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زلزله 5/2 ریشتری در بهبهان
بهبهان - فارس: ساعت 15 دقیقه بامداد روز جمعه زلزله ای به شدت 

5/2 درجه در مقیاس ریشتر شهرستان بهبهان را لرزاند.
فرمان��دار بهبهان با اعالم این خب��ر گفت: این زلزله تلفات جانی و 

خسارات مالی در پی نداشت.
ملک خدایی افزود: شدت زمین لرزه به حدی بود که ساکنان شهرهای 

مجاور لرزش آن را احساس کردند.
تلفات تصادفات در دشتستان

دشتس��تان - فارس: رئیس اورژانس دشتس��تان گفت: در تصادف 
عص��ر جمعه در محور گندم ریز به برازجان 3 دس��تگاه موتورس��یکلت 
با یک دس��تگاه پراید برخورد کردند که جوان 23 س��اله راکب یکی از 

موتورسیکلت در دم جان باخت.
محمدعل��ی دهقان افزود: در این حادث��ه 2 راکب پراید و 2 راکب 
موتورس��یکلت نی��ز زخمی و توس��ط نیروهای اورژانس دشتس��تان به 
بیمارس��تان اعزام ش��دند.وی یادآور ش��د: همچنین بر اث��ر تصادف 2 
دستگاه موتورسیکلت در محور دهقاید به برازجان یک نفر کشته و یک 

نفر زخمی شد.
واژگونی دستگاه کشنده هوو

زرند - فارس: یک دس��تگاه کش��نده هوو با بار س��نگ آهن از راور 
به طرف زرند در حال حرکت بود که ناگهان در س��مت راس��ت گردنه 
ده علی رضا واژگون شد و راننده و سرنشین آن به شدت مجروح و پس از 
45 دقیقه تالش نیروهای امدادی از البه الی آهن پاره ها بیرون کش��یده 

شده و به بیمارستان  زرند منتقل شدند.
یکی از مجروحان به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست 

داد و نفر دیگر تحت درمان قرار گرفت.
مرگ کارگر شهرداری

زنج��ان - خبرنگار کیهان: کارگر ش��هرداری زنجان در اثر تصادف 
جان باخت.

»مه��دی باغبان« در اثر برخورد یک دس��تگاه پرایدجان خود را از 
دست داد.علت حادثه بی احتیاطی راننده پراید اعالم شد.

سقوط پیرمرد به زیرزمین مغازه
یزد - خبرنگار کیهان: پیرمرد 75 ساله ای به هویت »ر.ز« در حال 
عب��ور از پی��اده رو به داخل زیرزمین یکی از مغازه ها که فاقد حفاظ بود، 

سقوط کرد و جان خود را از دست داد.
به دستور مقامات قضایی اقدامات الزم و تحقیق از شاهدان عینی 

این حادثه در مورد مقصران احتمالی ادامه دارد.
تصادف منجر به مرگ 

بابل- فارس: سخنگوی اورژانس 115 بابل گفت: وقوع تصادف بین 
دو دس��تگاه خودرو پراید در محور روش��ن آباد- گنج افروز منجر به فوت 

یک نفر شد.
روش��ن افزود: در اثر این حادثه که صبح ش��نبه رخ داد، جوان 20 
ساله ای که سرنشین خودرو بود، به علت شدت صدمات در محل حادثه 

جان سپرد و 4 تن دیگر مصدوم و روانه بیمارستان شدند.
دستگیری 25 قاچاقچی

خرم آباد- فارس: فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد گفت: طی 5 
روز 23 نفر از توزیع کنندگان، خرده فروشان مواد مخدر و حمل کنندگان 

آن در خرم آباد دستگیر شدند.
حس��ین نجفی افزود: در این راس��تا مقادیر قابل توجهی انواع مواد 
مخدر، وس��ایل اس��تعمال، ترازوی توزین مواد مخدر کشف و ضبط شد 
و متهمان به همراه مواد مکش��وفه برای س��یر مراحل قانونی در اختیار 

دستگاه قضایی قرار گرفتند.
کشف مواد نوشیدنی فاسد

کیش- خبرنگار کیهان: رئیس مرکز توس��عه سالمت کیش گفت: 
بازرس��ان بهداش��ت محیط این مرکز ب��ا هم��کاری اداره اماکن نیروی 
انتظامی کیش طی بازدید مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی حدود 8 هزار 
و 500 قوطی ماءالش��عیر فاس��د و تاریخ گذشته را کشف، جمع آوری و 

معدوم کردند.
توقیف 4 تن  چای فاسد

رش��ت- خبرنگار کیه��ان: فرمانده نیروی انتظام��ی لنگرود گفت: 
ماموران انتظامی بخش اطاقور این شهرستان حین گشت زنی در سطح 
شهر به یک دستگاه خودرو کامیون مشکوک شده و محموله آن را مورد 

بررسی قرار دادند.
سرهنگ نیک فرد افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو 4 تن چای 
سنواتی تاریخ مصرف گذشته کشف و راننده خودرو را دستگیر کردند.

