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برنامه محافل و مساجد

9:00- صبح روش��ن )بررس��ي مس��ائل اجتماعي و فرهنگي؛ زنده(، 
10:00 – اخب��ار ح��وزه و دانش��گاه، 10:10 - دانش��جو )بحث آزاد 
دانشجويي( 10:50 - مناديان واليت )روايت بخشي از زندگي سياسي 
ام��ام خميني»ره« و بيان ديدگاه ايش��ان درب��اره واليت فقيه؛ تكرار 
دوم(، 11:00 - اخب��ار معارفي )انعكاس آخرين اخبار معارفي ايران(، 
11:15 – زمزم احكام )مباني احكام - احكام حقوق مردم(، 11:45 - تا 
آسمان )ويژه اذان ظهر/ معني عبد و بندگي- انسان براي پرستش خدا 
آفريده ش��ده است(، 12:30 – شاهد )معرفي شهيد لطيف رنجبري(، 
12:40 – آيينه تربيت )ديدگاه نهج البالغه در خصوص تربيت؛ تكرار(، 
13:00- ب��راي بيداري )روضه حماس��ه خوان نه روضه ذلت- تحليل 
صحيح از قيام سيدالش��هدا)ع( انسان شناسي اسالمي در كالم دكتر 
رحيم پور ازغدي؛ تكرار(، 13:40 - چراغ مطالعه )معرفي كتاب واجب 
فراموش ش��ده(، 13:50 - پيام واليت )برگزيده س��خنان مقام معظم 
رهبري(، 14:00 - خبر سراسري، 14:45 – نقد و نظر )بررسي نسبت 
دين و اخالق - وابستگي اخالق به دين 23- بررسي تكنولوژي نسل 
سوم تلفن هاي همراه 1(، 15:30 – ترنم )نگاه عرفاني و الهي به شعر 
عاش��ورايي(، 16:00 – پرسمان خانواده )پاسخ به سواالت تربيتي در 
حوزه خانواده؛ زنده(، 17:00 – بر آس��تان بندگي )ويژه اذان مغرب(، 
17:45 - زالل جاري )تفسير آيات 115 سوره مباركه انعام/ قرآن كتاب 
جاوداني است توس��ط حجت االسالم قرائتي(، 18:00 – رازسرنوشت 
)بررس��ي اصحاب امام حس��ن)ع( / حبابه والبيه(، 18:30 - باغ تماشا 
)نمايش(، 19:00- خبر جهان اسالم )رويدادهاي خبري جهان اسالم(، 
19:15 – مكارم خوبان آيت اهلل روحاني )حديث امام رضا)ع( پيرامون 
عقل؛ تكرار(، 19:45 - مقاومت )طراحي و تشكيل اردوي راهيان نور 
و شهرك س��ينمايي(، 20:05 – سيره سجادي )تالش فرهنگي امام 
سجاد )ع( / تربيت شاگردان(، 20:35 – نگارستان )شرح زندگي آيت اهلل 
شيخ عباس تهراني و ويژگي های اخالقي ايشان(، 20:50 – انديشه هاي 
ماندگار )برگزيده س��خنان بزرگان و شهداي انقالب اسالمی(، 21:00 
- اخبار معارفي )انعكاس آخرين اخبار معارفي ايران و جهان(، 21:15 
– گفتگ��وي 21 - )گفتگو پيرامون موضوعات روز(، 21:30 – بركرانه 
نور )3( )پرسش و پاسخ تفسيري با كارشناسي آيت اهلل جوادي آملي؛ 
تكرار(، 22:10 – س��خن عش��ق )پخش سخنراني از حرم مطهر امام 
رض��ا و حضرت معصوم��ه ع(، 22:50 – درحريم عصمت )زيارت امام 
حس��ين)ع( درش��ب اربعين(، 22:45 - فقه آل محمد آيت اهلل مكارم 
ش��يرازي )درس خارج فقه؛ مبحث حج(، 23:15- شبس��تان )جنگ 
معارفی ش��بانه/ 28صفر اخالق اجتماعي پيامبر ص(، 24:00 – خبر 
سراس��ري، 00:45 – خل��وت انس )دعا و مناج��ات(، 1:15 - بر بال 
سخن )سخنراني علماء و اساتيد(، 2:00 – باغ تماشا )نمايش؛ تكرار(، 
2:30 - مكارم خوبان آيت اهلل روحاني )دروس و مباحث اخالقي؛ تكرار 
دوم(، 3:00 – ترنم )نگاه عرفاني و الهي به ش��عر عاش��ورايي؛ تكرار(، 
3:30 - مقاوم��ت )طراح��ي و تش��كيل اردوي راهيان نور و ش��هرك 
سينمايي؛ تكرار(، 3:50 – زمزم احكام )مباني احكام - احكام حقوق 
مردم؛ تكرار(، 4:20 - ش��اهد )معرفي شهيد لطيف رنجبري؛ تكرار(، 
4:30 - مبان��ي اجتهاد آيت اهلل مظاهري )درس خارج اصول؛ مباحث 
الفاظ(، 5:00 – زالل جاري )تفسير آيات 115 سوره مباركه انعام/ قرآن 
كتاب جاوداني است توسط حجت االسالم قرائتي؛ تكرار(، 5:10- صبح 
نياز )ويژه اذان صبح(، 6:00 - بركرانه نور )3( )پرسش و پاسخ تفسيري 
با كارشناسي آيت اهلل جوادي آملي؛ تكرار(، 6:40 - مكارم خوبان  آيت اهلل 
ضياءآبادي )تفس��ير آيات 76-77 اسراء-كبر و غرور(، 7:05 - ارمغان 
)اسوه كيست؟ آيا الگو همان اسوه است؟؛ زنده(، 7:50 – برگي از تاريخ 
)بي��ان رويدادهاي تاريخي(، 8:00 – خبر سراس��ري، 8:40 – تجلي 

