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    حوادث کوتاه از کشور

رویدادهای خارجی

 9:00- صبح روشن )بررسي مسائل اجتماعي و فرهنگي؛ زنده( 10:00 
– اخبار حوزه و دانش��گاه 10:10 – پرس��مان تاريخي)پاسخگويي به 
سؤاالت تاريخي: تكرار( 11:00 - اخبار معارفي )انعكاس آخرين اخبار 
معارف��ي ايران( 11:15 - زمزم اح��كام )مباني احكام - احكام حقوق 
مردم( 11:45 - تا آس��مان )ويژه اذان ظه��ر- تأثير نماز بر نمازگزار( 
12:30- مناديان واليت )ديدگاه فقهاي ش��يعه در مورد واليت فقيه( 
12:40 - منشور امير )شرح و تفسير نامه هاي نهج البالغه؛ تكرار( 13:00 
- زمزمه  هاي معرفت )نقد مكاتب مختلف اخالقي آيت اهلل مصباح؛ تكرار( 
13:40 - گنجينه )بازتاب تفكر عثماني در واقعه كربال، محمدرضا هدايت 
پناه،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه( 13:50 - پيام واليت )برگزيده سخنان 
مقام معظم رهبري( 14:00- خبرسراسري 14:45 - فقه پويا )فلسفه 
حق��وق فقه؛ تكرار( 15:30 – حي��ات طيبه )زندگاني مرحوم آيت اهلل 
حاج سيد محمد مير شاه ولد / ماليري(  16:00 - گفت و شنود )روز 
جهاني دانشجو؛ در آستانه آغاز هفته پژوهش؛ زنده( 17:00 – برآستان 
بندگي )ويژه اذان مغرب( 17:45- مش��كات هدايت )شرح حكمت64 
نهج البالغه / جود و بخشش( 18:00 – دليل راه )استناد به كتاب ابن 
حجِر ِهيتمي و تاريخ بغداِد خطيِب بغدادي در جواز توس��ل( 18:30 
- باغ تماش��ا )نمايش( 19:00- خبر جهان اسالم )رويدادهاي خبري 
جهان اس��الم ( 19:15 – مكارم خوبان  آيت اهلل ناصري )حقوق مردم 
نس��بت به خداوند و ائمه؛ تكرار( 19:45 - آيينه تربيت )نقش تربيتي 
ام��ر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه اميرالمومنين علي )ع( 
20:05 – پا به پاي پيامبر )بررسي شخصيتهاي جهان تشيع- بررسي 
شخصيت امام صادق )ع( 20:35- نگارستان )شرح زندگي و ويژگي هاي 
اخالقي و فعاليتهاي سياسي آخوند مالقربانعلي زنجاني( 20:50 - كالم 
امام )گزيده ای از س��خنان حضرت امام خميني)ره(( 21:00 - اخبار 
معارفي )انعكاس آخرين اخبار معارفي ايران و جهان ( 21:20 – بركرانه 
نور )1( )تفسير آيت اهلل جوادي آملي؛ آيه 40 تا 44 سوره هود/ تكرار( 
22:00 - مباني فقاهت آيت اهلل شاهرودي )درس خارج اصول؛ مباحث 
الفاظ( 22:40 - فقه آل محمد آيت اهلل مكارم ش��يرازي )درس خارج 
فقه؛ مبحث حج( 23:15- شبستان )جنگ معارفی شبانه/ فرصت شب 
براي حسابرسي به درگاه خدا( 24:00 – خبر سراسري 00:45 – خلوت 
انس)دع��ا و مناجات( 1:15 – براي بيداري )نگاه انقالب اس��المي به 
كاپيتاليسم غربي-نقد ليبراليسم غربي در كالم دكتر رحيم پور ازغدي( 
2:00 - باغ تماشا )نمايش؛ تكرار( 2:30 – مكارم خوبان  آيت اهلل ناصري 
)حقوق مردم نسبت به خداوند و ائمه؛ تكراردوم( 3:00 - حيات طيبه 
)زندگاني مرحوم آيت اهلل حاج سيد محمد مير شاه ولد / ماليري؛ تكرار( 
3:30 – آيين��ه تربيت )نق��ش تربيتي امر به معروف و نهي از منكر از 
دي��دگاه اميرالمومنين علي )ع(؛ تك��رار( 3:50 - زمزم احكام )مباني 
احكام - احكام حقوق مردم؛ تكرار( 4:20 – مناديان واليت )زندگاني 
و دي��دگاه آيت اهلل ي��زدي درباره واليت فقيه؛ تكرار( 4:30 – فقه اهل 
بي��ت آيت اهلل س��بحاني )درس خارج فقه؛ تك��رار( 5:00 - صبح نياز 
)ويژه اذان صبح( 5:50 – زيارت وارث 6:00 - بركرانه نور )1( )تفسير 
آيت اهلل جوادي آملي؛ آيه 41 تا 46 سوره هود( 6:40 - مكارم خوبان  
آي��ت اهلل روحاني )انجام اعمال براي خداون��د( 7:05 – برگي از تاريخ 
)بي��ان رويدادهاي تاريخي( 7:15 - ارمغان )امانت و امانت داري؛ زنده ( 
8:00 – خبر سراسري 8:40 – مجله روز)انتظارات جامعه اسالمي از 

دانشجو براساس ديدگاه امام و رهبري(.

