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    حوادث کوتاه از کشور

احمدی مقدم تاکید کرد

لزوم انسداد
 خأل های قانونی و راه در روهای 

خدمت سربازی
فرمانده ناجا گفت: نباید اجازه دهیم عده ای با 
استفاده از راه های قانونی و غیرقانونی از خدمت 
سربازی فرار کرده و یا محل خدمت را خودشان 

دلبخواهی انتخاب کنند.
س��ردار اس��ماعیل احمدی مقدم، صبح دیروز در 
همایش سراس��ری معاونان و مدیران وظیفه عمومی 
سراسر کشور تاکید کرد: امروز شهر تهران با 41 درصد 
اف��راد خدمت ک��رده، و کمترین میزان انجام خدمات 
وظیف��ه عمومی را داراس��ت، ضمن اینکه این ش��هر 
باالترین درصد معافیت ها از خدمت وظیفه را داراست.

وی ادامه داد: ما باید سیستمی طراحی کنیم که به 
وسیله آن تفاوتی میان شهروندان تهران و شهروندان 
مناطق دور افتاده کش��ور در به��ره مندی از خدمات 
سربازی وجود نداشته باشد. امروز کسانی که در تهران 
زندگی می کنند دسترسی بیشتری به منابع خبری و 
مس��ئولین دارند و می توانند از آنها استفاده بیشتری 

نسبت به ساکنان مناطق دور افتاده بکنند.
احمدی مقدم با بیان اینکه نباید اجازه دهیم که با 
راه های قانونی و غیرقانونی عده ای از خدمت سربازی 
ف��رار کرده یا محل خدمتش��ان را دلبخواهی انتخاب 
کنن��د،  افزود: عدالت فقط این نیس��ت که ما در نیت 

نخواهیم که تبعیض انجام شود.
وی اضاف��ه کرد: وقت��ی با دقت ب��ه موضوع نگاه 
می کنیم دیده می ش��ود که هرچه از مرکز کش��ور به 
نواحی مرزی می رویم سربازان متعلق به خانواده های 

فقیرتر و محرومترند.
فرمانده ناجا در عین حال اضافه کرد: البته ما در این 
باره دستوری نمی دهیم، اما شاید در مقررات ما مشکلی 
وجود دارد و باید دید که چه اتفاقی در سیس��تم رخ 
داده که روستایی ها و افراد محروم به مرزبانی می روند 
و بچه های تهران یا معاف می شوند یا در جایی راحت 

به سربازی مشغول می شوند.
احمدی مقدم س��ربازی را گلوگاه و تونلی اجباری 
برای تکمیل فرایند و مردانگی برای تمام مردان کشور 
توصیف کرد و افزود: سربازی در بسیاری از کشورهای 
دیگر نیز رواج دارد. به عنوان مثال در کش��وری مانند 
س��وئیس که با هیچ کشوری جنگ ندارد نیز سربازی 
وجود دارد اما با مدلی متفاوت انجام می ش��ود که بر 
اس��اس آن شهروندان بیست س��ال سرباز بوده و تنها 

سالی یک ماه به خدمت سربازی می روند.

بر اثر جاری شدن سیل در مرکز و جنوب 
عراق و برخی نواحی عربستان سعودی 18 

تن جان باختند.
به گزارش ایسنا، بر اثر سه روز بارندگی مداوم 
و در پی آن جاری شدن سیل در نواحی مرکزی و 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
از آغاز ثبت نام طرح ترافیک س�ال 93 از 

صبح فردا خبر داد.
مهندس سید جعفر تشکری هاشمی در این رابطه 
گفت: ثبت نام طرح ترافیک از سوم آذر آغاز شده و تا 

23 آذر ماه ادامه خواهد داشت.
وی اف��زود: زم��ان ثبت ن��ام هی��چ اولویتی برای 
متقاضیان ایجاد نمی کند، لذا توصیه می شود شهروندان 
بدون عجله و سرفرصت نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی ب��ا اعالم ای��ن که واگذاری ط��رح ترافیک به 
متقاضیان بر مبنای نظام امتیازبندی صورت می پذیرد، 
تأکید کرد: متقاضیانی که نسبت به ثبت اطالعات خود 
اقدام می کنند، زمان صدور مجوز می بایست مدارک و 
مستندات مربوط به اطالعات اعالم شده را ارائه نمایند.