به گفته وی، این چای تاریخ مصرف گذش��ته از یکی از استان های 
کش��ور بارگیری شده و راننده قصد داش��ت آن را در شهرستان لنگرود 

بسته بندی و بین مردم توزیع کند.
برپایه همین گزارش متهم با تش��کیل پرونده جهت س��یر مراحل 

قانونی به مقام قضایی معرفی شد.
باند زورگیری متالشی شد

یزد- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی یزد گفت: با تالش ماموران 
کالنتری 14 ابوذر این شهرستان باند 4 نفره تبهکاران که تحت عنوان 

مامور اقدام به زورگیری می کردند شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ سپهوند افزود: متهمان در بازجویی های انجام شده به 19 

فقره زورگیری در سطح شهر تحت عنوان مامور اعتراف کردند.
وی ضمن اعالم این مطلب که در بازرس��ی از مخفیگاه اعضای این 
باند انواع و اقسام چاقو، پنجه بوکس و یک قبضه اسلحه پالستیکی کشف 
شده است یادآور شد: با دستور مقامات قضایی متهمان روانه زندان شدند.

سارق خانه همسایه دستگیر شد
بندرگز- فارس: فرمانده انتظامی بندرگز گفت: در پی اعالم یک فقره 
سرقت از مجموعه آپارتمان مسکونی واقع در یکی از خیابان های شهرستان 
بندرگز ماموران برای بررسی موضوع به محل وقوع سرقت اعزام شدند.

خرمی افزود: برابر اظهارات مالباخته، از خانه وی مقداری پول نقد و 
تعدادی طال و جواهر از داخل گاوصندوق شخصی اش که در اتاق کارش 
قرار داشت سرقت شده بود.وی تاکید کرد: پس از بررسی های اطالعاتی 
و مش��کوک بودن مالباخته به یکی از همس��ایگان خود که سابقه انجام 
سرقت های ریز را هم داشته در نهایت پلیس پس از چند ساعت زیر نظر 
گرفتن رفتارهای فرد مورد نظر وی را دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی 

به مرکز انتظامی منتقل کردند.
دستگیری سارق قطعات خودرو

شیراز- فارس: سرپرست فرماندهی انتظامی کازرون گفت: به دنبال 
وقوع چند سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو از خودروهای سنگین 
در شهر کارزون، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
مشوق افزود: ماموران موفق شدند با انجام اقدامات تخصصی و فنی 
خودرو و راننده آن را شناسایی و با اخذ نیابت قضایی در اقدامی غافلگیرانه 

متهم را در منزلش واقع در شیراز دستگیر کنند.
وی تصریح کرد: متهم در تحقیقات به عمل آمده به 8 سرقت قطعات 
خودرو و 3 س��رقت درون خودرو از خودروهای سنگین در شهر کازرون 
و فروش آن به یک مال خر اعتراف کرد. که تالش برای دس��تگیری وی 

ادامه دارد.
دستگیری شکارچیان کبک

ارومیه- فارس: مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت آذربایجان غربی 
گف��ت: در پی اطالع رس��انی مردم مبنی بر ش��کار پرنده کبک توس��ط 
ش��کارچیان متخلف در میاندوآب رس��یدگی به موضوع در دستور کار 

ماموران یگان حفاظتی این شهرستان قرار گرفت.
عباس نژاد افزود: این افراد نزدیک مناطق کوهستانی آجرلو روستای 

چاخراحمد اقدام به زنده گیری و شکار کبک می کردند.
وی ادامه داد: 2 شکارچی متخلف در این جریان دستگیر و پس از 
تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند و چند قطعه الشه کبک از 

متخلفان کشف و ضبط شد.

گروهی از مس�یحیان با پای پیاده به زیارت 
حرم مطهر حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( رهسپار 

شدند.
ب��ه گزارش ابنا، پیاده روی بزرگ اربعین امس��ال 
شاهد صحنه های باشکوهی از عشق و ارادت مردم به 

پیروان 
مسیح؛ 
عاشقان 
حسین)ع(

اهل بیت عصمت و طهارت)ع( اس��ت.یکی از صحنه های شگفت انگیز، حضور 
گروهی از روحانیون مسیحی است که با پای پیاده به زیارت حرم مطهر حضرت 

اباعبداهلل الحسین)ع( رهسپار شدند.
»آنتوان بارا« اندیشمند مسیحی که برای شرکت در مراسم اربعین وارد 

عراق شده بود، گفت: انسان از توصیف اربعین ناتوان است.
وی با بیان اینکه اربعین س��حر و جادوی ویژه الهی است،  اظهار داشت: 
عقل از هضم این ایده که میلیون ها نفر خانه هایشان را ترک می کنند و هزاران 

کیلومتر را به قصد زیارت امام حسین)ع( طی می کنند، عاجز است.
مسیحیان و صابئین عراق هر ساله همراه با مسلمانان شیعه و سنی این 
کشور ایام سوگواری امام حسین)ع( را گرامی می دارند و برخی از آنان با پای 

پیاده به زیارت کربال مشرف می شوند.

