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    حوادث کوتاه از کشور

برنامه محافل و مساجد

* مسجد جامع غدیر خم )ضرابخانه( خیابان پاسداران خ شهید کشوری
- مراســم عزاداری شــب اربعین بعد از نماز مغرب و عشــا با ســخنرانی: 
حجت االســام میثــم علی پناه و ظهــر روز اربعین بعد از نمــاز ظهر و عصر با 

سخنرانی: آیت اهلل سیداحمد خاتمی

سرویس مدرسه آتش گرفت
اردبیل- ایرنا: در حادثه ای در خیابان موئیل مشگین شهر یک دستگاه 

مینی بوس سرویس دانش آموزان در مسیر مدرسه آتش گرفت.
در این حادثه مردم بافاصله وارد عمل شده و 20 دانش آموز دختر مقطع 

ابتدایی این سرویس را از میان شعله های آتش نجات دادند.
خوشبختانه اقدام به موقع شهروندان مانع از وارد شدن صدمات جدی 

به دانش آموزان شد.
بررســی های انجام شده نشــان می دهد این خودرو فاقد هرگونه مجوز 

قانونی تردد در داخل شهر بود.
فرار ناموفق قاچاقچیان

شــیراز- ایرنا: فرمانده انتظامی اســتان فارس اعام کرد: یک محموله 
388 کیلوگرمی تریاک از یک دســتگاه خودرو پژو پارس در شهرســتان 

الرستان کشف شد.
ســرتیپ دوم احمدعلی گودرزی افزود: مأموران انتظامی شهرســتان 
الرستان با انجام اقدامات اطاعاتی مطلع شدند چند قاچاقچی مواد مخدر 
قصد انتقال یک محموله ســنگین مواد مخدر را از شهرســتان الرستان به 

سمت شهرستان شیراز دارند.
وی ادامه داد: موضوع در دســتور کار مأموران قرار گرفت و دو دستگاه 
خودرو زانتیا و پژو پارس متعلق به قاچاقچیان شناسایی و سریعاً اکیپی از 

مأموران در مسیر تردد قاچاقچیان مستقر شدند.
فرمانده انتظامی اســتان فارس اظهار کــرد: هنگامی که مأموران قصد 
متوقف کردن دو خودرو را داشتند، راننده خودرو پژو پارس که حامل مواد 
مخــدر بود و نیز راننده خودرو زانتیا که این محموله را اســکورت می کرد، 
بدون توجه به فرمان ایست مأموران اقدام به فرار کردند که پس از مسافتی 

تعقیب و گریز هر دو خودرو متوقف شد.
گودرزی گفت: در بازرسی از خودرو پژو پارس حامل مواد، 388 کیلوگرم 

تریاک کشف شد و در این رابطه دو قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند.
سارقان طال در دام پلیس

بیرجند- ایرنا: فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از دستگیری 6 عضو باند 
سارقان طا در شهرستان سرایان توسط مأموران انتظامی استان خبر داد.

سرتیپ مجید شجاع افزود: با اعام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر 
سرقت از یک طافروشی در شهرستان قاینات پس از انجام اقدامات اطاعاتی 
و انتظامی مشخص شد سارقان پس از سرقت طا از قاین به مقصد سرایان 
متواری شده اند که بافاصله دستور توقف خودروی آنان به مأموران انتظامی 

این شهرستان داده شد.
شــجاع اظهار کرد: مأموران هنگام کنتــرل خودروهای عبوری به یک 
دســتگاه سواری پراید با 6 سرنشین مشکوک و در بازرسی از آن، طاهای 
ســرقتی و 10 کیلو پســته که از مغازه خواربار فروشــی سرقت شده بود، 

کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه سارقان به جرم خود اعتراف کردند 
گفت: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و متهمان با تشکیل پرونده 

به مراجع قضایی معرفی شدند.
مرگ در گردنه زالیان

اراک- ایرنا: رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی اســتان مرکزی گفت: 
حادثه رانندگی در گردنه زالیان شهرســتان شازند از توابع استان مرکزی، 

2کشته و یک مجروح به جا گذاشت.
سرهنگ ایرج کهریزی افزود: این حادثه بر اثر برخوردیک دستگاه اتوبوس 

و یک دستگاه سواری پژو 206 به وقوع پیوست.
وی بیان کرد: در این سانحه راننده خودروی سواری و یکی از سرنشینان 
اتوبوس، در دم جان دادند و یک نفر از سرنشینان خودروی سواری نیز مجروح 

و به بیمارستان منتقل شد.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی اســتان مرکزی، علت این حادثه را 

انحراف به چپ خودروی اتوبوس اعام کرد.
تیراندازی در شاهرود

شاهرود- ایرنا: یک منبع مطلع در شاهرود گفت: مقارن ساعت 12 روز 
پنجشنبه یک مرد در شاهرود بر اثر تیراندازی زخمی شد.

این منبع که خواست نامش فاش نشود اظهار کرد: فردی با استفاده از 
یک قبضه کلت کمری در کوچه راه دیزج شــاهرود به یک تلویزیون سازی 

مراجعه و به این کار مبادرت کرد.
وی ادامه داد: فرد زخمی که از ناحیه قفســه ســمت چپ سینه مورد 
اصابت گلوله واقع شــده بود توســط نیروهای اورژانس 115 به بیمارستان 
امام حسین)ع( شاهرود منتقل شده و کار درمانی وی در حال انجام است.

