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زمین لرزه در گیالنغرب
گیالنغرب - ایرنا: زمین لرزه ای به بزرگی 4/2 درجه ریشتر شامگاه 

پنجشنبه شهر گیالنغرب واقع در غرب استان کرمانشاه را لرزاند.
به گزارش موسسه لرزه نگاری ژئوفیزیک وابسته به دانشگاه تهران، 
این زمین لرزه در س��اعت 20 و 31 دقیقه و 57 ثانیه )پنجش��نبه( به 

وقوع پیوست و برخی از اهالی شهر آن را احساس کردند.
گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

کاروان قاچاق سوخت
شیراز - فارس: فرمانده انتظامی الرستان گفت: در پی کسب اخباری 
مبنی بر تردد کاروانی از قاچاقچیان سوخت از جاده الر - بندرعباس، 

موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.
سرهنگ حسین خلیفه افزود: بالفاصله ماموران به محل مورد نظر 

اعزام شده و 6 کامیون تانکردار را شناسایی و متوقف کردند.
فرمانده انتظامی الرستان تصریح کرد: پس از بازرسی از کامیون ها 
180 هزار لیتر س��وخت قاچاق گازوئیل کش��ف و راننده آنها دستگیر 

شد. تحقیقات پلیس در این مورد ادامه دارد.
گازوئیل قاچاق در شیراز

شیراز - فارس: رئیس کالنتری قدمگاه شیراز اظهار داشت: ماموران 
کالنتری مطلع شدند یک تانکر اقدام به حمل گازوئیل قاچاق می کند و 

هم اکنون در یکی از بولوارهای شهر در حال حرکت است.
سروان اس��ماعیل دهقان پور افزود: بالفاصله ماموران برای صحت 
و س��قم موضوع به آدرس اعالمی عزیمت کرده و این خودرو را رؤیت 

کردند.
وی ادام��ه داد: پ��س از متوقف کردن خودرو و در بازرس��ی از آن 
30 هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و راننده این خودرو دستگیر شد. 

تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
مرگ بر اثر برق گرفتگی

دشتستان - فارس: رئیس اورژانس و فوریت های پزشکی شهرستان 
دشتس��تان از مرگ جوان 23 س��اله  بر اثر برق گرفتگی در بوش��کان 

دشتستان خبر داد.
محمدعلی دهقان افزود: این جوان که برای وصل جریان برق منزل 
خود به باالی تیر برق رفته بود،  در اثر برق گرفتگی به پایین پرت شد 

و در مسیر انتقال به بیمارستان درگذشت.
ماکسیما آهن پاره شد

بجن��ورد - فارس: س��رعت باالی خ��ودروی ماکس��یما در محور 
»جاجرم« به »سنخواست« در غرب خراسان شمالی موجب شد تا این 
خودرو واژگون ش��ود، اما 2 سرنش��ین خودرو از این حادثه جان سالم 

به در بردند.این س��انحه رانندگی عصر دیروز روی داد که زن و ش��وهر 
به مدد کیسه هوا صدمه جدی ندیدند و با حضور نیروهای اورژانس به 

صورت سرپایی مداوا شدند.
ریزش ساختمان

اهواز - فارس: ساعت 15 دیروز در خیابان وهابی، نبش خیابان نهم 
کیانپارس بر اثر گودبرداری غیراصولی یک ساختمان، 5 باب مغازه دچار 

سستی پی شد و فرو ریخت.
مغازه  ه��ای مجاور از صبح دیروز به دلیل جلوگیری از حادثه تخلیه 

شده بودند و به همین د لیل این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.
مقابله با سوداگران مرگ

عنبرآباد - س��رویس شهرس��تان ها: در راس��تای مب��ارزه بی امان با 
سوداگران مرگ و با پیگیری های اطالعاتی و فنی پلیس این شهرستان 
و با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان یک باند حمل و 

توزیع مواد مخدر شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه منهدم شد.
در این عملیات مقدار 500 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف 

شد و 2 نفر قاچاقچی دستگیر شدند.
مرگ در چاه 120 متری

ش��رق استان تهران - فارس: مردی که برای برطرف کردن مشکل 
لوله کشی منزل مسکونی خود، درون چاه آب منزلش رفته بود، با وجود 
عملیات 4 س��اعته نیروهای هالل  احمر شهرستان دماوند  درون چاه به 

دلیل خفگی جان خود را از دست داد.
مواد مخدر در آمبوالنس

همدان - ایرنا: فرمانده انتظامی استان همدان گفت: ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر همدان در بازرسی از یک دستگاه آمبوالنس 254 

کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کردند.
سرهنگ حاجی محمد مهدیان  نسب افزود: یک دستگاه آمبوالنس 
حامل مواد مخدر که از استان  های جنوب شرق کشور به سمت همدان 
در حال حرکت بود صبح روز پنج ش��نبه در ورودی شهر همدان توسط 

پلیس مبارزه با مواد مخدر متوقف شد.
وی اضافه کرد: عوامل حاضر در این خودرو اقدام به جاس��ازی مواد 
مخدر در قسمت زیر، کنار و تخت حمل مصدوم آمبوالنس کرده بودند 

که با هوشیاری پلیس این مواد کشف شد.
برخورد با قاچاق سیگار

جهرم - فارس: فرمانده انتظامی جهرم استان فارس از کشف 417 
هزار و 600 نخ سیگار قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: ماموران 
پلیس راه جهرم - شیراز هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک خودرو 

سواری پژو مظنون شده و آن را متوقف کردند.
سرهنگ یوسف ملک زاده افزود: در بازرسی از این خودرو 417 هزار 
و 600 نخ انواع سیگار خارجی قاچاق کشف و راننده خودرو دستگیر و 

برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.