قتل ه�ای زنجی�ره ای کارگ�ران خارجی در 
ایالت »پینانگ« واقع در ش�مال مالزی به معمای 
پیچیده ای برای پلیس این کشور که میزبان بیش 
از هفت میلیون مهاجر قانونی و غیرقانونی است، 

تبدیل شده است.

قتل های 
زنجیره ای 
کارگران 

خارجی در 
مالزی

ب��ه گزارش ایرنا، 34 جس��د کارگر خارجی طی س��ه ماه گذش��ته در 
کیس��ه های مختلف در ایالت پینانگ کش��ف شده است. پلیس همچنین از 
کشف اعضای فاسد شده بدن برخی افراد در چند ناحیه این ایالت خبر داد 

که به نظر می رسد غیرماالیی باشند و طعمه قاتالن شده اند.
در آخرین مورد، در آخرین روزهای هفته گذشته در پارک »متروپولیتان« 
منطقه »رالئو« فردی که هویت وی تاکنون مش��خص نشده، با چاقو از پای 

درآمد.
از مجموع 34 نفری که تاکنون کشته  شده اند، 20 نفر میانماری هستند 

و هویت 14 نفر تاکنون مشخص نشده است.
تنها اجساد معدودی از کشته شدگان تاکنون به اقوام آنها تحویل شده 

و سایر اجساد در سردخانه نگهداری می شوند.
بر اس��اس این گزارش، تاکنون 11 عضو بدن ش��امل دو سر انسان، دو 
جسد بدون سر، چهار پا، دو دست و یک بازو در نواحی مختلف پیدا شده اند.
حادثه روز دوش��نبه گذشته این ایالت در حالی رخ داد که روز پیش از 
آن »ویرا عبدالرحیم حنفی« معاون ارش��د رئیس پلیس »پینانگ« به مردم 

این ایالت اطمینان داده بود شرایط تحت کنترل کامل است.
پلیس این ایالت مالزی تاکنون 20 شهروند میانماری را در ارتباط با این 
قتل ها بازداشت کرده است که در روشن شدن عامالن این قتل ها موثر نبوده اند.

مالزیایی ه��ا تالش دارند این قتل ها را به گردن میانماری ها بیندازند و 
کارشناس��ان مالزی در اظهارنظرهای مختلف در رسانه های این کشور تاکید 
کرده اند، میانماری هایی که در این ایالت به س��ر می برند ممکن است، هدف 

افرادی از کشور خود قرار گرفته اند که برای کشتن آنها به مالزی آمده اند.
کارشناسان از دولت مالزی خواسته اند با پدیده مهاجران غیرقانونی در 

این کشور به طور جدی مقابله کند.

ب�زرگ  در ما
ر  د له  س�ا  8 1
اقدام�ی جالب به 
نوه ه�ای  هم�راه 
ح�رکات  خ�ود 
آکروباتیک پرخطر 
و هیجان انگی�ز را 

تجربه کرد.

حرکات 
آکروباتیک 
مادربزرگ 

81 ساله

به گزارش فارس، نوه های یک مادربزرگ 81 ساله چینی در اقدامی 
جالب و هیجان انگیز تصمیم گرفتند او را در چتربازی با خود همراه کنند 
و تجربه این پرواز شیرین را برای مادربزرگ خود به جا بگذارند.همه ما 
می دانی��م که تجربه پریدن از هواپیم��ا و انجام مانورهای آکروباتیک در 
طول سقوط برای افراد عادی بسیار هیجان انگیز است چه برسد به یک 

پیرزن 81 ساله!

پلیس شهر پورتلند آمریکا اعالم کرد بر اثر 
تیراندازی در دبیرستانی در این شهر حداقل سه 

نفر زخمی شدند.
به گزارش اس��پاتنیک، پلیس ش��هر پورتلند در 
اورگون با انتش��ار بیانیه ای از زخمی ش��دن حداقل 3 

تیراندازی 
در 

دبیرستان 
آمریکایی

نفر بر اثر تیراندازی در یک دبیرستان خبر داده است.
پلیس پورتلند افزود: اطالعات اولیه نشان می دهد حداقل 3 نفر در این 
تیراندازی زخمی ش��ده اند و مظنون ی��ا مظنونان اصلی این حادثه منطقه را 

ترک کرده اند.
پلیس با محاصره مناطق اطراف مدرس��ه در حال جس��تجوی مظنونان 

اصلی این حادثه است.
آمریکا درس��ال های اخیر با حوادث زی��اد و مکرر تیراندازی در مدارس 
روبرو بوده اس��ت. یکی از مرگبارترین حوادث 14 دسامبر 2012 میالدی در 
مدرس��ه ابتدایی در ش��هر نیوتاون به وقوع پیوست که در نتیجه آن حداقل 

28 نفر جان باختند.
محققان دانش��گاه هاروارد نیز اعالم کردند که در 3 س��ال گذش��ته به 
ط��ور میانگی��ن هر 64 روز یک بار یک حادثه تیران��دازی در آمریکا به وقوع 

پیوسته است.