این منبع حال عمومی فرد زخمی را نامساعد خواند و گفت: وی قبل از 
بیهوشی نام ضارب را اعام کرده است.

وی از علت بروز این تیراندازی اظهار بی اطاعی کرد و گفت: موضوع از 
سوی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در حال پیگیری است.

سقوط در گودال آب
خرم آباد- ایرنا: مدیرکل مدیریت ستاد بحران لرستان گفت: دو پسربچه 
روز پنجشنبه در اطراف شهر گراب از توابع شهرستان کوهدشت لرستان در 

گودال آب داخل باغ غرق شدند و جان باختند.
رضا آریایی افزود: این کودکان به علت عدم آشنایی به فن شنا در گودال 

آبی در منطقه گراب شهرستان کوهدشت لرستان غرق شدند.
وی اظهار داشت: این اتفاق زمانی به وقوع پیوست که 3 کودک )پسرعمو( 
که بین هفت تا هشت سال داشتند در این گودال مشغول شنا بودند که 2 

تن از آنان غرق و جان خود را از دست دادند.
وی همچنیــن گفت: یک کــودک دیگر به دلیــل وخامت حالش به 

بیمارستان انتقال یافت.
دستبرد به بانک ملی

شیراز- خبرگزاری مهر: سارق مسلح نقابدار به یکی از شعب بانک ملی 
در چهارراه هنگ شیراز دستبرد زد.

این سارق مسلح در حالی که نقاب داشت با ورود به بانک ملی چهارراه 
هنگ شــیراز با تهدید مردم و کارکنان بانک حدود 60 میلیون ریال وجه 

نقد به سرقت برد و سپس متواری شد.
این سارق نقابدار پس از دستبرد زدن به بانک با یک دستگاه موتورسیکلت 

از محل گریخت.
به دنبال وقوع این ســرقت اکیپی از دادســرای جنایی شیراز به همراه 
دادســتان و تیمی از اداره آگاهی در محل ســرقت حاضر شده و به بررسی 

موضوع پرداختند.
تاش برای شناسایی و دستگیری این سارق ادامه دارد.

مورموری لرزید
تهران- ایرنا: زمین لرزه ای با قدرت 4/2 ریشتر صبح پنجشنبه مورموری 

در استان ایام را لرزاند.
به گزارش شبکه لرزه نگاری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، 
این زمین لرزه ساعت 7 و 13 دقیقه و 20 ثانیه در عمق 10 کیلومتری زمین 

که کانون مرکزی آن مورموری است، رخ داد.
از خسارات احتمالی گزارشی دریافت نشده است.

آتش سوزی در جنگل
ساری- خبرنگار کیهان: بیش از 12 هکتار از جنگل های هلیک مرزن آباد 
واقع در چالوس طعمه آتش شــد. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
چالوس گفت بارش شــدید باران در ارتفاعات موجب خاموش شدن آتش 
در جنگل هلیک شــد. مهرداد خزایــی افزود: منطقه حریق در زیر مه قرار 
داشــت و به دلیل سخت گذر بودن و نبود دید مناسب و همچنین سرمای 
شدید امکان حضور شبانه ماموران منابع طبیعی وجود نداشت. به گفته وی 
قوی ترین احتمال درباره علت آتش ســوزی فعالیت شکارچیان برای شکار 

پلنگ، خرس، گوزن و نظایر آن بوده است.

تیراندازی در مراسم جشن تولد در تنسی 
آمریکا منجر به کشته و زخمی شدن هفت 

نفر شد.
به گزارش فاکس نیوز، مقامات پلیس تنسی از 
کشته شدن یک تن و زخمی شدن 6 نفر دیگر در 

مراسم جشن تولد کودکی در پنجشنبه شب خبر دادند.
بنا به این گزارش، یک زن در جریان این تیراندازی کشــته شد و 
قربانی دیگر نیز از مسیر هوایی به مرکز پزشکی منطقه ای در ممفیس 

انتقال یافت.
پلیس اعام کرد که این تیراندازی در مراسم تولد یک کودک دوساله 

رخ داده و تاش برای یافتن  سه مظنون حادثه ادامه دارد.

یک مرد ژاپنی 34 سال است که از این 
تمساح جدا نمی شود!

به گزارش فارس، این مرد ژاپنی 34 سال پیش 
وقتی کودک بود، سوسماری را خرید و 50 سال 

است که از این حیوان مراقبت می کند.

