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تولد 48 
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ماهی سرخ 
شده در 

مقابل مشتری 
زنده شد!

یخ زدن 
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صفحه ۱۱
 یک شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ 

۱۹ ربیع الثانی ۱4۳۹ - شماره ۲۱8۱۲

صندوق نجات کودکان درباره تولد ۴۸۰۰۰ 
نوزاد در اردوگاه مسلمانان روهینگیایی در 
بنگالدش در سال جاری میالدی هشدار داد.

به گزارش اســتریت تایمز، ســازمان امداد 
بین المللی »نجات کودکان« روز جمعه در گزارشی 

جوانی که مدت هاست به شغل دامداری 
در ترکیه مشغول است، تصمیم گرفت یکی 
از گاوهای خود را به قیمت یک میلیون دالر 

بفروشد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 

»نظام الدین کور« 35ســاله در شــهر »سامســون« ترکیه به شغل 
دامداری مشغول است.به تازگی این جوان آگهی برای فروش یکی از 
گوساله هایش توزیع کرده که در آن یک میلیون دالر برای خرید این 
حیوان تعیین شده است.نظام الدین درباره این آگهی گفت: هنگامی 
که مردم چشمشان به این رقم خورده بود تصور کردند که من قصد 
فــروش خودرو، یا یک کاالی قیمتی را دارم اما وقتی فهمیدند بحث 

سر یک گوساله تازه متولد شده است بسیار تعجب کردند.
این جوان در ادامه صحبت هایش بیان کرد: سرانجام مردم دلشان 
طاقــت نیاورد و از روی کنجکاوی به اینجا آمدند تا از جزئیات ماجرا 
آگاه شــوند.دامدار جوان راز قیمتی بودن گوســاله را برای آنها برمال 
کرد و آن چیزی نبود جز نقش و نگاری نزدیک گردن او که شباهت 

بسیاری به پرچم ترکیه داشت.
دامدار ترکیه ای در حال حاضر از یک مشتری پر و پا قرص خبر 

داده که حاضر است برای این گاو یک میلیون دالر بپردازد.

فیلم مربوط به زنده شدن یک ماهی 
سرخ شــده در چین در مقابل دیدگان 

مشتری، وحشت به پا کرد.
به گزارش ایندیپندنت، یک ماهی سرخ شده 
به طور غیرقابل باوری در داخل بشقاب مشتری 

در رســتورانی در شهر »هنگیانگ« در استان هونان چین زنده شد و 
همگان را شگفت زده کرد. این ماهی که در داخل ظرفی در کنار چند 
ماهی سرخ شده دیگر قرار داده شده بود، ناگهان شروع به حرکت کرد.

فیلــم به حرکت در آمدن این ماهی به ســرعت در رســانه های 
اجتماعی منتشــر شد و همگان را وحشــت زده کرد. اگر چه به نظر 
می رسد ماهی سرخ شده مرده است، اما بسیاری از طرفداران حقوق 
حیوانــات درباره اینکه این ماهی رنج زیادی را تحمل کرده اســت، 
ابراز نگرانی کردند. این در حالی است که مؤسسه علمی »آی اف ال 
ســاینس« اعالم کرده است که این ماهی به طور کامل مرده است و 

فقط جسم آن این حقیقت را هنوز نپذیرفته است!
بنا بر اعالم این مؤسسه علمی، این اتفاق که ظاهرا بسیار شایع هم 
هست، به این دلیل رخ داده است که اگرچه مغز و قلب از کار افتاده، 
برخی سلول های ماهی همچنان به محرک ها واکنش نشان می دهد. 
حتی پس از مرگ، یاخته های بافت حرکتی همچنان ویژگی خود را 
حفظ می کنند یا در واقع اتفاقی در سلول های عصبی ماهی می افتد 

که باعث حرکت آن می شود.

کاهش شــدید دما در ایالت فلوریدای 
آمریکا باعث شده تا ایگوانا ها یخ بزنند و از 

روی درختان به پایین سقوط کنند.
هواشناسی ملی آمریکا در میامی اعالم کرد: 
دمای هوا در این مناطق کاهش چشمگیر داشته و 

این کاهش دما باعث شده ایگواناهایی که روی درخت زندگی می کنند 
یخ زده و به پایین درخت سقوط کنند.

کارشناســان می گویند: این خزندگان خونسرد احتماال نمرده اند، 
بلکه فقط بی حس شــده و از حرکت بازایســتاده اند و در صورتی که 

گرم شوند دوباره زنده می شوند.
به گزارش اسپوتنیک، »کریستین سامر« یکی از کارمندان حفاظت 
از حیات وحش فلوریدا در این باره گفت: اگر یکی از این مارمولک های 
سبزرنگ  را دیدید که یخ زده و روی زمین افتاده ، تصور نکنید مرده  است 
چون امکان دارد این خزنده که به ظاهر از سرما خشک و بی حرکت 

شده، احساس خطر کند و شما را گاز بگیرد.

