در مسیر خمام واقع در 
محور رشت - انزلی باعث مرگ 

راکب موتورسیکلت شد.
س��رهنگ مهیار رس��تگار 
افزود: همچنی��ن در 2 حادثه 
مش��ابه، برخ��ورد 2 دس��تگاه 
خودرو با عاب��ران پیاده مرگ 

عابران را در پی داشت.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
بیشترین علت وقوع تصادفات 
در این روز بی توجهی به جلو، 
تجاوز به چپ و رعایت نکردن 
ح��ق تقدم بوده اس��ت گفت: 
این  س��هم موتورس��واران در 
میان بیش از همه و قریب 63 
درصد کشته شدگان را تشکیل 

داده است.

حوادث رانندگی 
در گیالن8 کشته
 برجای گذاشت

اولین و دومین روز بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها که با افزایش 
2 میلی�ون س�فر آموزش�ی ب�ه 
سفرهای درون شهری همراه بود 
ب�ه افزایش 30 درص�دی ترافیک 
خیابان ه�ا و بزرگراه ه�ای ش�هر 

دامن زد.
مسئوالن ترافیک شهر از شهرداری 
گرفته تا پلیس معتقدند س��اعت کار 
ادارات و م��دارس از 7 و 30 دقیق��ه 
از یک س��و و همزمان ش��دن ساعت 
تعطیل��ی ادارات و بازار نیز از س��وی 
دیگر، به سنگین شدن ترافیک و ایجاد 
مش��کالت در ترددهای شهری دامن 
زده است زیرا اگر توزیع مناسبی بین 
سفرها وجود داشت، شاید شاهد چنین 

ترافیک سنگینی نبودیم.
س��رهنگ جمال بذرافشان اظهار 
داشت: ترافیک روز سه شنبه پایتخت 
همانن��د دیروز از س��اعت 6/30 صبح 
در بزرگراه ه��ا و ش��ریان های اصل��ی 
ش��هر آغاز شد و براساس بررسی های 
انج��ام ش��ده ترافی��ک روز دوم مهر 
نسبت به دیروز تغییری نداشته است. 
پیش بینی می کنیم تا نیمه مهر شاهد 
ترافیک نیمه س��نگین در سطح معابر 

شهر باشیم.
وی ادامه داد: تمام نیروهای راهور 
عالوه بر آماده باش قبل از آغاز سفرهای 
درون شهری در خیابان ها و بزرگراه ها 

مستقر می شوند.
جانشین رئیس پلیس راهور تهران 
در م��ورد افزایش ترافی��ک در برخی 
اتوبان ه��ا و معاب��ر اصل��ی همزمان با 
تش��دید طرح کنترل ورودی محدوده 
زوج و ف��رد، گفت: ب��ا توجه به اینکه 
حجم زی��ادی از ترددها در نیمه دوم 
س��ال انجام می ش��ود، ما شاهد تردد 
2/5 میلی��ون دانش آموز، فرهنگیان و 
دانشجویان در سطح شهر هستیم که 
به منظور جلوگیری از آلودگی هوا این 
طرح بار دیگر از ابتدای مهر آغاز شد. 
کنترل ماموران در ورودی ها باعث شده 

مسئوالن ترافیک شهری اعالم کردند

تعطیلی همزمان بازار و ادارات معضل ترافیک شهری

ترافی��ک در معابر اصلی به ویژه اتوبان 
امام علی)ع( افزایش یابد.

به گفت��ه وی، البته با اجرای این 
طرح ترافیک در هس��ته مرکزی شهر 
کاه��ش یافته و ترددها روان تر ش��ده 

است.
بذرافش��ان از رانندگان خواست با 
خودروهای غیرمجاز در این محدوده 
تردد نکنند و تنه��ا در روزهای مجاز 

وارد این محدوده شوند.
توزیع مناسب و منطقی زمان 

سفرها در سطح شهر
معاون حم��ل و نق��ل و ترافیک 
شهرداری تهران در رابطه با  رفع  این 
مشکل تاکید می کند: اگر چهار  گروه 
سفرها شامل سفرهای آموزشی، اداری، 
اصناف و نظامی ها هر یک به فاصله یک 
ساعت از هم آغاز شود تا توزیع مناسب 
و منطقی بین س��فرهای درون شهری 
انجام ش��ود، ترافیک مهر به کابوسی 
برای تهرانی ها تبدیل نخواهد ش��د و 
ترددها در س��طح شهر به شکل قابل 