وزیر کشور گفت: فرمانده 
معظم کل قوا حکم جانشینی 
خودشان در نیروی انتظامی 
را به بن�ده دادند که به نحو 
احس�ن منویات ایش�ان را 

پیگیری می کنیم.
خبرگ��زاری  گ��زارش  ب��ه 
ف��ارس از رش��ت، عبدالرض��ا 
رحمانی فضل��ی پی��ش از ظهر 
پنجش��نبه در مراس��م معارفه 
محمدعلی نجفی استاندار جدید 
گی��الن در جم��ع خبرنگاران 
افزود: تغییر استانداران فرآیندی 
دارد که به مرور طی می ش��ود. 

وی با اشاره به تغییر 16 استاندار 
تاکنون بر تغییر سایر استانداران 
تاکید کرد و گفت: اس��تانداران 
باید قانون گرا باشند. وی تقویت 
احزاب و گروه های سیاس��ی را 
از اه��داف مهم وزارت کش��ور 

دانست. 
رحمانی فضل��ی در جلس��ه 
ش��ورای اداری گیالن با اشاره 
ب��ه این که قطع یارانه ها را آغاز 
کرده ایم اظهار کرد: قطع یارانه 
ها در گروه های باالی درآمدی 
بستگی به مصوبه مجلس دارد 
و در ای��ن راس��تا یک ی��ا دو و 

یا س��ه دهک مطرح اس��ت که 
احتماالً برای بودجه س��ال 93 

اجرا می شود.
وی با بیان اینکه ساالنه 40 
ه��زار میلیارد توم��ان یارانه در 
کشور پرداخت می کنیم افزود: 
اگر یارانه را بتوانیم با سود 30 
درصد ب��ه مردم دهیم می توان 
آن را تبدیل به س��رمایه گذاری 

کرد.
رحمانی فضلی، وجود برخی 
ناهنجاری ه��ا مانند مواد مخدر 
را از مش��کالت حوزه اجتماعی 
و فرهنگ��ی نامی��د و تصری��ح 

کرد: این امر در شأن جمهوری 
اسالمی نیس��ت اما  با افزایش 
معت��اد و م��واد مخ��در مواجه 
هس��تیم و باید این معضل را با 

کمک مردم برطرف کنیم.
وی ناهنجاری طالق،  عفاف 
و حج��اب را از دیگر موضوعات 
ح��وزه اجتماع��ی دانس��ت و 
خاطرنشان کرد: ناهنجاری های 
طالق، عفاف و حجاب با دستور 
بخش��نامه برطرف نمی شود و 
قان��ون حج��اب و عف��اف 23 
دس��تگاه را مکلف کرده و باید 

مردم ضامن قانون باشند.

وزیر کشور جانشین فرمانده کل قوا
در نیروی انتظامی شد

همکاری ناجا 
و قوه قضائیه برای 

استانداردسازی 
بازداشتگاه ها

فرمان�ده نی�روی انتظامی 
از تش�کیل کارگروه مشترک 
میان ناجا و ق�وه قضائیه خبر 
داد و گفت: این کارگروه وظیفه 
تدوی�ن برنام�ه 2 س�اله برای 
استاندارد شدن بازداشتگاه ها 

را برعهده خواهد داشت.
سردار اسماعیل احمدی مقدم، 
فرمانده نیروی انتظامی در گفت وگو 
با فارس در مورد جلس��ه چند روز 
گذشته خود با رئیس دستگاه قضا 
گفت: من به دعوت مسئوالن قوه 
قضائیه در جلس��ه مسئوالن عالی 

قضایی شرکت کردم.
وی ادامه داد: این جلسه برای 
رسیدگی به وضعیت بازداشتگاه ها 
ترتیب داده شده بود و در آن آمارها 
و گزارش هایی از میزان وضعیت و 
کیفیت بازداش��تگاه های ناجا ارائه 

کردیم.
فرمانده نیروی انتظامی افزود: 
همچنین گزارش هیئت هایی که 
از سوی دستگاه قضا برای بازدید 
به بازداش��تگاه ها رفته بودند، ارائه 
ش��د که حاکی از بهبود وضعیت 
بازداشتگاه های نیروی انتظامی بود.

وی تاکید کرد: درست است که 
گزارش ها حکایت از بهبود وضعیت 
بازداشتگاه ها دارد اما به نظر می آید 
که اقدامات تکمیلی در مورد آنها 

باید انجام شود.
احمدی مقدم یادآور ش��د: در 
نهایت مقرر شد گروهی مشترک 
از دادستانی کل کشور، جانشینی 
فرمان��ده نیروی انتظامی و س��ایر 
نمایندگان دس��تگاه های مربوطه 
ب��رای رس��یدگی ب��ه وضعی��ت 
بازداش��تگاه ها و تدوی��ن برنامه 2 
ساله برای رسیدن به استانداردها 

تشکیل شود.