درباره تولد حدود 48 هزار نوزاد در اردوگاه های پرجمعیت مســلمانان 
روهینگیایی در بنگالدش هشدار داد.صندوق نجات کودکان در این گزارش 
اعالم کرد: این نوزادان که قرار است در سال جاری میالدی متولد شوند 
با خطرات جدی ســوءتغذیه و ابتال به بیماری مواجه هستند و بنابراین 
ممکن اســت تا پیش از رسیدن به پنج ســالگی، جان خود را از دست 
بدهند. بیشتر این نوزادان در چادرهای مهاجران متولد خواهند شد.»راشل 
کامینگز«، مشاور بهداشت این صندوق در »بازار کاکس« در یک منطقه 
مسکونی نزدیک اردوگاه پناهجویان روهینگیایی در بنگالدش اعالم کرد: 
در این اردوگاه ها مراقبت های بهداشــتی بسیار ضعیف است و در نتیجه 
زمینه های الزم برای ابتال به بیماری هایی مثل دیفتری، ســرخک و وبا 
وجود دارد و نوزادان در مقابل این بیماری ها به شدت آسیب پذیر هستند.

1۴ مصدوم در 2 سانحه رانندگی
ساری- خبرنگار کیهان:  بر اثر برخورد دو خودروی سواری پراید 
و دنا در محور کوهی خیل جویبار به بهنمیر 9 نفر از سرنشیان و 

راننده این دو خودرو مصدوم شدند.
مصدومان این حادثه بالفاصله با اورژانس 115 و آمبوالنس های 
امدادی جمعیت هالل احمر شهرستان جویبار به بیمارستان عزیزی 

جویبار انتقال داده شدند.
همچنین تصادف ســه خودرو پژو 206، ال90 و یک دستگاه 
نیسان در جاده هراز سبب مصدومیت 3 نفر و بر اثر برخورد یک 
دستگاه نیســان با عابر پیاده در سلیمان آباد تنکابن یک مرد 54 
ســاله مصدوم شد و توسط پایگاه امداد و نجات دوهزار تنکابن به 

مرکز درمانی انتقال یافت.
دستگیری کالهبردار

تبریز- خبرنــگار کیهان: رئیس پلیس اداره آگاهی آذربایجان 
شرقی گفت: 11 عضو باند کالهبرداری که با چک های سفید امضا 

تیرآهن می خریدند توسط پلیس دستگیر شدند.
سرهنگ صابر عباس زاده افزود:  این افراد با کشیدن چک سفید 
امضا در بازار تیرآهن و ام دی اف می خریدند و آن را زیر قیمت روز 

بازار می فروختند.
وی اضافــه کرد: این افراد 4 هــزار میلیارد ریال کالهبرداری 

کرده اند.
انفجار کپسول گاز

ایالم- ایرنا: فرمانده انتظامی آبدانان گفت:  بر اثر انفجار کپسول 
گاز در یکی از خانه های این شهرستان یک نفر جان خود را از دست 
داد. علی جمالوندی افزود: شدت انفجار به حدی باال بود که بدن 

یک دختر 25 ساله متالشی و غیرقابل شناسایی بود.
سقوط خودرو به دره

شهرکرد- ایرنا: مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
چهارمحال و بختیاری گفت: بر اثر ســقوط یک خودرو پیکان از 
گردنه چارطاق شهرستان لردگان به قعر دره، چهار نفر جان خود 

را از دست دادند.
فرامرز شــاهین افزود: بر اثر این حادثه سه نفر از اعضای یک 
خانواده که یــک پدر و 2 فرزند بودند و یک نفر دیگر، جان خود 

را از دست دادند.
وی ادامه داد: این حادثه یک مصدوم نیز داشــت که به وسیله 

آمبوالنس به اورژانس لردگان انتقال داده شده است.
قاچاق کاال

اصفهان- فارس: فرمانده انتظامی استان اصفهان از قاچاق هفت 
دستگاه خودرو خبر داد. 

ســرتیپ مهدی معصوم بیگی گفت: مامورین ایستگاه ایست و 
بازرسی شهر امامی شهرضا یک دستگاه کامیون کشنده حامل سه 
دستگاه خودروی ام وی ام، یک دستگاه لکسوز و سه دستگاه تویوتا 

که فاقد مدارک گمرکی بود را توقیف کردند.
وی اضافــه کرد: ارزش این خودرو 30 میلیــارد ریال برآورد 

شده است.
جریمه قاچاقچی برنج

همــدان- ایرنا: مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: یک 
قاچاقچی برنج در شهرســتان مالیر بــا رای قاضی به پرداخت 2 

میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
علیرضا حسن پور اظهار کرد: یک شرکت پخش سراسری واقع 
در مالیــر اقدام به نگهداری حدود 53 تن برنج خارجی قاچاق به 
ارزش 1/5 میلیــارد ریال کرده بود که به تعزیرات حکومتی مالیر 

معرفی شد.
وی اضافه کرد: شــعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و 
ارز تعزیرات حکومتی مالیر اقدام به ضبط برنج خارجی این شرکت 

پخش سراسری به نفع دولت کرده است.
سوخت قاچاق

فهرج- مهر: فرمانده انتظامی شهرستان فهرج از کشف 30 هزار 
لیتر سوخت قاچاق از یک دستگاه تریلر خبر داد.