چند روز پیش اتفاقی بسیار جالب در 
شمال اسکاتلند رخ داد که خانواده ای را 

شگفت زده کرد. 
خانمی كه نام او فاش نشده است كامال 
اتفاق��ی چمدانی پر از جواهرات را در انباری 

مردم بس�یاری از کشورهای غرب 
اروپ�ا نگران ش�دت گرفت�ن بادهای 
شدیدی هس�تند که از چند روز قبل 

زندگی آنها را مختل کرده است.
مقام های ش��هر هامبورگ در ش��مال 

توفان 
غرب 

اروپا را 
فلج کرد

آلمان هشدار داده اند توفانی كه در پيش است ممكن است به 
قدرتمندی توفان مرگبار50 سال قبل باشد كه جان 315 نفر 
را گرفت. كليه پروازها در اين شهر كه دومين شهر پرجمعيت 

آلمان است لغو و بسياری از مدارس تعطيل شده اند.
»آندرياس فريدريش«، كارشناس مركز هواشناسی آلمان 
می گويد: بادهايی با اين سرعت بسيار خطرناک هستند چرا كه 
می توانند باعث سقوط درختان و تخريب سقف ساختمان ها 

شوند و جان عابران را به خطر بيندازند.
در اسكاتلند نيز وزش شديد باد امكان جابه جايی وسايل 
نقليه را مختل كرده اس��ت. همچنين برق حدود 100 هزار 

خانه قطع و برنامه حركت كليه قطارها لغو شده است.
دولت انگليس هش��دار داده اس��ت كه طوفان شديدتری 
در راه اس��ت و پيش بينی شده س��يل 6000 خانه را ويران 
كند. باد ش��ديد منجر به تصادف چندين خودرو در ش��هر 
»ادينبورگ« شده كه يک نفر بر اثر اين حادثه جان خود را 

از دست داده است.
س��اكنان شهر ساحلی »بردن« در بلژيک پيش از شدت 
گرفتن توفان، مجبور به ترک خانه هايش��ان شدند. شركت 
هواپيمايی هلندی »كی ال ام« نيز بسياری از پروازهای خود 

را از بيم توفان شديد لغو كرده است.

کیف
 270 میلیونی

 در انبار

خان��ه پدری اش پيدا كرد.اي��ن خانم در اينباره گفت: »در حال 
تميز كردن انباری بوديم كه ناگهان با اين چمدان قديمی روبرو 
ش��ديم اما ابتدا می پنداشتيم كه يک چمدان مدارک است كه 
كليد آن گمش��ده اس��ت اما پس از آنكه به زور درب آن را باز 

كرديم با چندين هزار پوند جواهر روبرو شديم.«
اين جواهرات از حلقه، گردنبند، دستبند و گوشواره تشكيل 
شده اند كه روی همه آن ها با الماس و سنگ های قيمتی پوشيده 
ش��ده اس��ت. اين چمدان مربوط به مادر بزرگ و عمه های اين 

خانم ناشناس بوده است.
جواهرات اين كيف قرار است روز چهارشنبه وارد مزايده شده 
و به باالترين قيمت فروخته شود. گفته های صاحب  كيف نشان 
می دهد 7 دهه اس��ت كه اين كيف درون انباری دست نخورده 
باقی مانده اس��ت. برآوردهای انجام شده نشان می دهد كه اين 
جواهرات ارزشی نزديک به 55 هزار پوند دارند. اين مقدار معادل 

با 270 ميليون تومان است.

به گزارش واشنگتن پست دادگاه دو 
مامور پلیس شهر کالیفرنیا  که به دلیل 
ضرب و شتم و قتل بی دلیل یک مرد 37 
ساله در سال 2011 بازداشت شده بودند 
با ارائه مدارک جدید علیه آن ها شامل 

پلیس های 
وحشی 
کالیفرنیا

یک فیلم ویدئویی  وارد مرحله جدی تری شده است.
بر اس��اس اين فيلم به عنوان موردی جديد از جنايت آنان 
در ارتباط با »كلی توماس« كه فرد بی خانمانی است و در شهر 
فولرتون واقع در كاليفرنيا مورد ضرب و شتم 6 افسر پليس به 
مدت 10 دقيقه قرار گرفت و پس از لحظاتی پس از انتقال در 

بيمارستان جان باخت.
همچنين بر اساس اين فيلم كه لحظاتی دلخراش را از رفتار 

وحش��يانه برخی از افسران پليس نس��بت به شهروندان نشان 
می ده��د،  »كل��ی توماس« بارها و بارها ح��دود 30  بار فرياد 
می زند و از وی كمک می خواهد.بر اساس حكم دادگاه مانوئل 
داموس 39 س��اله جی سيس��ينلی 42 ساله فرد پليس كه هر 
دو دوباره بازداش��ت شده اند قبال پس از دستگيری با پرداخت 

