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 فاطمی از ثبت ۲۴ هزار و ۱۶۰ ازدواج و پنج هزار و ۹۹۴ طالق در هشت ماهه سال جاری در خوزستان خبر داد و گفت: در سال جاری ۶۵ هزار و ۲۴۵

 والدت ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۱۳.۵ درصد کاهش داشته است. »مجتبی فاطمی« امروز )سه شنبه ۳ دی( به مناسبت روز ثبت احوال در

 نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: به جز مرز جغرافیایی، یک مرز بسیار حساس دیگری به نام مرز هویتی وجود دارد که اگر جدی گرفته نشود،

 دستگاه  ها و مراجع قضایی و امنیتی قطعا دچار مشکل خواهند شد. مدیرکل ثبت احوال خوزستان با بیان اینکه اگر کارمندان ثبت احوال وجدان کاری

 نداشته و متعهد به رصد نباشند لطمات زیادی به کشور وارد می  شود افزود: راه پیشگیری از آسیب به مرز هویتی این است که هر فوت در مدت ۱۰ روز

 ثبت شود و موارد والدت و فوت نوزادان نیز ظرف ۱۵ روز ثبت شود. وی با بیان اینکه در سوم دی ۱۲۹۷ نخستین شناسنامه به نام فاطمه ایرانی صادر

 شد اضافه کرد: کار در ثبت احوال بسیار حساس است و در صورتی که کارمند ثبت احوال به وظایف خود عمل کند، آلودگی هویتی، نسبی و سببی به

 وجود نمی آید. فاطمی با اشاره به اینکه از سال ۹۱ که شناسنامه مکانیزه شد، تاکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار شناسنامه جلد قرمز در خوزستان تعویض

 و مکانیزه شده است تصریح کرد: به دلیل اینکه شناسنامه قرمز قدیمی مورد سوء استفاده قرار می  گیرد، افرادی که شناسنامه خود را گم می  کنند باید در

 کمترین زمان این موضوع را اطالع دهند تا حداقل شناسنامه آنها از درجه اعتبار ساقط شود. فاطمی با بیان اینکه شناسنامه نوزدان نیز مکانیزه و دو برگه

 شده و جای الصاق عکس را ندارد و پس از ۱۵ سال تعویض و عکسدار می شود عنوان کرد: طی هشت ماهه سال جاری ۲۰۴ هزار شناسنامه جلد قرمز در

 تعویض شده است؛ شناسنامه را زمانی می  توانیم حذف کنیم که قانون انتخابات عوض شود. وی با اشاره به اینکه نه تنها در استان بلکه در همه کشور با

 کاهش ازدواج مواجه هستیم اذعان داشت: در هشت ماهه امسال ۲۴ هزار و ۱۶۰ ازدواج ثبت شده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۲۶ هزار و ۵۰۸

 ازدواج به ثبت رسیده، یعنی ۹ درصد کاهش ازدواج نسبت به سال گذشته در خوزستان داشتیم. مدیرکل ثبت احوال خوزستان با بیان اینکه خوزستان

 رتبه ششم کشور را در ازدواج  دارد و سال گذشته نیز همین رتبه را داشتیم ابراز کرد: میانگین سن ازدواج مردها ۲۸ سال و ۹ ماه و دختران ۲۳ سال و ۹

 ماه است. وی در سال جاری ۴۲ درصد میزان ازدواج ها در خوزستان را افراد بی سواد و دارای مدارک تحصیلی زیر دیپلم عنوان کرد و ادامه داد: در هشت

 ماهه امسال حدود ۳۲۵ مرد باالی ۶۰ سال و ۲۵ زن باالی ۶۰ سال ازدواج کردند، همچنین ۲۲ مورد ازدواج زن و مرد باالی ۶۰ سال ثبت شده است.

 فاطمی از ثبت پنج هزار و ۹۹۴ طالق در هشت ماهه ابتدایی امسال خبر داد و بیان کرد: رتبه خوزستان در طالق ۲۱ کشوری است و همچنین در هشت

.ماهه سال گذشته ۶ هزار و ۱۴۸ طالق داشتیم که البته ممکن است برخی از طالق  ها در سال  های گذشته انجام شده و تنها در این سال ثبت شده  باشند

 باشگاه اجازه نمی دهد که عده ای
را نفت مسجدسلیمان   تیم خوب 

به حاشیه ببرند

صفحه 5

صفحه 1

پلیس وارد دره فرحزاد شد

صفحه ۲
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 برگزاری جشنواره خیریه فرهنگی ورزشی
 شب یلدا توسط شهرداری مسجدسلیمان

 به گزارش خبر روز، به مناسبت
 فرا رسیدن شب یلدا ویژه برنامه
 جشنواره خیریه فرهنگی ورزشی
 شب یلدا توسط معاونت فرهنگی
 شهرداری با همکاری اداره ورزش
اداره بهزیستی،  اداره  جوانان،   و 
انچمن هیئت  فرهنگی،   میراث 
و همگانی  هیئت  ورزشی،   های 
پارک محل  در  فرهنگیان   تاالر 
گفتنی شد.  برگزار  نرگس   گل 
نوید دکتر  روز  این  در   است 
مردم نماینده  شهردار،   شعبانی 
اسالمی، شورای  مجلس   در 
مسئولین دیگر  و   فرماندار 
داشتند. حضور  دولتی   ادارات 
جشن این  برگزاری  حاشیه   در 
حضور با  مسجدسلیمان   شهردار 
بررسی به  شهروندان  میان   در 
پرداختند آنان  مشکالت  رفع   و 
قسمتهای از  ادامه  در  نیز   و 
 مختلف محوطه پارک گل نرگس
آوردند عمل  به  میدانی  .بازدید 

مبتالیان به فشار خون باال واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند

به آنفلوآنزا  که  فشاری  و   استرس 
زمینه ساز می تواند  می کند  وارد   بدن 
باشد مغزی  سکته  و  قلبی  حمله 