سرهنگ مهدی پنجعلی زاده گفت: مأموران پلیس آگاهی حین 
گشــت زنی در محور فهرج- زاهدان به یک دســتگاه تریلر حامل 
سوخت مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متنوقف کردند.
وی اظهار داشــت: مأموران پس از بازرســی خودرو و بررسی 

مدارک موفق به کشف 30 هزار لیتر گازوئیل قاچاق شدند.
وی اضافه کرد: در این رابطه یک متهم نیز دستگیر شد.

دستگیری شایعه ساز در فضای مجازی
مالرد- مهر: دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان مالرد از 
دستگیری یک شایعه ساز فضای مجازی در این شهرستان خبر داد.

جــواد جبله افزود: این فرد اقدام به شــایعه پراکنی در فضای 
مجازی در شهرستان مالرد می کرد، که با اقدام به موقع دستگیر شد.
وی اضافه کرد: با شایعه پراکنان در فضای مجازی به شدت و 
با قاطعیت برخورد می شود و نیروها در آمادگی و هوشیاری کامل 

به سر می برند.
دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان مالرد گفت: این فرد 
شایعه ســاز در بازجویی ها به جرم خود اعتراف و نســبت به عمل 

انجام شده اظهار پشیمانی کرد.
برخورد سمند با ایستگاه اتوبوس

مشهد- باشگاه خبرنگاران جوان: برخورد سواری سمند با جایگاه 
انتظار مسافران در ایستگاه اتوبوس منجر به زخمی شدن تعدادی 

از دانش آموزان شد.
خودروی سمندی که در مسیر حدفاصل بزرگراه آزادی تا پل 
قائم مشــهد در حرکت بود به علت نامعلومی از مسیر منحرف و 
به شدت با دانش آموزان دبیرستانی که در انتظار رسیدن اتوبوس 
بودند برخورد و 4 دانش آموز و یک زن میان سال را زخمی و راهی 

بیمارستان کرد.
امدادگــران اورژانس با اعزام به محــل حادثه مجروحان را به 

بیمارستان امدادی منتقل کردند.
کارشناســان پلیس در محل حادثه حاضر و در حال تشخیص 

علت این حادثه هستند.
انحراف از جاده ۴۴ مسافر را مصدوم کرد

مشهد- باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس اداره حوادث و مدیریت 
بحران دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در انحراف اتوبوس در 

مسیر چناران- مشهد در مجموع 24 نفر مصدوم شدند.
شهرام طاهرزاده افزود: در مجموع در این حادثه 24 نفر مصدوم 
شــدند که 7 نفر از آنان به بیمارســتان ثامن، چناران و مابقی به 

بیمارستان طالقانی مشهد انتقال یافتند.
طاهرزاده اظهار داشت: این حادثه کشته نداشته و مصدوم نیز 
بدحال نبوده و امیدواریم این افراد پس از انجام اقدامات درمانی از 

بیمارستان مرخص شوند.
کشف کاالی قاچاق

سرویس شهرســتانها: رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از 
کشف کاالی خارجی قاچاق در این استان خبر داد.

سرهنگ »ستار خسروی« اظهار داشت: کارآگاهان اداره مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز این پلیس از دپوی 2 محموله پتو و ادکلن خارجی 
قاچاق در 2 انبار در شــهر اصفهان مطلع و در بررسی از آنجا 31 
گونی پتو با مارک های مختلف، 2 کیسه حوله و 870 عدد ادکلن 
خارجی قاچاق کشف شد.وی با اشاره به اینکه ارزش کاالی کشف 
شده توسط کارشناسان یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعالم شده 
است، گفت: در این خصوص 2 نفر دستگیر و برای انجام اقدامات 

قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران 
با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد: توزیع کارت های 
شناور طرح ترافیک به طور کامل متوقف شده 
و بیش از 6۰۰ کارت موجود نیز باطل شده است.

بــه گزارش روابط عمومــی معاونت حمل ونقل و 
ترافیک شــهرداری تهران، در اطالعیه ای که از سوی 
سازمان حمل ونقل و ترافیک منتشر شده، با اشاره به 
ســؤاالت مکرر شهروندان درباره طرح ترافیک جدید 
و توقف ثبت نام آرم های ســابق آمده اســت: الیحه 
پیشــنهادی شهرداری تهران برای تغییر شیوه صدور 
اجازه ورود به محدوده ها در آســتانه ارائه به شورای 

اسالمی شهر تهران برای بررسی و تصویب است.
این ســازمان از عموم کارشناسان و صاحبنظران 
دعوت کرده است که با اطالع کامل از ابعاد و جنبه های 
مختلف این طرح، نقدها و نظرات خود را برای اصالح 

مشکالت احتمالی اجرای آن اعالم کنند.
در این اطالعیه از همه اظهارنظرکنندگان خواسته 
شده است که به جای منافع شخصی و گروهی، منافع 
عمــوم مردم را مدنظر قــرار دهند و کمک کنند که 
شرایطی عادالنه تر برای مردم تهران فراهم شود و به 
سمت شهری با ترافیک و آلودگی کمتر حرکت کنیم.