وثيقه آزاد شده بودند.
اين دو افس��ر در جلس��ه دادگاه اعالم بی گناهی كردند اما 
دادگاه بر اساس اسناد كشف شده جديد »مانوئل داموس« به 
اتهام قتل درجه 2 و »جی سيس��ينلی« را به كاربرد خش��ونت 

بيش از اندازه عليه شهروندان متهم كرده است.
يک افس��ر ديگر پليس نيز به اتهام غير عمد و به كار بردن 
خش��ونت بيش از اندازه به دادگاه احضار و س��ه افسر ديگر نيز 

دستگير شدند.
جلس��ه دادگاه آنان به دليل پيچيده ش��دن روند آن بدون 
صدور حكم پايان يافت و تا اعالم جلسه بعدی افسران گناهكار 

از مقام خود خلع و در بازداشت پليس به سر می برند.
خش��ونت پليس آمريكا حوادث زيادی را در اين كش��ور به 
وجود آورده اس��ت و به همين دليل 18 س��ال پيش روز 22 
اكتبر روز ملی تظاهرات عليه خش��ونت پليس آمريكا امس��ال 
ني��ز برای هجدهمين س��ال متوالی با برگ��زاری تظاهرات در 
ش��هرهای مختلف اين كش��ور به خشونت بيش از حد افسران 

پليس اعتراض كردند.
به گفته مقام��ات و اعضای كميته 22 اكتبر، تعداد زيادی 
از قربانيان برای هميش��ه ناش��ناس می  مانند و هيچ تحقيق و 
بررس��ی در مورد شيوه كشته شدنشان توسط نيروهای پليس 

صورت نمی گيرد.

قربانیان گاز گرفتگی
اصفهان- خبرنگار كيهان: اعضای يک خانواده 3 
نفری در شهر گرگاب از توابع شهرستان شاهين شهر 
و ميمه اصفهان شب هنگام براثر انتشار گاز CO از 

گاز پيک نيک، جان باختند.
رئيس اداره اورژانس پيش بيمارستانی دانشگاه 
علوم پزشكی اصفهان گفت: افراد فوت شده پدر 45 
س��اله، مادر 34 ساله و دختر بچه 10 ساله خانواده 

بودند.
مرگ در آزاد راه قم- تهران

قم- ف��ارس: در اثرتصادف دو دس��تگاه خودرو 
س��واری در اتوبان قم- تهران يک زن 30 ساله جان 

خود را از دست داد.
 همچني��ن در اين حادثه كه س��اعت 11 و 20 
دقيق��ه صبح روز جمع��ه روی داد؛ يک پير زن 70 
ساله نيز به دليل شدت تصادف دچار قطع عضو شد 

و 4 نفرديگر هم مجروح شدند.
مجروحان حادثه برای تكميل مراحل درمان به 

مراكز درمانی سطح شهر قم انتقال يافتند.
کشف ماده مخدر شیشه

دزفول- ايرنا: فرمانده انتظامی انديمشک گفت: 
مأم��وران پليس مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهی 
روز چهارش��نبه 10 كيلوگ��رم ماده مخدر شيش��ه 

كشف كردند.
سرهنگ »اكبر كروندی« گفت: اين مواد مخدر 

ورود 6 میلیون دوز 
واکسن فلج اطفال 

به کشور
ت�ا پای�ان آذر 6 میلی�ون 
اطف�ال،  فل�ج  واکس�ن  دوز 
تحوی�ل مراک�ز بهداش�تی و 
بیمارستان های سراسر کشور 

می شود.
دكتر ديناروند رئيس سازمان 
غ��ذا و داروی وزارت بهداش��ت و 
درم��ان آم��وزش پزش��كی افزود: 
هم اكنون نياز حداقل 2 ماه و نيم 
»واكس��ن فلج اطفال« در كش��ور 
برطرف ش��ده است و تا پايان آذر 
نيز نياز س��ه ماه ونيم به آن اضافه 
می شود، اميدواريم كه به طور كامل 
توزيع و مراكز بهداش��تی درمانی 

ذخيره كافی داشته باشند.
وی گف��ت: از هفته گذش��ته 
توزيع واكس��ن آغاز ش��ده است و 
اين هفت��ه نيز ي��ک ميليون دوز 
ديگ��ر تحويل مراكز بهداش��تی و 

بيمارستان ها می شود.
دينارون��د تصريح ك��رد: برای 
خري��د 6 ميلي��ون دوز ديگر نيز 
اقدام شده و تا قبل از آذر اين شش 
ميلي��ون دوز تحويل ما می ش��ود 
اگر اي��ن اتفاق بيفتد ت��ا  خرداد 
93 نيازمان به واكسن فلج اطفال 

تامين می شود.
وی در ادامه اظهار كرد: هنوز 
2 تا 3 قلم شيرخش��ک متابوليک 
و رژيمی را كمبود داريم كه برای 
واردات فوريتی آنها اقدام  شده كه 

در اسرع وقت وارد می شود.
سازمان بسیج پزشکی خبر داد

راه اندازی
 4 بیمارستان 

صحرایی 
در نقاط مرزی

درم�ان  و  ام�داد  مع�اون 
سازمان بسیج جامعه پزشکی 
 25 راه ان�دازی  از  کش�ور 
بیمارستان صحرایی در مناطق 
محروم و 4 بیمارستان صحرایی 
بین المللی در نقاط مرزی کشور 