معافیت پزشکی 
برای مشموالن 

پزشک
سرهنگ حجت اهلل واعظی نژاد 
با بی�ان اینکه نحوه بهره مندی از 
معافیت ه�ا تنها برای مش�موالن 
پزش�ک آن هم در مواردی جزئی 
متفاوت است، گفت: به طور کلی 
تمام�ی مش�موالن با ه�ر مدرک 
تحصیلی از بی س�واد ت�ا دکتری 
می توانن�د از معافیت های مربوط 
ب�ه م�وارد خ�اص و معافیت های 

ایثارگران استفاده کنند.
وی اف��زود: درباره مش��موالن 
گروه پزشکی معافیت های پزشکی 
به طور کامل شامل شان نمی شود 
و تنها در صورتی که به هیچ وجه 
قادر به طبابت نباشند، می توانند از 

خدمت سربازی معاف شوند.
ام��ور  و  مش��موالن  مع��اون 
وظیف��ه  س��ازمان  معافیت ه��ای 
عموم��ی ناجا به ایس��نا گفت: به 
عن��وان مثال ممکن اس��ت دیگر 
مش��موالن دارای بیماری خاصی 
باشند که بتوانند از سربازی معاف 
ش��وند، اما برای مش��موالن گروه 
پزشکی داشتن آن بیماری سبب 
معافی��ت نش��ده و از آنان با توجه 
ب��ه تخصصی که دارند،  اس��تفاده 
می ش��ود.واعظی نژاد تأکی��د کرد: 
تنها آن دس��ته از مشموالن گروه 
از معافیت های  پزشکی می توانند 
پزش��کی بهره مند شوند که تحت 
هی��چ ش��رایطی قادر ب��ه طبابت 
نباش��ند و در ص��ورت دارا بودن 
سایر بیماری ها با توجه به مشکلی 
که دارند، با آنان همکاری می شود 
که کارهای متناسب با توانایی شان 
انجام دهند.وی درباره طول مدت 
خدمت س��ربازی ای��ن اف��راد نیز 
گفت: مشموالن گروه پزشکی نیز 
همچون دیگر افراد در حال حاضر 

21 ماه باید خدمت کنند.

9:00- صبح روشن )آثار اجتماعي والیت مداري و والیت پذیري؛ زنده(، 
10:00 – اخبار حوزه و دانشگاه، 10:10 – پرسمان تاریخي) پاسخگویي 
به س��ؤاالت تاریخي؛ تکرار(، 11:00 - اخبار معارفي )انعکاس آخرین 
اخب��ار معارفي ای��ران(، 11:15 -  زمزم احکام )مباني احکام - احکام 
حق الناس - استفتائات(، 11:40 - تا آسمان )ویژه اذان ظهر؛ چرایي 
نماز جماعت، علت بي رغبتي مردم به نماز جماعت؛ کارکردهاي نماز(، 
12:30- منادیان والیت )دیدگاه فقهاي شیعه در مورد والیت فقیه(، 
12:40 - منش��ور امیر )شرح نامه 31 نهج البالغه - وصیت امام علي 
به امام حس��ن )ع( بعد از بازگش��ت از جنگ صفین قسمت بیست و 
دوم و بیست و سوم؛ تکرار(، 13:00 - زمزمه  هاي معرفت )انواع طاعت 
و بندگ��ي خدا در کالم آیت  ا... مصباح(، 13:40 - گنجینه )بررس��ي 
تطبیقي مباني تفسیري قرآن در دیدگاه فریقین، فتح ا... نجارزادگان، 
حوزه و دانش��گاه(، 13:50 - پیام والیت )نقش��ه هاي دشمن در حج/ 
تدابی��ر و اقدامات ایران در قبال مس��ائل منطقه در کالم مقام معظم 
رهبري(، 14:00- خبر سراسري، 14:45 -  فقه پویا  )پیوند اعضاء و 
مرگ مغزي و احکام و مس��ائل فقهي مرتبط با آن(، 15:30 – حیات 
طیب��ه )زندگاني مرحوم آیت ا... س��ید حس��ن طاه��ري خرم آبادي(، 
16:00 - گفت وشنود )هفته بهداشت رواني؛ زنده(، 17:00 - مشکات 
هدایت )کرامت انساني - شرح حدیثي از حضرت امیر المومنین )ع(، 
17:15- برآس��تان بندگ��ي )ویژه اذان مغرب(، 18:00 – باغ تماش��ا 
)نمایش(، 18:30 – تاچش��مه غدیر )ویژه دهه والیت/ ش��رح خطبه 
غدیر و ضرورت امامت؛ زنده(، 19:00- خبر جهان اسالم )رویدادهاي 
خبري جهان اس��الم(، 19:15 – تا چش��مه  غدیر )ویژه دهه والیت/ 
شرح خطبه غدیر و ضرورت امامت؛ زنده(، 20:05 – پا به پاي پیامبر 
)بررس��ي ش��خصیتهاي بزرگ جهان تش��یع- آثار ایجاد شده توسط 
نهضت عاش��ورا(، 20:35- نگارستان )ش��رح زندگي عالمه امیني در 
دهه والیت/ بررس��ي کت��اب الغدیر کتاب گرانس��نگ عالمه امیني(، 
20:50 - کالم ام��ام )گزیده  ای از س��خنان حضرت امام خمیني ره(، 
21:00 - اخبار معارفي )انعکاس آخرین اخبار معارفي ایران و جهان(  
21:20 –  برکرانه نور )1( )تفسیر آیت  ا... جوادي آملي؛ تفسیر آیه 17 
س��وره هود؛ تکرار(، 22:00 - مباني فقاهت آیت  ا... شاهرودي )درس 
خ��ارج اصول؛ مباحث الف��اظ(، 22:40 - فقه آل محمد آیت  ا... مکارم 
شیرازي ) درس خارج فقه؛ مبحث حج(، 23:15 -  شبستان )جنگ 
معارفي ش��بانه/ جاذبه و دافعه امام علي ع(، 24:00 – خبر سراسري 
، 00:45 – خل��وت انس)دعا و مناجات(، 1:15 – زمزمه  هاي معرفت 
)انواع طاعت و بندگي خدا در کالم آیت  ا... مصباح؛ تکرار(، 2:00 - باغ 
تماشا )نمایش؛ تکرار(، 2:30 – مکارم خوبان  آیت ا.. ناصري )اخالص و 
مراتب آن؛ تکرار(، 3:00 - حیات طیبه )زندگاني مرحوم آیت ا... سید 
حسن طاهري خرم آبادي؛ تکرار(، 3:30 – آیینه تربیت )نهج البالغه 
موضوعي با موضوع تربیت/ عبادت ابزاري براي تربیت(، 3:50 -  زمزم 
احکام )مباني احکام - احکام حق الناس - اس��تفتائات؛ تکرار(، 4:20 
-  صبح نیاز ) ویژه اذان صبح(، 5:15 – فقه اهل بیت آیت  ا... سبحاني 
)درس خ��ارج فقه(، 5:45 – دعاي صب��اح، 6:00 - برکرانه نور )1( ) 
تفسیر آیت  ا... جوادي آملي؛ تفسیر آیه 18 سوره هود(، 6:40 - مکارم 
خوبان  آیت ا... روحاني )اعمال انسان و نتایج آن(، 7:05 – برگي از تاریخ 
) بیان رویدادهاي تاریخي(، 7:15 - ارمغان )شاخصه هاي زندگي علوي؛ 
زنده(، 8:00 – خبر سراسري، 8:40 – مجله روز )دهه والیت - معرفي 