متن این اطالعیه بدین شرح است:
» ســازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران 
در پاسخ به ســؤاالت مکرر شهروندان محترم درباره 
طرح ترافیک جدید و توقف ثبت نام آرم های ســابق، 
به اطالع عموم مردم می رســاند که با توجه به برنامه 

جدید شهرداری برای تغییر شیوه اجرای طرح ترافیک 
که با هماهنگی نهادهای ذی ربط در حال طی مراحل 
قانونی اســت، ثبت نام برای دریافت آرم طرح ترافیک 
سال 1397 انجام نخواهد شد. بر اساس طرح جدید، 
شــهروندان نیازی به خرید ساالنه آرم طرح ترافیک 
ندارند و بر اســاس ضوابطی که بعد از تصویب نهایی 
اعالم خواهد شــد، می توانند با پرداخت عوارضی که 
میزان آن توســط شورای محترم اسالمی شهر تهران 
تصویب خواهد شد، وارد محدوده طرح ترافیک شوند.

الیحه پیشــنهادی شــهرداری تهران برای تغییر 
شیوه صدور اجازه ورود به محدوده ها در آستانه ارائه 
به شورای شــهر تهران برای بررسی و تصویب است. 
جزییات طرح پیشــنهادی شــهرداری تهران نیز در 
هفته های اخیر از طریق رسانه های گروهی به اطالع 
مردم رســیده است. بدیهی است که بر اساس قانون، 
جزییات و نرخ های اعالم  شده تا کنون، قطعی نیست 
و اختیار تغییر آنها با اعضای شــورای شهر است. در 
همین فرصت، از عموم شهروندان و به ویژه کارشناسان 
و صاحبنظران نیز دعوت می کنیم که شهرداری را از 
نقدها و نظرات خود درباره این طرح بهره مند ســازند 
تا برای اصالح مشــکالت احتمالــی آن در مقام اجرا 
اقدام شود. جای این گالیه از برخی مسئوالن سابق و 
معدودی از ارباب جراید نیز باقی است که بدون اطالع 
کامــل از ابعاد و جنبه های مختلف این طرح، به طرح 
ابهاماتی پرداختند که پاســخ آنها در توضیحاتی که 
تاکنون از سوی مدیران شهرداری تهران اعالم شده، 

وجود داشته است.
سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران به 
صراحت اعالم می کند کــه در دوره مدیریت جدید، 
توزیع کارت های شــناور طرح ترافیک به  طور کامل 
متوقف شده و 642 کارت باقی مانده از قبل نیز باطل 
شده است. بعد از این هم پرونده کارت های شناور که 
صدور و توزیع آنها از اساس با ابهام قانونی مواجه بوده 
و مراجع نظارتی هم بر ممنوعیت آن تاکید دارند، برای 
همیشه بسته خواهد شد. در طرح جدید هم برخالف 
آنچــه برخی ادعا کرده اند، هیچ تبعیضی بین مدیران 
شــهرداری با دیگران وجود نخواهد داشت و عوارض 
خودروهای مدیــران همه ارگان ها با آحاد مردم برابر 

خواهد بود.
شــهرداری تهران در طــرح ترافیک جدید قصد 
دارد ضابطــه را برای همیشــه جایگزین رابطه کند 
و در حذف ســلیقه مداری و قدرت ناشــی از اعطای 
آرم به این و آن پیشــقدم شــود. البتــه این تصمیم 
دشواری اســت که موفقیت در آن نیازمند همراهی 
نهادهای مختلف، اصحاب رســانه ها و همه کســانی 
اســت که به نوعی در این باره به ابراز نظر می پردازند. 
لذا از همه اشــخاص و نهادهایی که در این باره اعالم 
موضع می کنند، می خواهیم به جای منافع شخصی و 
گروهی، منافع عموم مردم را مدنظر قرار دهند و کمک 
کنند که شــرایطی عادالنه تر برای مردم تهران فراهم 
 شــود و به سمت شــهری با ترافیک و آلودگی کمتر 

حرکت کنیم.