بصيرت )بزرگداشت حماسه نهم دي؛ زنده(

2 کیلو شیشه در ساک مسافر
اراك- خبرنگار كيهان:ماموران انتظامی ش��ازند اس��تان مركزی، هنگام 
كنترل خودروهای عبوری، به مسافر يک دستگاه خودرو اتوبوس كه از مسير 
كوهدشت به سمت تهران در حال حركت بود مشكوك شده و در بازرسی از 
وسايل وی مقدار 2 كيلو و 410 گرم مواد مخدر از نوع شيشه كشف كردند.

متهم، پس از تكميل پرونده به مراجع قضايی معرفی شد.
توقیف 290 هزار لیتر سوخت قاچاق

قش��م- خبرنگار كيهان: فرمانده يگان دريابانی شهرستان قشم از كشف 
290 هزار ليتر س��وخت قاچاق گازوئيل در آب ه��ای خليج فارس در حوالی 

جزيره قشم خبر داد.
س��رهنگ عبدا... لشكری گفت: در 6 عمليات جداگانه و با كار عملياتی 

مستمر اين تعداد شناور توسط يگان دريابانی توقيف شد.
کشف گازوئیل قاچاق

اراك- باش��گاه خبرن��گاران: ماموران انتظامی شهرس��تان زرنديه حين 
گش��ت زنی در محور س��اوه- تهران و كنترل و نظارت خودروهای عبوری به 

يک دستگاه تانكر مشكوك شده و آن را متوقف كردند.
رئيس پليس آگاهی استان مركزی با اعالم اين خبر افزود: پس از بازرسی 
از خودروی توقيفی و بررسی مدارك ارائه شده از طرف راننده مشخص شد، 

تانكر مذكور حامل 23 هزار ليتر گازوئيل قاچاق است.
احمدی همچنين به كش��ف 10 هزار ليتر سوخت قاچاق از داخل 
يک كارگاه در اطراف س��اوه اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: هيچگونه 
مدركی مبنی بر مجاز بودن س��وخت از ط��رف صاحب كارگاه مذكور 

ارائه نشده است.
وی اظهار داش��ت: دو نفر در اين دو عمليات دس��تگير و پس از تشكيل 

پرونده به مرجع قضايی معرفی شدند.
دستگیری 3 قاچاقچی

اراك- خبرنگار كيهان: فرمانده انتظامی استان مركزی از كشف 2 محموله 
قاچاق به ارزش تقريبی 4 ميليارد ريال در شهرستان دليجان خبر داد.

س��رتيپ عزيز اهلل ملكی افزود: اين محموله قاچاق از يک دستگاه خودرو 
در محور اصفهان- دليجان به دست آمد.

در همين ارتباط 3 نفر قاچاقچی دستگير شدند.
انهدام باند تبهکار

اهواز- خبرنگار كيهان: رئيس دادگستری شهرستان گتوند از دستگيری 
اعضای باند فروش سكه های تقلبی در اين شهرستان خبر داد.

محم��د معينی افزود: ماموران پليس آگاهی اين شهرس��تان، 4 نفر از 
اعضای يک باند فروش س��كه های تقلبی را دستگير كردند و به رغم انكار 
بزه ارتكابی خود محتويات تلفن همراه متهمان حاكی از ارس��ال پيام های 
مكرر به افراد متعدد مرتبط با فروش سكه های تقلبی بود.وی با بيان اين 
كه پرونده در ش��عبه اول دادياری اين دادس��را در دس��ت رسيدگی است، 
گفت: متهمان با صدور قرار بازداشت موقت تحت نظر هستند و تحقيقات 

در اين زمينه ادامه دارد.

* حسينيه كيانی، ميدان شهدا، اول فياض بخش
- مراس��م عزاداری ايام دهه آخر صفر هر ش��ب از ساعت 20/30 با 
س��خنرانی حجت االسالم س��يد مهدی طباطبايی و مداحی آقای سيد 

حسن احمدی و ديگر ذاكران اهل بيت.
*مسجد آقامير، خيابان پامنار

- مراس��م ع��زاداری دهه آخ��ر صفر ب��ا قرائت قرآن، س��خنرانی 
حجت االس��الم مرتض��وی و مداحی آقايان: عبداللهی و س��يدمجتبی 

بيگلر بيگی 
- هر شب از ساعت 19/30 الی 22/30

مدیر پیش بینی و هش�دار 
س�ریع س�ازمان هواشناس�ی 
کش�ور گفت: روز چهارش�نبه 
ش�مال ش�رق و مناطق مرتفع 
ته�ران ب�ارش ب�رف و مناطق 
جنوبی و مرکزی ش�اهد بارش 

باران خواهند بود.
مهندس احمد وظيفه در گفت 
وگو با ايسنا، افزود: تا فردا شرايط 
نس��بی س��كون هوا وجود دارد و 
آالينده ها كم و بيش در جو تهران 
باقی خواهند ماند اما انتظار ما اين 
اس��ت كه با ورود سامانه بارشی به 
كش��ور از سه شنبه و جريان وزش 

باد آالينده ها رفع شود.
وی ادامه داد: شهرهای اصفهان 
و تبري��ز نيز كه از نظر آلودگی هوا 
در وضعيت بدی قرار دارند همانند 
تهران تا روز يكشنبه شرايط سكون 
هوا و افزاي��ش آالينده ها را تجربه 
خواهند كرد اما با ورود اين سامانه 
جديد و بارندگ��ی اندك از ميزان 
آلودگی اين ش��هرها نيز كاس��ته 

خواهد شد.
مدير پيش بينی و هشدار سريع 
ادامه  سازمان هواشناس��ی كشور 
داد: بارندگی ها از جنوب و جنوب 
غربی كش��ور آغاز شده و به تدريج 
شهرهای تبريز، خوزستان، ايالم و 
چهار محال وبختياری و شمال غرب 
كش��ور را فرا خواهد گرفت و روز 
چهارشنبه به تهران و مركز كشور 

خواهد رسيد.