خبر داد.
روح اهلل قائد امينی در اين رابطه 
توضيح داد: امسال 70 بيمارستان 
ثابت و صحرايی در كشور به همت 
س��ازمان ايج��اد خواهد ش��د كه 
تاكنون 25 بيمارستان صحرايی در 
استان های آذربايجان شرقی، غربی، 
گلس��تان، خراس��ان های رضوی، 
شمالی و جنوبی، كردستان، بوشهر 
و هرمزگان ايجاد ش��ده و بقيه تا 

پايان سال راه اندازی می شود.
وی اف��زود: ب��رای راه ان��دازی 
اي��ن تعداد بيمارس��تان صحرايی 
200 ميلي��ارد ريال هزينه ش��ده 
اس��ت و تاكنون سه ميليون نفر از 
بيماران از خدمات ويزيت و اعمال 
جراحی رايگان در اين بيمارستان ها 

برخوردار شده اند.
قائ��د امينی ادام��ه داد: چهار 
بيمارستان صحرايی بين المللی در 
نقاط مرزی كشور تا پايان سال نيز 
راه اندازی می شود، اين بيمارستانها 
در مناطق مرزی، آذربايجان شرقی، 
كردستان، كرمانشاه و سيستان و 

بلوچستان ايجاد خواهد شد.
معاون امداد و درمان سازمان 
بس��يج جامعه پزش��كی كش��ور 
پزش��ک  ناعادالنه  توزي��ع  گفت: 
ب��ه مناطق مح��روم، چالش های 
بيمه ای، امكانات ناكافی و كمبود 
اعتبار از مهمترين مشكالت عرصه 
درمان اس��ت و ب��ه همين منظور 
س��ازمان برای رفع اين مشكالت، 
متخصص��ان  از  كارگروه هاي��ی 
تش��كيل داده ت��ا اين مس��ائل را 

بررسی كنند.

اعالم زمان ثبت نام 
آزمون دستیاری

وزارت  آموزش�ی  مع�اون 
بهداش�ت با اش�اره به فرآیند 
پذی�رش  آزم�ون  برگ�زاری 
دوره  در  تخصص�ی  دس�تیار 
چه�ل و یک�م، از آغاز ثبت نام 
این دوره از آزمون از هفتم دی 

ماه خبر داد.
س��يدامير محس��ن ضيائی 
با اش��اره به مهل��ت ثبت نام در 
آزم��ون  دوره  چهل ويكمي��ن 
دستياری پزشكی از هفتم تا 17 
دی ماه از طريق س��ايت مركز 
س��نجش آموزش پزش��كی به 
نشانی www.sanjeshp.irگفت: 
آزمون دستياری علوم  پزشكی 
ارديبهشت ماه  چهل ويكم 11 

93 برگزار خواهد شد.
وی با تاكيد بر اينكه آزمون 
دس��تياری دوره چهل ويك��م 
ب��دون تغيير و همانند س��ال 
می ش��ود،  برگ��زار  گذش��ته 
خاطرنش��ان كرد: بر اس��اس 
تصميمات اتخاذ ش��ده، مقرر 
شد هرگونه تصميم گيری برای 
تح��ول و تغيير از دوره بعدی 

آزمون دستياری باشد.

آمار خودکشی در اسرائیل
تازه ترین تحقیقات در فلس�طین اش�غالی نش�ان می دهد 
میانگین آمار تالش برای خودکش�ی در بین کودکان، نوجوانان 
و جوانان اسرائیلی بسیار بیشتر از آمارهای رسمی اعالم شده 

است.
به گزارش ش��بكه العالم، تحقيقات ش��ورای موسوم »محافظت از 
كودكان و نوجوانان« در فلس��طين اش��غالی نشان می دهد: اختالف و 
شكاف عميقی بين آمارهای رسمی بيمارستان ها و گزارش های رسمی 
درباره تالش جوانان اسرائيلی برای خودكشی با آمارهای واقعی در اين 

زمينه وجود دارد.
در اين تحقيقات كه قرار است اواخر  ماه جاری ميالدی به صورت 
رسمی منتشر شود، به عنوان مثال آمده است: بيمارستان ها در طول 
سال 2011 ميالدی 700 مورد تالش برای خودكشی را گزارش كردند 
در حالی كه واقعيت ثابت می كند كه در طول اين سال، 6000 مورد 

تالش برای خودكشی در ميان جوانان اسرائيلی وجود داشته است.
اسحاق كدمان مديركل شورای ياد شده گفت: شورا 10 سال پيش 
نيز تحقيقات مشابهی انجام داده و به نتايج مشابهی رسيد. اين تحقيقات 
نش��ان داد كه اختالف و شكاف بس��يار بزرگی بين آمارهای رسمی و 

آمارهای واقعی وجود دارد.
اين تحقيقات به مطالعات يک پژوهشگر صهيونيست به نام هرائيل 