صفحه 4

 رمز دوم پویا به صورت
مرحله ای اجرا می شود

صفحه ۲

 زالودرمانی و حجامت مورد تایید
وزارت بهداشت است

صفحه ۴

حکم محمدعلی نجفی صادر شد

صفحه 3 

 میزان ۸۰ درصد تاسیسات شرکت نفت
مسجدسلیمان بازسازی شده است

صفحه 3

در خوزستان باید همه مردم بیمه شوند

صفحه 3



واریز مابه التفاوت ریالی سهمیه سوخت سرویس مدارس و آژانس ها تا ۱۰ دی

مهلت دو هفته ای رئیس دادگستری مسجدسلیمان به آبفا شهری

صفحه 2

پلیس وارد دره فرحزاد شد؛ جمع آوری حدود ۲۲۰ معتاد متجاهر

 به گزارش خبر روز؛ رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از جمع آوری حدود ۲۲۰ معتاد متجاهر
 و مقداری مواد و وسایل فروش مواد در طرح پاکسازی دره فرحزاد خبر داد. سردار ظهیری در
 حاشیه اجرای طرح پاکسازی دره فرحزاد بیان کرد: طرح پاکسازی معتادان متجاهر در شمال
 غرب تهران چند روزی است که جزو برنامه های پلیس بوده است و به صورت ویژه از شب گذشته
 آغاز شد تا بتوانیم جمع آوری معتادان متجاهر را در سمت دره فرحزاد و شمال غرب تهران

رمز دوم پویا به صورت مرحله ای اجرا می شود
 به گزارش خبر روز؛ بانک مرکزی که پیش از این به دفعات از غیرفعال شدن رمز ایستا در تراکنش های بدون کارت از
 اول دی صحبت به میان آورده بود، امروز با صدور اطالعیه ای، از اجرای مرحله ای این طرح در بانک ها خبر داد. بانک
 مرکزی که پیش از این به دفعات از غیرفعال شدن رمز ایستا در تراکنش های بدون کارت از اول دی صحبت به میان
 آورده بود، امروز با صدور اطالعیه ای، از اجرای مرحله ای این طرح در بانک ها خبر داد. در اطالعیه تازه بانک مرکزی
 آمده است: با توجه به ایام پایانی مهلت فعال سازی رمز دوم پویا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 به اطالع هموطنان می رساند، هر چه سریع تر نسبت به پویاسازی رمز دوم کارت های مورد استفاده برای پرداخت های
 اینترنتی اقدام نمائید. همچنین به منظور رفاه حال مشتریان محترم بانکی و ایجاد فرصت بیشتر برای انجام کار، از
 ابتدای دی ماه اجرای طرح رمز دوم پویا بصورت مرحله ای در بانک ها و مؤسسات اعتباری طی چند روز انجام خواهد
 شد. بدین ترتیب از ابتدای دی ماه با اعمال تغییرات الزم در درگاه های پرداخت اینترنتی، امکان درخواست رمز
دوم پویا و دریافت آن از طریق پیامک به تدریج و طی چند روز برای مشتریان بانک های مختلف فراهم خواهد شد

 انجام دهیم. این طرح جزو برنامه های پلیس و تدابیر سردار فرماندهی تهران بزرگ بوده است که تهران بزرگ باید عاری از معتاد متجاهر باشد و این طرح شروع شده و ادامه
 دار خواهد بود. وی تاکید کرد: روزانه این طرح را از ابتدای صبح به صورت ۲۴ ساعته در نقاط مختلف شهر تهران به ویژه شمال غرب و دره فرحزاد ادامه خواهیم داد و انشااهلل
 بتوانیم دره فرحزاد و همچنین نقاطی که ممکن است معتاد متجاهر برای استعمال مواد مخدر یا خرده فروشان برای فروش مواد مخدر وجود داشته باشند را جمع آوری و
 تحویل مراجع قضایی دهیم و معتادان متجاهر را جهت بازپروری به کمپ ها تحویل دهیم. این جزو برنامه پلیس است و ادامه دار خواهد بود تا بتوان پاکسازی کامل را انجام
 دهیم. ظهیری یادآور شد: آنچه که حائز اهمیت است و باید تمام سازمانها کمک کنند این است که سازمان هایی مانند بهزیستی شهرداری و سایر ارگانها که می توانند به ما
 کمک کنند تا بتوانیم دره فرحزاد را پاکسازی و تثبیت کنیم و محلی برای تفریح گاه مردم در نظر بگیریم. این طرح ادامه دار خواهد شد تا  بتوانیم به کمک سایر دستگاه ها
 به اهداف خود برسیم. به گفته رئیس پلیس پیشگیری پایتخت، حدود ۲۲۰ معتاد متجاهر و مقداری مواد و وسایل فروش مواد در این طرح جمع آوری شد. وی در پاسخ به
 این سوال که برای خرده فروشان مواد مخدر در دره چه برنامه ای دارید؟ ادامه داد: به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم خرده فروشی در سطح منطقه فعالیت کند. ممکن است
 تعدادی اقدام به خرده فروشی کنند که برخورد با آنها جزو برنامه هاست و به طور حتم تحت اشراف پلیس خواهند بود و با هماهنگی مراجع قضایی با آنها برخورد خواهد
 شد. ظهیری تاکید کرد: برای ماندگاری و متداوم شدن طرح پاکسازی، برنامه ما این است که معبری در دره فرحزاد به کمک سایر دستگاه ها ایجاد کنیم که راه مردم و محلی
برای تفریح آنها باشد.  ئیس پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: با حضور مردم به طور حتم کسی نمی تواند در این محل عرض اندام و یا اقدام به استعمال مواد مخدر کند

و مدارس  سرویس  سوخت  سهمیه  ریالی  التفاوت  به  ما  گفت:  کشور  شهری  تاکسیرانی های  اتحادیه  عامل  مدیر  روز؛  خبر  گزارش   به 
مرتضی کشور،  شهری  تاکسیرانی های  اتحادیه  شد.  خواهد  واریز  ماه  دی   ۱۰ تا  باشد  صحیح  آنها  شده  ثبت  اطالعات  که   آژانس هایی 
گروه عنوان  به  را  شده اند  ساماندهی  »سپند«  آموزی  دانش  ناوگان  پایش  سامانه  قالب  در  که  مدارسی  سرویس های  افزود:   ضامنی 
پیمایش میانگین  میزان  اساس،  این  بر  کرد:  نشان  خاطر  وی  کردیم.  معرفی  می گیرد،  تعلق  آنها  به  سوخت  سهمیه  که   جدیدی 
داده تخصیص  خودروها  به  سهمیه  مربوطه،  شهرداری های  توسط  تایید  از  پس  و  شده  احصاء  آموزان  دانش  مدرسه  تا  منزل   مسافت 
به سرویس مدارس تعلق گرفته  میزان سهمیه  بررسی های الزم  از  مربوطه پس  کارگروه  این خصوص در  در  است. ضامنی گفت:   شده 
می یابد اختصاص  بنزین  سهمیه  سوز  گانه  دو  خودروهای  برای  لیتر   ۸۰ سقف  تا  و  سوز  تک  خودروهای  برای  لیتر   ۱۲۰ سقف  .تا 