مراکز متصدي گسترش فرهنگ والیي(

کارناوال سالمت 
به مناطق محروم 

می رود
داوطلبان  رئیس س�ازمان 
جمعی�ت هالل احم�ر از اعزام 
731 کاروان سالمت به مناطق 

محروم خبر داد.
فرح ناز رافع در تشریح جزئیات 
اعزام کاروان های سالمت به مناطق 
مح��روم، گف��ت: در ش��ش ماهه 
نخست امسال 731 کاروان سالمت 
به مناطق محروم اعزام ش��دند که 
این افراد نسبت به ویزیت رایگان 
372 ه��زار و 500 نیازمند اقدام 

کردند.
وی ب��ا بیان اینک��ه طرح ملی 
کاروان های س��المت با مشارکت 
پزشکان و پرستاران داوطلب این 
سازمان اجرایی می شود، گفت: 11 
هزار و 54 پزش��ک و پیراپزش��ک 
در اجرای ط��رح ملی کاروان های 
س��المت به این س��ازمان کمک 

می کنند.
رئی��س س��ازمان داوطلب��ان 
جمعیت هالل احمر با بیان اینکه 
اعضای کاروان های سالمت عالوه 
ب��ر ویزیت نیازمندان، نس��بت به 
توزیع بس��ته های بهداشتی شامل 
مس��واک، خمیردندان، دستمال، 
م��واد ضدعفونی کنن��ده و... اقدام 
می کنند، گفت: بر اس��اس میزان 
محرومی��ت ش��هرهای اعزام��ی، 
پزش��کان نس��بت به ارائه قطره یا 
قرص  آهن و همچنین هدیه های 

بهداشتی به زنان اقدام می کنند.
رافع با بی��ان اینکه این طرح 
مح��روم  مناط��ق  در  پیش ت��ر 
استان های تهران، البرز و خراسان 
رضوی اجرایی شد، گفت: مناطق 
خاص از جمله بش��اگرد سیستان 
و بلوچس��تان و مناط��ق زلزله زده 
ب��ه صورت وی��ژه در دس��تور کار 

قرار دارند.