معاون ش��هردار تهران با اش��اره به این که به رغم 
افزایش تعداد خودروهای پایتخت نس��بت به س��ال 
گذشته، تعداد مجوزهای طرح ترافیک نسبت به دوره 
قبل یک فقره هم افزایش نخواهد داشت، اظهار کرد: 
به منظور پاسخ گویی به نیازهای ضروری شهروندانی 
که موفق به دریافت مجوز س��االنه نش��ده بودند، 10 
درصد مجموع سهمیه های سال جاری به طرح ترافیک 
روزانه و هفتگی اختصاص پیدا کرد که این میزان برای 
س��ال آینده به 40 درصد مجموع س��همیه ها افزایش 

خواهد یافت.
مهندس تشکری هاشمی با بیان این که به همین 
نسبت نیز از سهمیه ساالنه طرح ترافیک افراد حقیقی 

و اش��خاص حقوقی برای س��ال آینده کم می ش��ود، 
تصریح کرد: نامه های مربوط به طرح ترافیک ادارات و 
سازمان ها تهیه شده که به تدریج برای این مجموعه ها 

ارسال خواهد شد.
وی ب��ا تأکید بر اینکه هر گونه افزایش��ی در نرخ 
مجوزه��ای ط��رح ترافی��ک پس از تصویب ش��ورای 
محترم اس��المی ش��هر تهران اعمال می شود، اضافه 
کرد: پیش بینی می کنیم نرخ مجوزها حدود 10 درصد 
افزای��ش پیدا کند که البته تمام درآمدهایی که بابت 
ص��دور طرح ترافیک اعم از روزانه، هفتگی و س��االنه 
کسب می ش��ود، صرف توسعه حمل و نقل عمومی و 

بهبود ترافیک شهر می شود.
لزوم ثبت نام متقاضیان

معاون ش��هردار تهران با اش��اره به این که توسعه 
اس��تفاده از خودروهای پاک از جمله سیاس��ت های 
مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل و ترافیک است، 
اظهار کرد: به این منظور برای نخستین بار نسبت به 
ارائه رایگان طرح ترافیک برای تمام خودروهای برقی 
و هیبریدی اقدام خواهد ش��د و به منظور تشویق هر 
چه بیشتر به اس��تفاده از خودروهای پاک، این اقدام 
ب��ه صورت رایگان ص��ورت می پذیرد و هیچ وجهی از 

دارندگان این خودروها دریافت نخواهد شد.
مهندس تش��کری هاش��می با بیان این که هیچ 
وجه��ی به صورت نقد از ثبت ن��ام کنندگان دریافت 
نمی ش��ود و تم��ام متقاضی��ان از جمل��ه خبرنگاران 
می بایست نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمایند، تصریح 

کرد: تا پایان اس��فند نسبت به صدور مجوزهای طرح 
ترافیک برای متقاضیانی که موفق به کسب امتیاز الزم 

شده اند، اقدام خواهد شد.
وی ب��ا تأکید بر این که کنت��رل خودروهای فاقد 
مجوز در محدوده طرح ترافیک بر مبنای پالک خودرو 
و از طریق سیستم پردازش تصویری صورت می پذیرد، 
اضافه کرد: تمام خودروها از جمله خودروهای وانت بار 
که دارای پالک »ع« می باشند، باید از طریق اتحادیه 
مربوط��ه اق��دام کنند و ب��ه جز خودروه��ای پلیس، 
آمبوالنس های مرکز اورژانس، خودروهای آتش نشانی، 
اتوبوس های ش��رکت واحد و تاکسی هایی که تمام یا 
بخشی از مس��یر آن ها در محدوده طرح ترافیک قرار 
دارند، س��ایر خودروها از جمله خودروهای امداد آب، 
برق و دیگر خدمات باید همچون سال گذشته نسبت 

به ثبت نام طرح ترافیک اقدام نمایند.
ثبت نام از طریق سایت 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در 
پایان خاطرنشان کرد: همانند سال های گذشته در سال 
جاری نیز برای اقش��اری از جمله خبرنگاران، بیماران 
خ��اص و معلوالن و جانبازان عزیز س��همیه ویژه ای با 

حداقل تعرفه ممکن در نظر گرفته شده است.
گفتنی است تمامی متقاضیان مجوز طرح ترافیک 
می توانند از صبح روز یک شنبه سوم آذر با مراجعه به 
 www.tehran.ir سایت شهرداری تهران به نشانی
و ورود به گزینه ثبت نام طرح ترافیک سالیانه نسبت 

به ثبت نام اقدام نمایند.

آغاز ثبت نام طرح ترافیک 93 از فردا

تلفات 
سیل

 در عراق 
و عربستان

جنوب عراق شامل شهرهای »ناصریه«، »دیوانیه« و »هیال« دست کم 
11 تن جان خود را از دست دادند.

سیالب شدید خشم مردم این شهرها را برانگیخته و حوادث متعاقب 
آن را ناشی از خدمات عمومی ضعیف دولت می دانند.

مردم ناصریه می گویند: این حادثه به دلیل سهل انگاری دولت اتفاق 
افتاده و وضعیت کنونی مردم بسیار بحرانی است.

بنا به این گزارش، در شهر ناصریه عراق 6 تن بر اثر ریزش ساختمان 
ج��ان باختند. همچنین در دیوانیه دو زن و یک کودک در حادثه ای 

مشابه جان خود را از دست دادند.
در استان بابل در جنوب بغداد نیز دو کودک بر اثر ریزش ساختمان 
جان باختند و 50 خانواده نیز به دلیل تخریب خانه هایش��ان در یک 

پناهگاه توریستی پناه گرفتند.
به گزارش دیلی استار، در عین حال بر اثر بارش های سیل آسا طی 
سه روز گذشته در عربستان نیز دست کم هفت تن جان باختند و پنج 

نفر نیز در بخش های جنوبی ریاض مفقود شدند.
همچنین وزش طوفان و بارش شدید باران سبب قطع خطوط برق 
در بخش های شمالی ریاض و تعطیلی مدارس و دانشگاه ها شده است.

