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    حوادث کوتاه از کشور

اعدام 
توریست ها 
در مکزیک

برنامه محافل و مساجد

شلیک پلیس 
آمریکا

 به کودک
 ۶ ساله

پدیده  
عجیب 
نوزادان 

برفی

تحصیل کودکان 
پناهجوی سوری 

در ترکیه

صفحه 11
سه شنبه۵ دی 1۳۹۶ 

۷ ربیع الثانی 14۳۹ - شماره۲1۸۰۲

* حسینیه کانون اسالمی نصر، رسالت، خیابان شهید مدنی، 
خیابان شهید گنجی

- مراسم گرامیداشت والدت امام عسکری)ع( با سخنرانی: حجت االسالم 
حامد زواره و مداحی: آقای سید وحید موسوی 

- امروز از ساعت 19/30 
* مسجد جامع غدیرخم )ضرابخانه( خیابان پاسداران

- گرامیداشــت والدت امام حســن عســکری )ع( و وفــات حضرت 
معصومه)س( با سخنرانی: حجت االسالم بی آزار تهرانی )5 و 6 دی( 

- بزرگداشت حماسه 9 دی سخنرانی: حجت االسالم ریاضت )8 و 9 دی(
- جلسه اخالقی و معرفتی با سخنرانی: حجت االسالم عبدالعلی معزی

)یکشنبه 10 دی به مدت 5 شب(
- شروع مراسم بعد از نماز مغرب و عشا

پلمب واحد صنفی
زاهدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان چابهار از پلمب 

42 واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ »حیدرعلی کیخای مقدم« گفت: ماموران نظارت بر اماکن 
عمومی این فرماندهی از ابتدای آذرماه از 250 واحد صنفی در ســطح 
حوزه استحفاظی بازدید و نسبت به توجیه، ارشاد و آگاه سازی متصدیان 

واحدها در محل اقدام کردند.
وی افــزود: ماموران از این تعداد بازدید 42 واحد صنفی را به علت 
نداشــتن پروانه کســب، عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط اماکن 

عمومی پلمب کردند.
سقوط از ساختمان

رشت- خبرنگار کیهان: یک مادر به همراه 2 فرزندش از طبقه پنجم 
یک ساختمان 7 طبقه در شهرستان رضوانشهر به بیرون پرتاب شدند.

بــه گزارش خبرنگار ما، در این حادثه زنی 40 ســاله پس از اینکه 
دختر 10 ساله و پسر سه ماهه خود را از پنجره راهروی طبقه پنجم یک 
ساختمان 7 طبقه در شهرستان رضوانشهر به بیرون پرتاب کرد، خود نیز 
اقدام به پریدن کرد که در این حادثه مادر و فرزند پسر سه ماهه اش بر 

اثر شدت جراحات وارده در دم جان سپردند.
گفتنی اســت دختر 10 ســاله این زن در این حادثه مجروح و به 

بیمارستان منتقل شد.
انهدام باند سرقت

ســرویس شهرستان ها: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کاشان از 
انهدام باند سارقان خودرو در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی پورکاوه گفت: پلیس کاشان موفق شد با انجام یکسری 
کارهای تخصصی هفت سارق خودرو را شناسایی و دستگیر کند.

وی اضافه کرد: این افراد تاکنون 11 دستگاه سواری پراید، دو مغازه، 
دو باب منزل و پنج راس دام را سرقت کرده اند.

توقیف کامیون حامل قاچاق
اردبیل- تســنیم: فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان اردبیل گفت: با هوشیاری نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی 
شهرســتان اردبیل کامیون حامل قاچاق محصوالت جنگلی در اردبیل 

کشف و ضبط شد.
ســرهنگ یوسف فتحی اظهار داشــت: با هوشیاری نیروهای یگان 
حفاظت منابع طبیعی شهرستان اردبیل کامیون حامل هفت اصله گرده 