این مرد ژاپنی که »نبوبیتمسو« نام دارد، سال هاست با تمساحی که 
خریده رفیق است، به همراه او پیاده روی می رود، خرید می کند، پارک 
مــی رود، حیوانش را در رختخواب می خواباند و حتی دندان های او را 

مسواک می زند. 
حیوان خانگی »نبوبیتمسو« 65 کیلوگرم وزن دارد و طول آن حدود 
یک متر و 20 ســانتی متر است. دولت اجازه نگهداری از این حیوان 
را به این شهروند ژاپنی داده و او به همراه همسرش بدون ایجاد هیچ 
مشکل و دغدغه ای تمام شب  و روز خود را در کنار آن سپری می کنند. 
کارشناســان عمر این سوسمار را بین 50 تا 70 تخمین زده اند و 

حداقل 14 سال دیگر را برای زنده بودن آن  انتظار دارند. 
» نبوبیتمســو« که بواســطه نگهداری از این حیوان مشهور شده 
به رســانه ها گفت:  انتظار نداشتم حیوانی که در کودکی خریدم عمر 
طوالنی کند و همراه زندگیم شــود. این سوسمار رفیق و دوست من 
است و هیچ آزاری برای من نداشته آن را در وان مقابل خانه ام حمام 
می کنم و دندان هایش را مانند دندان های خودم به دقت مسواک می زنم!

بنا بر اعــام مقامات موزامبیک بر اثر انفجار 
یک کامیون حامل سوخت در این کشور، 73 نفر 

کشته و 110 نفر زخمی شدند.
بر اســاس گزارش رویترز، ایــن حادثه روز 
پنجشنبه در غرب موزامبیک و در 10 کیلومتری 

مرز این کشور با »ماالوی« روی داده است.
این کامیون حامل ســوخت، از شــهر »بیرا« در موزامبیک راهی 

»ماالوی« بود که دچار حریق شد.
موزامبیــک در جنوب آفریقا یکی از فقیرترین کشــورهای جهان 
است و ساکنان آن به دلیل خشکسالی به  شدت از کمبود مواد غذایی 

رنج می برند.
بنابر اعــام مقامات موزامبیکی این حادثــه در نزدیکی مرز این 
کشــور با ماالوی رخ داد و زمانی اتفاق افتاد که افراد در حال تخلیه 
مواد سوختی از داخل کامیون بودند.گفتنی است، وضعیت تعدادی از 

مجروحان وخیم است.

برگزارکنندگان یک جشن در اسپانیا 
شاخ های یک گاو زنده را آتش زدند.

به گزارش تســنیم، در تصاویر ویدئوی 
منتشر شده توسط یک حزب سیاسی طرفدار 
حقوق حیوانات در اسپانیا، شاخ های یک گاو 

نر توسط تماشاچیان فستیوال »جوبیلو« به آتش کشیده شد.
در طول این فستیوال حیوان با گل و الی پوشیده شده بود و 

در آخر یک قاب چوبی از آتش بر روی سرش قرار دادند.
این حیوان خود را بــه هر طرف می کوبید تا آتش خاموش 

شود و این اتفاق به مدت 13 دقیقه طول کشید.
فعاالن حقوق حیوانات این عمل را شکنجه بی رحمانه خوانده 
و به شــدت به آن اعتراض کرده اند؛ این فعاالن می گویند که به 
احتمال زیاد چشمان حیوان کور شده و قرنیه او سوخته است.

در این مراســم، به هنگام تقا برای رهایی از آتش جراحت 
زیادی به حیوان وارد شد.

گلدان 
بی ارزش 

یک میلیون 
پوند فروش 

رفت

صاحبان یک گلدان کوچک تاریخی که 
روزی آن را 10 پوند خریده بودند، آن را یک 

میلیون پوند فروختند.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، یک 
ظرف چینی کــه روزی کمتر از 10 پوند قیمت 
داشــت و فقط روی قفســه خاک می خورد، به قیمت 1 میلیون پوند 

به فروش رسید.
صاحبــان این ظرف چینی از قیمت این قطعه هنری که با قیمت 
کمی خریده بودند، خبر نداشــتند تا زمانی که یک متخصص ظروف 
چینــی را به خانه خود دعوت کردند تا برخی اشــیای یادگاری آن ها 
قیمت گذاری کند و بتوانند با فروش آن ها خرج خسارتی را که سیل به 

خانه آن ها زده بود، پرداخت کنند.
ایــن متخصص به این خانواده گفت که قدمت گلدانی که در خانه 
آن هاســت به300 ســال پیش و امپراطوری پادشــاه چین یونگژنگ 

برمی گردد.
گفتنی اســت، این خانواده گلدان کوچک تاریخی را که روزی 10 

پوند خریده بودند، یک میلیون پوند فروختند.

وزیر بهداشــت گفت: بیش از 10 سال است که 
مشــکل مربوط به آلودگی هوا را شاهد هستیم اما 
چون اراده و هماهنگی کافی وجود ندارد این مسئله 

حل نمی شود.
به گزارش مهر، سیدحسن هاشمی با بیان اینکه آلودگی 
هوا را خودمان به وجود آوردیم، گفت: این مشکل قابل حل 
است و گره آن به دست خودمان گشوده می شود ولی مشکل 
ما این است که اراده ملی نداشته و در هر دوره ای به معلولی 

پرداختیم اما برای رفع علت تاش نکردیم.
هاشــمی ادامه داد: این مسئله به هزینه  و مدیریت نیاز 
دارد و مثل بیماری  اســت که اگر اکنون عاج نشود باید با 
قیمتی باالتر در آینده به فکر درمان آن باشــیم و می توانیم 