 وی تصریح کرد: آن دسته از رانندگان سرویس مدارس که تا ۲۰ آذر ماه اطالعات خود را تکمیل کردند و از سوی شهرداری ها تایید شد و اطالعات آنها صحیح است تا ۱۰ دی ماه ما به التفاوت
 ریالی سهمیه سوخت به حساب شبایی که در سامانه معرفی کردند توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واریز خواهد شد. مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور در خصوص
 سهمیه آژانس ها نیز گفت: در خصوص آژانس ها و تاکسی تلفنی هم آن دسته از رانندگان که تا ۱۵ آذر ماه اطالعات آنها برای ما ارسال شده و اطالعات آنها صحیح است نیز تا ۱۰ دی ماه ما به
التفاوت ریالی سهمیه سوخت به حساب آنها واریز می شود. ضامنی اعالم کرد: تا کنون اطالعات ۸۸ هزار و ۷۵۳ راننده سرویس مدرسه ثبت شده و توسط شهرداری ها مورد تایید قرار گرفته است

 به گزارش خبر روز؛ پیمان چعباوی رییس دادگستری مسجدسلیمان از ریاست آبفاشهری
 مسجدسلیمان خواست تا هر چه سریع تر  نسبت به ترمیم و آسفالت حفاری های
 انحام شده در سطح خیابان های این شهر اقدام نماید. رییس دادگستری مسجدسلیمان
 گفت: در راستای وظایف ذاتی قوه قضاییه و در احرای اصل پیشگیری از وقوع جرم و
 احیای حقوق شهروندی و با توجه به این که بیش از یک سال از زمان حفاری های
 سطح شهر گذشته اما متاسفانه از سوی آن اداره و پیمانکار مربوطه هیچ گونه اقدامی
 صورت نگرفته و این سهل انگاری موجبات نارضایتی شهروندان را به وجود آورده است
 لذا برابر تذکرات مکرر این دادگستری و دادستان محترم مسحدسلیمان و با توجه به
 فصل بارندگی و جلوگیری ار هرگونه اتفاق ناگواری شایسته است ظرف مدت دو هفته
نواقص حفاری ترمیم و آسفالت و گزارش رفع نواقص به این دادگستری اعالم شود

از عالئم مهم حمله قلبی آگاه باشید
می آید حساب  به  طالیی  و  کلیدی  فاکتورهای  از  زمان  قلبی،  حمله  وقوع  هنگام  روز؛  خبر  گزارش   به 
اینکه حمله بر  تاکید  با  از آن موثر است. پزشکان آمریکایی  ناشی   که در به حداقل رساندن آسیب های 
نداشته آگاهی  آن ها  از  افراد  از  بسیاری  است  ممکن  که  است  همراه  مهم  عالمت  و  نشانه  پنج  با   قلبی 
نام از هر پنج نفر در این کشور یک نفر نمی تواند سه عالئم شایع حمله قلبی را   باشند، اظهار داشتند: 
 ببرد. آنها خاطر نشان کردند که در نتیجه این عدم آگاهی، اقدام به موقع برای پیشگیری از پیامدهای
 این عارضه جدی به حداقل می رسد. به گفته محققان آمریکایی، بیش از ۲۰ درصد افراد از عالئم شایع
باشد، کمتر  عارضه  این  عالئم  از  افراد  آگاهی  هرچه  که  دارند  تاکید  پزشکان  نیستند.  آگاه  قلبی   حمله 
 احتمال اینکه برای دریافت خدمات درمانی به اورژانس تماس گرفته شود کاهش پیدا می کند. محققان
بزرگساالن شرکت از  نیمی  حدود  تنها  شد  مشخص  گرفته  انجام  تحقیقات  در  داشتند  اظهار   آمریکایی 
از تمامی پنج نشانه حمله قلبی آگاهی داشتند. درحالیکه حدود شش درصد  کننده در یک نظرسنجی 
 حتی از یک نشانه حمله قلبی نیز آگاهی نداشته اند. از جمله عالئم حمله قلبی که دانستن آن ها ضرورت
احساس  - نفس  تنگی   - قفسه سینه  در  ناراحتی  یا  درد  احساس   - کرد:  اشاره  زیر  موارد  به  باید   دارد 
یا کمر احساس درد در فک، گردن  و گیجی -  احساس ضعف   - یا شانه ها  ناراحتی در دست ها  یا   درد 
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 میزان ۸۰ درصد تاسیسات شرکت نفت
مسجدسلیمان بازسازی شده است

بهره برداری شرکت  مدیرعامل  روز؛  خبر  گزارش   به 
این اینکه  به  اشاره  با  مسجدسلیمان  گاز  و   نفت 
برخوردار صنعت  در  بسیارباالیی  قدمت  از   شرکت 
تاسیسات درصد   ۸۰ از  بیش  تاکنون  گفت:   است، 
است شده  بهسازی  و  بازسازی  شرکت  .این 