بینه قاچاق جنگلی توقیف و محموله قاچاق ضبط شد.
وی گفت: این تعداد گرده بینه قاچاق جنگلی که توسط فرد سودجو 
و فرصت طلب در یک دستگاه کامیون جاسازی و از طریق استان همجوار 
وارد این استان شده بود در جاده آستارا به اردبیل توسط نیروهای یگان 

حفاظت منابع طبیعی شهرستان اردبیل شناسایی و توقیف شد.
تصادف مرگبار

اراک- ایلنا: رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: 
برخورد یک دستگاه خودروی تریلی هوو با یک دستگاه خودروی پراید 

یک کشته برجای گذاشت.
سرهنگ ایرج کهریزی با اشاره به وقوع حادثه رانندگی در کنارگذر 

شمالی اراک گفت: این حادثه در کیلومتر یک کنارگذر اراک رخ داد.
وی اظهار کرد: علت این سانحه در دست بررسی است.

آتش در کارخانه
تبریز- خبرنگار کیهان: کارخانه چاپ سلفون تبریز پاک در شهرک 
سرمایه گذاری خارجی آذربایجان شرقی در آتش سوخت. در این حادثه 
8 کارگر و آتش نشــان مجروح شــدند که یکی از آتش نشانان به دلیل 

مصدومیت با اسید از ناحیه مچ پا در بیمارستان بستری شد.
دستگیری کالهبردار

سرویس شهرستان ها: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کیش 
از دســتگیری شخص کالهبردار با عنوان کارپرداز و واسطه سوئیفت از 
تجار جزیره که مبلغ 50 میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود، خبر داد.

ســرگرد »روح اله زمانی« گفت: در راســتای رسیدگی به چند فقره 
پرونده کالهبرداری از فعاالن اقتصادی جزیره توسط یک صرافی، مراتب 

در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.
وی بــا بیان این مطلب افزود: با شــکایت مالباختگان و با همکاری 
پلیس آگاهی تهران بزرگ، متهم در مخفیگاه خود در تهران شناسایی و 
دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی و قضایی به دادگاه تحویل داده شد.

کشف مواد محترقه
سرویس شهرســتان ها: فرمانده انتظامی استان آذربایجان  غربی از 

کشف یک میلیون و 284 هزار انواع مواد محترقه در بوکان خبر داد.
ســرتیپ »ناصر اصالنی« اظهار داشــت: در پی کسب خبری مبنی 
بر دپوی مواد محترقــه در بوکان،  ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی و 
نامحســوس، محل مورد نظر را شناسایی و پس از کسب مجوز قضایی 
اقدام به بازرسی از محل کردند که عالوه بر مواد مکشوفه در این رابطه 

یک نفر را دستگیر کردند.
سوخت قاچاق

قزوین- فارس: فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا از کشف نفت 
سفید خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد.

حسین علیان نژادی اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان بوئین زهرا 
هنگام گشــت زنی در محور اشتهارد- بوئین زهرا به یک دستگاه کامیون 

تانکردار مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی ادامه داد: در بازرســی انجام شده از کامیون، 30 هزار لیتر نفت 

سفید خارج از شبکه توزیع کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا با اشاره به ارزش 360 میلیون 
ریالی ســوخت کشف شــده برابر اعالم کارشناسان تصریح کرد: در این 
خصوص یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

صید صیاد
اصفهان- مهر: فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: یک متخلف شکار و صید همراه با الشه یک بز وحشی در ارتفاعات 

پناهگاه حیات وحش کاله قاضی اصفهان دستگیر شد.
مرتضی جمشیدیان با اشاره به اینکه از این متخلف الشه یک راس 
بز وحشــی، دو قبضه اسلحه برنو، 16 فشنگ و دوربین شکاری کشف و 
ضبط شده است، ابراز داشت: طبق بند ب ماده 12 قانون شکار و صید، 
شــکار غیرمجاز جانوران وحشی، جرم محســوب می شود و مستوجب 

مجازات است.
وی بــه جمع آوری بیش از ســه هزار متر دام صیــادی از دریاچه 
زاینده رود اشــاره کــرد و گفت: محیط بانان چادگان به هنگام گشــت، 
کنترل و قالب کشی از تمام قسمت های دریاچه سد زاینده رود که شامل 
منطقه حفاظت شــده داالنکوه نیز هســت، بیش از سه هزار متر دام از 
قســمت های مختلف این دریاچه جمع آوری و به پاسگاه محیط زیست 

چادگان منتقل کردند.