ثبتنامطرحترافیک۹۷انجامنمیشود

یک عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس بــا انتقاد از طــرح تعطیلی یک ماهه 
مدارس، گفت: به جای این طرح، قوانین موثر در 

کاهش آلودگی هوا را اجرایی کنند.
جبار کوچکی نژاد درباره اجرای طرح تعطیلی یک  
ماهه مدارس به ایســنا گفت: به طور طبیعی در اکثر 
کشورهای دنیا تعطیالت برای دانش آموزان پس از اتمام 
سال تحصیلی وجود دارد اما به نظر بنده به جای اینکه 
بخواهیم چنین طرحی را اجرایی کنیم، قوانینی را که 
در زمینه آلودگی هوا در بودجه های سنواتی یا برنامه 

ششم تصویب شده اجرایی کنیم.
کوچکی نژاد افزود: سازمان محیط زیست به جای 
اینکه چنین پیشــنهاداتی را ارائــه کند، قوانینی که 
تصویب شــده را اجرا کند به عنوان مثال برقی کردن 
موتورسیکلت ها، جابجایی کارخانجاتی که آالیندگی 
دارند و یا اســتفاده از سوخت پاک برای خودروها از 
جمله این قوانین اســت که هنوز به طور کامل اجرا 

نشده است.
وی بیــان کرد: طرح تعطیلــی یک ماهه مدارس 

نیاز به کار کارشناســی دارد، سال هاست با این شیوه 
مدارس سال تحصیلی را آغاز کرده و فعالیت داشته اند، 
انجام یک باره این طرح می تواند تمامی برنامه ها را به 

هم بریزد.
نماینده مردم رشــت در مجلس گفت: با توجه به 
تعطیلی مدارس در فصل تابستان اکثر خانواده ها با این 
شرایط برنامه ریزی می کنند و در صورت جابجایی زمان 
آغاز سال تحصیلی در برنامه ها اختالط ایجاد کرده و 
حتی به مسئله گردشگری هم که معموال در این فصل 

انجام می شود، آسیب می زند.
کوچکی نژاد اظهارداشــت: به نظــر بنده قبل از 
این که دولت بخواهد الیحه ای را به مجلس ارائه کند، 
باید مسئوالن آموزش و پرورش نمایندگان و اعضای 
کمیســیون آموزش و تحقیقات را قانع کنند که چه 
فوایــدی این طــرح دارد در حالی که تاکنون چنین 

بحثی حتی در کمیسیون مطرح نشده است.
شرط آموزش و پرورش برای پذیرفتن 

»تعطیالت زمستانی«
دبیرکل شــورای عالی آمــوزش و پرورش هم با 

بیان اینکه شورای عالی آموزش و پرورش درخصوص 
تعطیالت یک ماهه زمستانی مدارس هنوز نظری نداده 
است، گفت: سازمان محیط زیست طرحی را از منظر 
»کاهش آلودگی هوا« برای ایجاد تعطیالت زمستانی 
آماده کرده اســت، اما آموزش و پرورش به مســئله 
تعطیالت زمستانی از منظر تعلیم و تربیت نگاه می کند؛ 
ما به تعطیالت زمستانی تنها برای کاهش آلودگی هوا 
نمی اندیشیم بلکه به تمام یک سال تحصیلی نگاه کرده 
و برای مدیریت و اســتفاده بهینه از زمان برای تحقق 

اهداف آموزشی و تربیتی چاره اندیشی می کنیم.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت 
آموزش و پرورش، مهدی نوید ادهم، افزود: آموزش و 
پرورش خواهان اصالح تقویم آموزشــی کشور است و 
ما با تعطیالت زمستانی به شرطی موافقیم که مصوبه 
مجلس برای آغاز سال تحصیلی در مهرماه و پایان آن 
در اردیبهشــت ماه اصالح شده و اختیار اعمال تغییر 
در تقویم آموزشــی به شورای عالی آموزش و پرورش 
و هیئت دولت واگذار شــود تا بتواند زمان آغاز سال 

تحصیلی را متناسب با شرایط کشور تغییر دهد.

وزارت  اینکه  بیــان  با  نایب رئیس  مجلس 
بهداشت با روند پیش گرفته طرح تحول سالمت 
و برنامه های خود با شکســت روبه رو می شود، 
گفت: از پنج ســال گذشته مدام تذکر داده ام 
که سرانجام این راه با شکست و مشکل مواجه 

خواهد بود.
مسعود پزشکیان در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
تبریز در رابطه با حذف 160 قلم دارو از تحت پوششی 
بیمــه اظهار کرد: اطالعی از این موضوع ندارم ولی با 
طرح تحول ســالمت وزارت بهداشت چنین مسائلی 

محتمل بود.
وی با تاکید به اینکه در هر کاری ابتدا باید میزان 
پول و داشته خود را ببینیم و سپس به همان میزان 
سرویس و خدمت رسانی کنیم، گفت: قطعاً باید میزان 
پول و داشــته با میزان خدمت رسانی و برنامه عرضه 

خدمت تطابق داشته باشد. 
وی اذعان داشت: اگر یک خدمت را عرضه کنیم 
که پولــش را نداریم قطعاً نتیجه همراه با مشــکل 
خواهیم داشــت به طوریکه االن نیز با همان مشکل 

روبه رو هستیم. 
نماینده مردم تبریز، آذرشــهر و اسکو در مجلس 
ابراز کرد: وزارت بهداشــت و درمان خدمت را بدون 
شــناخت پول در جیب ارائه داده که به تبع آن بعد از 
گذشت یک مدت به شرکت دارویی، پزشک، پرستار، 

کارکنان و بازار بدهکار می شود. 
پزشکیان متذکر شد: اگر به اندازه پول و جیبمان 
توقع ایجــاد کنیم و به همان اندازه خدمت رســانی 
انجام دهیم و با مردم ارتباط داشــته باشیم، دیگر به 
این مرحله نخواهیم رســید که به یکباره 160 قلم از 
داروها از تحت  پوششی قرارگیری بیمه خارج شود. 