مدی�رکل عتب�ات س�ازمان ح�ج و زیارت 
با اش�اره ب�ه انتش�ار برخ�ي اخب�ار مبني بر 
بازگشایي مرز خس�روي براي بازگشت زائران 
اربعین حس�یني به کشور، گفت: مرز خسروي 
تاکنون بسته نبوده اس�ت که اکنون باز شود، 
اما براي بازگشت زائران اربعین از این مرز هیچ 

برنامه ریزي صورت نگرفته است.
محس��ن نظافتي، مدیرکل عتبات س��ازمان حج 
وزی��ارت در گفت وگو با پایگاه اطالع رس��اني حج به 
ارائه گزارش��ي از بازگشت زائران اربعین حسیني به 
کشور پرداخت و گفت: خوشبختانه هم اینک وضعیت 
مرزها روان اس��ت و بازگشت زائران به ایران اسالمي 

از روز جمعه آغاز شده است.
وي با بیان اینکه هم اینک بیش از 300 هزار نفر 
از روز جمعه به کش��ور باز گشته اند، تصریح کرد: در 
حال حاضر مرزهاي مهران، چزابه و شلمچه به روي 
زائران حسیني باز است و از عزیزان زائر مي خواهیم 
براي بازگشت خود برنامه ریزي و تنها این سه مبادي 

را جهت ورود به کشور انتخاب کنند.
نظافتي با اش��اره به انتشار برخي اخبار مبني بر 
بازگشایي مرز خسروي براي بازگشت زائران اربعین 
حسیني به کشور، گفت: براي بازگشت زائران اربعین 

از این مرز هیچ برنامه ریزي صورت نگرفته است.
وي تصری��ح کرد: در جلس��ه اي ک��ه با حضور 
رئیس س��ازمان حج وزی��ارت و نهادهاي مرتبط در 
وزارت کش��ور برگزار شد، ش��وراي امنیت ملي تنها 
مجوز ورود زائران را همان س��ه مرز چزابه، مهران و 

شلمچه اعالم کرد.
وي کاه��ش ازدحام جمعی��ت و کاهش ترافیک 
س��نگین در مرزه��ا را منوط به هم��کاري زائران و 
مردم دانس��ت و ادامه داد: از مردم عزیز مي خواهیم 
براي استقبال از زائران اربعین به مرزها نروند، چون 
وضعیت تردد سنگین مي شود و مسئوالن را در ارائه 

خدمات رساني با مشکل مواجه مي کند.
افزایش ورود زائران اربعین به کشور

فرمانده انتظامی استان ایالم از آغاز بازگشت زوار 
از کربالی معلی به مرزهای غربی و جنوبی کشور خبر 
داد و گفت: روند بازگشت زوار به مرز مهران در حال 
افزایش بوده و این روند تا پایان هفته جاری استمرار 

خواهد داش��ت و پیش بینی می شود تعداد زوار وارد 
شده به مرز مهران از مرز 800 هزار نفر نیز بگذرد.

به گزارش خبرگزاری ها، ش��مار زیادی از مردم 
ایالم در میدان قرآن »ورودی شهر از سمت مهران« 
جمع شده و از زائران حرم حسینی با پخش شربت 
پذیرایی کردند ضمن اینکه برخی نیز با در دس��ت 
داشتن کاغذ نوش��ته ای »اسکان صلواتی« از زائران 
ب��رای اس��تراحت ش��بانه در خانه هایش��ان دعوت 
می کردند. در عین حال مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی 
ایالم و حومه گفت: با همکاری اتحادیه اتوبوس��رانی 
درون ش��هری و س��ازمان همیاری ش��هرداری های 
کشور سه هزار دستگاه اتوبوس عمومی تا این لحظه 
کار جابه جایی زائران از مرز تا داخل ش��هر مهران را 

برعهده دارند.
»محمدنقی اس��ماعیلی« اظهار کرد: این میزان 
اتوب��وس درون ش��هری از ش��هرهای س��اوه، اراک، 
زنجان، قزوین و اس��تان های همس��ایه ایالم به مرز 

مهران اعزام شده اند.
وی افزود: از این تعداد وسیله حمل و نقل عمومی 
80 دس��تگاه متعلق به استان ایالم و مابقی به دیگر 
استان ها تعلق دارد که البته این تعداد دستگاه همه 
ظرفیت اتوبوس��رانی خصوصی و عمومی اس��تان را 