بر اثر ریزش س�قف یک مرکز خرید در 
»ریگا پایتخت لتونی 32 تن جان باختند.

اداره خدمات امداد و نجات لتونی اعالم کرد: 
این حادثه در ساعات شلوغ فروشگاه رخ داده و در 
میان قربانیان، سه مامور آتش نشانی نیز به چشم 

حادثه 
مرگبار 

در مرکز 
خرید لتونی

می خورند.اگرچه علت اصلی ریزش س��قف این فروش��گاه نامشخص 
است اما احتماال پروژه ساخت یک باغ زمستانی روی سقف آن توسط 

کارگران، عامل اصلی این حادثه بوده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در این حادثه همچنین 50 
تن مجروح ش��دند. بنابر اعالم نیروهای امدادی، حدود 36 نفر نیز از 

زیر آوار بیرون کشیده شدند.

با فوران یک آتشفشان در اقیانوس آرام، 
جزیره ای در هزار کیلومتری جنوب توکیو، 
سر برآورد که قطر آن 200 متر برآورد شده 

است.
به گزارش ایس��نا، این جزیره برای نخستین 

تولد
 یک جزیره 
در آب های 

ژاپن

بار عصر چهارشنبه توسط گارد ساحلی ژاپن مشاهده شده است.
به گفته س��خنگوی دولت ژاپن اگر این جزیره به جزیره مناسبی 

تبدیل شود، بر وسعت سرزمین ژاپن افزوده می شود.
آخری��ن بار در س��ال 1973 میالدی بود ک��ه جزیره جدیدی در 

آب های این منطقه ظاهر شد.
مجموع��ه جزایر ژاپن در اقیانوس آرام که تعدادش��ان به چندین 
هزار می رس��د منبع ارزش��مندی برای تامین انرژی و مواد معدنی به 

شمار می رود.
گفتنی است، در رویداد مشابهی، چند ماه پیش پس از وقوع یک 
زلزله مهیب در پاکس��تان، یک جزیره کوچک در آب های جنوب این 

کشور متولد شد.

عربس�تان س�عودی در ادام�ه اخراج 
گسترده کارگران خارجی در دو هفته اخیر 

60  هزار نفر دیگر را اخراج کرد.
به گزارش شبکه »العالم«، یک منبع رسمی 
سعودی اعالم کرد: در دو هفته اخیر بیش از 60 

اخراج 
60 هزار 
کارگر 

عربستانی

هزار کارگر خارجی دیگر از عربستان اخراج شدند.
همزمان عبداهلل بن عبدالعزیز شاه سعودی از دستگاه های امنیتی 
خواست تا قانون را درخصوص کارگران خارجی متخلف در راستای 

حفاظت از امنیت کشور اجرا کند.
عربستان سعودی از آغاز سال جاری میالدی بیش از 900 هزار 

نفر از کارگران خارجی را از این کشور اخراج کرده است.
نیروه��ای رژیم س��عودی از دو هفته پیش با پایان مهلت داده 
شده به کارگران خارجی برای ساماندهی به وضعیت کار و اقامت 
خودش��ان در عربستان، بازداشت گس��ترده آنها را آغاز کرده و در 
درگیری با گروهی از کارگران دس��ت کم چهار کارگر از جمله دو 

کارگر اتیوپیایی را کشته و 68 نفر دیگر را زخمی کرده است.
نیروهای سعودی با گشت زنی در مناطق مختلف کشور به ویژه 
ش��هر ریاض کارگرانی را که از قانون کار و اقامت تخطی کرده اند، 

بازداشت می کنند.
محمد بن نایف وزیر کش��ور سعودی در جریان نشست خود با 
مراجع امنیتی مجری قانون اقامت و کار به نقل از ش��اه سعودی، 
بر ضرورت تداوم این اقدامات در راستای حفاظت از امنیت کشور 

تاکید کرد.
به گفته وزیر کشور سعودی، ملک عبداهلل همچنین از تالش های 
نیروه��ای امنیتی و مراجع دولتی دیگر ب��رای اجرای قانون کار و 
اقام��ت در حق کارگران متخلف و نتایج و دس��تاوردهای مثبت و 

محسوس آن تقدیر کرد.
این منبع رسمی همچنین از نگهداری شمار دیگری از کارگران 
برای رسیدگی به وضعیت آنها و اخراجشان از عربستان تاکید کرد.

بناب��ه این گزارش، 9 میلیون کارگر خارجی در عربس��تان در 
ش��رایط دشوار و با کمترین دس��تمزد و حقوق شهروندی زندگی 

می کنند.