کمبود دس�تگاه پت اسکن در کش�ور باعث شده برخی از 
بیماران برای انجام کارهای تش�خیصی با قبول هزینه بسیار 

سنگین به کشور همسایه ترکیه بروند.
دکتر بهزاد رحمانی، رئیس انجمن علمی جراحان عمومی ایران 
در حاش��یه هش��تمین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی که در 
مرک��ز همایش های رازی برگزار ش��د، در گفت وگ��و با مهر به روش 
جدید تشخیصی »پت اسکن« برای سرطانها اشاره کرد و گفت: این 
دس��تگاه جدید حتی یک س��لول سرطانی را هم تشخیص می دهد، 
البته در حال حاضر بسیار گران قیمت است و تنها بیمارستان مسیح 
دانشوری و شریعتی این دستگاه را خریداری کرده اند. به نظر می رسد 
الزم است سرمایه گذاری بیشتری برای ورود دستگاههای پت اسکن 

به کشور انجام شود.
به گفته وی هزینه خرید دس��تگاه پت اس��کن رقمی بالغ بر 10 
میلیون دالر است که بخش خصوصی قادر به تأمین آن نیست و تنها 

بخش دولتی است که باید این دستگاهها را تهیه کند.
رحمان��ی، کارک��رد مهم دس��تگاه پت اس��کن را ارزیابی فعالیت 
سلولهای سرطانی عنوان کرد و افزود: این دستگاه بسیار سریعتر از 
سایر روشهای تصویربرداری چون ام آرآی قادر به شناسایی سلولهای 
سرطانی، آبسه ها و برخی عفونتهاست و می تواند سرطان را در مراحل 

اولیه تشخیص دهد.
وی اضافه کرد: تاکنون بیماران ما برای تشخیص بیماری خود با 
کمک این روش به تش��خیص پزشک خود به ترکیه سفر می کردند. 
هزینه انجام پت اسکن در این کشور 5000 دالر است، اما به تازگی 
یکی از بیمارانم را برای انجام پت اسکن به بیمارستان مسیح دانشوری 
معرفی کردم و هزینه اش برای وی حدود 5 میلیون تومان تمام شد 
که در مقایسه با هزینه انجام عمل در خارج از کشور بسیار مناسب تر 
است، اما تحت پوشش بیمه قرار ندارند.رئیس انجمن علمی جراحان 
عمومی ایران با بیان اینکه پت اسکن زنده و فعال بودن سرطان را به 
خوبی نش��ان می دهد، گفت: فرض کنید بیماری درمان شده باشد، 
اما پس از دو تا س��ه س��ال توده ای در بدنش ظاهر شود، اگر پزشک 
بخواهد مطمئن ش��ود که س��رطان دوباره به بدن بیمارش بازگشته 

است یا خیر از این روش استفاده می کند.

به علت نبود دستگاه پت اسکن

بیماران ایرانی به ترکیه اعزام می شوند

یک زن انگلیس�ی که طی سه سال 
صدها کیف م�ارک دار و گران قیمت را 
از فروشگاه های مش�هور دزدیده بود، 
سرانجام دستگیر و به زندان فرستاده 

شد.

ی�ک م�درس غواصی در 
یک مرکز آموزشی در جنوب 
کالیفرنیا جس�د ی�ک »پارو 
ماهی« عظیم الجثه 5/5متری 
را در عمق پنج متری سواحل 
جزیره »کاتالینا« کشف کرد.

به گزارش ایس��نا، »جازمین 
سانتانا« مدرس غواصی در حال 
شنا در اعماق سواحل »کاتالینا« 
بود ک��ه متوجه ی��ک پاروماهی 
نقره ای رنگ در کف ش��ن ها شد 
که معم��وال در آب های عمیق تر 

زندگی می کند.
»سانتانا« س��پس این »پارو 
ماهی« عظیم الجثه را به ساحل 
آورد و پس از عکس��برداری آن 
را داخل یخ قرارداد تا روز بعد در 
معرض دی��د دانش آموزانش قرار 

هیوال در سواحل کالیفرنیا
رویدادهای خارجی

دهد. کودکانی که به این انستیتو آموزشی آمده بودند، پس از مشاهده 
این  جانور به شدت شگفت زده شدند.

به گزارش  الیوس��اینس، »جف چیس« مدیر »انستیتو تحقیقاتی-
آموزشی دریایی جزیره کاتالینا« گفت: پاروماهی ها به ندرت در نزدیکی 
سواحل مشاهده می شوند و فقط در مواردی به ساحل می آیند که مریض 

بوده یا در حال مردن باشند.

وی افزود: این جانور احتماال به مرگ طبیعی مرده است.
چیس گفت: در این انس��تیتو تاکنون هیچ کس نمونه مش��ابه این 

پاروماهی را مشاهده نکرده است.
وی اف��زود: این جانور معم��وال در اعماق اقیانوس زندگی می کند و 
می توان��د تا 15 متر رش��د کند که این ابعاد آنه��ا را به درازترین ماهی 

استخوانی در جهان تبدیل کرده است.

سرپرست وزارت آموزش و 
پرورش ب�ر ارایه مدل جدیدی 
از م�دارس غیردولت�ی ب�رای 

استقبال بیشتر اولیا خبر داد.
دکتر علی اصغر فانی در گفت وگو 
با ایرنا درباره پر کردن ظرفیت های 
خالی م��دارس غیردولت��ی افزود: 
مشکلی که در مدارس وجود دارد، 
این اس��ت که م��دارس صددرصد 
دولت��ی ی��ا غیردولتی هس��تند بر 
این اس��اس یکی از بحث هایی که 
در کمیته توس��عه مش��ارکت این 
وزارتخان��ه مطرح اس��ت، توس��عه 
مدارس غیردولتی و تکمیل ظرفیت 

این آموزشگاه ها است.
وی اف��زود: در این کمیته باید 
این مس��ئله بررس��ی ش��ود که آیا 
می توانیم مدارسی داشته باشیم که 

20 درص��د آن دولتی و 80 درصد 
غیردولتی باشد.