آغاز بارش ها در تهران از چهارشنبه

وی درباره شكل بارش ها نيز 
گفت: با س��رمايی ك��ه اكنون در 
كشور داريم و تراز دمايی جو كه 
پايين تر از صفر است بارش ها به 
صورت برف خواهن��د بود اما در 
شهر تهران به دليل اينكه دمای 
صفر فق��ط ابتدای صبح اس��ت 
بارندگی ها اغلب به ش��كل باران 

خواهند بود.
کاهش بارش ها در تهران

به گفته مشاور رئيس سازمان 
هواشناسی كشور ميزان بارش ها 
در اس��تان تهران نسبت به سال 
گذش��ته 25 ميلی مت��ر كمتر و 
نس��بت به ميانگين بلندمدت 2 

ميلی متر بيشتر است.
پرويز رض��ازاده در گفت وگو 
با ايس��نا،  افزود: ميزان بارش های 
ش��هر تهران در س��ال جاری 93 

ميلی متر است. در حالی كه سال 
گذشته با 114 ميلی متر بارش سال 

پر بارانی را پشت سر گذاشتيم.
وی ادام��ه داد: ميانگين بارش 
در كل كشور نيز در بلندمدت 62 
ميلی متر اس��ت كه سال گذشته 
ب��ا 79 ميلی متر و امس��ال نيز با 
68/5 ميلی مت��ر ب��ارش،  وضعيت 
بس��يار بهتری نسبت به ميانگين 
رئيس  داشته ايم.مشاور  بلندمدت 
س��ازمان هواشناس��ی تاكيد كرد: 
ميزان كاه��ش يا افزايش بارش ها 
عالوه بر س��ال گذشته با ميانگين 
بلندمدت نيز س��نجيده شود، چرا 
كه اگر تنها سال گذشته را در نظر 
بگيريم دچار خشكسالی شده ايم در 
حالی كه به طور كلی می توان گفت 
هم سال گذشته و هم امسال از نظر 

بارش ترسالی داشته ايم.

گرمای شهرها، عامل اصلی 
تغییر شکل بارش ها

رض��ازاده درباره عل��ت تغيير 
ش��كل بارش ها از برف ب��ه باران 
ط��ی س��ال های اخي��ر به ويژه در 
ش��هرهای بزرگ از جمله تهران، 
گفت: جمعيت ش��هر تهران طی 
30 س��ال گذشته دو برابر و تعداد 
خودروها نيز بيش از 10 برابر شده 
است. بنابراين انرژی و گرمايی كه 
در س��طح شهر توليد می شود نيز 
افزايش 10 برابری داشته كه همين 
مسئله باعث تغيير شكل بارش ها از 

برف به باران شده است.
وی ادام��ه داد: در حال حاضر 
در تمام كشورها شاهد تغيير شكل 
بارش ها هس��تيم اما اين موضوع 
در مي��ان نقاط مختلف، ش��دت و 

ضعف دارد.

س�کته  انجم�ن  رئی�س 
مغزی ایران با اشاره به تعداد 
انگشت ش�مار مراک�ز درمان 
س�کته مغ�زی در کش�ور، بر 
رعایت استانداردهای جهانی 
ب�رای درمان بیماران س�کته 
مغزی در این مراکز تأکید کرد.
دكت��ر محمدرض��ا قينی در 
گفت وگ��و ب��ا مهر،  تأكي��د كرد: 
تعداد مراكز درمان سكته مغزی 
در كالن شهرها و پايتخت به اندازه 
كافی نيست و متأسفانه اين مراكز 
استانداردهای جهانی،  به  نسبت 
كمتر اس��ت و بايد تعداد آن ها را 

در سراسر كشور افزايش دهيم.
وی با اعالم اينكه در پايتخت 
باي��د 12 مركز پيش��رفته درمان 
سكته مغزی داشته باشيم، تأكيد 
ك��رد: اگ��ر مراكز درمان س��كته 
مغزی در ايران راه اندازی ش��ود، 
ب��ار بزرگ��ی از دوش بخش های 
ويژه بيمارستانی برداشته می شود.
قين��ی در خص��وص درمان 
بيم��اران س��كته مغ��زی، گفت: 

درمان هاي��ی داري��م ك��ه جلوی 
پيشرفت سكته مغزی را می گيرد 
به طوری كه گاهی اوقات برخی 
از اخت��الالت عصب��ی را تا حدی 
برگش��ت می دهيم. ولی در غير 
اين صورت تنها می توانيم بيمارانی 
را كه دچار سكته مغزی شده اند 
از بروز س��كته های بعدی نجات 

دهيم.
رئيس انجمن س��كته مغزی 
اي��ران ادامه داد: وقتی ش��خصی 
سكته می كند نشان از اعالم تنگی 
بنابراين امكان  رگهايش اس��ت، 
بروز س��كته های بعدی نيز وجود 
دارد كه به درمان آن پيش��گيری 

ثانويه گفته می شود.
قينی گف��ت: از آنجا كه بروز 
س��كته مغزی در كشور ما شيوع 
باالي��ی دارد و از ط��رف ديگ��ر 
به عنوان يک مش��كل محسوب 
می شود، از اين رو كيفيت درمان 
بايد با اس��تفاده از سيس��تم های 
جدي��د در تمام س��طح كش��ور 

افزايش يابد.