9:00- صب��ح روش��ن )غیبت و بدگویي ، آس��یبها و پیامدها؛ زنده(، 
10:00 – اخبار حوزه و دانشگاه10:10 – پرسمان تاریخي) پاسخگویي 
به سؤاالت تاریخي ؛ تکرار(، 11:00 - اخبار معارفي )انعکاس آخرین 
اخب��ار معارفي ای��ران(، 11:15 -  زمزم احکام )مباني احکام - احکام 
حق��وق م��ردم(، 11:40 - تا آس��مان )ویژه اذان ظه��ر/ تأثیر نماز بر 
نمازگزار(، 12:30- منادیان والیت )دیدگاه فقهاي شیعه در مورد والیت 
فقیه(،12:40 - منش��ور امیر )شرح نامه 33 نهج البالغه/ نامه حضرت 
عل��ي)ع( به قثم بن عباس فرماندار مکه ؛ تکرار(،13:00 - زمزمه  هاي 
معرفت ) درس اخالق آیت  ا... مصباح ؛ تکرار(،13:40 - گنجینه )الگوي 
جنگ رواني غرب علیه جمهوري اسالمي ایران،اصغر افتخاري،دانشگاه 
امام ص��ادق)ع(،13:50 - پیام والیت )برگزیده س��خنان مقام معظم 
رهبري(،14:00- خبرسراس��ري، 14:45 -  فقه پویا  )بررسي مسائل 
نوپدی��د اجتماعي، سیاس��ي،اقتصادي،فرهنگي، ....(،15:30 – حیات 
طیبه )زندگاني مرحوم آیت ا... حاج ش��یخ عبدالوهاب روحي یزدي(، 
16:00 - گفت و شنود)معرفي فعالیت هاي بسیج مستضعفان؛ زنده(، 
17:00 – برآستان بندگي )ویژه اذان مغرب(، 17:45- مشکات هدایت 
)شرح حکمت57 نهج البالغه/ زبان و آسیب هاي آن(، 18:00 – دلیل 
راه )ش��واهد دیگري ازتفاسیر اهل س��نت بر جواز توسل/ نقد دیدگاه 
وهابی��ت درباره اختصاص توس��ل به پیامبرص ب��ه دوران حیات آن 
بزرگوار(، 18:30 - باغ تماش��ا )نمایش(، 19:00- خبر جهان اس��الم 
)رویداده��اي خبري جهان اس��الم (، 19:15 – مکارم خوبان  آیت ا... 
ناصري )دلیل هاي وجود حجت خداوند در زمین؛ تکرار(، 19:45 - آیینه 
تربی��ت )نهج البالغه/ نقش تربیتي زکات از دیدگاه امیرالمومنین)ع(، 
20:05 – پا به پاي پیامبر)بررسي شخصیتهاي جهان تشیع- بررسي 
شخصیت امام صادق)ع(، 20:35- نگارستان )شرح زندگي و ویژگي هاي 
اخالقي آیت ا... محمدحسن مامقاني(، 20:50 - کالم امام )گزیده  ای 
از سخنان حضرت امام خمیني)ره(، 21:00 - اخبار معارفي) انعکاس 
آخرین اخبار معارفي ایران و جهان (، 21:20 –  برکرانه نور )1( 
) تفس��یر آیت  ا... جوادي آملی؛ آیه 32 تا 33 س��وره هود/ مجادله قوم 
نوح با حضرت نوح)ع( تکرار، 22:00 - مباني فقاهت آیت  ا... شاهرودي 
) درس خارج اصول ؛ مباحث الفاظ(، 22:40 - فقه آل محمد آیت  ا... 
مکارم ش��یرازي )درس خارج فقه؛ مبحث حج(، 23:15- شبس��تان 
)جنگ ش��بانه/ نگاهي به مقوله موفقیت(، 24:00 – خبر سراس��ري، 
00:45 – خل��وت انس)دع��ا و مناجات(، 1:15 – براي بیداري )قرآن 
و سبک زندگي-اصول سبک زندگي قرآني-سبک زندگي قرآني علم 
محور است درکالم دکتر رحیم پور ازغدي(، 2:00 - باغ تماشا )نمایش؛ 
تک��رار(،2:30 – مکارم خوبان  آیت ا... ناصري )دلیل هاي وجود حجت 
خداوند در زمی��ن؛ تکراردوم(، 3:00 - حیات طیبه )زندگاني مرحوم 
آیت ا... حاج ش��یخ عبد الوهاب روح��ي یزدي؛ تکرار(، 3:30 – آیینه 
تربی��ت )نهج البالغه / نقش تربیتي زکات از دیدگاه امیرالمومنین)ع( 
تکرار، 3:50 -  زمزم احکام )مباني احکام - احکام حقوق مردم ؛ تکرار(، 
4:20 – فقه اهل بیت آیت  ا... سبحاني )درس خارج فقه(، 4:50 -  صبح 
نیاز ) ویژه اذان صبح(، 5:40 – منادیان والیت )دیدگاه فقهاي شیعه در 
مورد والیت فقیه؛ تکرار(، 5:50 – زیارت وارث ، 6:00 - برکرانه نور )1( 
)تفسیر آیت  ا... جوادي آملي ؛ آیه 32 تا 34 سوره هود/  مجادله قوم 
نوح و نصیحت حضرت نوح )ع(، 6:40 - مکارم خوبان  آیت ا... روحاني 
)هدای��ت گمراه��ان/ ترس از جهنم(، 7:05 – برگي از تاریخ ) بیان 
رویدادهاي تاریخي(، 7:15 - ارمغان )آثار،عوامل و موانع ش��جاعت ؛ 
زنده(، 8:00 – خبر سراسري، 8:40 – مجله روز )معرفي فعالیت هاي 