در بخش تربيتی دانشگاه »بار ايالن« استناد كرد.
در اين مطالعات 8000 دانش آموز اسرائيلی زير نظر قرار گرفتند و 
نتايج نشان داد كه 5984 جوان در سال 2011 ميالدی تالش ناموفق 
برای خودكشی داشتند كه اين آمار در سال 2012 به طور گسترده ای 
به ويژه در ميان كودكان افزايش پيدا كرد؛ به گونه ای كه در ميان كودكان 
9 ساله، 24 مورد تالش برای خودكشی - در مقايسه با 5 الی 7 مورد 

در سال های گذشته - مشاهده شد.
همچنين تالشهای مخفيانه برای خودكشی در ميان دختران  جوان 
اسرائيلی نيز به نحو چشمگيری افزايش پيدا كرد؛ به طوری كه در سال 
2011 ميالدی، 579 دختر جوان دست به خودكشی نافرجام زدند. اين 
آمار در سال های قبل از آن، 164 مورد تالش ناموفق برای خودكشی بود.

با ت�الش مام�وران انتظامی 
اصفه�ان و کرم�ان بیش از 2/5 
تن مواد مخدر در این دو استان 

کشف شد.
به گزارش ايرنا دادستان عمومی 
و انق��الب راور در اين ارتباط گفت: 
در پی رصد اطالعاتی سربازان گمنام 
امام زمان)عج( يک تن و 80 كيلوگرم 
م��واد مخدر از نوع تري��اک در اين 

شهرستان كشف و ضبط شد.
»س��يدمهدی قويدل« افزود: با 
كش��ف اين ميزان مواد مخدر، تيم 
حمل و نگهداری آن نيز شناس��ايی 

و دستگير شدند.
وی ادام��ه داد: اين اف��راد مواد 
مخ��در را از ارتفاعات ش��رقی راور 
كه منتهی به دش��ت لوت اس��ت از 
قاچاقچيان تحويل گرفته و در راور با 
جاسازی به ساير نقاط مركزی كشور 

قاچاق می كردند.

دادس��تان راور با اشاره به اينكه 
دو نفر در اين رابطه دستگير شده اند، 
عنوان كرد: دو دستگاه خودرو نيز كه 
يكی حامل مواد و يكی نيز اسكورت 
ب��وده توقيف ش��ده و از منزل افراد 
دستگير شده هم مقدار زيادی مواد 
مخدر و يک دستگاه موتورسيكلت 

كشف شد.
بر اساس همين گزارش فرمانده 
انتظامی كرم��ان، اعالم كرد: پليس 
اس��تان پس از ماه ها كار اطالعاتی 
يک باند تهيه و توزيع مواد مخدر را 
شناس��ايی و از آن ها 849 كيلوگرم 

مواد مخدر كشف كرد.
چناري��ان  حس��ين  س��رتيپ 
اف��زود: ماموران مبارزه با موادمخدر 
استان با همكاری ماموران انتظامی 
شهرستان های جنوبی ضمن كنترل 
تحركات اين باند قاچاق مس��لحانه، 
چهارشنبه شب، پس از اطمينان از 

بارگيری و حمل مواد از سوی اين باند 
و قصد انتقال اين محموله از مسير 
اس��تان كرمان، مسيرهای احتمالی 
تردد قاچاقچيان را تحت كنترل قرار 
داده و پس از درگيری چند ساعته 
آن ها را متوق��ف كردند.وی تصريح 
كرد: در اين عمليات يک شرور مسلح 
به هالكت رسيد، دو دستگاه خودرو 
متوقف و يک متهم نيز دستگير شد.
همچني��ن فرمان��ده انتظام��ی 
اصفهان از كشف و ضبط بيش از نيم 
تن ترياک و حشيش در 72 ساعت 

گذشته در اين استان خبر داد.
آقاخانی«  »عبدالرضا  س��رتيپ 
افزود: در اين عملي��ات ماموران به 
يک دس��تگاه كامي��ون حمل ليمو 
خش��ک كه از يكی از اس��تان های 
جنوبی به سمت اصفهان در حركت 
بود مشكوک و آن را متوقف كردند.

توقي��ف  از  پ��س  گف��ت:  وی 

خ��ودروی مورد نظر، در بازرس��ی از 
آن 364 كيل��و و 400 گرم ترياک، 
كه به ط��رز ماهران��ه ای به صورت 
بس��ته های 10 كيلويی در محل بار 
كاميون جاسازی شده بود كشف و 

عوامل آن دستگير شدند.
آقاخانی با اش��اره ب��ه عمليات 
پليس��ی ديگ��ری كه ب��ا همكاری 
فرماندهی انتظامی شهرستان مباركه 
و پليس مبارزه با مواد مخدر استان 
چهارمحال وبختي��اری انجام ش��د، 
گفت: در اين عمليات يک دس��تگاه 
خودروی س��واری توقي��ف و 150 
كيلو و 480 گرم حش��يش كش��ف 
ش��د.رئيس پليس اس��تان اصفهان 
افزود: در اين دو عمليات در مجموع 
514 كيل��و و 880 گ��رم ترياک و 
حشيش كشف ش��د و همچنين 3 
دس��تگاه خودروی سبک و سنگين 

توقيف و 3 نفر دستگير شدند.