قبول تری توزیع می شود.
این گفته را عضو پژوهشکده حمل 
و نقل دانش��گاه امی��ر کبیر که از قضا 
رئیس پلیس راهور سابق پایتخت نیز 
بوده اس��ت، تائید کرده و معتقد است 
ک��ه مقوله ترافیک پیش از این که به 
بودجه نیاز داشته باشد محتاج مدیریت 
صحیح اس��ت و این مدیریت صحیح 
یعن��ی فاصله معناداری بین س��اعات 
آغاز به کار سفرهای آموزشی، اداری، 

اصناف و نظامی تعیین ش��ده باشد تا 
تراکم و ترافیک در شهر را کاهش دهد.
س��رهنگ س��یدهادی هاشمی با 
اش��اره به افزوده ش��دن نزدیک به دو 
میلیون سفر آموزشی هر ساله در مهر 
ماه به مجموعه سفرهای درون شهری، 
می گوید: تجربه س��ال 88 نش��ان داد 
اگر حداقل یک س��اعت بین س��اعات 
فعالیت مراکز آموزشی، ادارات و اصناف 
فاصله وجود داشته باشد این موضوع 
تا 14 درصد از تراکم ترافیک در مهر 

خواهد کاست.
به گفته وی، در آن سال بر اساس 
مصوبه شورای عالی ترافیک قرار شد 
ساعت کار ادارات 7 و 30 دقیقه صبح، 
مراکز آموزشی 8 و 30 دقیقه و اصناف 
9 و 30 دقیقه آغاز و این طرح شش ماه 
به طور آزمایشی اجرا شود که همین 
فاصله یک ساعته سفرها از هم نتایج 
قاب��ل قبولی هم ب��ر ترافیک مهر آن 
س��ال داشت، اما به دالیلی )مانند این 
که والدین اعتراض کردند زودتر آغاز 
شدن ساعت کارش��ان باعث می شود 
فرزندش��ان تا زمان رفتن به مدرس��ه 
تنها در خانه بمان��د( اجرای آن ادامه 
پیدا نکرد. هاش��می تاکید کرد: با این 
وضع در شرایط فعلی تالقی سفرها با 
هم رشد 30 درصدی ترافیک شهر را به 
همراه دارد که البته پیش بینی می شود 
در ماه آبان با جا افتادن و نظم گرفتن 
تدریجی سفرهای درون شهری، اوضاع 
ترافیک نیز از حالت فعلی خارج شود.

نه فقط کارشناس��ان و مسئوالن 
ش��هرداری بلک��ه پلیس نی��ز معتقد 
است بهترین راهکار برای خارج شدن 
ترافیک مهر از شرایط بحرانی، توزیع 
زمان س��فرها با حداقل یک س��اعت 

فاصله زمانی از همدیگر است.
س��ردار حس��ین رحیمی، رئیس 
پلیس راه��ور پایتخت می گوید قطعا 
اگر توزیع مناس��بی بین ساعات آغاز 
سفرهای درون شهری تعیین شود، مهر 
ماه هر سال شاهد افزایش 30 درصدی 

ترافیک نخواهیم بود.
قانون باید اجرا شود

اس��تاندار ته��ران با بی��ان اینکه 
زمان ش��روع به کار ادارات، موسسات 
و م��دارس به عنوان قان��ون باید اجرا 
شود، گفت: همزمانی آغاز به کار این 
مراکز ممکن است عوارضی هم داشته 
باشد، اما استانداری مجری قانون است.
سیدحسین هاشمی، در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران درخصوص ساعات 
کاری ابالغ شده و کاستی های موجود 
در جامع��ه از قبی��ل وج��ود ترافیک 
صبحگاهی گفت: این قانون است، اگر 
دولت قانون گرا قانون را اجرا نکند چه 

کار کند؟!
باید توجه داشت که من مجری 

قانون هستم، قانون  گذار نیستم!.
وی افزود: م��ن زمانی قانون گذار 
بودم که در مجلس بودم؛ اما هم اکنون 

قانون وقتی ابالغ شد باید اجرا شود.
اس��تاندار تهران در پاسخ به این 
سوال که همزمانی آغاز ساعت کاری 
اداره ها با زمان ش��روع مدارس در این 
س��اعت از صبح ترافیک و مش��کالت 
عدی��ده ای برای مادران ش��اغل ایجاد 
کرده است، تاکید کرد: اما قانون باید 

اجرا شود.
دریافت برگ جریمه

 ظرف 72 ساعت
دیروز تش��کری هاش��می معاون 
ش��هردار از رصد معابر شهری تهران 
توس��ط 1000 دوربی��ن خب��ر داد و 

همچنین در س��خنانی که در س��تاد 
مه��ر ایراد ک��رده ب��ود از وجود 400 
تقاطع دارای سیس��تم اداره هوشمند 
نیز خبر داد که برخی از این تقاطع ها 
هم اکنون مجهز به دوربین های کنترل 