شلیک پلیس آمریکا به یک مظنون به هنگام 
تعقیب و گریز جان کودک ۶ ساله را گرفت.

به گزارش یورونیوز، »کامرون پرزکات« پسر بچه 6 
ســاله، در حالی که در خانه پدرش واقع در شهر شرتز 
از توابع بکســر ایالت تگزاس بود، از ناحیه شکم مورد 

اصابت گلوله معاون کالنتر قرار گرفت و جان سپرد. 
این اتفاق زمانی افتاد که پلیس در حال تعقیب و گریز برای دســتگیری 
یک مظنون 30 ســاله به نام »آماندا لنی جونــز« بود. در جریان این حادثه 

مظنون نیز با شلیک پلیس کشته شد.
این حادثه مرگبار باعث شد تا منتقدان پلیس آمریکا بار دیگر نسبت به 

رفتارهای غیرمعقول پلیس این کشور دست به اعتراض بزنند.
شریف خاویر ساالزار، شهردار شهرستان بکسر، مرگ کامرون پرزکات را 
»یک تصادف غم انگیز« توصیف کرد و گفت که این حادثه تیراندازی در دست 
بررسی اســت.به جز خانواده این کودک 6 ساله، برخی دیگر از مردم آمریکا 
با استفاده از هشتگ کامرون پرزکات )KameronPrescott#( و هشتگ عدالت 
برای کامرون خواستار رسیدگی قانونی به این حادثه منجر به مرگ وی شدند.
برخــی نیز با برپایی یک کمپین از مردم خواســتند تا وجوهی را برای 
برگزاری مراسم تدفین وی اهدا کنند. هدف این کمپین جمع آوری مبلغ 12 
هزار دالر بود، اما در مدت بسیار کوتاهی با کمک مردم مبلغی نزدیک به 14 

هزار دالر جمع آوری شد.
بنا به آمار منتشر شده در روزنامه واشنگتن پست، از ابتدای سال 2017 
میالدی تا کنون نزدیک به هزار نفر به ضرب گلوله پلیس آمریکا کشته شده اند. 
سال گذشــته میالدی نیز بیش از 1000 نفر در جریان عملیات های پلیس 

آمریکا جان خود را از دست دادند. 
حــدود 25 درصد از قربانیان تیراندازی های پلیس در ســال های اخیر 
آمریکایی - آفریقایی  بودند. این در حالی است که جامعه آمریکایی -آفریقایی   

تنها 12 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.

طی فرایندی عجیب یک نوزاد منجمد پس 
از ۲۴ سال در بدن زنی غیر از مادر واقعی خود 

پس از اتمام دوران بارداری به دنیا آمد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، به تازگی 
پدیده ای عجیب به نام نوزادان برفی در آمریکا پدیدار 

شده است. در پدیده نوزادان برفی 
نیتروژن  در  منجمد،  جنین های 
مایع سال های متمادی به همان 
حالت باقی می مانند تا اینکه یک 
مادر برای آنها پیدا شــود. به این 
صورت که زنی جنین اهدایی را 
به عنوان فرزند خود قبول می کند 

و به اندازه دوران بارداری آن را در بدن خود نگه می دارد تا اینکه مانند یک 
نوزاد طبیعی به دنیا بیاید.

یک زن آمریکایی به نام »تینا گیبســون« در ســال 2017 با استفاده از 
همین روش جنینی را که در اکتبر ســال 1992 منجمد شــده بود، در بدن 

خود نگهداشت تا اینکه نوزادی به نام »اِما« را به دنیا آورد.