هشدار رئیس انجمن سکته مغزی ایران؛
ایران با کمبود مراکز درمان سکته مغزی 

مواجه است

مع�اون اجرای�ی معاون�ت 
بهداش�ت  وزارت  درم�ان 
از  نف�ر  از بس�تری ش�دن 3 
برای  دانش آموزان شین آبادی 
جراحی خبر داد و گفت: دولت 
اعتب�ار الزم ب�رای درمان این 
دانش آم�وزان را ت�دارک 

دیده است.
در  محق��ق  رض��ا  محم��ود 
گفت وگو با فارس از بيمارس��تان 
فاطمه الزه��را)س( به عنوان مكان 
بستری ش��دن اين سه دانش آموز 
ياد ك��رد و گف��ت: احتم��االً اين 
دانش آموزان فردا دوش��نبه تحت 
عمل جراحی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: ممكن است درمان 
اين س��ه دانش آموز هفته ها طول 

بكشد و بستگی به عملكرد و نظر 
تيم درمانگر دارد.

دكت��ر محقق تأكيد كرد: بقيه 
دانش آموزان نيز به نوبت بستری و 
مورد جراحی قرار خواهند گرفت.

وی اعتبار مورد نياز برای درمان 
دانش آموزان شين آبادی را حدود 5 
ميليارد تومان دانست و گفت: تيم 
درمانگر طول درمان اين افراد را 5 

تا 6 سال تخمين زده اند.
محق��ق در م��ورد مش��كالت 
اعتباری اعالم ش��ده برای درمان 
اي��ن دانش آموزان، گف��ت: اينكه 
والدين برخی از اين دانش آموزان 
اعالم كردن��د پولی ب��ه آنها داده 
نشده، تعجب برانگيز است چرا كه 
پول را نبايد به حس��اب اين افراد 

واريز كرد.
وی با انتقاد از برخی رسانه ها 
افزود: رسانه ها مشكل عدم پرداخت 
پول را از ما كه متولی هستيم بايد 
پيگيری كنند، مداركی كه دال بر 
وج��ود اعتبار به ميزان كافی برای 
درمان اين كودكان باشد، موجود 
اس��ت و مش��كلی از نظر اعتباری 
وجود ندارد.معاون اجرايی معاونت 
درمان وزارت بهداشت تصريح كرد: 
چند ش��ب پيش با خبر شدم كه 
آقای بابک زنجانی گفته پول عمل 
جراحی اين كودكان را می دهد. اين 
حرف بسيار ناراحت كننده است. 
يعنی دولت اين قدر بی پول ش��ده 
است كه فردی مثل بابک زنجانی 

هزينه آن را تقبل كند.

معاون اجرایی وزارت بهداشت و درمان:

ادامه درمان دانش آموزان شین آبادی از سر گرفته شد

کنت�رل  مرک�ز  رئی�س 
ترافی�ک راه�ور ب�ا اش�اره 
ب�ه اینک�ه کم�اکان 3 جاده 
شمش�ک به دیزین، خلخال 
ب�ه پونل و قم به گرمس�ار تا 
اطالع ثانوی مسدود است از 
وضعیت جوی مناسب در سایر 

جاده های کشور خبر داد.
محمدحس��ين  هنگ  س��ر
حمي��دی، در گفت وگو با فارس 

با اش��اره ب��ه آخري��ن وضعيت 
جوی راه های كشور گفت: جاده 
شمش��ک به ديزي��ن و پونل به 
خلخ��ال به عل��ت ب��ارش برف 
س��نگين و احتمال وقوع بهمن 

تا اطالع ثانوی مسدود هستند.
رئي��س مركز كنترل ترافيک 
راهور همچني��ن افزود: جاده قم 
به گرمسار نيز به علت تعميرات 

كماكان مسدود است.

راهور خبر داد

انسداد 3 جاده کشور

فرمانده انتظامی مش�هد از 
سرقت مس�لحانه دو جوان از 
بانک تجارت شعبه عبدالمطلب 
خبر داد و گفت: با وقوع سرقت 
متاسفانه سیستم های نظارتی 
بانک عمل نکرده و پس از فرار 

سارقان، آژیر به صدا درآمد.
به گزارش خبرگزاری فارس از 
مشهد به نقل از پايگاه اطالع رسانی 
پليس، احد كريمی در تشريح اين 
خبر اظهار كرد: س��اعت 11 و 56 
دقيقه شنبه دو جوان موتورسوار با 
ورود ناگهانی به بانک تجارت شعبه 
عبدالمطلب مشهد با تهديد سالح، 
اقدام به س��رقت وجوه نقد كرده و 

از محل گريختند.
وی اف��زود: ب��ا وقوع س��رقت 
نظارتی  سيس��تم های  متاس��فانه 

بان��ک عمل نكرده و پ��س از فرار 
سارقان آژير به صدا درآمده است.