کشف 2/5 تن مواد مخدر در استان های اصفهان و کرمان

از جاسازی يک دستگاه خودرو سواری و يک اتوبوس 
كشف شد.وی افزود: اين دو خودرو در مسير تهران- 
جنوب در تردد بودند و قرار بود مواد مخدر را از كرج 

به خرمشهر انتقال دهند.
كرونری ادامه داد: در اين ارتباط 3 نفر دستگير 

و تحويل مراجع قضايی شدند.
نابودسازی شبکه قاچاق

نقده- خبرنگار كيهان:فرمانده انتظامی شهرستان 
نقده گفت: در دو عمليات موفقيت آميز 2 باند تهيه و 
توزيع مواد مخدر و سالح و مهمات متالشی شدند.

سرهنگ پورعلی افزود: در اين ارتباط 20 قبضه 
سالح شكاری كشف و ضبط شد.

در اين عمليات 2 نفر از عامالن اصلی دس��تگير 
و يک دس��تگاه خودروی س��واری توقي��ف و روانه 

پاركينگ شد.
وی ارزش مال��ی اقالم مكش��وفه را بالغ بر 280 

ميليون ريال اعالم كرد.
واژگونی خودرو

مراغه - فارس:پي��ش از ظهر ديروز در كيلومتر 
يک جاده مراغه - هشترود اتوبوسی واژگون شد و 5 

نفر به صورت سطحی زخمی شدند.
بيش��تر زخمی های اين حادث��ه زنان و كودكان 
بودند كه پس از انتقال به بيمارستان سرپايی مداوا 

و مرخص شدند.
 اين اتوبوس از تهران به مقصد شهرستان ملكان 
در حرك��ت بود كه به خاط��ر عدم توانايی راننده در 
كنترل اتوبوس در س��رازيری س��ه راهی »تازه كند« 

مراغه از مسير خارج و واژگون شد.

پدر امداد و نجات ایران در سن 
66 سالگی دار فانی را وداع گفت.
بيژن دفتری، رئيس سابق سازمان 
امداد و نج��ات جمعيت هالل احمر و 
فرمانده عمليات امدادی در زمين لرزه 
بم، روز پنجشنبه، در سن 66 سالگی 
و بع��د از تحمل ي��ک دوره بيماری، 
در بيمارس��تان ابن س��ينا دار فانی را 
وداع گفت.بيژن دفتری در دو دوره و 
جمعاً 16 س��ال رياست سازمان امداد 
و نجات هالل احمر را برعهده داشت و 
به دليل برخ��ورداری از تجربه حضور 
در عمليات ه��ا، مديريت و امدادگری 
در اكثر زلزله ها، س��يالب ها و حوادث 
مختلف در طول س��ه دهه گذش��ته 
ايران و جهان و سرشناسی در جوامع 
بين المللی، به عنوان چهره ای ماندگار 
و پدر امداد و نجات ايران شناخته شد.
وی كه از سال ها پيش با بيماری 

پدر امداد و نجات ایران 
درگذشت

دس��ت و پنجه نرم می ك��رد، با وجود 
شرايط اضطراری دست از فعاليت های 
انسان دوس��تانه نكش��يد و ت��ا قبل از 
بستری شدن در بيمارستان همچنان 

به فعاليت های خود ادامه داد.
گفتن��ی اس��ت پيكر اين اس��تاد 
گرانقدر روز ش��نبه بعد از تش��ييع از 
مقابل بيمارستان برای خاكسپاری به 
زادگاهش در روستای بشل شهرستان 

قائمشهر منتقل می شود.

سرويس شهرستانها-
ب�ارش برف و ب�اران که 
گذش�ته  هفت�ه  اواخ�ر  از 
استان های شمال و شمال غربی 
شروع شده بود پنجشنبه و 
جمعه بخش وسیعی از کشور 

را فرا گرفت.
ب��ه گزارش خبرن��گار ما از 
شهركرد، بارش برف در استان 
چهارمحال و بختياری س��بب 
بسته شدن گردنه های برف گير 
ش��اه منص��وری و چرم��ی در 
شهرس��تان كوهرن��گ و باعث 
خوش��حالی مردم و كشاورزان 
ش��د اما پليس راه اس��تان به 
رانندگان توصيه كرد به منظور 
ت��ردد در راه ه��ای مواصالتی 
چهارمح��ال و بختياری حتماً 
زنجي��ر چرخ به همراه داش��ته 

باشند. 
خبرگزاری ها،  گ��زارش  به 
بارش برف در استان آذربايجان 
غرب��ی دمای ه��وا را در برخی 
ش��هرهای اين اس��تان به زير 
صفر درج��ه برد به گونه ای كه 
چال��دران با 6 درج��ه زيرصفر 
س��ردترين ش��ب پائيزی خود 
را گذران��د. همچني��ن ب��ارش 
برف سبب لغزندگی معابر شد 
ب��ه گونه ای ك��ه ترافيک نيمه 
سنگينی را بر شهرها حاكم كرد 
و م��ردم با احتياط در كوچه ها 
و خيابان ه��ا حرك��ت كردند. 
ساكنان ش��هر اردبيل سحرگاه 
پنجشنبه س��رمای منفی 12 
درج��ه را تجرب��ه كردند و اين 
در حالی اس��ت كه بارش برف 
در اين ش��هر س��بب يخبندان 
در معاب��ر عمومی ش��د. برف و 
يخبندان به ش��هرهای استان 
اردبي��ل چهره زمس��تانی داد 
و م��ردم با لب��اس و با احتياط 
بيشتری در سطح معابر عمومی 
حركت كردن��د. اداره كل راه و 
شهرس��ازی اردبيل با اشاره به 
احتم��ال وقوع ك��والک برف و 
پديده يخبن��دان در جاده های 
اين استان اعالم كرد: رانندگان 
با زنجير چرخ و تجهيزات كامل 
زمس��تانی در جاده های استان 