در این راه از تجربه بشر استفاده کنیم.
وی با بیــان اینکه قربانی آلودگی هوا هســتیم افزود: 
بیماری های تنفســی چهارمین علت مــرگ  و میر ایرانیان 
شــناخته شده در عین حال که بیماری های قلبی و عروقی 
نیز در میان هموطنان از عوامل مرگ و میر به شمار می رود.
وزیر بهداشــت ادامه داد: بیش از 10 سال است که از 
رســانه های متعدد مشــکل مربوط به آلودگی هوا را شاهد 
هســتیم اما چــون اراده و هماهنگی کافی وجود ندارد این 
مسئله حل نمی شود.هاشــمی با بیان اینکه این مشکات 
رفع شدنی هستند، عنوان کرد:  البته راه حل ساده ای وجود 
ندارد اما همانطور که سایر کشورهایی که با این مشکل مواجه 
بودند توان حل آن را داشتند ما نیز می توانیم نسبت به رفع 
آن اقدام کنیم، آن کشورها هم ضریب هوشی باالتری از ما 
نداشــتند اما در عوض اراده ای قویتر از ما برای حل مشکل 

به خرج دادند.
ذرات معلق در هوا از عوامل شیوع سرطان هستند

 قائم مقام وزیر بهداشــت بــا بیان اینکه یکی از عوامل 
مهمی که موجب شیوع سرطان می شود مصرف باالی سوخت 
در کشــور اســت،گفت: ذرات معلق در هوا از عوامل دیگر 
شیوع سرطان هستند. ایرج حریرچی در افتتاحیه نخستین 
کنفرانس سرطان غرب آسیا، با بیان اینکه در ایران سالیانه 
بیش از 92 هزار نفر دچار سرطان می شوند، گفت: سرطان در 
کشور ما در حال افزایش است و علت این افزایش به دلیل باال 
رفتن سن جمعیت در ایران است و همچنین رفتارهایی نظیر 
کم تحرکی، چاقی، اســتعمال دخانیات مانند سیگار و مواد 
مخدر، مصرف غذاهای پرچرب و شور و کم استفاده کردن 
از ســبزیجات در رژیم غذایی است، همچنین برای کاهش 
شیوع سرطان باید عوامل استرس زا در محیط کاهش یابد.

حریرچی ادامه داد: یکی دیگر از عوامل مهمی که موجب 
شیوع سرطان می شود مصرف باالی سوخت در کشور است 
که در ایران از میانگین جهانی باالتر است و ذرات معلق در 
هوا از عوامل دیگر شــیوع سرطان هستند.وی در خصوص 
درمان های جدید ســرطان مبتنی بر شیمی درمانی، گفت: 
باید دقت شود که این درمان ها منافع چندانی ندارد و هزینه 
زیادی را در بر دارد.قائم مقام وزیر بهداشــت از پزشــکان 
خواســت که در تجویز درمان های سرطان از مبانی علمی 
که منجر به طوالنی شدن زندگی باشد را انتخاب کنند و به 
مردم هم توصیه کرد در خصوص درمان از مراکز دانشگاهی 

اطاعات کسب کنند.
وی در خصوص وضعیت بیماری های غیرواگیر در جهان 

گفت: چهار بیماری غیرواگیر شامل بیماریهای قلبی و عروقی، 
ســرطان، بیماری های مزمن تنفسی و دیابت تهدید کننده 
زندگی انسان و بزرگترین عامل مرگ انسان در جهان هستند.

قائم مقام وزیر بهداشت در خصوص هزینه های مالی سرطان 
در ایران خاطرنشــان کرد: سرطان بطور مستقیم )مرگ( و 
غیرمستقیم )ناتوانی( موجب از دست رفتن 450 هزار سال 
عمر در ایران می شود و متوسط سال های از دست رفته در 

اثر سرطان به ازای هر نفر در ایران 21 سال است.
وی افزود: هزینه مســتقیم و غیرمســتقیم ســرطان 
حدود10هزار میلیارد تومان در ســال اســت که سه هزار 
میلیارد تومان آن مربوط به درمان است و هزینه دارودرمانی 
سرطان در ایران، حدود 1500 میلیارد تومان است که معادل 
15درصد کل هزینه های دارویی کشور یعنی بیش از 

8  هزارمیلیارد تومان خواهد شد.
به گفته حریرچی، از کل هزینه دارو درمانی ســرطان 
در ایــران، 83 درصد یا حدود  هزار میلیارد تومان توســط 
دولت پرداخت می شود که 63 درصد سهم بیمه و20 درصد 
ســهم یارانه وزارت بهداشت است که با سرمایه گذاری در 
زمینه پیشــگیری، تشــخیص زودهنگام و درمان سرطان، 
می توان حدود 1200 میلیارد تومان در ســال ذخیره کرد. 
وی درخصوص چالش های تشخیص و درمان سرطان گفت: 
محدودیت دسترسی به امکانات و تجهیزات، از دست رفتن 
زمان، تصمیم گیری های بالینی جدا از هم، عدم توزیع عادالنه 
امکانات در کشــور و سرمایه گذاری قابل توجه در خصوص 
داروهای شیمی درمانی و ســهم کم جراحی و رادیوتراپی 

مهم ترین این چالش هاست.