فان��ی با بیان اینک��ه باید مدل 
جدی��دی از ای��ن م��دارس تعریف 
ش��ود، گفت: چنانچه مدلی از این 
مدارس ارایه شود، خواهید دید که 
مدارس غیردولتی ضمن توس��عه، 

مورد استقبال هم قرار می گیرند.
وی با اشاره به راه اندازی کمیته 
توسعه مشارکت ها در وزارت آموزش 
و پرورش گفت: مشارکت در آموزش 
و پرورش شامل مشارکت معلمان در 
امور مدرسه، دانش آموزان و اولیا در 
اداره مدرسه و مردم در امور آموزش 

و پرورش می شود.
فان��ی اضاف��ه ک��رد: م��دارس 
غیردولتی بسیاری داریم که دارای 
ظرفیت خالی هستند که همان طور 

که گ��زارش ش��ده ت��ا 400 هزار 
ظرفی��ت خال��ی در ای��ن مدارس 
وج��ود دارد، ب��ر این اس��اس یکی 
از برنامه ه��ای ما این اس��ت تا این 
ظرفیت خال��ی را خریداری کنیم 
به این ش��کل ک��ه دانش آموز را به 
این مدارس معرفی کرده و مدارس 

غیردولتی آن ها را پذیرش کنند.
فانی با بیان اینکه این موضوع 
در کمیته توس��عه مشارکت مردم 
بررسی می شود، گفت: این کمیته 
راه های توسعه مشارکت در آموزش 
و پ��رورش را ارای��ه می کن��د ک��ه 
جمع بن��دی نهایی این کمیته قبل 

از 100 روز انجام می شود.
هم اکن��ون تنه��ا 5/8 درص��د 
دانش آموزان در مدارس غیردولتی 

تحصیل می کنند.

برای استقبال بیشتر اولیا

فانی: باید مدل جدیدی از مدارس غیردولتی ارائه شود
فوت 3 زائر

 پس از حاجی شدن
مصطف�ی ن�ادری از ف�وت 
س�ه حاجی در هن�گام خواب 
پس از پایان یافتن اعمال حج 

خبر داد.
 رئی��س بیمارس��تان ایران��ی 
مس��تقر در مکه در ادامه با اشاره 
به خستگی ها و فشارهای ناشی از 
اعمال حج به برخی از زائران بیان 
داش��ت: متاسفانه از شب جمعه تا 
ام��روز س��ه زائر ک��ه دو آقا و یک 
خانم بودند بر اثر خستگی و فشار 
ناش��ی از اعم��ال در هنگام خواب 

فوت کردند.
وی افزود: همسفران این زائران 
در کاروان  ها پ��س از دیدار کردن 
از آنه��ا متوجه ع��دم حیات آن ها 
می شوند که مداخله سریع پزشکان 
نتوانست آنها را به زندگی بازگرداند.

خدمات رایگان 
آسایشگاه کهریزک 

به سالمندان 
در منزل

مدیرعامل آسایشگاه کهریزک 
گفت: خانواده ها می توانند با تماس 
ب�ا ش�ماره 88310688 ب�ا ارائه 
آدرس به تیم پزش�کی کهریزک 
از خدم�ات رایگان به س�المندان 

استفاده کنند.
د  ا فی ن��ژ صو ض��ا  ر محمد
در ای��ن زمین��ه اظهار داش��ت: با 
هماهنگی های انجام شده بنا داریم 
سطح خدمات به سالمندان را در 

سطح شهر تهران افزایش دهیم.
وی در ادامه در خصوص یکی 
از برنامه های آسایش��گاه کهریزک 
برای ارائه خدمات به س��المندان 
تهرانی اش��اره کرد و گفت: طبق 
هماهنگی های ص��ورت گرفته بنا 
داریم خدم��ات روزانه در منزل را 
به سالمندان در بخش های مختلف 
از جمله کار درمانی، توانبخش��ی 

داشته باشیم.
صوفی ن��ژاد گف��ت: خانواده ها 
می توانن��د از طریق ش��ماره تلفن 
88310668 با آسایشگاه کهریزک 
تماس گرفت��ه و با معرفی و دادن 
آدرس از خدمات در منزل استفاده 

کنند.
مدیرعامل آسایشگاه کهریزک 
تاکی��د ک��رد: خانواده ه��ا هی��چ 
هزینه ای را بابت خدمات در منزل 
به آسایش��گاه کهریزک پرداخت 
نمی کنند.وی در ادامه در خصوص 
یکی دیگر از برنامه های آسایشگاه 
کهری��زک گف��ت: یک��ی دیگر از 
برنامه های این مجموعه راه اندازی 
مراکز نگهداری روزانه س��المندان 
است که این طرح به صورت پایلوت 

در منطقه 22 اجرا خواهد شد.