اردبيل تردد كنند.
تم��ام پروازه��ای صب��ح و 
تع��دادی از پروازه��ای ظهر و 
بعد از ظهر پنجشنبه فرودگاه 
ش��هيد مدنی )ره( تبريز نيز به 
عل��ت بارش برف و كاهش ديد 
لغو شده و از پروازهای خارجی 
اين ف��رودگاه هم پ��رواز صبح 
اس��تانبول- تبري��ز و بالعكس 
انجام نشد. از پروازهای داخلی 
اين فرودگاه نيز پروازهای صبح 
تهران- تبريز و تبريز - مشهد و 
پروازهای بعدازظهر مشهد تبريز 
شركت هواپيمايی ايرتور و پرواز 
12:30 دقيق��ه تهران- تبريز و 
تبريز- تهران شركت هواپيمايی 

كاسپين لغو شده است.
همچني��ن بارش ب��رف در 
استان آذربايجان شرقی سبب 
شد دو تن از شهروندان تبريزی 
كه در برف كوهستان عون بن 
علی گرفتار شده بودند با تالش 
امدادگران جمعيت هالل احمر 
مستقر در اين ارتفاعات نجات 
يافتند. بارش برف استان زنجان 
را س��فيدپوش ك��رد و باع��ث 
كندی حركت وسائل نقليه در 
شهرهای اين استان شد. برودت 
هوا در زنجان يخبندان را برای 
زنجانی ه��ا به ارمغ��ان آورد و 
رانندگان مجبور ش��دند زنجير 
چرخ و ساير تجهيزات زمستانی 
را به همراه داش��ته باشند. در 
همين حال رئي��س پليس راه 
استان زنجان با اشاره به كوالک 
شديد در محورهای مواصالتی 
استان زنجان گفت: محورهای 
زنجان به دندی و زنجان به تهم 

و چورزق مسدود شد.

برف بخش وسیعی از کشور را سفیدپوش کرد
عبدالعلی رشتيانی افزود: به 
علت يخبندان تردد در س��اير 
اس��تان  مواصالتی  محورهای 
اردبيل با مشكل مواجه است. 
بارش برف لباس زمس��تانی به 
همدان پوش��اند و ارتفاع برف 
در ارتفاعات اين استان به نيم 
متر و در ش��هر هم��دان به 5 
سانتی متر رسيد. رانندگان در 
محورهای اين اس��تان زنجير 
چرخ و تجهيزات زمس��تانی به 

همراه داشتند.
متص��دی مديري��ت مركز 
و  راه  كل  اداره  راه  مديري��ت 

اشاره  با  شهرسازی كردستان 
به بارش سنگين برف در اين 
استان اعالم كرد: راه ارتباطی 
120 روستای شهرستان سقز، 
70 روستای شهرستان سنندج، 
40 روس��تای شهرستانه بانه، 
30 روستای شهرستان مريوان، 

40 روستای شهرستان بيجار و 
10 روستای شهرستان كامياران 
بسته است و عبور و مرور وسايل 
نقليه در اين مناطق امكان پذير 

نيست.
عليرض��ا موالی همچنين از 
بسته بودن راه ارتباطی استان 

كردس��تان به استان كرمانشاه 
در گردن��ه »تت��ه ژاالنه« خبر 
داد و گفت: اين مسير به دليل 
احتمال ريزش بهمن و كوالک 
توسط ماموران راهداری مسدود 

شده است.
موالی اف��زود: به رغم بارش 
ب��رف در حال حاض��ر تمامی 
راه ه��ای ارتباطی روس��تاهای 
شهرستان های قروه، دهگالن و 
سروآباد باز است و تردد در اين 

راه ها جريان دارد.
ارتفاع ب��رف در گردنه ها و 
نقاط برف گير استان كردستان 
تا يک متر گزارش شده است.

س��ازمان راهداری و حمل 
ونق��ل ج��اده ای كش��ور طی 
اطالعيه ای اعالم كرد: به دليل 
ب��ارش س��نگين ب��رف و عدم 
»س��نندج-  محور  پاكس��ازی 
ديواندره- س��قز« تردد در اين 
محور از پنجشنبه شب تا اطالع 

ثانوی مسدود است.
در اين اطالعيه آمده است: 
تردد در مابقی جاده های استان 
كردس��تان فقط با زنجير چرخ 

امكانپذير است.
از س��وی ديگ��ر بخش��دار 
رحيم آباد رودسر واقع در استان 
گيالن با اش��اره به بارش برف 
س��نگين در اين منطقه گفت: 
راه ارتباطی 30 روس��تای اين 
بخش مس��دود شده است. وی 
افزود: ارتفاع برف در ارتفاعات 
جواهردش��ت و سماموسی به 