وزیر بهداشت :

اراده ای برای حل مشکل آلودگی هوا وجود ندارد
مســئول کمیته اجرایی ستاد اربعین شهرداری 
تهران از فعالیت نیروهای ایرانی در سه شیفت کاری 

در کربال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی یزدانی گفت: در ایام 
برگزاری مراسم اربعین روزانه حدود 2 هزار تن زباله از شهر 

کربا جمع آوری می شود.
وی با بیان این که در ایام عادی در شــهر کربا روزانه 
650 تن زباله تولید می شــود، افزود: ایــن میزان در ایام 
زیارتی اربعین به طور چشــمگیری افزایش می یابد. البته 
فرهنگ سازی بسیاری درخصوص تفکیک زباله و جمع آوری 
صحیح آن در این شهر شده است.یزدانی ادامه داد: هم اکنون 
نیروهای شــهرداری تهران در 7 پهنه کربا مشــغول به 

خدمت رسانی هستند. 
معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به این 
که شهرداری های کاشان، همدان و رشت نیز با 100 نیروی 
خدماتی و 15 ماشــین حمل زباله در کربا مشــغول ارائه 
خدمات هستند، تصریح کرد: تاکنون حدود 10 تن کیسه 
زباله و 900 مخزن جمع آوری زباله توسط شهرداری تهران 

در کربا توزیع و مورد استفاده قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: نیروهای شــهرداری تهران در قالب دو 
گروه وارد کربا شــده اند. گروه اول شامل 300 نفر از 12 
تا 22 آبان به مدت 10 روز در 6 محور شهر کربا مشغول 
فعالیت بودند و گروه دوم نیز هزار نفر از 23 آبان تا سه روز 

پس از اربعین به زائران خدمت می کنند.
مســئول کمیته اجرایی ستاد اربعین شهرداری تهران 
افزود: نیروهای خدماتی ایرانی توانســته اند در چند ســال 
گذشــته اثرگذاری زیادی برای جمع آوری صحیح زباله در 

شهر کربا داشته اند.

معاون شهردار تهران خبر داد

جمع آوری روزانه
 ٢ هزار تن زباله در کربال

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و 
مدارس وزارت بهداشت، با بیان اینکه فاصله 
طوالنی ازدواج تا فرزند آوری از عوامل ناباروری 
است، گفت: فاصله زیاد بین تولد فرزند اول و 
دوم نیز ممکن است به ناباروری ثانویه منجر 

شود.
محمد اسماعیل مطلق بهترین روش پیشگیری 
از ناباروری را تغییر ســبک زندگی، محیط زیست و 
تغذیه دانست و به پایگاه خبری ایران پزشک گفت: 
دلیل بروز ناباروری در مردان بیشتر به خاطر مصرف 
سیگار و الکل، بیماری های تب دار طوالنی، کم کاری 
و پرکاری تیرویید، سابقه انجام جراحی های لگنی و 
ســابقه ابتا به عدم نزول یک یا هر دو بیضه است، 
البته مصرف فســت فودها نیز تاثیر بسیار زیادی بر 

ناباروری دارد.
مطلق درباره درمان ناباروری افزود: خوشبختانه 
در تمام مراکز استان ها مرکز ناباروری وجود دارد و 
80 درصد هزینه ها در مراکز دولتی تحت پوشش قرار 

می گیرد، در مناطق محروم نیز همکاری نزدیکی با 
بنیاد برکت که زیر نظر ستاد فرمان امام است، شروع 
کرده ایم و خوشــبختانه تعداد زیادی از کسانی که 
نابارور هســتند تحت پوشش قرار گرفته اند و منجر 

به فرزندآوری شده است.
وی ادامه داد: یکی از اشــکاالتی که در کشور ما 
وجود دارد این است که زوجین با گذشت سه سال 
از ازدواج نمی خواهند بچه دار شوند و همین موضوع 
باعث ناباروری می شود، اگر فاصله فرزند اول تا دوم 
بیش از پنج سال باشد هم ممکن است به ناباروری 
ثانویه منجر شــود، در واقع این فاصله باید بین سه 

تا پنج سال باشد.
انجام 1/٢ میلیون زایمان طبیعی رایگان در کشور

محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت نیز 
با اعام اینکه تا کنون و در قالب طرح تحول سامت 
یک میلیون و 200 هزار زایمان طبیعی داشــته ایم، 
گفت: رشــد سرعت سزارین نزدیک به 7 درصد در 

مقایسه با زایمان طبیعی کاهش یافته است.

مدیرکل دفتر سالمت وزارت بهداشت:

فاصله طوالنی ازدواج تا فرزندآوری 
از عوامل ناباروری است

پیکر شهید نیروی انتظامی استوار دوم صادق 
امیری که در درگیری با اشرار مسلح به شهادت 

رسید، روز پنجشنبه در جیرفت تشییع شد.
به گزارش ایرنا، پیکر شــهید امیــری با حضور 
گسترده قشرهای مختلف مردم، فرماندار و امام جمعه 
بخش ساردوئیه و جبالبارز، جمعی از فرماندهان نظامی 
و انتظامی و مسئوالن محلی از میدان امام خمینی)ره( 

تا حسینیه شهدای جیرفت تشییع شد.
استوار دوم صادق امیری از پرسنل نیروی انتظامی 
شهرستان مهرستان استان سیستان وبلوچستان روز 
چهارشــنبه در درگیری با اشــرار و قاچاقچیان مواد 

مخدر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
پیکر پاک این شــهید واالمقام پس از تشــییع 
در جیرفت برای خاکســپاری به زادگاهش دهستان 
علی آباد جیرفت منتقل و در گلزار شهدای این دهستان 

به خاک سپرده شد.
مرکز شهرستان جیرفت در 230 کیلومتری جنوب 

کرمان است.