 قباد ناصری روز دوشنبه در نشست خبری در محل یازدهمین نمایشگاه صنعت نفت خوزستان در اهواز بیان
 کرد:برای انجام این بازسازی ها، ۷۵ درصد از کاالهای مورد نیاز از شرکت های داخلی مرتبط تهیه و خریداری
 شده است. وی ادامه داد: در سه سال گذشته در این شرکت کار بازسازی و بهسازی پنج واحد بهره برداری و
 نمک زدایی انجام شده  و کار بازسازی دیگر تاسیسات نیز در برنامه  زمان بندی تدوین شده در حال انجام است.
 وی افزود: شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان از قدیمی ترین شرکت های خاورمیانه است که دارای
 بیشترین گستردگی و پراکندگی است اما این مساله مانعی برای انجام فعالیت  تولیدی ایجاد نکرده است.
 مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ادامه داد:در هشت ماه نخست امسال سه هزار و ۲۰۰
 میلیارد ریال در بحث خدمات و کاال هزینه شده که ۹۵ درصد از آن در خوزستان هزینه شده است. وی به طرح
 توسعه ۲۸ میدان نفتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اشاره کرد و گفت: در این طرح تعداد پنج میدان
 نفتی در حوزه عملیاتی نفت و گاز مسجدسلیمان قرار دارد. ناصری افزود: تاکنون از این میدانهای نفتی قرارداد
 ۲ میدان امضا شده و روند عقد قرارداد برای سه میدان دیگر در حال انجام است. یازدهمین نمایشگاه ساخت
داخل تجهیزات صنعت نفت خوزستان از ۲۲ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸ در محل نمایشگاه های بین المللی اهواز برگزار شد

 در خوزستان باید همه مردم بیمه شوند/۷ تا ۹
درصد مردم جامعه فاقد بیمه هستند

 به گزارش خبر روز؛ معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در خوزستان باید همه

 مردم بیمه شوند، گفت: متاسفانه باوجود تمام اقدامات انجام شده، ۷ تا ۹ درصد مردم جامعه فاقد بیمه

 هستند. دکتر ایرج حریرچی در آیین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که

 امروز )۲۷ آذر( در سالن شهدای این دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: ۵ میلیون خوزستانی حمایت اصلی را

 از دانشگاه های علوم پزشکی دریافت می کنند و مسئوالن برای پیشرفت استان خوزستان، باید “خوزستانی”

 فکر کنند. وی افزود: وزارت بهداشت در حوزه سالمت چهار هدف را دنبال می کند؛ یکی از این اهداف افزایش

 سالمت جامعه است که به دو فاکتور افزایش امید نسبت به زندگی و کیفیت بخشی زندگی بستگی دارد.

 در طی ۴۰ سال اخیر، امید به زندگی در جامعه افزایش یافته است و یکی از اشکاالت ما این است که کامال

 ایده آل گرا هستیم؛ در حالی که در ۳۰ سال گذشته پس از کره جنوبی، سریعترین شاخص رشد توسعه

 انسانی که متشکل از وضعیت اقتصادی، آموزشی و سالمتی است را کشور ما در اختیار دارد و در این شاخص

 پیشرفت خوبی داشتیم. به گزارش ایسنا، معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد:

 هدف دومی که نسبت به آن غفلت می شود، محافظت مالی از مردم در هزینه های درمان است. متاسفانه

 باید بگوییم با تمام اقدامات انجام شده اما ۷ تا ۹ درصد مردم جامعه فاقد بیمه هستند. حریرچی ادامه

 داد: رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی اهواز باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد و در خوزستان

 باید همه مردم بیمه شوند. باید توجه کرد که بخشی از جامعه توان پرداخت هزینه های کم درمان را نیز

 ندارند و ما نسبت به این اشخاص مسئولیت داریم. وی افزود: هدف سوم این است که به نیازهای غیر

 بهداشتی و درمانی جامعه پاسخ دهیم؛ یعنی باید با بیماران و مراجعه کنندگان با احترام برخورد شود و

 هدف چهارم نیز کارایی است. حریرچی با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۴ ایران باید کشور اول منطقه در حوزه

 سالمت باشد، گفت: برای رسیدن به این هدف باید خدمات بهداشتی و درمانی را در پنج سطح شامل ارتقای

 سالمت، افزایش آگاهی جامعه، پیشگیری، درمان، بازتوانی و طب تسکینی و زندگی قبل از مرگ ارائه داد.

 اگر کشوری بتواند این اقدامات را بدون تبعیض جنسیتی و قومیتی ارائه دهد، موفق خواهد شد. معاون

 کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات رئیس پیشین

 دانشگاه علوم پزشکی اهواز، بیان کرد: مردم باید بدون هیچ هزینه کمرشکنی، خدمات درمانی دریافت کنند.

 امیدواریم استان خوزستان اولین استانی باشد که به این هدف دست یابد. طبق اعالم سازمان بهداشت

جهانی، پیش بینی می شود که تا سال ۱۴۰۲ از لحاظ پوشش خدمات درمانی، کشور اول منطقه باشیم

حکم محمدعلی نجفی صادر شد/ وکیل نجفی: به رای اعتراض می کنیم
اعالم رسمی  بطور  ثنا  سایت  در  گفت:  نجفی  علی  محمد  مدافع  وکیل  روز؛  خبر  گزارش   به 
است نشده  ابالغ  ما  به  هنوز  حکم  اما  شده  صادر  موکلم  برای  محکومیت  حکم  که  .شده 
 حمیدرضا گودرزی افزود: رأی محکومیت برای آقای نجفی صادر شده و اگر آنطور که برخی رسانه ها اعالم کرده اند ۶
ادامه داد: این رأی طبق مهلت قانونی ۲۰ روز قابل فرجام  سال حبس باشد، نظراتی داریم که پیگیری می کنیم. وی 
 خواهی در دیوان عالی کشور است و بطور قطع اعتراض خواهیم کرد زیرا نوع قتل را شبه عمد می دانیم. محمد علی
 نجفی شهردار پیشین تهران، هفتم خرداد سال جاری، میترا استاد همسر دوم خود را به ضرب دو گلوله در منزل خود
 واقع در منطقه سعادت آباد تهران به قتل رساند و عصر آن روز با حضور در پلیس آگاهی تهران به قتل اعتراف و دلیل آن
 را اختالفات خانوادگی عنوان کرد. سه جلسه دادگاه این پرونده در شعبه یکم دادگاه کیفری به ریاست قاضی محمدرضا
قوه قضائیه، هشتم مرداد اسماعیلی سخنگوی  از آن، غالمحسین  برگزار شد و پس  به صورت علنی   محمدی کشکولی 
قتل غیرموثر در  ایراد صدمه  قتل عمد،  و گفت:  داد  استاد خبر  میترا  قتل  پرونده  رأی  از صدور   ماه در نشست خبری 
اتهامی نجفی بود که دادگاه در دو موضوع متهم را محکوم کرده است .همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز، سه عنوان 