به گفته مقامــات ترکیه ۶۰۰ هزار نفر از 
۹۷۲ هزار کودک مدرسه ای سوری در سراسر 
ترکیه از خدمات آموزشی بهره مند می شوند.
به گزارش خبرگــزاری آناتولــی، یک مقام 
ترکیه ای در این باره گفت:  کودکان مدرســه ای 
ســوری که در ترکیه زندگی می کنند، به ســرعت در حال تطبیق با 

نظام آموزشی این کشور هستند.
علی رضــا آلتونل، مدیرکل آموزش مادام العمر در وزارت آموزش و 
پرورش ترکیه با تاکید بر میزان تحصیالت باالی کودکان ســوری در 
این کشور بیان کرد: 600 هزار از 972 هزار کودک مدرسه ای سوری 
در مدارس سراســر ترکیه در حال تحصیل و تطبیق با نظام آموزشی 

این کشور هستند.
وی افزود: بیش از 50 درصد دانش آموزان سوری پذیرفته شده در 
مدارس، جذب نظام آموزشــی ترکیه شده و با دانش آموزان ترکیه ای 

در کالس های مشترک تحصیل می کنند.
وی اضافــه کرد: کل بودجه ای که ترکیــه برای آموزش کودکان 
سوری صرف کرده بیش از کل هزینه ای است که بسیاری از کشورهای 
اروپایی برای ادامه زندگی تمام سوری های ساکن در سرزمین های آنان 

اختصاص داده اند.
گفتنی اســت، ترکیه پذیرای حدود سه میلیون پناهجوی سوری 
است که پس از آغاز جنگ در کشورشان به ترکیه پناه آورده اند. دولت 
ترکیه از زمان آغاز جنگ داخلی ســوریه در سال 2011 میالدی 30 

میلیارد دالر برای کمک به پناهجویان سوری صرف کرده است.

جسد ۶ توریست در مکزیک و در منطقه 
گردشگری »لس کابوس« کشف شد.

بر اســاس گزارش میل آن الین، جسد این 6 
مرد در حالی توســط پلیس کشف شد که همه 

آنها از یک پل به دار آویخته شده بودند.

مقامات جزئیات دقیقی از آنچه برای این مردان اتفاق افتاده اعالم 
نکردند، اما گروه های مواد مخدر اغلب به  منظور ترساندن رقبای خود 

جسد آنها را به این شیوه آویزان می کنند.
خشــونت باند های مواد مخدر سال 2017 را به مرگبارترین سال 

مکزیک در تاریخ بدل کرده است.
آمار قتل و کشــتار در سال 2017 در مکزیک تأیید می کند که 

امسال مرگبارترین سال ثبت  شده در تاریخ این کشور است.
طی 11 ماه نخست سال جاری میالدی مجموع 23 هزار و 101 

مورد پرونده قتل در مکزیک گشوده شده است.
این در حالی است که این تعداد قتل و جنایت از مجموع جنایات 
ثبت  شــده در ســال 2011 که  22 هزار و 409 مورد قتل بود هم 

فراتر رفته است.

بنا بر اعالم محیط زیســت خوزستان میزان 
غلظت گرد و خاک در اهواز تا ساعت 13 دیروز به 
۶ هزار و ۹15 میکروگرم در مترمکعب رسید که این 

رقم ۴۶ برابر حد مجاز است.
به گزارش خبرگزاری فارس میزان غلظت گرد و خاک 
در رامشــیر 475 یعنی 3 برابر حد مجاز، بندر امام 394، 

شادگان 190 و هندیجان 136 است.
هوای خوزستان از ظهر دیروز به ریزگرد آلوده شد و 
سبب تعطیلی مدارس و ادارات در 7 شهر خوزستان شد.