بيش از يک متر می رسد.
ب��رف در خراس��ان  بارش 
رضوی س��بب شد تا پروازهای 
داخل��ی و خارج��ی ف��رودگاه 

مشهد لغو شود. مسئول روابط 
عموم��ی ف��رودگاه بين المللی 
شهيد هاش��می نژاد گفت: طی 
چهارش��نبه ش��ب و پنجشنبه 
9 پ��رواز ورودی و خروجی اين 
فرودگاه به مقصد داخل و خارج 
از كشور به دليل شرايط جوی 

نامناسب لغو شده است.
وی افزود: اين پروازها شامل 
8 پ��رواز خروج��ی و يک پرواز 
ورودی به فرودگاه مشهد بود. در 
همين حال از شهرستان مياندو 
رود مازندران خبر می رسد بارش 
ش��ديد باران در اين شهرستان 
سبب طغيان رودخانه دنگسرک 
و آبگرفتگی زمين های كشاورزی 
اين شهرس��تان شد. همچنين 
بارش شديد باران در قيام دشت 
واقع در اس��تان تهران س��بب 
جاری ش��دن س��يالب در اين 
منطقه ش��د. رئي��س جمعيت 
هالل احمر پاكدش��ت گفت: در 
اثر جاری شدن اين سيالب به 
بيش از يكصد واحد مس��كونی 
واقع در حد فاصل ش��هرری و 
پاكدشت خسارت وارد شد. به 
گفته وی 6 واحد مس��كونی در 
جريان اين سيالب به طور كامل 

تخريب شدند.
وزش توفان شن

ب��ر اثر وزش توفان ش��ن با 
س��رعت 70 كيلومت��ر ديد در 
محور ري��گان- چابهار كاهش 

يافت.
از پيش از ظهر جمعه بر اثر 
وزش توفان شن با سرعت 70 
كيلومتر، ديد در محور ريگان- 
چابه��ار كاهش يافت و موجب 
اين شهرس��تان  خس��ارت در 

شده است.
معاون عمرانی و برنامه ريزی 
فرماندار ريگان در اين زمينه به 
خبرن��گار فارس گفت: ش��دت 
وزش توفان موجب كندی عبور 
و مرور در جاده ترانزيتی ريگان- 
چابه��ار و كاهش دي��د در اين 
محور ش��ده است.محمدصادق 
توفان  اي��ن  افزود:  داداهلل پ��ور 
موجب خس��ارت 500 ميليون 
ريالی به فضای س��بز شهری و 
خسارت به جنگل كهور منحصر 
به فرد ايرانی شده است.وی از 
انتقال  كانال های  شن گرفتگی 
آب كشاورزی به باغ ها و مزارع 
خبر داد و بيان داش��ت: بر اثر 
اين توفان تع��دادی از باغ های 
نخي��الت و م��زارع گندم و جو 

دچار شن گرفتگی شدند.
معاون عمرانی و برنامه ريزی 
ري��زش  از  ري��گان  فرمان��دار 
محص��ول مركبات ب��ر اثر اين 
توفان در اين شهرس��تان خبر 
داد و خاطرنشان كرد: خسارت 
دقي��ق اين توفان بعد از بازديد 

كارشناسان اعالم می شود.

ن  ما ز س�ا ی  س�خنگو
آتش نشانی و خدمات ایمنی 
از ریزش س�ه ساختمان 
سه طبقه در جنوب پایتخت 
گودب�رداری  خاط�ر  ب�ه 

غیراصولی خبر داد.
سيد جالل ملكی تاكيد كرد: 
اين سه س��اختمان در مجاورت 
يكديگر ق��رار داش��تند و صبح 
به علت گودبرداری  پنجش��نبه 
به مس��احت  غيراصولی زمينی 
500 مترمرب��ع در مجاورت اين 

ساختمان ها باعث ريزش همزمان 
آنها شد.

وی اف��زود: هن��گام حادث��ه 
هيچ يک از اهالی در ساختمان ها 
كه كاربری اداری- پزشكی دارند 
حضور نداشتند و به همين خاطر 
اين حادثه خس��ارت جانی دربر 

نداشت.
ابت��دای  از  گف��ت:  ملك��ی 
س��ال تاكنون س��ه بار از سوی 
كارشناسان و مسئوالن ايستگاه 
9 آتش نش��انی هشدارهای الزم 

داده شده بود.
در همي��ن ح��ال محمدرضا 
بختي��اران مدي��ر آب و فاضالب 
ناحيه منيري��ه در آبفای منطقه 
5 ته��ران از حادث��ه ديگری در 
در  چهارش��نبه  روز  بارندگ��ی 
چه��ارراه اميراك��رم و نشس��ت 
خياب��ان ول��ی عصر خب��ر داد و 
گفت: در اي��ن حادثه لوله 500 
ميلی متری آبرس��انی شكست و 
باعث ريزش قسمت های مختلف 

اين خيابان شد.

به خاطر گودبرداری غیراصولی در جنوب تهران

3 ساختمان 3 طبقه همزمان ریزش کردند