نگهداری  و نجفی در مورد  داده است  برائت  رای  بوده،  واحد  انجام فعل  به  قتل،  چون معتقد  اتهام صدمه غیرموثر در  به قصاص صادر کرده است همچنین دادگاه در مورد  اولیای دم حکم  تقاضای  به  توجه  با  و  دانسته  را محرز  افزود: دادگاه قتل عمد   وی 
میترا اولیا دم  یا وکالی متهم رسیدگی می شود.  ناحیه متهم  از  اعتراض  و در صورت  عالی کشور است  فرجام خواهی در دیوان  قابل  و  قوه  قضائیه خاطرنشان کرد: حکم صادره غیرقطعی  به دو سال حبس محکوم شده است. سخنگوی   سالح غیرمجاز متهم 
ارسال مجدد  رأی  برای  تهران  استان  یک  کیفری   ۹ شعبه  به  را  آن  موکلم  عمد  قتل  رأی  نقض  از  بعد  کشور  عالی  دیوان  گفت:  ایرنا  به  نجفی  محمدعلی  وکیل  گودرزی  حمیدرضا  ماه  شهریور   ۳۰ کردند  گذشت  خود  قصاص  حق  از  پرونده  این  در   استاد 
ما به  را  خود  کتبی  نظر  که  دارند   فرصت  روز   ۷ وکال  و  شد  ابالغ  پرونده  طرفین  وکالی  به  کارشناسی  نظریه  گفت:  نجفی  پرونده  وضعیت  آخرین  درباره  ماه  آبان   ۱۲ تهران  استان  یک  کیفری  دادگاه   ۹ شعبه  رییس  کشکولی،  محمدی  قاضی  است.   کرده 
شود می  رسیدگی  پرونده  به  و  شود  می  تعیین  مجدد  دادرسی  وقت  مراحل  این  طی  از  بعد  نیست.  یا  است  اجابت  قابل  اعتراضات  این  آیا  که  کند  بررسی  قضایی  هیات  باید  داشتند  اعتراضی  کارشناسی  نظریه  به  وکال  اگر  داشت:  اظهار  وی  کنند.     اعالم 
این موضوع وقت رسیدگی تعیین کرده است ابالغ نکرده و فقط در قبال  از سوی ما را به کارشناسان  ابهامات اعالم شده  ابهامات مطروحه به دادگاه خبر داد و گفت: متاسفانه دادگاه  ارسال  از  از آن، وکیل محمدعلی نجفی  .و  دادگاه علنی خواهد بود. پس 
به  دادگاه  جلسه  از  ببعد  تهران  یک  کیفری  دادگاه   ۹ شعبه  رئیس  و  استاد  میترا  قتل  پرونده  قاضی  و  شد  تشکیل  آذرماه  نهم  و  ششم  پرونده  این  به  مجدد  رسیدگی  دادگاه  جلسه   و 
باشیم داشته  مقرر  مهلت  در  قانونی  موازین  پایه  بر  عادالنه  دادرسی  فرایند  یک  قتل  زوایای  بررسی  با  کنیم  می  سعی  و  شود  می  صادر  دیگر  هفته  یک  تا  پرونده  این  رأی  گفت:  خبرنگاران 

تصویب بازسازی ۱۰ هزار واحد از بافت فرسوده مسجدسلیمان از سوی هیئت دولت
 به گزارش خبر روز، غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان گفت: به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت
 وزیران مصوب کرد تعداد ۱۰ هزار واحد مسکونی از بافت فرسوده شهرستان مسجدسلیمان در طی ۳ سال تا سال ۱۴۰۰ بازسازی و
 نوسازی شوند شود. استاندار خوزستان افزود: در شهرستان مسجدسلیمان حدود ۱۳ هزار واحد بافت فرسوده داریم که تعداد هزار و
 ۴۳۰ واحد در زلزله آسیب دید و قرار شد مورد بازسازی قرار گیرد، همچنین تعداد هزار و ۴۳۰ واحد از بافت فرسوده مسجدسلیمان
 به وزارت نفت محول شده است که تعداد ۵۰۰ واحد تکمیل شده و ۹۰۰ واحد باقیمانده نیز در دستور کار قرار دارد و ده هزار واحد
 هم با مصوبه دولت نوسازی و بازسازی خواهد شد. شریعتی تصریح کرد: بر اساس این طرح به هر واحد مبلغ ۲۵ میلیون تومان کمک
 بالعوض پرداخت خواهد شد همچنین وامهای کم بهره برای بازسازی و نوسازی این واحدها اختصاص می یابد که ما به تفاوت سود
 این وام ها توسط دولت به بانک ها پرداخت خواهد شد. استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: کار ساخت این ده هزار واحد به بنیاد
 مسکن خوزستان سپرده شده است همچنین بنیاد مسکن مازندران نیز معین خوزستان در اجرای طرح خواهد بود و مطابق برنامه
 ریزی صورت گرفته ساخت هزار واحد در سال جاری، ۴۵۰۰ واحد در سال ۹۹ و ۴ هزار و ۵۰۰ واحد در سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار
 دارد. شریعتی اظهار داشت: این کار جزو اقدامات بی نظیر دولت محسوب می شود که با وجود تنگناهای مالی این خدمت را به مردم
شریف مسجدسلیمان ارائه خواهد داد تا عالوه بر بازسازی بافت فرسوده، این شهر در برابر بالیای طبیعی همچون زلزله مقاوم شود

صفحه 3
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صفحه 4

 محققان بر این باورند افرادی که دچار عارضه فشار خون باال
 هستند با تزریق واکسن آنفلوآنزا می توانند جان خود را حفظ
 کنند. به گزارش خبر روز، محققان در بررسی های جدید
 خود دریافتند بیماران مبتال به فشار خون باال که واکسن

