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در سومین روز از برگزاری جشنواره تئاتر فجر، در جریان 
اجرای نمایش خیابانی »لیلی و مجنون« در پهنه رودکی، 

یک زباله گرد به گروه بازیگران این کار پیوست
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مدیرعامل شـــرکت مادرتخصصی توســـعه 
ایرانگردی و جهانگـــردی از رونمایی پلتفرم 
جدیـــدی با نـــام »ایران ســـفر« و اختصاص 
کارت ســـفر ۳۰ میلیـــون تومانـــی بـــا هدف 

ارزان ســـازی ســـفر خبر داد.

 ۲ محموله داروی خاص از گمرک فرودگاه امام خمینی)ره(
ترخیص شد

 ورود سامانه بارشی جدیدبا دستور دادستان تهران
به کشور

 zآبوهوا  zتازهها

دادســـتان عمومـــی و انقـــاب تهـــران گفـــت: 16 میلیون و 
395 هـــزار و 600 واحـــد داروی رقیق کننده خون )وارفارین( 
و 125 هـــزار واحـــد داروی نگهدارنـــده پیونـــد عضـــو )ســـل 
ســـپت( از گمـــرکات فـــرودگاه بین المللی امـــام خمینی)ره( 
ترخیـــص و بـــه چرخـــه مصرف وارد شـــد. به گـــزارش ایرنا، 
علـــی صالحی با اشـــاره به اینکـــه داروهای ترخیص شـــده 
جـــزو داروهـــای کمیاب و مـــورد نیاز بیماران خاص اســـت، 

اظهارداشـــت: این داروها با موافقت ابتدایی ســـازمان غذا 
و دارو وارد شـــده بـــود و بـــا توجـــه به گذشـــت مـــدت زمان 
طوالنـــی و ترخیـــص نشـــدن از گمرک، دادســـتانی تهران با 
پیگیری های الزم با ســـازمان غـــذا و دارو و اداره کل گمرک 
تهران، دســـتور الزم برای رفع موانع ترخیص را صادر کرد. 
ایـــن 2 محمولـــه دارویی در حـــدود یک ســـال در گمرکات 

فـــرودگاه بین المللـــی امام خمینی)ره( رســـوب شـــده بود.

صـــادق ضیاییـــان، رئیـــس مرکـــز ملـــی پیش بینـــی و مدیریـــت بحران 
مخاطرات وضع هوا از ورود ســـامانه بارشـــی جدید به کشـــور درغالب 
نقـــاط کشـــور، تشـــدید بارندگـــی در روزهـــای آتـــی و همچنیـــن تـــداوم 
آلودگـــی هوا در شـــهرهای صنعتـــی و مناطق پرتردد شـــهری خبر داد.

 طـــی امـــروز و فـــردا در برخـــی نواحـــی گیـــان و مازنـــدران و ارتفاعات 
البـــرز بـــارش پراکنـــده رخ خواهد داد.

 فـــردا بـــرای اســـتان های فـــارس، بوشـــهر، هرمـــزگان، کرمـــان، جنوب 
و غـــرب یـــزد، تنگـــه هرمـــز و نیمه شـــرقی خلیـــج فـــارس، ابـــر، بـــارش 
بـــاران و بـــرف، گاهـــی وزش بـــاد و در مناطق مســـتعد رعدوبرق و برای 
ارتفاعـــات و دامنه هـــای زاگـــرس جنوبـــی و زاگرس مرکـــزی و ارتفاعات 

البـــرز مرکـــزی بـــارش پراکنـــده پیش بینی می شـــود.
 جمعـــه در کرمـــان، شـــرق فـــارس، هرمـــزگان، ارتفاعـــات 
سیســـتان و بلوچســـتان، تنگـــه هرمـــز و شـــرق خلیـــج 
فـــارس بارش هـــای پراکنـــده رخ خواهـــد داد. همچنیـــن تا 

جمعـــه دریـــای عمـــان، تنگـــه هرمز و نیمه شـــرقی خلیـــج فارس 
و روز شـــنبه هفتـــه آینـــده، خلیـــج فـــارس مـــواج و متاطـــم پیش بینی 

می شـــود.
 تا اواخر هفته در شـــهرهای صنعتی و پرجمعیت انباشـــت آالینده های 
جـــوی و کاهش کیفیت هوا ادامه خواهد داشـــت. آســـمان تهران امروز 
قســـمتی ابـــری و غبارآلـــود با حداقل دمـــای 2- و حداکثر دمـــای 5 درجه 
ســـانتیگراد و روز پنجشـــنبه، نیمـــه ابری و غبارآلود با حداقـــل دمای 1- و 

حداکثـــر دمای 5 درجه ســـانتیگراد پیش بینی می شـــود.