پیکر شهید نیروی انتظامی 
در جیرفت تشییع شد

معاون عملیات ســازمان آتش نشــانی و 
خدمات ایمنی بروجرد گفت: یک خانواده پنج 
نفره در بروجرد بر اثر نشت گاز منواکسید کربن 

جان باختند.
نادر موســیوند افزود: این حادثه در اثر نشت گاز 
منواکســید کربن در خانــه رخ داده که یک خانواده 

شامل پدر، مادر و سه فرزندش بودند.
وی اظهار کرد: این حادثه در فاز 2 شهرک اندیشه 

اتفاق افتاده است.
معاون عملیات ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی بروجرد با اشاره به آغاز فصل سرما از شهروندان 
بروجردی خواست که نسبت به رعایت نکات ایمنی در 

مورد استفاده از وسایل گاز سوز توجه کنند.
موسیوند بیان کرد: به رغم هشدارهای فراوانی که 
از طریق رسانه ها داده می شود همچنان شاهد این گونه 
خســارات جانی و مالی هستیم که دلیل بیشتر آنها 

سهل انگاری خانواده ها است.
وی به شهروندان توصیه کرد به طور مداوم نسبت 

به بررسی اتصاالت گاز و برق اهتمام داشته باشند.

مرگ خاموش 
یک خانواده ۵ نفره

 در بروجرد

با تالش دست اندرکاران ستاد اربعین و علی رغم 
وجود همه مشکالت و کاستی ها، بنا به اعالم مسئوالن 
بیــش از دو میلیون زائر به صــورت کاماًل قانونی 
برای حضور در مراسم باشــکوه پیاده روی اربعین 

حسینی)ع( از مرزهای کشور وارد عراق شدند.
شامگاه پنج شــنبه 27 آبان ماه، ثبت نام برای صدور 
روادید در سراسر کشور پایان یافت و بنا بر اعام مجتبی 
کریمی رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه، 
بیش از دو میلیــون نفر از ثبت نام کننده ها ویزا دریافت 

کرده اند.
کریمی به تســنیم گفت: اســتقبال مناسبی از سوی 
هموطنان و اتباع برای سفر به عتبات عالیات در ایام اربعین 
حسینی)ع( انجام گرفت و دولت عراق نیز تسریع و تسهیل 

الزم را در صدور روادید زائران انجام داد.
رئیــس اداره گذرنامــه و روادیــد وزارت امور خارجه 
تصریح کرد: خوشبختانه 16 دفتر و کنسولگری های عراق 
در ایران امســال فعالیت مناسبی برای صدور روادید انجام 
دادنــد وآخرین روادیدهای زائران ثبت نام کننده نیز تا آخر 

وقت جمعه صادر شد.
کریمی به تعداد اندکی از متقاضیان فاقد مدارک 
در مرز مهران نیز اشــاره کرد و گفت: متاسفانه این 
تعداد اندک باعث بروز مشــکاتی در خروج ســایر 
زائران قانونی شــدند که اگر ایــن افراد نیز تقاضای 
ویزای اربعین را ثبت می کردند به سرعت برای آنان 

هم مدارک صادر می شد.
گفتنی است، در طول دو هفته گذشته نهادهای زیادی از 
جمله سپاه و بسیج، نیروی انتظامی، ارتش، وزارت بهداشت، 
اورژانس کل کشور، هال احمر، راهداری و ... برای خدمت 

رسانی به زائران بسیج شدند.
بازماندگانی که »کم« نبودند

در کنار شــمار زیــادی از هموطنانمــان که با تاش 
مســئوالن تا امروز وارد کشــور عراق شــده اند، مشتاقان 
بسیاری نیز به دالیل قانونی و محدودیت امکانات از حضور 

در بزرگترین تجمع جهان بازماندند.
پنجشنبه شــب بیش از 100 هزار نفر در مرز مهران 
با ویزا و بی ویزا ســرگردان ماندنــد و به دلیل عدم توانایی 
تفکیــک زائران دارای مدارک قانونی از دیگران، این مرز از 

سوی طرف عراقی بسته شد.
بر اساس مشاهدات میدانی، جمعیت زیادی پنجشنبه 
شب پس از اعام انسداد مرز مهران، منطقه را ترک کردند 
اما تعداد کثیری تا دیشــب پشت مرز حضور داشتند و این 
موضوع با توجه به امکانات کم و زیرساخت محدود منطقه 
و نبود خدمات رفاهی، زائران را دچار مشکات زیادی کرد و 
آنها به اجبار شب را در بیابان ها به سر بردند. همچنین اکثر 

حضور میلیونی زائران ایرانی در پیاده روی اربعین

زائران از عدم پاسخگویی مسئوالن دولتی و ناهماهنگی های 
پیش آمده در مرز مهران گله مند بودند.