 به گزارش خبر روز؛ دادستان نظامی تهران گفت: سربازان غایت در صورت
 بازگشت داوطلبانه به خدمت از طرح های آموزشی و حمایتی برخوردار
 می شوند. غالمعباس ترکی در حاشیه برگزاری دوره های آموزشی کارکنان
 حفاظت فرودگاه های استان هرمزگان به میزبانی جزیره کیش گفت: در طرح
 جدیدی که ستاد کل نیروهای مسلح اعالم کرده بحث حرفه آموزی سربازان
 در دستور کار قرار گرفته تا در حین خدمت سربازی، با همکاری مراکز علمی
 و کاربردی  آموزش و حرفه هم بیاموزند. وی افزود: سازمان قضایی نیروهای
 مسلح هم ضمن استفاده از این فرصت برای سربازان غایبی که خودشان به
 صورت داوطلبانه به خدمت سربازی مراجعه کنند، امتیازات ویژه ای را برای
 این دسته از سربازان در نظر گرفته است. دادستان نظامی تهران در خصوص
 این طرح های حمایتی گفت: در این طرح عالوه بر اینکه بسیاری از سربازان از
 تعقیب کیفری معاف می شوند، در مواردی هم اگر محکوم شوند، محکومیت
 آنها به محکومیت های غیر حبس و حتی تعلیقی تبدیل می شود. ترکی
 تاکید کرد: حرفه آموزی، فراگیری مهارت های کاربردی با هدف تامین
زندگی در حین خدمت و همچنین در آینده از اهداف اجرای این طرح است

زالودرمانی و حجامت مورد تایید وزارت بهداشت است

 جزئیات بازگشت به خدمت
سربازان غائب

جمعه 06 دی 1398       -      27 دسامبر 2019      -      30 ربیع الثانی 1441       -      سال اول       -      شماره 10       -      نسخه الکترونیکی رایگان

از را  خود  جان  آنفلوآنزا  شیوع  فصل  در  دارد  احتمال  کمتر  درصد   ۱۸ به  نزدیک  کنند  دریافت   آنفلوآنزا 
 دست بدهند. محققان بر اساس یافته های پیشین خود اظهار کرده اند: استرس و فشاری که آنفلوآنزا به
 بدن وارد می کند می تواند زمینه ساز حمله قلبی و سکته مغزی باشد. همچنین مبتالیان به عارضه فشار
 خون باال بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند. در این مطالعه، محققان به بررسی اطالعات ۶۰۸ هزار
 نفر در دانمارک پرداختند که در فاصله سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ بین ۱۸ تا ۱۰۰ سال سن داشته و در ۹
 فصل شیوع آنفلوآنزا دچار فشار خون باال بوده اند. آنها به بررسی این موضوع پرداختند که چه تعداد بیمار
 پیش از شروع فصل شیوع آنفلوآنزا واکسن دریافت کرده و چه تعداد از آنان جان خود را از دست داده اند.
مشاهده مصرفی  داروی  نوع  و  جسمی  مشکالت  سن،  قبیل  از  فاکتورهایی  گرفتن  نظر  در  با   محققان 
گزارش به  می دهد.  کاهش  درصد   ۱۸ حدود  را  عاملی  هر  از  ناشی  مرگ  خطر  آنفلوآنزا  واکسن   کردند 
 خبر روز، یکی از محققان این مطالعه از دانشگاه کپنهاگ گفت: با در نظر گرفتن این یافته ها این باور
وجود دارد که تمامی بیماران مبتال به فشار خون باال باید به طور ساالنه واکسن آنفلوآنزا دریافت کنند

 مبتالیان به فشار خون باال
واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند

 به گزارش خبر روز؛ مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:
 زالودرمانی، حجامت و فصد از جنبه درمانی مورد تایید وزارت بهداشت است و در کتاب تعرفه های
 خدمات پزشکی نیز درج شده است. محمدرضا شمس اردکانی افزود: این خدمات مورد تایید وزارت
 بهداشت هستند البته تایید این خدمات در وزارت بهداشت به معنای پوشش بیمه ای آنها نیست
.با این حال خدماتی که مورد تایید وزارت بهداشت باشند، باید تحت پوشش بیمه نیز قرار بگیرند
 وی افزود:  به طور کلی تایید یک خدمت به معنای پوشش بیمه ای نیست؛ به عنوان مثال زالودرمانی یا
 حجامت که مورد تایید وزارت بهداشت هستند باید برای پوشش بیمه ای از سوی وزارت بهداشت به شورای