عبور از چراغ قرمز هستند.
آن طور که مسئولین خبر داده اند 
هم اکنون تمام��ی بزرگراه های تهران 
عالوه بر مجهز ش��دن به دوربین های 
پایش تصویری به دوربین های کنترل 
س��رعت و تثبت تخلف��ات نیز تجهیز 
ش��ده اند که همین موض��وع می تواند 
تاثیر به س��زایی در کاهش تخلفات و 
نهایتا آسیب های ناشی از تصادفات در 

سطح شهر تهران موثر باشد.
از امروز متخلفانی که در س��طح 
ش��هر تهران به هر قیمتی می  خواهند 
با قانون ب��ازی کرده و به نوعی دنبال 
یافتن راه فرار در برابر آن هس��تند در 
کمتر از 72 س��اعت برگ جریمه آنها 
به در منزلشان خواهد رسید و بر این 
اساس به این نکته دست می یابند که 
این بار بازی با دم شیر طعم تلخی دارد 
که این طعم تلخ ب��ا توقیف خودرو و 
دریاف��ت نمرات منفی رن��گ و رویی 

جدید به خود می گیرد.
ناگفته پیدا است برخی از رانندگان 
با ح��رکات مخاطره آمیز خود نه تنها 
خود را در معرض خطر قرار می دهند 
بلکه ج��ان دیگر ش��هروندان را مورد 
تهدید قرار داده و با این روش آرامش 
روانی را در سطح معابر و بزرگراه های 
شهری از بین می برند.به نظر می رسد 
این روزها با توجه به اجرای طرح های 
ویژه پلیس��ی و کنترل ه��ای صورت 
گرفته در سطح شهر تهران کمتر کسی 
بتواند دل به انجام تخلف و الیی کشی 
و... ببندد اما با این وجود تعدادی نیز 
وجود دارند که قانون را مستمس��ک 
هیجان های لحظه ای و یا کورس بازی 
با ثانیه ها قرار می دهند که بالشک این 
دسته از افراد باید منتظر اجرای قانون 

و حتی محرومیت از رانندگی باشند.

جانش�ین فرمان�ده نیروی 
انتظام�ی گف�ت: مواضع اخیر 
درب�اره موضوع  رئیس جمهور 
امیدوارکننده  عفاف و حجاب 

بود.
سرتیپ احمدرضا رادان دیروز 
در گفت وگ��و با خبرن��گار فارس 
در یاس��وج در پاسخ به این سوال 
ک��ه مواضع دولتم��ردان جدید به 
خص��وص ش��خص رئیس جمهور 
در زمین��ه طرح امنی��ت اخالقی 
و اجتماع��ی و حج��اب و عفاف را 
چگونه ارزیابی می کنید، اظهار کرد: 
چیزی که در فرمایش رئیس جمهور 
محترم دیدیم موضعی بود که ما را 

امیدوار کرد.
این فرمانده ارش��د انتظامی با 
بیان اینک��ه دولت با این مواضعی 
که اتخ��اذ کرده حتم��ا مصوباتی 
را ب��رای تس��هیل در کارها فراهم 
می کند، تصریح کرد: این موضوع 
موجب می ش��ود که دستگاه ها در 
ام��ر حجاب و عفاف بهتر و روان تر 

عمل کنند.
نی��روی  فرمان��ده  جانش��ین 

انتظامی ادامه داد: توصیه بس��یار 
خوبی ک��ه حکم فرهنگ س��ازی 
داشت از س��وی رئیس جمهور به 
مردم بود آنجا که خواس��تار توجه 
بخش اندکی از جامعه به ارزش ها 
ش��دند تا نگرانی هایی را که قاطبه 
مردم و متدینی��ن دارند با اصالح 

رفتار خود برطرف کنند.
رادان خاطرنش��ان ک��رد: آن 
چیزی که از سخنان رئیس جمهور 
محترم برداشت ش��د این بود که 
افق های بهتری در زمینه حجاب و 
عفاف در جامعه و در آینده مشاهده 

خواهیم کرد.
جانش��ین فرمانده انتظامی در 

ادامه و در پاس��خ به س��وال دیگر 
خبرنگار فارس در خصوص نظر وی 
و مجموعه نیروی انتظامی نسبت 
به آزادسازی استفاده از فیس بوک 
اظهار ک��رد: نبای��د موضوعات را 
سیاس��ی کرد و من هم دوس��ت 
ندارم وارد موضوعات سیاسی شوم.
رادان در همین خصوص افزود: 
ای��ن گونه امکان��ات و صفحات در 
فضای مجازی هم تهدید است و هم 
فرصت و البته نیاز به دستورالعمل 
و راهکارهایی دارد که هنوز تعریف 