اما در این شرایط مردم خونگرم مهران پس از اتفاقات 
پنجشــنبه شب و با درک شرایط، درهای خانه های خود را 
به روی زائران معطل مانده در پشت مرز گشوده و  پذیرای 

آنها شدند.
نیروهای بســیج و سپاه نیز  به صورت گسترده برای 
خدمت رسانی و جابه جایی و راهنمایی زائران وارد عمل 
شــده و بخشــی از زائران که دارای مدارک قانونی بودند 
را برای عبور از مرز به مرزهای چذابه و شــلمچه منتقل 
کردند. نیروهای مستقر ارتش در مرز چزابه نیز به زائران 
برای عبور و مرور راحت تر کمک رسانی کردند. نیروهای 
داوطلب ســتاد اربعین آستان قدس رضوی و شهرداری 
تهران هم با ارائه خدمات رفاهی شامل تغذیه، آب رسانی 
و اســکان به زائرانی که پشت مرز مانده اند، از فشارهای 

وارده به زائران کاستند.
بازگشت یک سوم زائران به کشور

اما در موج اول بازگشت زائران به کشور، فرمانده انتظامی 
ایام از برگشتن یک سوم از این زائران به کشور خبر داد.

ســردار نورعلی یاری با اشاره به بسته بودن مرز مهران 
برای خروج زائران از سوی طرف عراقی و اصرار برخی زائرانی 
که موفق به خروج از کشور از این پایانه مرزی نشده بودند، 
اظهار داشت: مرز مهران تا پایان اربعین از سمت کشور عراق 
برای خروج زائران از ایران بسته خواهد بود، براساس آمارهای 
موجود بیش از یک میلیون زائر ایرانی از پایانه مرزی مهران، 
کشــور را به ســمت عراق ترک و تا دیروز حدود یک سوم 

زائران حسینی به کشور مراجعت کرده اند.
وی افزود: تمام امکانات ترابری برای حمل و نقل زائران 

در پایانــه مرزی به منظور بازگشــت زائران در نظر گرفته 
شــده اســت و انتظار می رود تا زائران با توجه به قوانین و 
راهنمایی های نیروهای انتظامی، بتوانند به راحتی به موطن 

خود بازگردند.
گفتنی اســت، با توجه به اینکه مــرز مهران تا اطاع 
ثانوی بسته است و ظرفیت بازگشت از این مرز نیز محدود 
می باشد توصیه شــده زائران در صورت امکان این شهر را 
برای بازگشــت انتخاب نکنند و برای راحتی خود از سایر 

مسیرها استفاده نمایند.
هشداری درباره بازگشت زائران

هرچند باید قبول کرد بسته شدن مرز مهران به روی 
هموطنانی که حتی روادید و مدارک قانونی داشتند جز بر 
اثر بی تدبیری و عدم مدیریت صحیح نبوده و تکرار آن در 
سال های بعد به هیچ و جه قابل انتظار و پذیرفتنی نیست، 
اما در شرایط کنونی برگشت زائران باید به گونه ای مدیریت 
شود که بیش از این مشکاتی برای زائران )خصوصاً کسانی 
که با خانواده به زیارت رفته اند( پیش نیاید. لذا باید درنظر 
داشت طی مدت 72 ســاعت پس از برگزاری مراسم روز 
اربعین بیش از دو میلیون نفر از مرزها وارد کشور می شوند، 
این درحالی اســت که جمعیت مذکور طی یک بازه بیش 
از 10 روزه از کشــور خارج شده اند و با تداوم وضع موجود 
مسلماً هنگام بازگشــت این وضعیت سردرگمی می تواند 

تشدید شود.
خستگی زائران و عجله برای بازگشت بدون همراهی و 
همکاری همه جانبه و دلسوزانه تمامی دستگاه ها می تواند 
مخاطراتی را برای هموطنان مان ایجاد کند، بنابراین استقبال 
از ایــن عزیزان یک عزم ملی می طلبــد و زوار گرامی نیز 
می بایست کمال همکاری را با مسئوالن و ماموران مستقر 

داشته باشند.
انتظار می رود مسئوالن و دستگاه های مربوطه در فرصت 
باقیمانده با تمام توان و برنامه ریزی دقیق و آمادگی کامل 
هنگام بازگشت به استقبال زائران اربعین حسینی)ع( بروند 

و شاهد ناهماهنگی های مراسم بدرقه نباشیم.
در همین راستا فرماندار مهران از پیش بینی تمهیدات 
الزم برای انتقال زوار، اسکان موقت و پذیرایی هنگام بازگشت 

زائران  خبر داد.
مراد ناصری گفت: تمامی مدارس شهرستان مهران امروز 
شــنبه تعطیل است تا بتوانیم از ظرفیت این مدارس برای 

خدمت به زائران استفاده کنیم.
فرمانده انتظامی ایام نیز گفت: ترافیک در محورهای 
ایام پرحجم اما روان است. تمهیدات ترافیکی برای خروج 