نایب رئیس  مجلس اضافه کرد: االن مشــکل این 
اســت که میــزان پول در جیب را ندیــده ولی ارائه 
خدمت می کنیم که بعد از مدتی تازه متوجه خواهیم 
شد روش پیش گرفته غلط بوده و باید به نحو دیگری 

انجام می گرفت. 
پزشکیان ادامه داد: با این مشکالت فرد نسخه به 
دست وقتی به داروخانه مراجعه می کند ولی دارویی 
نمی گیرد و به تبع آن کارخانه های داروساز نیز متضرر 
می شــوند، باعث ناراحتی و مشــکالتی می شود در 
حالیکه اصاًل نیازی به این نبود که چنین کارهایی را 

از اول انجام دهیم.

محیط  استانی سازمان  زیست  محیط  معاون 
زیست با  اشــاره به وضعیت نامناسب بارشی در 
کشور و استان های شمال غرب، گفت: الیروبی ها 
انجام شــده ولی آبی نیست که آنها را به پیکره 

دریاچه ارومیه برساند.
مسعود تجریشی در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
تبریز اظهار کرد: در قسمت تسهیل ورودی دریاچه هنوز 

در حال انجام الیروبی هستیم.
وی افزود: عزم دولت در این اســت که دریاچه احیا 
شود ولی آن چیزی که مهم است مشارکت مردمی در 

این امر است. 
تجریشــی تصریح کرد: اگر هر سال یک متر از آب 
دریاچه تبخیر شــود، نگهداری ســطح تراز آب به 40 

درصد خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی نیز 
از انتقال 150 میلیون مترمکعب فاضالب تصفیه شده به 
دریاچه ارومیه با اتمام مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
تبریز خبر داد.علیرضا ایمانلو با  اشــاره به اینکه یکی از 
راهکارهــای احیای دریاچه ارومیه، تامین آب از طریق 
تصفیه خانه پســاب شهری اســت، اظهار کرد: یکی از 
این پروژه ها تصفیه خانه پســاب تبریز در فاز دوم است 
کــه برای 900 هزار نفر و با اعتبار 425 میلیارد تومان 
طراحی شده است. وی افزود: 95 میلیارد تومان به فاز 
دوم تخصیص داده شده و با وجود اینکه تزریق مالی کم 
بوده ولی اقدامات اساسی صورت گرفته است، به طوریکه 

70 درصد شبکه در تبریز کار شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خاطرنشان 
کرد: با تامین اعتبار مالی حداکثر تا 2 ســال دیگر فاز 

دوم را به اتمام می رسانیم.
وی ادامه داد: عالوه بر فاز دوم، به فکر فاز ســوم نیز 
هستیم تا هر آبی که در حدود 5/5 مترمکعب در تبریز 
هست را تصفیه کرده و به پیکره دریاچه ارومیه برسانیم.
ایمانلو ابراز کرد: بــا تامین اعتبار و راه اندازی طرح فاز 
دوم تصفیه خانه تبریز می توان هر سال 125 میلیون متر 

مکعب آب به دریاچه ارومیه منتقل کند.

تبریز - خبرنگار کیهان:
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی از عدم وجود 
بین دستگاه های  الزم  همکاری های  و  هماهنگی 

متولی فرهنگ در کشور، انتقاد کرد.
عباس صالحی شــریعتی در دیدار با حجت االسالم 
محمدعلی آل هاشم امام جمعه تبریز گفت: متاسفانه این 

دستگاه ها همکاری مطلوبی با یکدیگر ندارند.
وی افــزود: تالش می شــود در عرصه های دینی و 
قرآنی نگاه هم افزایی در وزارتخانه باشد و موازی کاری نیز 
صورت نگیرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یادآور شد: 
آیین  نامه ای در ارتباط با پروژه های پیوســت فرهنگی و 
مسائل آن مطرح و تدوین شده بود که به دلیل اختالفاتی، 

هنوز کامل و نهایی نشده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با عنوان اینکه در سطح 
کشور 20 هزار کانون فرهنگی و هنری مساجد وجود دارد 
گفت: بیش از 1000 کانون در آذربایجان شرقی است.وی 
از آذربایجان به عنوان سرزمین فرهنگ و هنر و دینداری 
نام برد. امام جمعه تبریز نیز با اشاره به اینکه سازمان های 
مسئول در فرهنگ و هنر از بیت المال استفاده می کنند، 
از عدم هماهنگی بین آنها ابراز تاسف کرد. وی خواستار 
هماهنگی شایسته و فعاالنه بین معاونت قرآن و عترت 
وزارت ارشــاد، دارالقرآن تبلیغات اســالمی، دبیرخانه 
شورای انقالب فرهنگی و دیگر دستگاه های مربوطه شد 
و افزود: باید ضمن تعمیق همکاری ها، از موازی کاری در 

فعالیت های فرهنگی قرآنی دوری کرد.