نشده است.
وی گفت: در استفاده از فیس 
بوک ابتدا باید شفاف سازی شود و 

این شفاف سازی هم باید برای همه 
باشد و قطعا اگر چنین کاری انجام 
ندهیم حوادثی رخ خواهد داد که 
جب��ران هزینه های آن امکان پذیر 

نیست.
جانشین فرمانده انتظامی کشور 
گفت: در س��ال ج��اری 240 تن 
میزان کشفیات مواد مخدر توسط 
نیروی انتظامی بوده که نسبت به 
سال گذشته موفقیت خوبی حاصل 

شده است.
رادان علت افزایش کش��فیات 
را عنوان کرد و گفت: خوشبختانه 
در  مرزه��ا  انس��داد  عملی��ات 
قسمت هایی که انجام شده جواب 
داده اس��ت و نتیجت��ا قاچاقچیان 
را مجبور به کانالیزه ش��دن کرده 
و عده ای هم اکنون مس��یر دریا را 
انتخاب کرده اند که نشان می دهد 
اقدامات ما در بخش خشکی خوب 

جواب داده است.
وی خواستار کمک در انسداد 
کام��ل مرزه��ا ش��د و مش��کالت 
اعتب��اری را مانع از اقدامات کامل 

برای کنترل مرزها اعالم کرد.

سرتیپ  احمدرضا رادان:

موضع رئیس جمهوری درباره حجاب امیدوارکننده بود
در کرمان

4 عضو باند وحشت 
به دار مجازات 
آویخته شدند

4 عضو اصلی باند وحشت با 
دارا بودن جرائمی مانند زنای به 
عنف و س�رقت به دار مجازات 

آویخته شدند.
مع��اون دادس��تان کرمان در 
گفت وگو ب��ا خبرنگار ف��ارس در 
این زمینه اظهار داش��ت: 4 عضو 
اصلی باند وحش��ت ب��ا دارا بودن 
جرائمی مانند زنای به عنف، ارتباط 
نامش��روع، آدم ربای��ی، زورگیری، 
باج گیری، سرقت و قدرت نمایی با 
سالح سرد در زندان مرکزی کرمان 

به دار مجازات آویخته شدند.
علی سیدی اذعان داشت: باند 
وحشت یک گروه 7 نفری بوده که 
4 نفر از اعضای این باند به نام های 
فرزاد-ت، مسعود- خ، میثم-ص و 
علی-م به حکم اعدام محکوم شدند 
که حکم آنها به مرحله اجرا درآمد.

مع��اون دادس��تان عمومی و 
اف��زود: فرهاد-ت،  انقالب کرمان 
مهرداد-پ و محمدرضا- م 3 عضو 
دیگر باند وحش��ت هم به شالق، 
تبعید و بیش از 25 س��ال حبس 

محکوم شدند.
س��یدی ابراز داش��ت: اعضای 
باند وحش��ت تع��دادی زن را که 
از قب��ل دوس��تی های خیابانی با 
آنها داش��ته اند با زور و اجبار سوار 
خودرو کرده و به خارج از ش��هر و 
یا خانه هایی منتق��ل کرده و آنها 
را پس از اذی��ت و آزار و تجاوز به 
عن��ف و همچنین س��رقت اموال 
در خیابان های ش��هر کرمان رها 

می کردند.

کشف 372 بشکه 
فرآورده های 

پتروشیمی قاچاق 
در مرز مهران

فرمان�ده هن�گ مرزبان�ی 
مهران از کشف و توقیف 372 
پتروش�یمی  فرآورده  بش�که 
قاچاق در مرز مهران خبر داد.

در  دی��روز  غ��الم صحرای��ی 
گفت وگو ب��ا خبرنگار ف��ارس در 
ایالم اظهار داش��ت: با هوش��یاری 
مرزبانان جمهوری اس��المی 372 
قاچاق  پتروشیمی  فرآورده  بشکه 

در مرز مهران کشف شد.
فرمانده هنگ مرزبانی مهران 
گفت: این تعداد بشکه حاوی مواد 
اولیه سازنده چسب )رزیتان( بوده 
که توسط مرزبانان هوشیار در مرز 

مهران شناسایی و کشف شد.
وی ادامه داد: ماموران پس��ت 
کنترلی بهرام آباد مهران مس��تقر 
در خروجی مرز بین المللی مهران 
با بازرس��ی دو کامیون عراقی که 
بارنامه آنها مربوط به میوه و تره بار 
بود، بش��که های مزبور را کشف و 

ضبط کردند.
صحرای��ی در پای��ان گف��ت: 
متهمان همراه با کاالهای مکشوفه 

تحویل مقامات قضایی شدند.