فرمانده انتظامی مشهد افزود: 
هماهنگی های الزم از طريق مركز 
فرماندهی و كنترل پليس مش��هد 
به عمل آم��د و ماموران كالنتری 
شفا و كارآگاهان پليس آگاهی در 
كوتاه ترين زمان ممكن خود را به 

محل رساندند.
وی اف��زود: برابر اظهارات اوليه 
مسئوالن بانک، اين دو جوان قريب 
به 50 ميليون تومان وجه نقد را به 
سرقت برده اند و پليس با توجه به 
بررسی های علمی صورت گرفته در 
محل وقوع س��رقت به سرنخ هايی 
دس��ت يافته كه ب��ه زودی منجر 
به شناس��ايی و دستگيری عامالن 

سرقت خواهد شد.

سرقت مسلحانه از بانک تجارت مشهد

مدی�رکل محی�ط زیس�ت 
ت�الش  از  لرس�تان  اس�تان 
گسترده و موثر امدادگران این 
س�ازمان برای نجات جان یک 
ق�الده ماده پلن�گ زخمی در 
خرم آباد  منطقه سپیددش�ت 

خبر داد.
»محمدحس��ين بازگي��ر« در 
گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: بر 
اس��اس گزارش های دريافتی،  اين 
ماده پلنگ در پنج كيلومتری بخش 
خرم آباد  شهرس��تان  سپيددشت 
توسط شكارچيان غيرمجاز زخمی 

شده است.
وی اظه��ار ك��رد: گروه��ی از 
امدادگران محيط زيست و جمعيت 
هالل احمر و تعدادی از دامپزشكان 
عازم منطقه شدند و با پيگيری رد 
پای خونی اين پلنگ، حيوان را در 
ش��يب تند ارتفاعات منطقه پيدا 
كردند.بازگي��ر افزود: امدادگران با 
انجام عمليات گسترده و سخت در 

اين منطقه صعب العبور در نهايت 
موفق ب��ه زنده گي��ری و بيهوش 
كردن اين پلنگ زخمی ش��دند و 
حي��وان را برای درمان به خرم  آباد 

انتقال دادند.
مدير كل محيط زيست استان 
لرس��تان گف��ت: حي��وان كه يک 
ماده پلنگ حدود دو س��اله است 
و با گلوله تفنگ شكاری به شدت 
زخم��ی ش��ده در خرم  آباد تحت 

درمان اوليه قرار گرفت.
بازگي��ر اظهار كرد: با توجه به 
شدت جراحات وارده به ماده پلنگ، 
حيوان ظهر ديروز برای ادامه مداوا 

از خرم آباد به تهران منتقل شد.
وی تصريح كرد: خوش��بختانه 
با اقدام به موقع امدادگران محيط 
زيست و تيم های امدادی همكار، 
اي��ن حيوان ك��ه از گون��ه پلنگ 
لرستان و از جانوران كمياب كشور 
محسوب می ش��ود از مرگ نجات 

يافته است.

ماده پلنگ زخمی با تالش امدادگران
محیط زیست لرستان نجات یافت

 رئی�س جمعیت هالل احمر 
شهرس�تان فارس�ان از تواب�ع 
چهارمح�ال و بختیاری از جان 
باختن یک جوان 25 ساله اهل 
این شهرستان به دلیل سقوط از 
کوه در روستای گوشه خبر داد.

به گ��زارش ايرنا از ش��هركرد، 
محمد محمدی گفت: در پی تماس 
تلفنی شهروندان شهرستان و اعالم 
سقوط جوان 25 ساله اهل روستای 
»كران« از كوه »چاردول« روستای 
گوش��ه، گ��روه ام��داد و نجات اين 
جمعيت متشكل از سه امدادگر به 
همراه تجهيزات كامل كوهنوردی 

به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش 
امدادگران، اين حادثه حدود ساعت 
15 روز چهارشنبه به وقوع پيوسته 
بود كه جس��د بی ج��ان اين جوان 
پس از چهار س��اعت جست وجو و 
تالش امدادگران پيدا شد.محمدی 
اضافه كرد: سعيد اسماعيلی كرانی 
دانشجوی رشته مهندسی عمران به 
دليل بی احتياطی و همراه نداشتن 
تجهيزات كوهنوردی از كوه سقوط 
كرد و به دليل اصابت ضربه به بدن 

و سر، جان خود را از دست داد. 
مركز شهرس��تان فارس��ان در 
فاصل��ه 35 كيلومت��ری ش��هركرد 

قرار دارد.

کشته شدن جوان فارسانی
 بر اثر سقوط از کوه

612 خودرو در تهران به علت داشتن خالفی باالی یک میلیون تومان 
توقیف شدند.

سرهنگ عين اهلل جهانی، معاون آموزش و  فرهنگ ترافيک راهنمايی و رانندگی 
ته��ران ب��زرگ در گفت وگو با فارس از توقيف 612 خودرو با جريمه بيش از يک 
ميليون تومان طی هفته گذشته در تهران خبر داد.وی با بيان اينكه تعداد بسياری 
از اين خودروها جريمه های چند ميليونی دارند گفت: طبق قانون با خودروهای 

دارای خالفی بيش از يک ميليون تومان برخورد می شود.

توقیف 612 خودرو
 با جریمه های بیش ازیک میلیون تومان

مرده ای
 که زنده شد!

در اتفاقی نادر نام یک فرد 
ماهش�هری در سیس�تم ثبت 
احوال در لیست متوفیان ثبت 
ش�ده و وی را دچار مشکالتی 

کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس 
از ماهش��هر، ش��كر اهلل عباسی 
ف��ردی اس��ت ك��ه اداره ثبت 
احوال ماهش��هر نام��ش را در 
ليس��ت متوفيان ثبت كرده و 
همين مسئله موجب شده كه 
اين ش��خص از يک سال پيش 
تاكنون دچار مشكالت فراوانی 

شود.
ش��كر اهلل عباس��ی اظه��ار 
داشت: س��ال گذشته كه برای 
دريافت يارانه به بانک مراجعه 
ك��ردم متوجه ش��دم كه پولی 
به حس��ابم واريز نشده. پس از 
مراجعه به رئيس شعبه متوجه 
ش��دم در سيس��تم نام من به 
عنوان متوفی ثبت شده است.