 برای آگاهی بخشی اولیا

آموزش و پرورش 
به سراغ پدرها

 در محیط کار می رود
م�دارس  رئی�س س�ازمان 
غیردولتی، توسعه مشارکت های 
مردم�ی و خانواده با اش�اره به 
حضور پررنگ مادران در انجمن 
اولی�ا و مربیان، گف�ت: در نظر 
داری�م ب�ا تصویب طرح�ی، از 
امسال برای پدرها نیز در محیط 
کار دوره آموزش خانواده برگزار 

کنیم.
رئی��س  حش��متیان،  فرش��ته 
س��ازمان مدارس غیردولتی، توس��عه 
مشارکت های مردمی و خانواده وزارت 
آموزش و پرورش در گفت وگو با فارس 
تاکی��د کرد: در ح��ال حاضر 96 هزار 
انجمن اولیا و مربیان فعال در س��طح 
مدارس کش��ور داریم.وی با اش��اره به 
حضور بیشتر مادرها نسبت به پدرها 
در انجمن اولیا و مربیان مدارس گفت: 
پدران محور اقتصادی خانواده هستند؛ 
ب��ه همین دلیل مقرر ش��د تا آموزش 

خانواده را به محل کار پدرها ببریم.

نسخه فلوشیپ های درد
 مورد قبول بیمه ها نیست

رئیس انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران از عدم قبول نسخه های 
متخصصین بیهوشی و فلوشیپ های درد توسط بیمه ها خبر داد.

دکتر فرناد ایمانی به چالش های عمده پیش روی درمان »درد« در کشور 
اشاره و عنوان کرد: ابالغ نکردن تعرفه های متخصصان بیهوشی و فلوشیپ های 
درد است. آن ها اقداماتی را براساس آخرین متدلوژی های دنیا انجام می دهند 

اما بیمه ها آن خدمات را پوشش نمی دهند.
وی افزود: متأس��فانه وقتی یک اقدام درمانی انجام می ش��ود، اگر بیمه ها 
بدانند مربوط به فالن بیماری اس��ت، آن را پرداخت می کنند، اما اگر بدانند 
مربوط به فلوش��یپ درد اس��ت بالفاصله آن را کنسل می کنند. به هیچ وجه 
مناس��ب نیست که حق انس��انی و اخالقی بیمار صرفاً به علت یک قانون در 
یک س��ازمان و به علت عدم پوشش خدمات درمانی برای برخی گروه ها لغو 
و زیرپا گذاش��ته ش��ود.ایمانی با اشاره به ارس��ال تعرفه های درد توسط این 
انجم��ن به مراجع ذیربط، گفت: تعرفه های حوزه درد در کتاب کالیفرنیا نیز 
درج شده است،  امیدواریم وزارتخانه این تعرفه ها  را ابالغ کند و بیمه ها هم 
یک همراهی داشته باشند تا بیماران تحت پوشش آن ها متحمل هزینه های 
سنگین درمان نشوند.وی به نسخه های فلوشیپ های درد اشاره کرد و گفت: 
متخصصین بیهوشی و فوق تخصص های درد نسخه هایی را می نویسند مثل 
ام.آر.آی و برخی داروها،  اما متأس��فانه بیمه ها آن را پوش��ش نمی دهند و به 
گونه ای با پزشک برخورد می کنند که از پزشک عمومی هم پایین تر می آیند 
و این اتفاق بس��یار زجرآور است.رئیس انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران 
درباره اینکه مردم هنوز این رشته و متخصصان آن را به خوبی نمی شناسند، 
عنوان کرد: چندین سال است که حرکت های خوبی به منظور اطالع رسانی در 
این خصوص انجام شده است، ولی الزم است افراد مختلف در جامعه متوجه 
حقوق خود بشوند و بدانند برای هر مشکلی باید نزد کدام مرجع درمان بروند.

زمین خواران فارس 
جنگل های دشت ارژن را 

آتش زدند
جنگل های دش�ت ارژن در 
شهرس�تان کازرون در آت�ش 
آت�ش  پیش�روی  و  س�وخت 
ج�ان گوزنه�ای زرد ایرانی را 
در نزدیکی ای�ن محل تهدید 

می کند.
به گزارش مهر،  آتش سوزی در 
منطقه حفاظت شده ارژن در استان 
فارس به مساحت 59 هزار و 784 
هکتار ظهر روز جمعه آغاز شده و 
میزان این آتش س��وزی به قدری 
گسترده اس��ت که جان گوزنهای 
زرد ایرانی را نیز تهدید می کند.دبیر 
مؤسسه 13 فروردین در خصوص 
آتش س��وزی ای��ن منطقه تصریح 
کرد: در حال حاضر آتش س��وزی 
در نواحی مختلف جنگل از جمله 
غ��رب، جن��وب و ش��رق در حال 
گس��ترش اس��ت و مهار آن نیز با 

مشکالتی روبه روست.