بسیج مستضعفان(

در همایش بررسی چالش های
 نظام سالمت مطرح شد

مصرف غلط 65 درصد داروها 
ناشی از تشخیص

 اشتباه است
رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی گفت: به جای اینکه فقط 
دنبال افزایش بودجه باش�یم باید روش هایمان 
را اصالح کنی�م. االن 65 درصد مصرف دارو در 
کشور غلط است که همگی از تشخیص سرپایی 

غلط نشأت می گیرد.
اس��ماعیل اکبری پنجش��نبه در همایش بررسی 
چالش های نظام سالمت که در دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهش��تی برگزار شد، خاطرنش��ان کرد: اگرچه 
وضعیت شاخص س��المت چندان مطلوب نیست اما 
تالش همه س��ردمداران در دوره های مختلف رسیدن 
ب��ه اعت��دال در این حوزه بوده اما اس��تراتژی هر یک 

متفاوت است.
وی با اشاره به اینکه در مدیریت حوزه سالمت  سه 
وظیفه تولید منبع، تخصیص و مدیریت آن باید رعایت 
شود، افزود: اینکه فقط بگوئیم بودجه کم است کار به 
جایی نمی رسد و هرچقدر هم تالش کنیم نهایتا 20 

درصد به بودجه سالمت اضافه می شود.
وی گفت: آنچه مهم است این است که 30 درصد 
هزینه های��ی که به زیر خ��ط فقر بردن 700 هزار نفر 
در سال منجر می شود به خاطر دارو است. 65 درصد 
مصرف داروی ما غلط اس��ت که همگی از تش��خیص 

سرپایی غلط نشأت می گیرد.
اکبری با اشاره به اینکه باید دید چند درصد تجویز 
روش های کمک تش��خیصی و آزمایش ها برای بیمار 
الزم اس��ت، افزود: حتی هزینه یک جراحی برای یک 
س��رطان سینه در یک بیمارستان با بیمارستان دیگر 
از 900 هزار تا 8 میلیون تومان متفاوت اس��ت و باید 
برای مدیریت منابع، عالم به کار بوده و در عین حال 

شجاعت به خرج دهیم.
محمد اسماعیل مطلق، مدیر کل سالمت جمعیت، 
خانواده و مدارس وزارت بهداشت نیز در این همایش 
گفت: با توجه به فرمایش��ات بزرگان کشور باید برای 
سالمت نسل آینده کشور و برخورداری از انسان های 
سالم، شاداب و با نشاط در کشور برنامه داشته باشیم 
و البت��ه هزین��ه کنیم اما متاس��فانه هی��چ بودجه ای 
تاکنون برای این کار در اختیار وزارت بهداش��ت قرار 

نگرفته  است.
وی ادام��ه داد: کل بودجه وزارت بهداش��ت برای 
س��المت ک��ودکان 700 میلیون تومان اس��ت. البته 
برنامه های متعددی در این زمینه تدوین شده و آماده 
اجرا اس��ت اما چون بودجه نداریم عمال امکان اجرای 

برنامه ها و اسناد تدوین شده وجود ندارد.
وی گفت: در هر یک از دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور یک نفر یا حداکثر 2 کارشناس سالمت کودک 
داری��م و خواهش من از دکتر مرندی به عنوان رئیس 
فرهنگستان علوم پزشکی کشور و نماینده مجلس این 
است در کنار ارشاداتی که این مرکز علمی برای بهبود 
سالمت مردم دارد، کمک کنند تا با همکاری معاونت 
راهبردی ریاست جمهوری بتوانیم بودجه های الزم را 

برای سالمت کودکان به دست آوردیم.
در ادام��ه همای��ش، محمدرض��ا واع��ظ مهدوی، 
کارشناس اقتصادی س��المت خاطرنشان کرد: امروزه 
با مس��ن ش��دن جمعیت، افزایش شهر نشینی، ورود 
تکنولوژی های نوین به عرصه درمان و از طرفی افزایش 
سطح انتظارات مردم،  نظام سالمت دچار چالش های 
جدی شده و برای تامین مالی، بودجه سالمت با مشکل 
مواجه ش��ده ایم.وی با تاکید ب��ر اینکه باید بدانیم چه 
خدمتی را در کجا و به چه قشری ارائه دهیم، افزود: از 
طرفی باید متوجه این امر باشیم که آیا ارائه هر خدمتی 
منجر به تحمیل هزینه های کمرش��کن می شود یا نه، 
مثال یک دارو تحت پوشش بیمه باید قرار بگیرد یا خیر.