آزادی یک زندانی 
پس از 21 سال

رئیس دادگستری میناب از 
آزادی فرد متهم به قتل پس از 

21 سال حبس خبر داد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا از منطقه 
خلیج ف��ارس، منوچهر خیرخواه در 
تش��ریح این خبر گف��ت: در آذرماه 
س��ال 71 یک فقره قتل در یکی از 
محالت میناب اتفاق افتاد که پس از 
سیر مراحل قانونی متهم این پرونده 
راهی زندان شد. وی افزود: مقتول که 
در آن زمان به عنوان س��رباز وظیفه 
در سپاه ناحیه میناب مشغول خدمت 
ب��وده در حین انجام وظیفه به قتل 
رس��ید. رئیس دادگس��تری میناب 
گفت: قاتل پس از تحمل 21 س��ال 
حبس و گرفتن رضایت از ش��اکیان 
پرونده اولیای دم به مناس��بت عید 
فطر م��ورد عفو رهبر معظم انقالب 

قرار گرفت و از زندان آزاد شد.

دستگیری شکارچی 
متخلف پلنگ 

در رودبار
یک ق�الده پلن�گ در رودبار 
آماج تیر ش�کارچی متخلف قرار 

گرفت و جان سپرد.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری فارس از 
رشت به نقل از روابط عمومی محیط 
زیس��ت گیالن، یک ق��الده پلنگ در 
منطق��ه ییالق��ی آسمانس��ر از توابع 
جیرنده رودبار شکار شد و ماموران به 
محض وصول گزارش در منطقه حاضر 
شدند و پس از بازرسی، پوست پلنگ 
را در انب��ار منزل ش��کارچی متخلف 
کشف کردند که فرد مذکور با مشاهده 
حض��ور ماموران محیط زیس��ت پا به 
فرار گذاشت.شکارچی متخلف پس از 
تعقیب و گریز توسط ماموران انتظامی 

منطقه عمارلو دستگیر شد.

رئیس سازمان وظیفه عمومی 
بیش�ترین  در خص�وص  ناج�ا 
تخصص های الزم س�ربازان در 
نیروهای مسلح گفت: رشته های 
فنی، علوم انس�انی و پزش�کی 
بیشترین استفاده را در نیروهای 

مسلح دارند.
به گ��زارش خبرن��گار انتظامی 
فارس، سردار حمیدرضا صدرالسادات 
در اولین کنگره شعر سرباز، در جمع 
خبرن��گاران در خص��وص تعویض 
کارت ه��ای قدیمی به جدید گفت: 
هوش��مند کردن کارت ها شامل دو 
بخش کارت ه��ای معافیت و پایان 

خدمت بود.
تعوی��ض  مهل��ت  اف��زود:  وی 
کارت های معافیت به اتمام رسیده 
ام��ا کس��انی که تاکن��ون موفق به 
نش��ده اند  کارت های خود  تعویض 
می توانند در این زمینه اقدام کنند، 
این افراد با ارائه کارت های قدیمی 
نمی توانن��د از هیچگون��ه خدماتی 

استفاده کنند.
رئیس س��ازمان وظیفه عمومی 
ناجا همچنین در خصوص تعویض  
کارت ه��ای پای��ان خدم��ت اظهار 
داشت: افرادی که از سال 70 به بعد 
کارت پایان خدمت دریافت کرده اند، 
تا پایان مهرم��اه مهلت دارند برای 
تعویض کارت های خود اقدام کنند.
وی افزود: مهلت سقف تعویض 
کارت معافیت به اتمام رسیده است 
اما کسانی که هنوز تعویض نکرده اند 
می توانند با مراجعه به مراکز مربوطه 

این کار را انجام دهند البته تا قبل از 
نداشتن کارت جدید از هیچ خدماتی 

بهره مند نمی شوند.
رئیس س��ازمان وظیفه عمومی 
کش��ور خاطرنش��ان کرد: در س��ه 
ماهه اول سال، هفت باند که اقدام 
به جعل کارت ه��ای پایان خدمت 
س��ربازی می کرده اند شناس��ایی و 

بازداشت شده اند.
وی در خصوص معافیت کسانی 
که با سربازی رفتن خانواده هایشان 
دچار تنگنا می ش��وند تصریح کرد: 
قانونی وج��ود دارد برای کس��انی 
ک��ه به خدمت س��ربازی می روند و 
خانواده های آنان برای تامین معاش 
دچار مشکل می شوند باید بسته به 

نیاز بازنگری شود.
کمالی در ادامه ب��ا بیان اینکه 
25 درصد مشموالن به موقع برای 
س��ربازی مراجع��ه نمی کنند و در 
س��ال های بعد با غیبت به خدمت 
وظیفه اعزام می شوند، تاکید کرد: 7 
تا 8 درصد مشموالن نیز برای انجام 
خدمت وظیفه مراجعه نمی کنند. بر 
اس��اس قانون متولدان پس از سال 
55 س��رباز محسوب شده و باید به 
خدمت اعزام شوند. میزان غیبت این 