ص�دور حکم اعدام برای یک حاجی 
عراقی که در قبرس�تان بقیع از س�وی 
نظامیان سعودی دستگیر شد، واکنش 

پارلمان عراق را در پی داشت.
این حاجی که »س��الم کاظم« نام دارد، 

حکم اعدام 
برای 
حاجی 
عراقی

در حالی که در کنار قبرس��تان بقیع برای اهل بیت )ع( گریه 
می کرد، با واکنش نیروهای امنیتی س��عودی مواجه شد که در 

نهایت وی را بازداشت کرده و به زندان انداختند.
بنابه گزارش ش��بکه های اجتماعی دادگاه سعودی نیز پس 
از محاکمه وی حکم اعدام و قطع سر وی را صادر کرد که قرار 

است پس از پایان مراسم حج اجرا شود.
به گزارش پایگاه خبری براثا، کمیسیون روابط خارجه پارلمان 
عراق نیز با انتقاد شدید از این حکم آن را نشانه عملکرد خصمانه 

علیه شیعیان در عربستان دانست.
»سامی العسکری« عضو این کمیسیون گفت؛ حاجی عراقی 
که مسئوالن سعودی حکم جدا کردن سرش را صادر کرده اند 
یک ش��هروند عراقی و زائر اس��ت و حتی اگر فحاشی هم کرده 

باشد نظام سعودی اجازه صدور حکم اعدام علیه وی را ندارد.
وی افزود: س��عودی ها علیه شیعیان لبنانی، ایرانی، عراقی و 
حتی ش��یعیان القطیف رویکرد خصمانه ای دارند و کشورهای 
غربی که از دموکراس��ی دم می زنند انتقاد نمی کنند و واکنش 
مناسبی در قبال اقدامات سرکوبگرانه آل سعود انجام نمی دهند.

العسکری از دولت و وزارت خارجه عراق خواست برای نجات 
این شهروند عراقی اقدامی فوری انجام دهند. 

در حالی که هفت روز از تعطیالت 9 
روزه عیدسعید قربان در ترکیه سپری 
ش�ده اس�ت، آمار تصادف�ات رانندگی 
در این کش�ور حکایت از تبدیل ش�دن 
ای�ن عی�د به مراس�م س�وگواری برای 

104 کشته
 در تعطیالت 

ترکیه

خانواده های 104 نفر از قربانیان تصادفات رانندگی را دارد.
ب��ه گ��زارش ایرنا، به رغم هش��دارها و تدابیر ج��دی اداره 
راهنمایی و رانندگی ترکیه در شهرها، جاده ها و بزرگراه ها، در 
هفت روزی که از تعطیالت عیدقربان می گذرد، ش��مار تلفات 
سوانح رانندگی در سطح این کشور به 104 نفر و شمار زخمی ها 

به 535 نفر رسیده است.
این در حالی اس��ت که روزهای ش��نبه و یکش��نبه نیز که 
به عنوان تعطیالت آخر هفته در ترکیه محس��وب می ش��ود به 
تعطیالت رس��می عیدقربان در این کشور اضافه شده و در دو 

روز دیگر از تعطیالت این عید در ترکیه باقی است.
تعطیالت عیدقربان در ترکیه به طور رسمی چهار و نیم روز 
است. امسال که روز عیدقربان مصادف با روز سه شنبه بود روز 
دوشنبه روز عرفه اعالم شد که بعدازظهر آن روز به طور رسمی 
دوایر دولتی تعطیل شد.بدین ترتیب تعطیالت عیدسعید قربان 

در ترکیه امسال به 9 روز افزایش یافت.
مردم ترکیه با اس��تفاده از ای��ن تعطیالت طوالنی مدت به 
مس��افرت رفتند که تصادفات رانندگی در جاده ها را نیز در پی 

داشت.

مقامات الئوس از کشف جسد 17 تن 
از سرنشینان هواپیمای حادثه دیده در 

رودخانه »مکونگ« خبر دادند.
این هواپیما که حامل 49 مسافر و خدمه 
بود روز چهارشنبه به دلیل شرایط نامناسب 

تجارت 
با 

کیف های 
دزدی!

به گزارش ایرنا »جین راند« 48 ساله ساکن شهر سویندون 
در غرب انگلیس طی سال های 2009 تا 2012 میالدی 905 
کیف مارک دار و طراحی شده توسط شرکت ها و طراحان مشهور 

را با مهارت سرقت کرده بود.
وی که زنی خانه دار است و دو بچه دارد با سفر به شهرهای 
مختلف انگلیس، کیف های مارک دار را سرقت می کرد و سپس 

آنها را از طریق سایت eBay به فروش می رساند.
وی از طری��ق فروش کیف های دزدی بیش از 88هزار پوند 
به دست آورده بود ولی پلیس می گوید ارزش واقعی کیف های 
فروخته شده توسط این زن، بیش از دو برابر این رقم بوده است.

پلیس پس از دستگیری »جین راند« در یکی از فروشگاه های 
جنوب ول��ز، کیف های گران قیمتی را ب��ا مارک های طراحان 
مشهور نظیر دیور، گوچی، پرادا، لوییس ویتون، مالبری، بوربری 

و... از خانه وی کشف و ضبط کرد.
قاضی دادگاه نیوپورت انگلیس روز جمعه و در پایان محاکمه 

این سارق حرفه ای، وی را به 18 ماه زندان محکوم کرد.

سقوط 
مرگبار 

هواپیمای 
مسافربری

جوی سقوط کرد.مقامات الئوس با اعالم اینکه تمامی سرنشینان 
این هواپیما در این حادثه جان خود را از دست داده اند، تصریح 
کردند: نیروهای امداد در حال جس��تجو در تمامی بخش های 

رودخانه برای یافتن اجساد حادثه دیدگان هستند.
نیروهای امداد نیز اظهار داشتند: جمع آوری الشه این هواپیما 

به دلیل شرایط نامساعد جوی کار بسیار دشواری است.