آغـازآغـازاورهالاورهال
قطارهایمتروقطارهایمترو

جمعـــی از خبرنگاران رســـانه های گروهـــی، از روند 
اورهـــال )تعمیرات اساســـی( و نوســـازی قطارهای 
تعمیـــرات  ســـوله  در مجموعـــه  تهـــران  شـــهری 
دوره ای ســـبک و ســـنگین متروی صادقیـــه بازدید 

کردند.
پیـــش از ایـــن، مدیرعامـــل شـــرکت بهره بـــرداری 
متـــروی تهـــران و حومـــه گفتـــه بـــود: کمبـــود واگن 
یکـــی از اصلی تریـــن مشـــکالت متـــروی تهـــران و 
حومـــه اســـت کـــه در تالش هســـتیم بـــا تعمیرات 
از  خـــارج  قطارهـــای  ورود  و  قطارهـــا  اساســـی 
ســـرویس بـــه چرخـــه بهره بـــرداری، بخشـــی از این 

کمبـــود را جبـــران کنیـــم.

ســـایر  و  قطارهـــا  اورهـــال  درســـتی،  مســـعود 
تجهیـــزات ناوگان متـــرو با توجه به گذشـــت بیش 
از ۲۳ســـال از بهره بـــرداری متـــروی تهران،ایـــن 
موضـــوع را از مهم تریـــن کارهـــای پیـــش روی ایـــن 
شـــرکت عنـــوان و اظهـــار امیـــدواری کـــرده بـــود بـــا 
توجـــه بـــه برنامه ریـــزی انجـــام شـــده و تصویـــب 
بودجـــه واقعـــی مـــورد نیـــاز، بتـــوان بـــرای اورهـــال 

بخشـــی از قطارهـــای متـــرو اقـــدام کـــرد.
مدیرعامـــل شـــرکت بهره بـــرداری متـــروی تهـــران و 
حومـــه گفته بود: متروی تهران بـــه حمایت دولت 
و ســـایر ارگان های وابســـته نیـــاز دارد. بـــا افزایش 
نـــرخ دالر و بـــاال رفتـــن هزینه هـــای نگهـــداری و 

توســـعه متـــرو، شـــهرداری نمی توانـــد به تنهایـــی از 
عهـــده ایـــن کار ســـنگین برآیـــد. شـــهرداری تهـــران 
بـــا توجـــه بـــه محدودیـــت منابـــع نتوانســـته تمـــام 
اعتبـــار مـــورد نیـــاز بـــرای تأمیـــن قطعـــات یدکـــی و 
تعمیـــرات اساســـی را پرداخـــت کنـــد. بـــرای انجام 
ایـــن کارهـــای ضروری بـــه بودجه ســـال آینده امید 
زیـــادی داریـــم. در الیحـــه بودجـــه ســـال آینـــده به 
کمبودهـــای موجـــود به صـــورت ویژه توجـــه کردیم 
که در صورت تصویب بودجه از ســـوی شـــهرداری 
و اعضـــای شـــورای اســـالمی شـــهر تهـــران، شـــاهد 
آغـــاز رونـــد مثبتـــی در وضعیـــت نـــاوگان خواهیـــم 

. د بو

رنا
/ ای

لی
وک

ر ت
اکب

س : 
عک

 
 

 اتفاقی خاص برای یک زباله گرد 
در اجرای نمایش خیابانی جشنواره تئاتر فجر

 روبلف-جوکوویچ 
فینال زودرس ملبورن

مـــردی کـــه متهـــم اســـت با چاقو چشـــم پســـر 

جوانـــی را کـــور کـــرده در حالی از ســـوی قضات 

دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهـــران بـــه حبس، 

تبعیـــد و دیـــه محکـــوم شـــد کـــه با گذشـــت ۳ 

ســـال از ایـــن ماجـــرا همچنـــان فراری اســـت.

مجازات حبس، تبعید و دیه 

برای متهمی که فراری است
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