تشکیل می دهد.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های ایالم نیز گفت: 
پیش بینی می ش��ود، روزانه بی��ش از 200 هزار نفر 
زائر از مرز بین المللی مهران به س��ایر نقاط کش��ور 

جابه جا شود.
»مهرداد جهانی« اظه��ار کرد: اکنون اتوبوس ها 
در مرز بین  المللی مهران مستقر شده اند و به صورت 
24 ساعته مشغول انتقال زوار به استان های مختلف 
کشور هستند.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطق��ه ایالم هم گفت: ب��ا تمهیدات صورت 
گرفت��ه نزدیک به 900 ه��زار لیتر بنزین و گازوئیل 

برای خودروهای زائران اربعین تامین شده است.
»پیمان بهرامی« اظهار کرد: پنج جایگاه سوخت 
در مس��یر برگشتی زائران از مرز مهران به طور کامل 

پر شده و هیچ گونه مشکلی در این زمینه نیست.
وی افزود: 436 هزار لیتر بنزین و 455 هزار لیتر 

گازوئیل در این جایگاه ها فراهم شده است.

این مسئول تاکید کرد: جایگاه نخست سوخت در 
مهران با ظرفیت کامل مهیا و سه دستگاه تریلر بنزین 
و دو دستگاه تریلر گازوئیل نیز کنار آن مستقر شده و 
جایگاه دوم داخل این شهر نیز آماده سوخت رسانی 

به زائران برگشتی است.
بهرام��ی ی��ادآور ش��د: دو جای��گاه عرض��ه گاز 
)سی ان جی( نیز در شهر مهران آماده سوخت رسانی 

به خودروهای هموطنان است.
وی اضاف��ه کرد: همچنین برای تامین س��وخت 
اتوبوس ها در پایانه چهار دستگاه وانت سوخت دو هزار 
و 500 لیتری، یک دس��تگاه تریلر 30 هزار لیتری و 
یک دستگاه تانکر 18 هزار لیتری نیز در پایانه مرزی 

مستقر شده است.
همچنی��ن نماین��ده ش��هرداران کش��ور گفت: 
شهرداران کالن شهرها با هماهنگی های ایجاد شده 
با دستگاه ها و مجموعه های مرتبط به ارائه خدمات 
به زائران اربعین در مرزهای غربی کشور پرداخته اند.
صادق نجفی، برپایی ایستگاه های صلواتی و اعزام 
اتوبوس ه��ای درون ش��هری را از جمله این خدمات 

عنوان کرد.
استقرار یگان ویژه در مرز

فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی نیز با اشاره به 
سیل بازگشت زائران اربعین حسینی، گفت: یگان های 
وی��ژه این نی��رو به منظور تأمین نظ��م و امنیت در 

پایانه های مرزی مستقر شده اند.
سردار حسن کرمی با اشاره به حضور یگان ویژه 
در مبادی ورودی مرزهای غربی کشورمان افزود: با 
توجه به اس��تقبال بی سابقه هموطنانمان برای سفر 
ب��ه عراق و زیارت بارگاه امام حس��ین)ع( و حضرت 
ابوالفضل العباس)ع( تصمیم بر آن ش��د تا ماموران 
یگان های ویژه در پایانه های مرزی شلمچه، چزابه و 
مهران مستقر شوند و در تامین امنیت و خدمت رسانی 

بهتر به زائران مشارکت داشته باشند.
سردار کرمی توزیع غذا میان زوار و اطالع رسانی 
را از دیگر خدمات یگان ویژه برش��مرد و خاطرنشان 
ک��رد: این وظایف عالوه بر وظیفه اصلی که حفظ و 
تامین امنیت این مناطق و زائران است، انجام می شود.
شدت گرفتن بارندگی ها در مرز ایران و عراق

همچنین خبرها حاکی از آن است که هوای بارانی 

نیز در روزهای آینده به استقبال زائران حسینی در 
مرزهای ایران و عراق خواهد رفت.

س��ازمان هواشناسی با اش��اره به بارش باران در 
اواس��ط هفته جاری در تهران، اعالم کرد: به س��بب 
ورود سامانه بارشی جدید، امروز در مرزهای ایران و 

عراق شاهد بارش قابل مالحظه باران خواهیم بود.
کارش��ناس سازمان هواشناس��ی در گفت وگو با 
فارس، درباره شرایط جوی کشور طی روزهای آینده، 
با بیان اینکه روز گذشته دمای هوا در سواحل شمالی 
کش��ور در اردبیل افزایش یافته است، اظهار داشت: 
پیش بینی می شود امروز شاهد کاهش دمای هوا در 