داشت خواهند  ای  بیمه  پوشش  دولت،  تایید  و  شورا  این  در  تصویب  صورت  در  و  شوند  داده  پیشنهاد  بیمه  .عالی 
 شمس اردکانی ادامه داد: جنبه درمانی این خدمات، یک بحث علمی است اما از نظر اجرایی وزارت بهداشت اقداماتی مانند زالودرمانی و حجامت را تایید
 و معاونت درمان وزارت بهداشت نیز آنها را در دفتر خدمات پزشکی ثبت کرده و در کتاب تعرفه نیز قرار گرفته است. مشاور وزیر بهداشت در امور طب
 سنتی درباره پوشش بیمه ای ویزیت متخصصان طب سنتی نیز گفت: پیشنهاد پوشش بیمه ای ویزیت متخصصان طب سنتی به شورای عالی بیمه
 رفته است و در صورت تصویب در این شورا از سال آینده تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. شمس اردکانی گفت: مصوبه شورای عالی بیمه این است که
 کارهایی مثل ویزیت در طب سنتی را احصا کنیم به این شورا اعالم کنیم به همین علت جلسه ای با حضور نماینده معاونت درمان وزارت بهداشت و
 نماینده شورای عالی بیمه تشکیل شد و به دنبال این هستیم که این مشکل را بر طرف کنیم تا از ابتدای سال ۹۹ ویزیت پزشکان متخصص طب سنتی
 تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت گفت: نرخ ویزیت متخصصان طب سنتی و میزان پوشش بیمه ای آن را توسط
 شورای عالی بیمه مشخص می کند و دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت نقشی در تعیین نرخ ویزیت ندارد بعد از بررسی کارشناسی در این شورا و ارائه
 پیشنهاد به دولت تعرفه ویزیت های رشته های مختلف پزشکی در هیات دولت مشخص می شود و به نظر می رسد نرخ ویزیت متخصصان طب سنتی
 نزدیک به تعرفه ویزیت متخصصان داخلی است. وی افزود: پزشکانی که تخصص طب سنتی را از دانشگاه های علوم پزشکی اخذ نکرده اند فعال تحت
 پوشش این نرخ گذاری و پوشش بیمه ای نیستند اما باید وضعیت آنها مشخص شود. افرادی که در این حوزه تجربه دارند باید تعیین تکلیف شوند و
 وزارت بهداشت باید با راهکاری به آنها مجوز فعالیت قانونی بدهد. شمش اردکانی گفت: هم اکنون حدود ۲۵۰ فارغ التحصیل طب سنتی از دانشگاه های
 علوم پزشکی در کشور داریم که در صورت تصویب شورای عالی بیمه می توانند از مزیت پوشش بیمه ای ویزیت از سال آینده برخوردار شوند. در مورد
 کسانی که هنوز صالحیت آنها تایید نشده است فعال نمی توان در مورد پوشش بیمه ای خدمات ویزیت آنها اظهار نظر کرد البته اگر پزشک عمومی
 باشند خدمات ویزیت آنها نیز تعرفه گذاری خودش را دارد و تحت پوشش بیمه هم قرار دارد. مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت ادامه داد: پوشش
 بیمه ای تعرفه ویزیت خدمات طب سنتی به کسانی تعلق می گیرد که صالحیت آنها در وزارت بهداشت تایید شده باشد و فعالیت آنها مجوز قانونی
 داشته باشد. شمس اردکانی پیش از این گفته بود: در حوزه خدمات سالمت به ویژه طب سنتی به جز پزشکان، افراد دیگری هم هستند که دانش،
 تجربه و توانمندی دارند از این رو باید چارچوبی طراحی شود که به آنان نیز مجوز بدهند. وی افزود: نه تنها در ایران بلکه در همه دنیا دخالت در هر
 امری منوط به داشتن تخصص و مجوز الزم است، هر کس بدون مجوز و تخصص در هر کاری دخالت کند، باید پاسخگو باشد. البته در حوزه سالمت
 این مساله حساس تر است و هیچ کس حق ندارد بدون مجوزی که توسط مراجع ذی صالح صادر می شود در امر درمان و سالمت دخالت کند. شمس
 اردکانی گفت: به طور کلی در هر بخش سالمت تعاریفی وجود دارد که چه کسی می توانند دخالت داشته باشد اما در حوزه سالمت فقط پزشک نیست
 که حق دخالت دارد، در بسیاری جاها افراد دیگری هستند که حق دخالت دارند و معتقدم باید در آینده نزدیک یکی از دستاوردهای وزارت بهداشت
 و متولیان نظام سالمت این باشد که به افراد دیگری غیر از پزشکان که الزم است مجوز داشته باشند و می توانند در حوزه طب سنتی فعالیت کنند
 مجوز داده شود و باید برای چارچوب صدور مجوز کار اساسی صورت گیرد. مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت افزود: به نظر می رسد صدور مجوز
قانونی برای فعالیت غیرپزشکان توانمند در حوزه طب سنتی می تواند برخی چالش ها و بحث هایی ر ا که در این حوزه وجود دارد، ساماندهی کند
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هشدار بانک ملی درباره پیامکهای جعلی فعالسازی رمز یکبار مصرف

قطعنامه وضعیت حقوق بشری ایران را محکوم می دانیم

عذرخواهی باشگاه نفت
مسجدسلیمان از مهدی تارتار 

بارش۶ روز برف و باران برای 3۱ استان کشور

یکبار رمز  فعالسازی  برای  ایران  ملی  بانک  مشتریان  دعوت  منظور  به  جعلی  پیامکی  گسترده  انتشار  پی   در 
داد هشدار  مخاطبانش  همه  به  ها  حساب  از  احتمالی  استفاده  سوء  گونه  هر  درباره  بانک  این  .مصرف، 
بانک گرامی  »مشتری  است:  شده  منتشر  انبوه  سطح  در  عنوان  این  با  پیامکی  گذشته  روز  چند  طی  بیمه،  و  بانک  دنیای  گزارش   به 
 ملی رمز دوم شما تا ۲۴ ساعت آینده غیر فعال میگردد.  هم اکنون برای ثبت نام رمز یک بار مصرف اقدام نمایید.«  بانک ملی ایران
از بانکی  بانک مرکزی، رمز دوم همه کارت های  بر اعالم مکرر  بنا  تاکید دارد که  این پیامک جعلی است،  این که محتوای  بر  تاکید   با 
 ابتدای دی ماه تنها به صورت یکبار مصرف قابل استفاده است. از سوی دیگر ارائه، صرفا نحوه نصب و استفاده از اپلیکیشن ۶۰ که رمز
به نشانی بانک  این  تنها در سایت رسمی  تولید می کند،  را  ایران  بانک ملی  و bmi.ir یکبار مصرف کارت های   قابل مشاهده است 
مشتریان آسودگی  برای  ایران  ملی  بانک  گردد. ضمنا  نمی  اخذ  مشتری  از  سایت  در صفحه ی  کارت  دارنده ی  از  اطالعاتی   هیچگونه 
پایگاه تمامی  در  و  نموده  یکسره  صورت  به   ۱۷ ساعت  تا  مصرف  یکبار  رمز  فعالسازی  جهت  صرفا  را  خود  واحدهای  کار  ساعت   خود 
 های شبانه روزی و شعب شهاب بانک ملی ایران کارشناسان تا ساعت ۲۰ به صورت حضوری پاسخگوی مشتریان خواهند بود. معاونت
حقوقی بانک ملی ایران این پیامک جعلی که از سرشماره ۹۸۹۸۳۰۰۰۱۲۸۶ ارسال شده است را به صورت قانونی پیگیری خواهد کرد