اين ش��خص تصريح كرد: 
اداره  ب��ه  مراجع��ه  از  پ��س 
ثبت احوال عنوان شد كه بايد از 
طريق كالنتری محل تحقيقات 
محلی صورت بگي��رد. پس از 
انجام تحقيقات محلی و اعالم 
نتيجه به ثبت احوال شهرستان 
ماهش��هر، نام بنده از ليس��ت 
اف��راد متوفی خارج ش��د اما از 
تاريخ 18 دی ماه سال گذشته 
تاكنون يارانه ای به حسابم واريز 

نشده است.
ثبت اح��وال  اداره  رئي��س 
شهرس��تان بندر ماهش��هر در 
اين رابطه گفت: اسناد سجلی 
متولد 18  عباس��ی  ش��كر اهلل 
ارديبهشت 42 از ابتدای تولد 
تاكنون بدون تغيير باقی مانده 
ب��ود و هيچ تغيي��ر و تحوالتی 
اعم از تعويض عكس، تعويض 
شناسنامه و ازدواج و طالق در 

سند وی به ثبت نرسيده بود.
عبدالعباس ناصريان افزود: 
براساس قوانين موجود و پس 
از بررس��ی پرونده ها و اس��ناد، 
پرونده نامبرده راكد تشخيص 
داده شد و برای اين فرد مرگ 

نامعلوم به ثبت رسيد.
وی ادامه داد: پس از مراجعه 
اين ش��خص، روال اداری طی 
شد و پرونده نامبرده به هيئت 
حل اختالف ارج��اع و پس از 
انجام روال قانونی و اداری، سند 
وی اصالح و شناسنامه جديد 
برای نامبرده صادر و نام وی از 
ليست افراد متوفی خارج شد.

سرپرست دفتر فناوری اطالعات سازمان غذا 
و دارو به پرس�ش هایی پیرامون نصب برچسب 
اصال�ت بر روی اقالم س�المت محور پاس�خ و از 
نصب برچس�ب اصال�ت بر روی تم�ام داروهای 

وارداتی خبر داد.
دكتر بهروز جنت در گفت وگو با ايس��نا با اش��اره 
به توقف نصب برچس��ب ش��بنم بر روی اقالم وارداتی 
از س��وی وزارت صنعت گفت: طرح برچس��ب اصالت 
س��المت كاال از نظر ماهيت با برچسب شبنم متفاوت 
ب��ود، ولی همكاران م��ا در وزارت صنعت كپی برداری 
ناقصی از برچس��ب اصالت وزارت بهداشت انجام داده 
بودن��د ك��ه تنها هدفش با هدف تعريف ش��ده وزارت 

بهداشت متفاوت بود.
وی تأكيد ك��رد: در مقاطعی به دليل كمبودهای 
داروي��ی، برای آن كه بروكراس��ی های اداری را حذف 
كنيم ب��ه رغم الزام ش��ركت ها دس��تور داديم برخی 
داروهای فوری و مورد نياز مردم بدون نصب برچسب 
اصالت وارد كشور شوند. اما به دنبال آرامشی كه در بازار 
دارويی ايجاد شد، نصب برچسب بر روی تمام داروهای 
وارداتی و همچنين داروهای تحت كنترل توليد داخل 

از سرگرفته و مشكل حل شده است.
جن��ت درباره امكان بروز تقلب در برچس��ب های 
اصالت مانند برچس��ب های تقلبی شبنم گفت: چون 
وزارت بهداش��ت به صورت هدفمن��د به دنبال نصب 
برچسب اصالت بود به تدريج از شركت های وارد كننده 
شروع كرد و آن شوكی را كه وزارت بازرگانی برای نصب 
برچسب شبنم به بازار وارد كرد، در اينجا اتفاق نيفتاد.
وی افزود: عالوه بر اين برچس��ب اصالت به خودی 
خود حائز اهميت نيست بلكه يک كد 16 رقمی دارد كه 
از طريق تلفن يا پيام كوتاه مورد استعالم قرار می گيرد، 

به همين خاطر بروز تقلب در آن ممكن نيست.
سرپرس��ت دفتر فناوری اطالعات س��ازمان غذا و 
دارو در واكن��ش به اينكه چندی پيش اش��كاالتی در 
مورد برچس��ب های اصالت به وجود آمده بود و مردم 
به رغم ارسال كد 16 رقمی موجود بر روی برچسب با 
خطاهايی مبنی بر نامعتبر بودن كاال مواجه می شدند، 
گفت: س��امانه چندين شركت مجری طرح به مشكل 
برخورده بود، به همين خاطر سازمان غذا و دارو اكنون 
به دنبال راه اندازی سامانه مركزی خودش است تا بتواند 

اين مشكالت را حل كند.