افراد زیاد است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری 
که در مورد حذف امریه های سربازی 
پرس��یده بود، گفت: 70 هزار سرباز 
ساالنه به 136 دستگاه و وزارتخانه 
اختصاص داده می ش��ود که از آنها 
برای حفاظ��ت فیزیکی یا اقدامات 

تخصصی استفاده می شود.
در حال حاضر با توجه به کاهش 
میزان موالید و گرایش مش��موالن 
ب��ه ادامه تحصیل، قص��د داریم در 
خصوص میزب��ان امریه ها بازنگری 
کنیم. اگر حضور سربازان در برخی 
دستگاه ها اثرگذاری خوبی نداشته 
باشد اختصاص سرباز به عنوان امریه 
به آن دستگاه را متوقف می کنیم. در 
حال حاضر 40 دستگاه در این باره 

بررسی شده اند.
کمالی افزود: البته امریه هیات 
علمی، سرباز معلم و جهاد سازندگی 

حذف نمی شود.
جانش��ین اداره منابع انس��انی 
س��تاد کل نیروهای مس��لح با بیان 
اینک��ه معافی��ت دو برادری و س��ه 
برادری متوقف ش��ده است، اظهار 
داشت: البته قانون اجازه داده است 
هر گاه با مش��مولین م��ازاد روبرو 
ش��دیم این قانون به اج��را درآید. 
طی س��ال های گذش��ته 440 هزار 
مش��مول از معافی��ت س��ه برادری 
استفاده کرده اند اما امروز با کاهش 
موالید و افزایش حضور مشموالن در 
دانشگاه ها و ادامه تحصیل این قانون 

اجرا نمی شود.
وی با رد ش��ایعه سربازی زنان 
تصری��ح کرد: هی��چ برنامه ای برای 
س��ربازی زن��ان نداری��م و توصیه 
می کنی��م برخی افراد ک��ه در این 
مورد مس��ئولیت ندارند در مسائل 

امنیتی و نظامی اظهارنظر نکنند.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد 

کل نیروهای مسلح از افزایش حقوق 
س��ربازان متاهل خب��ر داد و افزود: 
قانونگ��ذار 40 تا 90 درصد افزایش 
حقوق را برای س��ربازان به ش��رط 
تامین بودجه درنظر گرفته اس��ت. 
امس��ال 81 هزار توم��ان به حقوق 
سربازان متاهل اضافه کردیم و حق 
فرزند نیز به آنها پرداخت می شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری 
مبن��ی بر به کارگیری س��ربازان بر 
اساس تخصص آنان، گفت: توصیه 
مقام معظم رهبری و تدبیر س��تاد 
کل نیروهای مسلح بر به کارگیری 
سربازان بر اساس مهارت و تخصص 
آنان است، البته تخصیص سربازان 
بر اس��اس مهارت ها در دست ستاد 
کل نیروهای مس��لح است که آنان 
را تقس��یم می کنند، تخصص همه 
س��ربازان در این سازمان مورد نیاز 

نیست.
خص��وص  در  صدرالس��ادات 
بیشترین تخصص های الزم سربازان، 
اظهار داشت: رشته های فنی، علوم 
انسانی و پزشکی بیشترین استفاده 
دارن��د،  مس��لح  نیروه��ای  در  را 
خوشبختانه با بازبینی و برنامه هایی 
که در این س��ازمان انجام شده در 
آین��ده در این خص��وص وضعیت 

بهتری را شاهد خواهیم بود.
پایان یادآور  صدرالس��ادات در 
شد: به دلیل کاهش موالید و ادامه 
تحصیل مش��موالن، هم اکنون در 
کشور شاهد کاهش میزان اعزام به 

خدمت هستیم.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا:

سربازان بر اساس تخصص به کار گرفته می شوند

دارو باید ارزان ترین 
ارز را بگیرد

پزش�کان  جامع�ه  رئی�س 
متخص�ص داخل�ی ای�ران، اقدام 
راس�تای  در  بهداش�ت  وزارت 
بازگش�ت قیم�ت داروهای خاص 
به نرخ س�ال 91 را تنها مش�مول 
10 درصد داروها دانس�ت و گفت: 
اقش�ار ضعیف جامعه برای تهیه 
90 درص�د داروه�ای عمومی هم 