 به گزارش خبر روز؛ سخنگوی وزارت خارجه گفت: قطعنامه وضعیت حقوق بشری ایران مبتنی بر نگرش گزینشی، غرض ورزانه،
 تقابل آمیز و با اهداف سیاسی است که آن را محکوم و مردود می دانیم. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران طرح
 قطعنامه وضعیت حقوق بشر ایران در هفتاد و چهارمین اجالس مجمع عمومی توسط کانادا با حمایت برخی کشورهای غربی که
.مبتنی بر نگرش گزینشی، غرض ورزانه، تقابل آمیز و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است را مردود شمرد و محکوم کرد
 سید عباس موسوی همسویی جبهه صهیونیسم و رژیم های مرتجع منطقه با این قطعنامه که به هر نوع هنجارحقوق بشری بی
 اعتنا بوده و حامی تروریسم، افراطی گری و ناقض حقوق بنیادین بشر هستند را دلیل روشنی بر نامشروع بودن آن دانست و افزود:
 استفاده سیاسی و ابزاری از حقوق بشر و بکارگیری استانداردهای دوگانه در این حوزه مغایر با ارتقاء پایدار  حقوق بشر است. موسوی
 در ادامه اظهار داشت: به رغم این واقعیت، رویکرد حامیان این قطعنامه اتخاذ »استانداردهای دوگانه« در خصوص وضعیت حقوق
 بشر کشورها و تسری موضوع به مجامع بین المللی بویژه سازمان ملل است و بر این اساس از اینکه ساز و کارهای سازمان ملل
 متحد مورد چنین سوء استفاده هایی قرار گرفته اند ابراز تاسف می نمائیم. سخنگوی دستگاه دیپلماسی رویکرد مخرب حامیان
 این قطعنامه در رابطه با جمهوری اسالمی ایران را واجد اشکاالت و ایرادات متعدد، از جمله:  استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق
 بشر، نادیده گرفتن ارزش ها، باورها و ویژگیهای خاص فرهنگی جوامع مختلف، عدم توجه به واقعیتها در نتیجه تاثیر پذیری از
 فضای رسانه ای و تبلیغاتی علیه کشورمان و بی توجهی و سکوت نسبت به نقض گسترده حقوق بشر ملت ایران در نتیجه اعمال
 تحریم های ظالمانه و غیر قانونی دانست. موسوی در خاتمه افزود: جمهوری اسالمی ایران یک نظام مردم ساالر دینی است که در
 چارچوب تعهدات مذهبی و اخالقی و پای بندی به قانون اساسی و قوانین عادی خود و معاهدات بین المللی، در راستای توسعه
و ارتقای حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی گام برداشته و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن می داند

 به گزارش خبر روز، مهران حسنوند، مدیر رسانه تیم فوتبال نفت
 مسجدسلیمان اظهارکرد: پیش از بازی با سایپا اتفاقی پیش آمد
 که این موضوع منجر به دلخوری آقای تارتار شد که باشگاه از وی
 عذرخواهی می کند و در ادامه نیز تالش خواهد کرد که شرایط
با بازیکنان  و  تیم  تا سرمربی  ایجاد شود  برای همکاری   بهتری 
آقای کرد:  بیان  وی  دهند.  ادامه  خود  کار  به  کمتری   دغدغه 
 نصیریان دوست، مدیرعامل باشگاه به همراه اعضای هیات مدیره
 شبانه روز نیز کار می کنند تا روند موفقیت نفت ادامه داشته باشد
 و خللی در کار تیم به وجود نیاید. همچنین باشگاه اجازه نمی
 دهد که عده ای تیم خوب نفت مسجدسلیمان را به حاشیه ببرند.
 مدیر رسانه تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان عنوان کرد: همچنین
 ۳۰ درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان و کادر فنی تیم طی هفته
های آینده پرداخت خواهد شد تا تیم با آرامش بیشتر کار کند

پنجشنبه تا  تگرگ  و  باران  برف،   بارش  از  کشور  به  جدید  بارشی  سامانه  ورود  به  اشاره  با  هواشناسی  سازمان  روز؛  خبر  گزارش   به 
سازمان نگری  آینده  و  دیدی  هم  نقشه های  اساس  بر  داد.  هشدار  سیالب  و  برف  کوالک  وقوع  به  نسبت  و  خبر  استان   ۳۱  در 
است شده  بینی  پیش  خفیف  و  پراکنده  بارش  مرکزی  زاگرس  در  واقع  استان های  در  ساعات  برخی  در  امروز  کشور  .هواشناسی 
 فردا در نواحی شرقی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود. در سایر مناطق کشور در این ۲ روز جوی آرام همراه
استان های در  کشور  به  بارشی  سامانه  ورود  با  دوشنبه  روز  داشت.  خواهیم  پُرجمعیت  و  شهرهای صنعتی  در  ویژه  به  آالینده ها  غلظت  افزایش   با 
 واقع در غرب،  جنوب غرب، جنوب مرکز، برخی نقاط شرق و جنوب شرق بارش باران،  در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف و در مناطق جنوبی
به بارش  خزر  سواحل  و  شمالغرب  در  هواشناسی  سازمان  اعالم  اساس  بر  می شود.  بینی  پیش  موقت  شدید  باد  وزش  و  برف  و  رگبار، رعد   کشور 
لرستان بویراحمد،   و  کهگیلویه  بختیاری،  و  چهارمحال  بوشهر،   فارس،   خوزستان،  استان های  در  روز  این  در  بارش ها  شدت  است.  پراکنده   صورت 
این روز بارش ها در  بارش خواهیم داشت و شدت  بلوچستان  اکثر مناطق کشور به جز جنوب سیستان و   و غرب اصفهان است. روز سه شنبه در 
 در استان های فارس، کرمان و هرمزگان است. در این روز همچنین به دلیل نفوذ جریانات شمالی،  تشدید بارش در استان های ساحلی دریای خزر
بارش باران و در نواحی غرب و مرکز کشور  بارش برف و   و کاهش دما در نیمه شمالی کشور روی می دهد. روز چهارشنبه در نیمه شرقی کشور 
بود. سازمان هواشناسی همچنین در  پراکنده پیش بینی می شود. روز دوشنبه خلیج فارس و روز سه شنبه خلیج فارس و دریای خزر مواج خواهد 
 اطالعیه ای با اشاره به ورود سامانه بارشی به کشور طی روز دوشنبه تا پنجشنبه از بارش برف، باران، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و
 تگرگ در استان های کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، غرب قم، ایالم، لرستان، نیمه غربی اصفهان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال
 و بختیاری، فارس، بوشهر، هرمزگان، غرب کرمان، غرب یزد، خلیج فارس و تنگه هرمز، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، زنجان، قزوین، البرز،
 تهران، سمنان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیالن، مازندران، گلستان، غرب خراسان شمالی، غرب خراسان رضوی خبر داده است.
 سازمان هواشناسی نسبت به آبگرفتگی معابر عمومی، سیالبی شدن مسیل ها و رودخانه ها، بارش تگرگ، برخورد صاعقه و لغزندگی جاده ها، مه
است داده  دریای عمان هشدار  و  فارس  مواج شدن خلیج  و  و متالطم  مواصالتی  تردد در محورهای  اختالل  ارتفاعات،  در  برف  و کوالک  .آلودگی 