یک مقام مسئول در سازمان غذا و دارو خبر داد

بازگشت برچسب اصالت بر روی داروهای وارداتی

س�نجش  مرک�ز  رئی�س 
آموزش و پ�رورش از پرداخت 
حق الزحمه امتحانات فرهنگیان 

تا پایان سال جاری خبر داد.
در  عم��ادی  لرس��ول  عبدا
گفت وگو با ايس��نا تاكيد كرد: اگر 
چه قول هايی درباره پرداخت اين 
مطالبات ت��ا پايان دی م��اه داده 
ش��ده بود اما به طور قطع تا پايان 
س��ال تمام اين مطالبات پرداخت 

خواهد شد.
وی اف��زود: حق الزحم��ه تمام 
عوامل اجراي��ی در امتحانات جزو 
مطالب��ات فرهنگي��ان از آموزش 
و پرورش محس��وب می ش��ود و با 
توجه به اينكه مبلغ آن ها بر اساس 

احكام كارگزينی معلمان متفاوت 
اس��ت، در حال حاضر رقم دقيقی 
از اين مطالبات ندارم.عمادی گفت: 
قول هايی برای پرداخت حق الزحمه 
امتحانات تا پايان دی ماه داده شده 
اس��ت و ما نيز پيگير پرداخت اين 
مطالبات هستيم، اما به طور يقين 
تا پايان سال حق الزحمه فرهنگيان 
ك��ه در امتحانات حضور داش��تند 

پرداخت خواهد شد.
عمادی درباره نحوه ارسال كد 
س��وابق تحصيلی فارغ التحصيالن 
دی ماه ك��ه داوطلبان كنكور 93 
هستند نيز گفت: تا پايان امتحانات 
دی ماه سامانه مربوطه فعال خواهد 
شد و كد سوابق تحصيلی داوطلبان 

كنكور برای سازمان سنجش ارسال 
خواهد ش��د كه زمان آن متعاقبا 

اعالم می شود.
رئيس مركز س��نجش آموزش 
و پ��رورش با بيان اينكه دريافت و 
ارس��ال سوابق تحصيلی داوطلبان 
مش��مول اين كد در آذر ماه بدون 
هي��چ مش��كلی انجام ش��د گفت: 
پ��س از پايان امتحان��ات دی ماه

نن��د  می توا داوطلب��ان  ني��ز   
س��ايت ب��ه  مراجع��ه  ب��ا 

 dipcode.medu.ir نسبت به 
دريافت كد سوابق تحصيلی اقدام 
كنند و مشابه اقدامات آذرماه برای 
انجام  فارغ التحصي��الن دی م��اه 

خواهد شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش:
حق الزحمه امتحانات فرهنگیان را قطعا تا پایان سال می پردازیم

محیط زیس�ت  کمیته  رئی�س 
ش�ورای ش�هر ته�ران از توق�ف 
گودب�رداری در باغ معنوی منطقه 
جمش�یدیه خبر داد و تاکید کرد: 
دستور دفتر مقام معظم رهبری نیز 
بازگشت این باغ به حالت اول است.
محمد حقانی در گفت وگو با ايلنا 
تصريح كرد: تمام فعاليت های صورت 
گرفته در باغ معنوی غيرقانونی بوده و 
نامه دفتر رهبری، برای لغو مصوبه تغيير 
كاربری اين باغ می باش��د.وی در پاسخ 

به اين پرس��ش كه چرا با وجود حكم 
ديوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه 
كميس��يون ماده 5 برای ساخت و ساز 
در باغ معنوی جمشيديه، گودبرداری 
انجام شد، گفت: البته اگرچه تا چند روز 
گذشته اين گودبرداری با وجود مصوبه 
ديوان عدالت اداری در حال انجام بود، 
اما فعال متوقف شده و گزارش كاملی از 

تخلفات جمع آوری شده است.
رئيس كميته محيط زيست شورای 
شهر تهران با بيان اينكه بايد باغ معنوی 

توس��ط ش��هرداری تهران تملک و در 
اختيار مردم ق��رار گيرد، تصريح كرد: 
بارها از سوی مقام معظم رهبری تاكيد 
ش��ده است كه به تنفس گاه های شهر، 
باغات و فضای سبز داخل شهرها توجه 
ويژه شود تا مردم به صورت عام از اين 

فضا استفاده كنند.
حقانی گفت: اي��ن باغ متعلق به 
يک بانک اس��ت و برای س��ود آوری 
اي��ن كار را انجام می ده��د در حالی 
كه س��ودآوری بايد به صورت قانونی 

باش��د.»فاطمه آلي��ا«،  نماينده مردم 
تهران در مجلس شورای اسالمی نيز 
در گفت وگوي��ی در مورد تخريب باغ 
معنوی جمش��يديه خاطرنشان كرد: 
س��كوت در برابر تخريب باغ معنوی 
جمش��يديه، آن هم زمانی كه هم در 
مجلس و هم در صحن علنی شورای 
ش��هر تهران نس��بت به حفظ فضای 
سبز و درختان كهنسال اين باغ تذكر 
داده ش��ده است، شائبه زد و بندهای 

پشت پرده دارد.

باالخره پس از مدت ها تخلف
گودبرداری در باغ معنوی جمشیدیه متوقف شد

13 نفر بر اثر ویروس آنفلوآنزای خوکی 
در هوستون جان خود را از دست داده اند.