راحت زائران از مرز مهران اندیشیده شده است.
گالیه هایی از مسئوالن ستاد اربعین

در کنار همه زحماتی که مسئوالن دولت برای تسهیل 
سفر زائران اربعین متحمل شده اند اما گایه های جدی نیز 
مطرح اســت که متاسفانه پس از 5، 6 سال هنوز باقیست 

و ظاهراً عزمی جدی برای حل این مشکات وجود ندارد.
مردم از خود می پرسند مگر وضعیتی که در مرز مهران 
به وقوع پیوســت قابل پیش بینی نبوده تا از قبل برای آن 
تدبیری شود؟ مگر از اربعین سال قبل تا امسال فرصت کمی 

بود تا برای امروز تدبیر شود؟ 
نبود زیرساخت های جدی از جمله جاده های نامناسب، 
نبود مسیر ریلی به سمت مهران، عدم تاش دیپلماتیک 
برای برداشــتن ویزا و ... مشــکاتی نیست که مربوط به 
یکی دو ســال اخیر باشــد بلکه از 5، 6 سال گذشته اگر 
عزمی جدی تر وجود داشت، تا امروز باید تحوالت زیادی 

رخ می داد.
این روند قطعاً برای مســئوالن مربوطه قابل پیش 
بینی بوده اما در میان انبــوه اولویت های دولت فعلی 
»اولویت« نداشــته و کاری جهادی برای حل آن انجام 

نشده است.
از طرفــی عاوه بر باال بردن هزینه های این ســفر به 
بهانه هایی از جمله بیمه و خروج از کشور و ...، برخاف تمامی 
وعده های ارتباطی پیش از اربعین نیز جدول نرخ های منتشر 
شده از سوی رگوالتوری، نشانی از تحقق وعده ها ندارد و نگاه 
درآمد محور بر تماس های تلفنی زائران همچنان حاکم است.

علی رغم کارهای مهم انجام شده با توجه به افزایش هر 
ساله تعداد مشتاقان زیارت اربعین الزم است سازمان های 
مربوطه به ویژه دولت با رصد کمبودها و نواقص از هم اکنون 
به فکر برنامه ریزی و رفع مشــکات باشند تا در سال های 
آینده شــاهد حضور پرشورتر و کم زحمت مردم کشورمان 

در این مراسم بی نظیر باشیم.

نفوذ تدریجی توده هوای ســرد و استقرار آن تا 
پایان هفته موجب کاهش دمــا، بارش، آبگرفتگی 
معابر و اختالل در تردد جاده ای در مناطقی از کشور 

خواهد شد.
مدیر پیش بینی و هشدار ســازمان هواشناسی گفت: 
با توجه به نفوذ تدریجی توده هوای ســرد از شمال دریای 
خزر به سواحل شمالی، شمال شرق و مناطق میانی و حتی 
جنوبی کشور، از امروز کمینه دمای هوا در بیشتر استان های 
واقع در شــمال شرق، شرق، مرکز، دامنه های البرز، شمال 

غرب و غرب کشور به کمتر از صفر درجه می رسد و انتظار 
می رود که حاکمیت این هوای سرد تا پایان هفته در سطح 
کشور ادامه یابد.به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی 
کشور، احد وظیفه با بیان اینکه دمای هوا تا اواسط هفته در 
شــمال غرب بین 4 تا 8 درجه و در سواحل شمالی بین 8 
تا 12 درجه و از امروز در شمال شرق بین 10 تا 15 درجه 
کاهش خواهد یافــت، توصیه کرد: برای تامین حامل های 

انرژی تمهیدات الزم اندیشیده شود.
وظیفه افزود: با توجه به انتظار بارش باران، از  امروز تا 

دوشنبه در استان های ساحلی دریای خزر به ویژه گیان و 
مازندران، آبگرفتگی معابر و باال آمدن سطح آب رودخانه ها 
و در همین مدت با توجه به انتظار بارش برف و مه آلود بودن 
هوا، اختال در تردد جاده های ارتباطی به سوی شمال کشور 
پیش بینی می شود.وی به هموطنان توصیه کرد از مسافرت 
غیر ضروری به استان های شمالی اجتناب نموده و در صورت 
لــزوم، تجهیزات الزم از جمله  لباس گرم و زنجیر چرخ را 

به همراه داشته باشند.
به گفته این کارشــناس هواشناسی، دریای خزر امروز 

مــواج خواهد بود و خلیج فارس هــم  از امروز بعدازظهر و 
یکشنبه، به سبب وزش باد شــدید مواج است. وی افزود: 
هــوای تهران  امروز نیمه ابری همراه با وزش باد و در اواخر 
وقت ابری،  همراه با رگبار باران پیش بینی می شود و حداکثر 
و حداقل دمای هوا 16 و8 درجه ســانتی گراد خواهد بود،  
فردا  نیز آسمان پایتخت ابری همراه با مه صبحگاهی و در 
بعضی ساعات رگبار باران و وزش باد نیز پیش بینی می شود 
و حداکثر دمای هوا 9 و حداقل آن چهار درجه سانتی گراد 

پیش بینی می شود.

سازمان هواشناسی پیش بینی کرد

کاهش شدید دما و بارندگی در بخش هایی از کشور