این مناطق باشیم.
امین حس��ین نقشینه با اش��اره به ورود سامانه 
بارشی جدید به کشور بیان داشت: بر اساس نقشه های 
پیش بینی هواشناسی انتظار می رود فردا بعدازظهر 
از مرزهای غربی کشور شاهد ورود یک موج بارشی 

جدید باشیم.
وی ادامه داد: بر همین اس��اس فردا بارش ها در 
شمالغرب و غرب کشور به شکل باران آغاز می شود، 
ضمن آنکه بارندگی ها در مناطق سردس��یر و مرتفع 

به شکل برف خواهد بود.
وی ب��ا اعالم اینکه بارندگی ه��ا در روز آینده در 
ش��مال غرب و غرب کشور تش��دید می شود، گفت: 
بر همین اس��اس بارش ها در مرزهای شمال غرب، و 
غرب کشور با کشور عراق از شدت بیشتری برخوردار 

خواهد بود.
نقشینه یادآور شد:  امروز عالوه بر مناطق مزبور 
در جنوب غرب، دامنه های مرکزی زاگرس، دامنه های 
غربی البرز و سواحل غربی خزر بارش رخ خواهد داد.
وی با اشاره به کاهش بارندگی ها در نیمه غربی 
اضافه کرد: فردا بارش ها تا دامنه های مرکزی البرز، 
سواحل شمالی و بخش هایی از مرکز تا شمال شرق 

کشور گسترش می یابد.
این کارشناس سازمان هواشناسی درباره شرایط 
جوی تهران گفت: آسمان تهران امروز صاف تا کمی 
ابری پیش بینی می شود، البته بروز غبار صبحگاهی 

در صبح فردا دور از انتظار نخواهد بود.
وی همچنین  پیش بینی کرد اواخر وقت امشب و 

طی فردا شاهد بارش پراکنده باران باشیم.

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت:

بازگشت زائران فقط از مهران، شلمچه و چزابه امكان پذير است

عضو کمیس�یون اجتماعی مجلس اظهار 
داشت: رئیس سازمان محیط زیست باید در 
برابر اظهارات خود مبنی بر آلوده بودن بنزین 

تولید داخل پاسخگو باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: رئیس 
سازمان محیط زیست باید توضیح دهد علی رغم 
اظهارات وی که بنزین تولید پتروشیمی ها عامل 
آلودگی هوای تهران اس��ت، چرا با وجود متوقف 
کردن تولید این بنزین، همچنان آلودگی هوا ادامه 
دارد و مردم با این مصیبت بزرگ روبه رو هستند.

محمداسماعیل سعیدی در گفت وگو با فارس، 
با اشاره و تشنج آفرینی های ابتکار، اظهار داشت: 
تولید بنزین در داخل کشور اقدام خوبی در جهت 
خودکفای��ی بنزین در جلوگی��ری از خروج ارز از 
کش��ور بود که متأسفانه فضاسازی هایی مبنی بر 

آلوده بودن این بنزین ها انجام شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: براساس 
همین فضاس��ازی ها، تولید ای��ن بنزین متوقف و 

واردات بی رویه بنزین شروع شده است.
س��عیدی در پاس��خ ب��ه اینک��ه آی��ا مع��اون 
رئیس جمهور نباید در برابر این ادعایی که داشته 
و هوای تهران همچنان با حذف این بنزین ها آلوده 
است، پاسخگو باشد؟ تصریح کرد: من معتقد هستم 
خانم ابتکار در این باره باید توضیح بدهد که چرا 
علی رغم اظهارات خود با وجود متوقف کردن تولید 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

»ابتکار« باید پاسخ دهد
چرا با توقف تولید بنزین داخل،آلودگی هوا هنوز پابرجاست؟

بنزین در داخل کشور همچنان آلودگی هوا ادامه 
دارد و مردم با این مصیبت بزرگ روبه رو هستند.

وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: رئیس سازمان 
محیط زیست به جای کارهای سیاسی، در مقابل 

مسئولیت خویش پاسخگو باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به 
این س��ؤال که چرا در حالی که فراکسیون محیط  
زیست نامه  دعوت ابتکار به مجلس را ارسال کرده 
است، همچنان محیط زیست از حضور در مجلس 
و پاس��خگویی به نمایندگان طف��ره می رود، بیان 
داشت: این جریان برای مردم ارزش قائل نیستند 

و من معتقدم باید برای مردم ارزش قائل ش��وند 
و به آمارها اکتفا نکنند و با عمل خود پاسخگوی 

مردم باشند.
س��عیدی در پاسخ به این سؤال که آیا معاون 
رئیس جمه��ور می تواند حرف��ی را بدون تحقیق 
و مس��تندات علمی بیان کند، خاطرنش��ان کرد: 
مقامات مس��ئول در هر س��طحی که باشند حتی 
خود رئیس جمهور باید حرف های خود را با پشتوانه 

مستند بزنند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس درباره 
عملکرد ابتکار نمی خواهد از رئیس جمهور توضیح 