مرگ 4 مسافر
مشهد- ایرنا: سرپرست ایستگاه 21 و 29 سازمان آتش نشانی مشهد 
گفت: در اثر برخورد یک دس��تگاه کامیون با یک دس��تگاه خودروی 
س��واری پژو 405 در کمربندی سبز مشهد به سمت جاده کالت، 4 
تن جان خود را از دس��ت دادند و یک نفر مصدوم و به بیمارس��تان 

منتقل شد.
همچنی��ن واژگون��ی و انفجار پراید در محور ن��راق به دلیجان 3 
سرنش��ین این خودرو را به کش��تن داد. هر 3 سرنش��ین خودرو از 

دانشجویان دانشگاه آزاد نراق بودند.
سرهنگ صفاقلی فرمانده پلیس راه دلیجان، مقصر حادثه را 50 
درصد اداره راه شهرستان دلیجان به دلیل عدم ایمن سازی در محیط 
کارگاهی و وجود اختالف سطح در کنار جاده و نداشتن شانه خاکی 

و 50 درصد ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه اعالم کرد.
سقوط پژو 405 به دره

زنج��ان- خبرنگار کیهان: بر اس��اس اعالم جانش��ین پلیس راه 
فرماندهی انتظامی اس��تان زنجان در اثر سقوط یک دستگاه خودرو 
پژو 405 به دره در محور پری- ماهنش��ان 4 تن در دم فوت کردند 

و یک نفر مصدوم شد.
به گفته سرهنگ علی اصغر ش��یرمحمدی کارشناسان حاضر در 
صحنه علت این حادثه را عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه 

به دلیل سرعت بیش از حد اعالم کردند.
کشف مواد مخدر

بیرجند- ایرنا: فرمانده انتظامی خراس��ان جنوبی از کش��ف یک 
هزار و 350 کیلوگرم انواع مواد مخدر در 48 س��اعت گذشته در این 

استان خبر داد.
»خلیل واعظی« روز پنجش��نبه در جمع خبرنگاران گفت: از این 
می��زان 765 کیلوگ��رم مرفین، 582 کیلوگرم تری��اک و 3 کیلوگرم 

کراک است.
وی با اشاره به اینکه این میزان مواد مخدر طی 7 مرحله عملیات 
توسط ماموران انتظامی کشف شد، افزود: از توزیع کنندگان خرده فروش 

به دست آمده ست.
در ای��ن ارتباط 15 دس��تگاه خودرو توقی��ف و 20 نفر متهم نیز 

دستگیر شدند.
توقیف 350 هزار لیتر سوخت قاچاق

بندرعب��اس- ایرنا: دبیر کمیس��یون مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز 
اس��تانداری هرمزگان گفت: در قالب اجرای س��ی و یکمین عملیات 
پاکس��ازی مناطق آلوده به قاچاق س��وخت، 350 هزار لیتر گازوئیل 

قاچاق در شهرستان بندرعباس کشف شد.
محمود صابری افزود: در ارتباط با کشف این میزان سوخت قاچاق، 
7 دستگاه خودرو و 7 دستگاه موتورسیکلت مورد استفاده قاچاقچیان 

نیز توقیف شد.
وی ادامه داد: همچنین 25 دستگاه موتورپمپ مورد استفاده در 

خطوط انتقال سوخت قاچاق از قاچاقچیان کشف و ضبط شد.
قاچاقچیان به دام افتادند

ک��رج- ایرنا: در پی دریافت گزارش��ی مبنی بر نگهداری و توزیع 
ماده مخدر شیشه توسط فردی به نام »امید- ش« در کرج، پیگیری 
موضوع در دس��تور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اس��تان 

البرز قرار گرفت.
ماموران با انجام کارهای اطالعاتی و تحقیقات نامحسوس نشانی 
مته��م را در محمدآباد کرج شناس��ایی و پس از هماهنگی با مراجع 
قضایی در بازرس��ی از منزل نامبرده 4 کیلو و 515 گرم ماده مخدر 

شیشه کشف کردند.
در این ارتباط 2 نفر توزیع کننده ماده مخدر شیشه دستگیر و 2 

دستگاه خودرو متعلق به سوداگران مرگ توقیف شد.

مدیر عامل ش�رکت پایانه ه�ای نفتی از 
وقوع دو آتش سوزی طی 24 ساعت گذشته 
تاکنون در مخازن ذخیره س�ازی نفت پایانه 
خارک و مخازن بنزین پاالیشگاه نفت تهران 

خبر داد.
سیدپیروز موسوی علت این حادثه را برخورد 
صاعق��ه ابرهای باران زا دانس��ت و افزود: در این 
حوادث در پاالیش��گاه ته��ران دو نفر از کارکنان 
این مجموعه دچار س��وختگی شدند و در پایانه 
نفتی خارک نیز، منجر به آتش سوزی یک مخزن 
500  هزار بشکه ای نفت در این شاهراه صادرات 

نفت ایران در خلیج شد.
وی با بیان اینکه حادثه آتش س��وزی مخزن 
500 ه��زار بش��که ای نفت با حض��ور نیروهای 
آتش نشانی و امداد در مدت چند ساعت به طور 
کامل مهار ش��د و هیچ گون��ه تلفات جانی نیز به 
همراه نداش��ت تصریح کرد: صاعقه آسمانی که 
درس��ت بر روی پل��ه مخزن وارد ش��ده بود این 
محل را نقطه پر شعله آتش کرده بود و به ناچار 
عملی��ات مهار و اطفای آتش را بس��یار پیچیده 
می ک��رد؛ اما از آنجا که کارکنان صنعت نفت در 
خارک تجربه س��ال های دفاع مقدس را داشتند 
آتش س��وزی مخزن 500 هزار بشکه ای شماره 
19 که 360 هزار بشکه نفت ذخیره داشت را به 

طور کامل مهار کردند.