مقامات بهداش��ت آمري��كا تاييد كرده اند كه 
دست كم 13 نفر از ويروس H1N1 )آنفلوآنزای 
خوكی( در ايالت هوستون آمريكا جان خود را از 

آنفلوآنزای 
خوکی 

برگشت

دس��ت دادند.به گفته مقامات اداره بهداشت هوستون، مرگ اخير بر 
اثر ويروس H1N1  كه به عنوان آنفلوآنزای خوكی شناخته می شود، 

شامل حال يک نوجوان شد.
بنابراين گزارش تاكنون چهار مورد مرگ كودكان را در سراس��ر 
اين كشور بر اثر آنفلوآنزا اعالم شده است؛ تگزاس، آالباما، لوئيزيانا و 
نيويورك سرچشمه فعاليت ويروس آنفلوآنزا بوده اند؛ بنابر گزارش ها، 
موارد بيشتر ويروس H1N1 در ميان ميانسال ها و افراد مسن تاييد 

شده است.
تگزاس پيش از اين يک هشدار بهداشتی آنفلوآنزا در سطح ايالت 
اع��الم كرده اس��ت و همه اهالی تگزاس بي��ش از 6 ماه برای دريافت 

واكسن درخواست داده اند.
آنفلوآنزای همه گير در آمريكا از بهار سال 2009 آغاز شده است، 
اين اپيدمی ابتدا در مكزيک آغاز شد ولی پس از آن در مناطق مختلف 

جهان گسترش يافت.
سازمان های بين المللی بهداشت با اعالم مرحله 5 وضعيت هشدار 
اعالم كردند كه شيوع جهانی آنفلوآنزای خوكی امری حتمی خواهد 

بود.
ويروس آنفلوآنزای خوكی قابليت تبديل شدن به يک قاتل را دارد؛ 
برخی كارشناسان پزشكی می گويند: ويروس خفيف آنفلوآنزای خوكی 

می تواند به سرعت به يک ويروس كشنده تبديل شود.
مراكز كنترل و پيشگيری بيماری در آمريكا تخمين زدند از اواسط 
 H1N1 مارس 2010 حدود 59 ميليون آمريكايی در تماس با ويروس
هس��تند و 265 هزار نفر بر اثر آن در بيمارس��تان بستری و 12 هزار 

نفر تاكنون فوت كرده اند.

»هوآنگ چونکای« مرد چینی است که 
بیشتر با نام »مرد فیلی« شناخته می شود.

 او يكی از معروف ترين افرادی است كه دچار 
بيماری خاص و وحش��تناكی شده است زيرا به 
خاطر صورتش تقريبا تمامی دنيا او را می شناسند. 

جداسازی 
19 کیلو از 

تومور 
مرد فیلی

پزشكان به تازگی به او گفته اند كه هيچ مكثی در رشد تومور صورت 
او اتفاق نخواهد افتاد.

اين مرد تا به حال دو بار زير تيغ جراحان رفته و 17/5 كيلوگرم 
از تومور صورتش برداشته شده است اما دوباره تومورهای تراشيده به 

جای خود بازگشته اند.
اين مرد 36 س��اله چند روز پيش بار ديگر زير تيغ جراحی رفت 
تا 19 كيلو ديگر از تومور صورتش را بردارد. اين عمل سخت در شهر 
گوانگژو انجام ش��د تا به نوعی يک ركورد برای او به ثبت برسد. او تا 
به حال 19 كيلوگرم تومور از صورت خود جدا كرده است ولی هنوز 

توانايی زندگی كردن را ندارد.
اين تومور سنگين باعث شده است مشكالت بسياری برای او به 
وج��ود آيد كه مهمترين آنها نابينايی، كمردردهای ش��ديد و آرتروز 
گردن اس��ت. به دليل وزن س��نگين س��ر اين مرد او هم اكنون 135 

سانتی متر قد دارد.

رسانه های هند از آتش گرفتن یک قطار 
مسافربری در این کشور و کشته شدن 23 

تن در این حادثه خبر دادند.
بنابر اعالم مقامات راه آهن هند اين قطار كه 
عازم ايالت »آندراپ��رادش« بود در بين راه دچار 

قطار 
هندی 
آتش 
گرفت

آتش سوزی شد و اين حادثه جان 23 تن از جمله دو كودك را گرفت.
پليس هند اعالم كرد: بيشتر قربانيان اين حادثه بر اثر استنشاق 

دود و خفگی جان باختند.
مقامات اين كشور همچنين اظهار داشتند: عمليات امداد و نجات 

به دليل مه و دود غليظ به سختی انجام شد.
عالوه بر اين در اين حادثه برخی سرنشينان قطار مجروح و ناپديد 

شدند كه تعداد آنان مشخص نيست.
به گزارش ايس��نا به نقل از شبكه  خبری بی بی سی، سال گذشته 
ميالدی )2012( نيز در حادثه ای  مش��ابه در همين منطقه 47 تن 

جان خود را از دست دادند.

مقام�ات دولتی فیلیپی�ن اعالم کردند 
در مراس�م آتش بازی سال جدید میالدی 
)2014( بی�ش از 160 نف�ر در ای�ن کش�ور 

مجروح شدند.
به گفته »اريک تاياگ«، معاون وزير بهداشت 

مجروحیت 
160 فیلیپینی 
در آتش بازی 

سال نو

فيليپين در ميان مجروحان يک پسر 14 ساله، دست راست خود را از 
دست داده و يک مرد مسن نيز از ناحيه يک چشم نابينا شده است.
مردم فيليپين طبق س��نتی قديمی، جش��ن سال نو را با ايجاد 
س��رو صدا برگزار می كنند و باور دارند اين سنت افكار و حوادث بد 

را از آنان دور می كند.
به گفته مقامات اين كشور، مردم با جمع آوری وسايل آتش بازی 
در روزهای پيش از فرا رس��يدن سال نو در مراسم از آن ها استفاده 
می كنند. همچنين برخی افراد با شليک گلوله جشن سال نو را برگزار 

می كنند كه خود با خطرات بيشتری همراه است.
آمار نش��ان می دهد ميزان اس��تفاده از وسايل آتش بازی در اين 
كشور نسبت به س��ال 2012 ميالدی هشت درصد افزايش داشته 

است.