بخواهد، اظهار داشت: معتقدم ابتکار باید توضیح 
بدهد در غیراینصورت شخص رئیس جمهور باید 

به این موضوع ورود کرده و قضیه را حل کند.
نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: هر اقدامی 
ک��ه مجلس می خواه��د در این ب��اره انجام دهد، 
فضاس��ازی می کنند که مجل��س در مقابل دولت 

ایستاده و با آن تعاملی ندارد.
س��عیدی با بیان اینکه ابتکار باید خارج از این 
فضاسازی درباره این موضوع توضیح دهد، یادآور 
ش��د: او باید مردم را متقاع��د کند و برنامه هایش 
را در ارتباط با محیط  زیس��ت به صورت شفاف و 

زمانبندی شده ارائه کند.
گفتنی اس��ت، معاون پایش و نظارت محیط 
زیست استان تهران روز پنج شنبه گفته بود: هوای 
تهران در ش��رایط ناسالم برای گروه های حساس 

قرار گرفت.
محمد رستگاری در گفت  و گو با تسنیم درباره 
آخرین وضعیت هوای تهران، اظهار داشت: براساس 
اطالعات ایستگاه های سنجش آلودگی هوا طی 24 
ساعت گذشته هوای تهران برای گروه های حساس 

در شرایط ناسالم قرار گرفت.
همچنین بنا بر گزارش کیفیت هوای پایتخت 
در آبان س��ال جاری که از س��وی شرکت کنترل 
کیفیت هوای تهران منتشر شد، مردم تهران تنها 

سه روز هوای پاک تنفس کردند.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای 
مسلح شرایط پرداخت جریمه مشموالن غایب از 
سربازی را اعالم کرد و گفت: در سال 94 تمامی 

سربازان غایب تعیین تکلیف می شوند.
س��ردار موس��ی کمالی در نشس��ت خبری درباره 
جریمه مشموالن وظیفه غایب اظهار داشت: براساس 
الیحه بودجه س��ال 94 مشموالنی که بیش از 8 سال 
غایب و س��ن آنها حداقل 27 سال و حداکثر 50 سال 
اس��ت و کارایی الزم را برای نیروهای مس��لح ندارند و 
خدمت آنها کنار سایر سربازان، روحیه سربازان را خراب 
می کند و کارایی آنها را نیز کاهش می دهد با پرداخت 

جریمه تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: میزان جریمه براساس حضور در داخل 
یا خارج کشور، مدرک تحصیلی و مدت غیبت تعیین 

می شود.
جانش��ین اداره منابع انسانی س��تاد کل نیروهای 
مسلح ادامه داد: میزان جریمه و نحوه اجرای این طرح 
براساس آیین نامه ای خواهد بود که از سوی وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تأیید ستاد 
کل به تصویب هیئت وزیران می رسد لذا در حال حاضر 

مبلغ 20 میلیون تا 50 میلیون تومان مد نظر است.
سردار کمالی افزود: کسانی که از فرصت فراهم شده 
استفاده نکنند درسال 94 قانون خدمت وظیفه عمومی 

در رابطه با محرومیت اجتماعی )پروانه کسب، اشتغال 
و وام( و دستگیری آنان اعمال خواهد شد و با کسانی 
که آنان را به کار گیرند برخورد می شود بطوری که بار 
اول باید هزینه یک سرباز )بالغ بر سه میلیون تومان( 

و بار دوم هزینه سه سرباز را پرداخت کنند.
جانش��ین اداره منابع انسانی س��تاد کل نیروهای 
مسلح با اشاره به اینکه میزان جریمه فردی که 8 سال 
غیبت کرده با فردی که 20 سال غیبت داشته متفاوت 
است، افزود: همچنین موضوع تحصیالت اینکه یک نفر 
زیر دیپلم و دیگری دکتری باشد خود در میزان جریمه 

تعیین کننده است.
وی با اشاره به اینکه افرادی که در خارج از کشور 
هس��تند می توانند از طریق سفارتخانه جریمه خود را 
پرداخت و افراد داخل می توانند نسبت به جریمه خود 
اقدام کنند، گفت: اکنون آمار مش��موالن غایب حدود 

یک میلیون و 500 نفر است.
جانش��ین اداره منابع انسانی س��تاد کل نیروهای 
مسلح با اشاره به اینکه این مقررات برای سال 94 است 
و از اول فروردین 94 اجرا خواهد ش��د، اظهار داشت: 
نیروهای مسلح می خواهد سربازان غایب تعیین تکلیف 

شود تا دیگر سرباز غایب نداشته باشیم.
وی یادآور ش��د: در س��ال 78 ح��دود 360 نفر از 

مقررات خرید جریمه استفاده کردند.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح تشریح کرد