موسوی خاطرنش��ان کرد پس از اطفای این 
حریق گزارش��ی از وزش طوفانی با س��رعت 80 
کیلومت��ر در س��اعت در این پایانه به دس��تمان 
رس��ید که به همی��ن خاطر ب��رای مقابله با این 
رخ��داد طبیعی هم اکن��ون در حالت آماده باش 

کامل بسر می بریم.
بناب��ر همی��ن گزارش س��اعت 22 ش��امگاه 
پنجشنبه نیز آتش س��وزی دیگری در دو مخزن 
ذخیره سازی بنزین پاالیشگاه نفت تهران به وقوع 

پیوست که این آتش سوزی عالوه بر خسارت مالی 
منجر به س��وختگی دو نفر از کارکنان شاغل در 

پاالیشگاه نفت تهران شده است.
هم اکنون این آتش س��وزی مهار شده است و 
کارکنان آسیب دیده به مراکز درمانی و بیمارستان 
منتقل شده اند. تاکنون مسئوالن پاالیشگاه تهران 
دالیل وقوع این حادثه را اعالم نکرده اما گفته می 
ش��ود که عدم رعایت ضوابط اچ.اس.ای در حین 

تعمیرات، عامل این حادثه نفتی است.

صاعقه باعث آتش سوزی در مخازن نفت و بنزین در خارک و تهران شد

سرویس شهرستانها -
ب�ارش برف و باران در روزه�ای پایانی هفته 
اخیر به ذخایر آب های کشور افزود و خوشحالی 
کشاورزان را به دنبال داشت اما در برخی شهرها 

باعث جاری شدن سیالب شد.
به گزارش خبرگزاری ها، نزول رحمت الهی بیشتر 
نقاط کش��ور را فرا گرفت و زمین های تشنه را سیراب 
کرد. بارش در ارتفاعات کشور به صورت برف بود. برف 
پاییزی در آذربایجان غربی س��بب شد تا راه ارتباطی 
54 روس��تای شهرستان چالدران س��فیدپوش شود. 
ارتفاع برف در این منطقه به 10 س��انتی متر رس��ید و 
مردم بخاری ها را روشن کردند و لباس گرم پوشیدند. 
کوه های استان خراسان شمالی پنجشنبه کاله سفید بر 
سر گذاشتند و دمای هوا کاهش محسوسی پیدا کرد. 
بارش برف و باران در این اس��تان شادمانی کشاورزان 
دیم کار را به همراه داشت. اداره کل هواشناسی خراسان 
شمالی اعالم کرد: میانگین بارندگی در این استان در 
مقایس��ه با سال زارعی گذشته 19درصد افزایش پیدا 
کرده است بارندگی در خراسان شمالی امروز نیز ادامه 
خواهد یافت. همچنین بارش برف در نقاط کوهستانی 
استان البرز چهره زمستانی به این مناطق داد. اما هوای 
شهرهای اشتهارد،  فردیس نظرآباد و سالوجبالع بارانی 
بود و بارش رحمت الهی در این شهرها، لطافت هوا را 

به همراه داشت.
بارش نخستین برف پاییزی در مناطق کوهستانی 
کهگیلویه و بویراحمد س��بب ش��د تا پیس��ت اسکی 
کاکان این اس��تان به تدری��ج خود را آماده پذیرایی از 
اسکی بازان و گردشگران بکند. پیست اسکی کاکان در 
دامنه رشته کوه زاگرس واقع و ارتفاع آن از سطح دریا 

دو هزار و 850 متر است.
بارش برف در محور هراز و بخش الریجان س��بب 
شد تا خودروهای برف روب و نمک پاش فعال شوند. به 
گفته رئیس اداره راه و شهرسازی الریجان برخی نقاط 

محور هراز شاهد بروز کوالک بود.
به دنبال بارش سنگین برف در گردنه صائین محور 
نیر - س��راب 20 خودروی گرفتار در برف و کوالک با 
امدادرس��انی نیروهای جمعیت هالل احمر نجات پیدا 
کردند و سرنش��ینان این خودروه��ا را به محل امنی 

هدایت شدند.
رئی��س اداره راه و شهرس��ازی نیر گفت: راهداران 
با خودروهای برف روب  عملیات پاکس��ازی محورهای 
این منطقه را شروع کردند تا هموطنان راحت تر در این 
محورها  تردد کنند. همچنین بارش برف راه ارتباطی 
ده ها روس��تای شهرستان نیر واقع در استان اردبیل را 
مس��دود ساخت. بر اساس همین گزارش، بارش باران 
در خوزستان باعث جاری شدن سیالب در سطح شهر 

آبادان شد.
رئیس جمعی��ت هالل احمر آب��ادان گفت: جاری 
ش��دن س��یالب، آبگرفتگی خیابان ها و نف��وذ آب به 

منازل یک میلیارد و 800 میلیون ریال خسارات مالی 
در پی داشت.