 مدیر گروه پاپزشکی گفت: طرح غربالگری 
کلینیک پاپزشــکی از دیروز آغاز شد و تالش 
می کنیم تا پایان دهه فجر بیماران این حوزه را 

شناسایی کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداو ســیما، رضا قملقاش 
در نشســت افتتاح نخستین کلینیک پاپزشکی کشور 
افزود: در ارزیابی که در چند ماه گذشته در برج میالد 
انجام شــد، متوجه شــدیم 86 درصد کودکان دچار 
اختالالتی چون صافی کف پا هستند که اگر در همان 
سن کودکی درمان نشوند می تواند مشکالت زیادی را 

برایشان ایجاد کند.
قملقاش ادامه داد: مشــکالتی چون گودی کمر و 
پاهای پرانتزی به دلیل اختالالت بایومکانیکی است و 
الزم است برای درمان این موارد مراکزی چون آموزش 
و پرورش ورود کنند.وی اظهارداشت: اصوالً مراقبت و 
درمان این اختالالت با ورزش انجام می شود و اگر افراد 
نســبت به اختالالت کودکانشان آگاه شوند، در جهت 
درمــان آن تالش می کننــد و یکی از اهداف کلینیک 
پاپزشکی هم همین است.مدیر گروه پاپزشکی گفت: با 
توجه به اینکه این کلینیک چندوجهی است تالش شده 
است به بیمارانی که مشکل هزینه ای دارند تخفیف های 
خوبی داده شود.وی گفت: تست غربالگری ما از دیروز 
شــروع شــد و افرادی که متقاضی حضور در کلینیک 
پاپزشکی و غربال هستند می توانند به سامانه پیامکی 
02143682 پیام دهنــد و طبق نوبت رایگان معاینه 
شوند.وی افزود: ما تصمیم گرفته ایم تا پایان دهه فجر 
این امــکان را فراهم کنیم که تمام متقاضیان را مورد 
معاینه قرار دهیم و غربالگری را به اتمام برسانیم، همین 
که بیماران دیابتی بدانند که باید مراقب پاهایشان باشند، 
اتفاق بسیار خوبی است.مدیر گروه پاپزشکی با بیان اینکه 
در ایــن مرکز عمده تمرکز ما بر روی بیماران غددی و 
دیابتی خواهد بود، گفت: در سال های گذشته هدف از 
درمان جلوگیری از مرگ و میر بوده اســت اما اکنون 
بهبود کیفیت زندگی را هدف قرار داده ایم و امیدواریم 
بــا راه اندازی این کلینیک بســیاری از افراد دیابتی از 
مشکالت پاهایشان مطلع شوند و اقدامات خوبی را در 

راستای درمان آنها انجام دهیم.

مدیرعامل ستاد دیه کشور از آزادی 11۰ هزار 
زندانی جرایم غیرعمد و غیرکالهبرداری از بدو 

تاسیس این نهاد حمایتی خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی ســتاد دیه کشــور، 
سیداســداله جوالیی در دیدار با نماینده ولی فقیه در 
استان گیالن اظهار داشت: به برکت کمک های مردمی 
و حمایت های مسئوالن سه قوه در دوره های مختلف 
تــا به امروز 110 هزار مددجوی نیازمند از بند زندان 
رهایی یافته اند که چهار درصد این افراد آزاد شــده را 

زنان شامل می شوند.
جوالیی با بیان اقدامات این نهاد مردمی در راستای 
پیشــگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان ها، افزود: 

در کنار مأموریت اصلی این مجموعه که همان آزادی 
زندانیان واجد شــرایط بوده و هست موضوع آموزش، 
فرهنگ ســازی و در برهه ای اصــالح قوانین از جمله 
رســالت های ما تعریف شده اســت که در این حوزه 
می توان به تالش 18 ساله ستاد دیه در راستای تصویب 
قانون جدید بیمه اجباری شــخص ثالث یا رفع جنبه 

کیفری از مهریه های باالی 110 سکه اشاره داشت.
وی با  اشاره به آمار 12 هزار نفری زندانیان غیرعمد 
حال حاضر ندامتگاه های کشور، گفت: از این جمعیت 
کیفری ســه چهارم آنها به دلیل عدم سابقه و فقدان 
نیات مجرمانه در شمول افراد تحت حمایت ما تعریف 

می شوند.