جریمه ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی 
برای مشموالن غایب

رئیس س�ازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
تهران با بیان اینکه قطع حتی یک درخت در پایتخت 
ممنوع اس�ت، گف�ت: به ج�ای قطع درختان نقش�ه 

ساختمان ها تغییر می کند.
علی محمد مختاری اعالم کرد: بر اساس الیحه قانونی 
حفظ و گسترش فضای سبز، تخریب فضای سبز شهری یا 
قطع درختان به طور جدی از طریق مراجع ذیصالح  پیگیری 

و با متخلفان برخورد قانونی می شود.
به گفته وی هیچ کس اجازه ندارد حتی یک درخت را 
در فضای سبز شهری قطع کند و چنانچه درختی در محل 
احداث بنایی قرار بگیرد در ابتدا بایس��تی با تغییر نقشه آن 
بنا، درخت حفظ ش��ود اما اگر در نهایت امکان تغییر نقشه 
وجود نداشت، درخت باید در همان حوالی و در محل همان 

پالک ثبتی بازکاشت شود.

از این پس؛

هیچ درختی قطع نمی شود

معاون خدمات ش�هری شهرداری درباره 
خدمات رسانی در ایام اربعین گفت: کارگران 
خدمات ش�هری در 3 شیفت کاری در شهر 

کربال فعالیت می کنند.
مجتبی عبدالهی با حضور در شهر کربال با اشاره 
به اینکه داوطلبان و کارگران زحمتکش شهرداری 
تهران به نیت کربال آماده اند که اول خادم باش��ند 
و بعد زائر، افزود: این کارگران از شنبه گذشته به 

نظافت شهر کربال پرداخته اند.
وی افزود: کارگران اعزامی در ساعت 7 صبح، 
2 بعد از ظهر و 9 شب با همکاری شهرداری کربال 

به نظافت شهر می پردازند.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران تاکید 
کرد: تمام زائران و مردم کربال از اقدامات شهرداری 

تهران رضایت کامل دارند.
وی درباره اینکه فعالیت های شهرداری تهران در 
شهر کربال و نجف تاثیرگذار بوده است، خاطرنشان 
کرد: توزیع بروشور، کیسه زباله و کاور بین تمامی 
زائرین انجام ش��ده اس��ت، ضمن اینکه همکاران 
معاونت اجتماعی و فرهنگی و سازمان زیباسازی 
با توزیع بروشور به آموزش چگونگی نظافت شهر 

پرداخته اند.

فعالیت3 شیفت 
کارمندان شهرداری تهران در کربال

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: 
برای مدیریت و حفاظت کمی و کیفی آب های 
س�طحی و زیرزمینی با مجوز شورای عالی 
آب، ش�ورای هماهنگی حوض�ه آب ریز در 

استان ها تشکیل می شود.
به گزارش ایرنا، رحیم میدانی در نشس��ت با 
مدیران صنعت آب استان بوشهر افزود: به هیچ وجه 
رویکرد این معاونت کم کردن پروژه های آبرسانی 
نیس��ت بلکه ضمن اج��رای طرح های عقب مانده 

درصددیم طرح های جدید نیز اجرایی شود.
وی ب��ا تاکید بر توجه ویژه ب��ه منابع آبی در 
کش��ور اظهار کرد: در حفاظت منابع آبی از نظر 
کمی و کیفی ناکار آمد بوده ایم و باید جبران کنیم.

میدان��ی اضافه کرد: اگر در مورد منابع آبی با 
این روند پیش برویم به بدترین مش��کل گرفتار 
می شویم چنانکه زاینده رود به دلیل برداشت های 

غیرمجاز امروز با مشکل روبرو شده است.

مع��اون وزیر نیرو در ام��ور آب و آبفا با تاکید 
ب��ر اینک��ه حکمرانی جدید در حوض��ه آب الزم 
اس��ت گفت: در صورتی ک��ه قوانین حوزه آب در 
کش��ور به درستی و کامل اجرا و منابع آبی خوب 
مدیریت ش��ود بس��یاری از مش��کالت این حوزه 
برطرف می شود.میدانی از تامین منابع مالی ویژه 
برای تامین آب ش��رب در شهرها و روستاها خبر 
داد و افزود:  اولویت نخس��ت این معاونت ساخت 
مجتمع های آبرسانی با مشارکت بخش خصوصی 

است که این مهم در دست اجرا است.
وی یادآور ش��د: 30 حوضه کشور با تشکیل 
شورای هماهنگی آب ریزان ساماندهی می شوند 

و وضعیت منابع آبی بهبود می یابد.
میدانی گف��ت: برای تعادل بخش��ی آب های 
زیرزمینی، اعتبارات خوبی تدارک دیده ش��ده تا 
بتوانی��م مصونیت مطلوبی در منابع آب داش��ته 

باشیم.

معاون وزیر نیرو:

شورای هماهنگی حوضه آب ریز
 در استان ها تشکیل می شود