وی از اسکان موقت 50 خانوار آسیب دیده از سرریز 
شدن آب باران به منازل مسکونی در شهر آبادان خبر 
داد و اظه��ار داش��ت: اقالمی مثل پت��و، کلمن، چادر، 
کنسرو، برنج، شکر، موکت و برخی دیگر کاالهای مورد 

نیاز بین آسیب دیدگان توزیع شد.
آبگرفتگی در هس��ته مرکزی ش��هر تا پایان وقت 
چهارش��نبه ادامه داشت و آمد و شد مردم این مناطق 
آبادان را با مشکل روبرو کرده بود ضمن اینکه مدارس 
شهرستان آبادان نیز در این روز به دلیل جاری شدن 

سیل در خیابان ها تعطیل اعالم شد.
طغی��ان رودخانه قره آغاج در خنج اس��تان فارس، 
موجب خس��ارت هنگفتی به شبکه انتقال آب از سد 
س��لمان فارسی به شهرهای جنوبی این استان شده و 

قطعی آب این مناطق را بدنبال داشته است.
مع��اون فرمان��دار خنج گف��ت: بر اثر ای��ن حادثه 
آب ش��یرین شهرس��تان های خنج، گراش، الرستان و 
روستاهای واقع در مسیر این خطوط قطع شده است.

رئیس��ی گفت: بارش سیل آس��ا هم��راه با توفان و 
تگرگ به تاسیسات برق، اراضی کشاورزی و ایل راه های 
عشایری در شهرستان خنج نیز خسارت هنگفتی وارد 
کرده است.شهرستان خنج در 265 کیلومتری جنوب 

شیراز قرار گرفته است.
بارندگی در بردخون واقع در اس��تان بوشهر سبب 
شد تا شبکه های تلویزیونی که از طریق گیرنده دریافت 
می ش��دند، به طور کامل قطع شوند. از سوی دیگر از 
گیالن خبر می رسد بارندگی های اواخر هفته گذشته 
باعث جاری ش��دن س��یالب در رش��ت، فومن، شفت 
و صومعه س��را ش��د. سیل به ش��بکه گاز، برق، تلفن و 
راه های روستایی شهرستان شفت خسارت وارد کرد و 
آب روستایی 26 خانواده را قطع کرد و 40 روستا نیز 

دچار آبگرفتگی شدند. فرماندار شهرستان شفت گفت: 
راه ارتباطی 10 روس��تا با این شهرستان به طور کامل 
قطع ش��د و 50 اس��تخر پرورش ماهی دچار خسارت 
زیادی شدند و 2 مجموعه کلنی زنبورداری را آب برد.

هشدار سازمان هواشناسی
رئیس س��ازمان مدیریت بحران کش��ور گفت: به 
اس��تان های سیستان و بلوچس��تان، کرمان، گلستان، 
بوش��هر، مازندران و گیالن هش��دار و آماده باش کامل 

داده شده است.
حسن قدمی درباره سیل در جنوب و شمال کشور 
اظهار داشت: با توجه به بارندگی های اخیر و ادامه آن 
در کشور، تمامی استان های شمالی و جنوبی کشور در 

حالت آماده باش به سر می برند.
وی ادامه داد: براس��اس گزارش های هواشناسی به 
اس��تان هایی که در معرض سیل هستند هشدارهایی 
داده شده و به دستگاه های امدادی و درمانی آماده باش 

کامل داده شده است.
خسارت زلزله در کرمانشاه

زمین لرزه ای که صبح جمع��ه در منطقه خانقین 
در ش��رق عراق به وقوع پیوست مناطقی از استان های 

کرمانشاه و ایالم در غرب ایران را نیز لرزاند.
مرکز لرزه نگاری ایران ش��دت این زمین لرزه را 5 و 

4 دهم ریشتر اعالم کرد.
این زلزله در ساعت 10 و 21 دقیقه صبح دیروز به 
وقوع پیوس��ت که در اثر آن شهرهای ایالم، کرمانشاه، 

قصر شیرین، گیالنغرب و سرپل ذهاب لرزید.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اس��تان کرمانش��اه 
گف��ت: بر اثر ای��ن زمین لرزه 12 واحد مس��کونی در 
روس��تایی در بخش »ازگله« از توابع شهرستان ثالث 
باباجانی دچار خس��ارت های جزی��ی و ترک خوردگی 
شدند.عادل شفیعی افزود: خوشبختانه این زلزله تلفات 

جانی به دنبال نداشت.

سیل به تأسیسات زیربنایی شهرها 
خسارت وارد کرد

FMردیف1071شهرستانها موجMWقم موج

رادیو معارف