کوچکی نژاد:

به جای تعطیلی یک ماهه مدارس
 قوانین موثر در کاهش آلودگی هوا را اجرا کنید

طرح غربالگری 
بیماری های پا آغاز شد

آزادی ۱۱۰ هزار زندانی غیرعمد
 از ابتدای تأسیس ستاد دیه

پزشکیان:
طرح سالمت با هزینه کرد

 و ارائه خدمت سنخیتی ندارد

معاون سازمان محیط زیست:

آبی به دریاچه ارومیه 
نمی رسد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

دستگاه های متولی فرهنگ 
هماهنگ نیستند

حادثه رانندگی در کیلومتر 25 محور آشتیان 
- راهجرد در استان مرکزی ۴ کشته و ۸ مجروح 

بر جا گذاشت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس استان مرکزی، 
این حادثه ساعت 18 و 20 دقیقه عصر جمعه بر اثر 
برخورد یک دستگاه سمند با یک دستگاه پراید اتفاق 
افتاد.براســاس اعالم پایگاه خبری پلیس، بر اثر این 
ســانحه رانندگی 2 نفر از سرنشینان خودروی پراید 
و 2 نفر از سرنشینان خودروی سمند به علت شدت 
جراحات وارده در دم کشــته و 8 نفر از سرنشــینان 

هر دو خودرو مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
علت وقوع این حادثه رانندگی تخطی از سرعت 
مطمئنه وانحراف به چپ از ســوی راننده خودروی 
سمند اعالم شد.از ابتدای امسال تاکنون بیش از 350 
نفر بر اثر وقوع حوادث رانندگی در محورهای ارتباطی 

استان مرکزی جان خود را از دست داده اند.

تصادف در جاده 
آشتیان - راهجرد با 4 کشته

الیگودرز- خبرنگار کیهان:
فرمانــدار الیگودرز گفــت: راه ارتباطی 1۰۰ 
روستای شهرستان الیگودرز به دلیل بارش سنگین 

برف مسدود شده است.
احســان جهانیان با بیان اینکه همه راه های اصلی 
شهرســتان باز است و تردد انجام می شــود افزود: راه 
ارتباطی 100 روستا با مراکز بخش و شهرستان به دلیل 
شدت بارش مسدود است که عملیات بازگشایی راه های 

روستایی در دست انجام است.
وی عنوان کــرد: اکیپ های راهــداری در منطقه  
مستقرند و در حال بازگشایی راه های روستایی هستند.

فرماندار الیگودرز بیان کرد: این روســتاها در بخش 
بشــارت ذلقی و بخش زز و ماهرو قرار دارد که ســعی 
می شود حداکثر تا دو روز آینده این راه ها بازگشایی شود.

جهانیان تصریح کرد: برخی روستاها حتی راه معمولی 
ندارد و افراد به صورت پیاده عبور می کنند ولی روستاهایی 

که جاده دارند زودتر بازگشایی می شوند.
تمامی راه های استان لرستان باز است

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان 
به بارش برف در برخی از نقاط استان اشاره کرد و گفت: 
تمامی راه های مواصالتی اصلی و فرعی استان لرستان باز 

و تردد وسایل نقلیه در آن برقرار است.
حبیب جمشــیدی در گفت وگو با تسنیم بیشترین 
بارش هــا را مربوط به شهرســتان های بروجرد و دلفان 
دانســت و افزود: به مردم توصیه می شود ضمن پرهیز 
از سفرهای غیرضروری، در صورت تمایل به سفر زنجیر 

چرخ همراه داشته باشند.مجید گودرزی رئیس راهداری 
و حمل و نقل جادهای الیگودرز نیز با اشــاره به فعالیت 
عوامل راهداری برای بازگشایی برخی از راه های روستایی 
عنوان کرد: بیشترین بارش برف در بخش بشارت، بربرود 

غربی، گردنه گله بادوش و گردنه شیخان بوده است.
وی با اشاره به اینکه گردنه شیخان بازگشایی شده 
است گفت: از شوال آباد به سمت سپید دشت جاده باز و 
تردد در آن برقرار است و گردنه فرسش نیز باز شده است.

بارش برف مدارس تمامی مقاطع 
در شهرستان کوهرنگ را تعطیل کرد

رئیس آموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ گفت: با 
توجه به ادامه بارش برف در این شهرستان تمامی مقاطع 

تحصیلی در نوبت صبح دیروز تعطیل شد.
کوروش اکبری گفت: به دلیل برودت هوا و یخبندان 
و احتمــال لغزنده بودن جاده ها، مــدارس ابتدایی این 
شهرســتان فقط تعطیل شــدند اما با استمرار بارش ها 
مــدارس تمامــی مقاطع تحصیلی نوبــت صبح دیروز 

تعطیل شد.
وی افزود:  به دلیل بارش سنگین برف تمامی مقاطع 
تحصیلی در نوبت صبح این شهرســتان در روز گذشته 
تعطیل بود.همچنین به علت برودت هوا و لغزندگی سطح 
معابر، مدارس پیش دبستانی و ابتدایی شهرستان رزن در 

نوبت بعدازظهر دیروز تعطیل شد.
با وجود ریزش برف از نیمه شــب جمعه در همدان 
بیشتر جاده های برون شهری و درون شهری این شهرستان 

باز است.

برف راه ارتباطی ۱۰۰ روستای الیگودرز را 
مسدود کرد