تحت فشار هستند.
دکتر ایرج خس��رونیا در گفتگو با 
مهر اظهار داشت: اقدام وزارت بهداشت 
در بازگش��ت قیمت داروهای بیماران 
خ��اص و صعب العالج تنها مش��مول 
10 درصد داروهای مصرفی در کشور 
می ش��ود. در حالی که اقش��ار ضعیف 
جامع��ه برای تهیه هم��ان 90 درصد 
داروهای عمومی نیز مشکل مالی دارند. 
.عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران 
بزرگ، خواستار اختصاص ارزانترین ارز 
برای واردات دارو شد و گفت: دارو باید 
مثل مایحتاج اولیه مردم، مشمول ارز 
مرجع شود.خسرونیا تأکید کرد: برنامه 
وزارت بهداش��ت و سازمان غذا و دارو 
برای بازگشت قیمت داروهای خاص، 
ب��ه تنهایی نمی تواند مش��کالت بازار 

دارویی را حل کند.

سرویس  دهی رایگان شرکت واحد
به مقصد بهشت زهرا)س(

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با انتشار اطالعیه ای از 
سرویس دهی رایگان به شهروندان در پنج میدان اصلی 

تهران به مقصد بهشت زهرا)س( خبر داد.
در این اطالعیه با اش��اره به برگزاری مراس��م هفته دفاع 
مقدس، مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار مطهر شهدا آمده 
است: اتوبوس های این شرکت از ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 
92/7/4 از پنج میدان خراسان، مترو شهرری، میدان انقالب، 
میدان محمدی��ه و میدان امام خمینی)ره( به صورت رایگان 
آماده سرویس دهی به زائرین و شهروندان به بهشت زهرا)س( 

می باشد.
بنابراین گزارش اتوبوس های مورد نظر پس از پایان مراس��م 
نسبت به انتقال همشهریان به مبادی اولیه اقدام خواهند کرد.

همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار می شود

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و سالگرد شکست 
حصر آبادان، همایش پیاده روی خانوادگی صبح جمعه پنجم مهر 
با حضور مدیران ش��هری، خانواده های معزز ش��هدا، شورایاران، 
بسیجیان، ورزشکاران و آحاد مردم در منطقه 10 برگزار خواهد 

شد.
فرامرز عظیمی ش��هردار منطقه 10 با اعالم این خبر گفت: 
همایش پیاده روی به منظور گرامیداش��ت سالروز شکست حصر 
آبادان، بزرگداش��ت هفته دفاع مقدس و یک هزار شهید منطقه 
به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ورزش همگانی و ایجاد نشاط 

روحی و سالمت جسمانی میان مردم، برگزار می شود.
وی افزود: این برنامه عالوه بر نهادینه ش��دن ورزش همگانی 
موجب زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت 

خصوصا در بین نسل جوان خواهد شد.

ژانگ رونگسیانگ، در سال 2010 دچار 
تصادف شدید شد؛ تصادفی که فلج شدن 

و به کما رفتن او را رقم زد. 
وقتی مردم این زن جوان را به بیمارس��تان 
رساندند پزشکان متوجه شدند که او باردار است. 

پرستار
 دو ساله 

مادر!

آزمایش ها نشان داد بچه آسیبی ندیده است.
»ژانو دجین«، همس��ر این زن 5 ماه از او در خانه مراقبت کرد تا 
پزشکان توانستند با عمل سزارین پسر این خانواده را در سال 2011 

به دنیا آورند؛ پسری که نامش »کین بائو« گذاشته شد.
این پس��ر همیشه در کنار مادرش بود که همچنان در کما به سر 
می برد و پزشکان از بهبودش قطع امید کرده بودند. اما یک روز در ماه 
می امسال صدای »کین بائو« و طنین حرفهایش مادر را از کما بیرون 

آورد و »ژانگ« یک بار دیگر چشم هایش را باز کرد.
پزشکان می گویند تنها صدای فرزندش بوده که باعث شده مادر به 

زندگی بازگردد و بخواهد دنیا را بار دیگر برای او ببیند.
»ژان��گ« با وجود بی��رون آمدن از کما فلج اس��ت و نمی تواند از 
جایش تکان بخورد. اما پس��ر 2 ساله اش آنقدر بزرگ هست که برای 

مادرش، مادری کند.
»کین بائو« می داند که مادرش با ناتوانی از جویدن غذا دیگر عالقه ای 

به غذاهای بیمارستانی و مایعات ندارد.
ب��ه همین خاط��ر او هر روز غذاها را می ج��ود و به دهان مادرش 

می گذارد تا او را خوشحال کند.
کین بائو با 2 س��ال س��ن حاال کارش هر روز مراقبت از مادرش و 
خنداندن اوس��ت تا امی��د را در او زنده نگ��ه دارد. او می داند مادرش 
دوباره به او بازگشته است از این رو مادری را برایش تمام کرده است.

یک مرد هندی به بهانه باال بودن هزینه 
طالق، همسرش را در خواب خفه کرد.

ب��ه گزارش گلف نیوز، ای��ن مرد هندی که 
با همس��رش س��اکن دوبی بوده پس از آن که 
متوجه ش��د هزینه طالق همسرش باالست و 

میانبری 
برای 
طالق

باید مبلغی را ماهانه به او پرداخت کند، تصمیم گرفت همس��رش 
را به قتل برساند.

بنا بر اعالم پلیس دوبی، این مرد 23 س��اله با همکاری دوست 
پاکس��تانی اش همسرش را به قتل رساند و جسد او را داخل سطل 

زباله رها کرد.
متهم پس از دستگیری به پلیس دوبی گفت: وقتی متوجه شدم 
طبق قوانین الزم است پس از طالق همسرم مبلغی را به عنوان نفقه 

هر ماه به وی بپردازم، تصمیم به کشتن وی گرفتم.
پلیس دوبی در حال بررسی جزئیات و جمع آوری شواهد است.

»دده« نام مردی اندونزیایی است که 
به دلیل ابتال به سندرومی خاص و شیوع 
ویروس این بیماری در دست و پاهایش 

چوب رشد می کند. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران  این مرد 

مرد 
چوبی!

ک��ه چند س��ال اس��ت 
در بدن��ش چوب رش��د 
می کند، سرانجام توسط 
مقامات دولتی کشورش 
مورد حمایت قرار گرفت 
انج��ام جراحی های  با  و 
مداوم تالش می ش��ود تا 
وضعیت دستان و پاهای 

او بهبود یابد.
وی��روس این بیماری 
نادر ب��ه ط��ور اتفاقی از 
طریق آب دریاچه آلوده 

وارد بدن »دده« ش��د و به خاطر رش��د چوب در بدنش به مرد 
چوبی شهرت یافت.

ش�مار کشته ش�دگان  زمین لرزه شدید 
در جنوب غ�رب پاکس�تان در حال حاضر 
به 39 تن رس�یده و عده زیادی از مردم نیز 

وحشت زده به خیابان ها ریخته اند.
ب��ه گ��زارش واحد مرک��زی خبر ب��ه نقل از 

39 کشته 
آخرین آمار 
تلفات زلزله 

پاکستان

خبرگ��زاری رویترز، مرک��ز مطالعات زمین شناس��ی آمریکا از وقوع 
زمین لرزه ای به بزرگی هفت و هش��ت دهم در مقیاس امواج درونی 
زمین )ریشتر( در 145 مایلی جنوب شرق منطقه دالبندین در ایالت 

بلوچستان پاکستان خبر داد.
به گزارش ایس��نا به نقل از س��ی بی اس نیوز، مقامات محلی این 
کشور اظهار داشتند که بسیاری از این قربانیان زن و کودک بوده اند. 
همچنین شمار قابل توجهی از خانه های روستایی در منطقه »آواران« 

تخریب شده اند. 
مقامات پاکس��تانی از اع��زام گروه های ام��داد و نجات به منطقه 

زلزله زده خبر دادند. 
طبق گزارش یک روزنامه پاکستانِی انگلیسی زبان در پی وقوع این 
حادثه طبیعی، سقف های دو مدرسه در منطقه »آواران« فرو ریخته اند 

و شماری از مجروحان نیز به بیمارستان منتقل شده اند. 
این زمین لرزه قدرتمند در بلوچس��تان و حدود 69 کیلومتری از 
ش��مال و شمال ش��رق منطقه »آواران« رخ داده و لرزش های آن در 
سراس��ر این منطقه تا ش��هر دهلی، پایتخت هند احساس شد و ساختمان های 

این شهر را به لرزه در آورد.
 کانون این زمین لرزه در عمق 15 کیلومتری بوده است.

ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر به نق��ل از خبرگزاری رویترز، این 
زلزله در اغلب شهرهای پاکستان ازجمله کراچی، حیدرآباد، الرکانه ، 

تربت ، سبی، گوادر، کویته و خضدار احساس شد .
مرکز زمین لرزه 120 کیلومتری جنوب شرق خضدار بوده است .

با توجه به شدت زمین لرزه احتمال افزایش تلفات وجود دارد.
همچنین برخی از شهرهای جنوبی استان سیستان و بلوچستان 

ایران لرزید.
مدیرکل مدیریت بحران استان گفت : ساعت 14:59 امروز زلزله ای 

شهرهای نیکشهر ، سراوان، کنارک و قصرقند را تکان داد.
اربابی افزود: کانون این زلزله در کشور پاکستان و در فاصله 285 

کیلومتری با مرز ایران بوده است.
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