طبق اعالم اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان،  
میزان اســتاندارد ریزگردها در هــوا 150 میکروگرم در 

مترمکعب است.
تأخیر در پروازهای فرودگاه اهواز

 همچنین تاکنون 4 پرواز فرودگاه اهواز به مقصدهای 
تهران و یزد با تأخیر مواجه هســتند و احتمال تأخیر در 

پروازهای اهواز به بندرعباس و مشهد وجود دارد.
بنا بر گفتــه مدیر روابط عمومــی اداره کل محیط 
زیست خوزستان میزان گرد و خاک در اهواز به 46 برابر 

حد مجاز رسیده است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم ایــن گرد و خاک در 
اهواز همراه با باد شــدید اســت و هر لحظه بر شدت آن 

افزوده می شود.
همچنیــن گرد و خاک در کالنشــهر اهواز و برخی 
نقاط دیگر استان خوزستان سبب کاهش دید شده است.

در بندر ماهشهر نیز گرد و خاک آغاز شد و مشکالتی 
را برای مردم این شهر در استان خوزستان به وجود آورد.
مدارس نوبت ظهر اهواز، کارون، باوی و حمیدیه 

تعطیل شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: 
تمامی مدارس شــهرهای اهواز، کارون، باوی و حمیدیه 
در نوبــت ظهــر امروز به علت بروز پدیــده گرد و خاک 

تعطیل شد.
کیامرث حاجی زاده در گفت وگو با فارس اظهار داشت: 
کلیه مدارس شهر های اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در 
نوبت ظهر روز دوشنبه 4 دی ماه 96 به علت بروز پدیده 

گرد و خاک و تندباد
 خوزستان، اردبیل و سیستان و بلوچستان را درنوردید

دو زمین لرزه  به بزرگی ۴/۴ و ۴/۷ ریشتر کوهبنان 
در استان کرمان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری فارس، زمین لرزه ای دیروز به بزرگی 
3/6 ریشــتر حوالی هجدک کرمان را ساعت 08:29:04 در 

عمق هشت کیلومتری لرزاند.
همچنین زمین لرزه ای به بزرگی 4/4  کوهبنان را ساعت 
08:45:07 در طول جغرافیایی 56/27 و عرض جغرافیایی 

31/4 در عمق 6 کیلومتری زمین لرزاند.
همچنین زمین لرزه ای به بزرگی 4/7 کوهبنان را ساعت 

08:55:35 در عمق 6 کیلومتری لرزاند.
معاون سیاسی فرماندار کوهبنان گفت: در حال حاضر 
مردم منطقه زلزله زده کوهبنان مشکل چادر دارند و امیدواریم 
به تمام خانواده ها حتی آنهایی که منازلشان دچار خسارت 

جدی نشده است، نیز چادر تحویل داده شود.
ذبیح اهلل شهنازی در گفت وگو با فارس اظهار داشت: پس 
از زمین لرزه 5/2 ریشتری پنجشنبه 30 آذر ماه در کوهبنان 
که موجب ایجاد خسارت های زیادی به شهرستان شد، دیروز 
نیز دو زمین لرزه شدید کوهبنان را لرزاند و موجب دلهره و 

وحشت زیادی مردم شده است.
وی از ازدحــام مــردم برای دریافت چــادر خبر داد و 
افزود: براثر زمین لرزه خانه هایی که از قبل صدمه دیده بود، 
فروریخته و آسیب بیشتری به واحدهای مسکونی وارد شد.
معاون فرماندار کوهبنان با بیان اینکه مهمترین نیاز مردم 
منطقه با توجه به ســردی هوا، وسایل گرمایشی، پتو و والر 
است، عنوان کرد: امیدواریم نیازهای اولیه مردم تامین شود 

و دغدغه ای برای استراحت در شب نداشته باشند.
وی گفت: تاکنون 2 هزار و 600 تخته چادر در منطقه 
زلزله زده کوهبنان توزیع شــده اســت و با توجه به اینکه 
خانه های روستایی نیز از استحکام پایینی برخوردارند، توزیع 

چادر در روستاهای این شهرستان نیز الزم است.
معاون عمرانی فرماندار کوهبنان گفت: زلزله های صبح 
دیروز کوهبنان موجب عمیق تر شدن ترک های دیوار و ریزش 

سقف برخی از خانه ها شده است.
محسن ایزدی در گفت وگو با خبرنگار فارس با اشاره به 
دو زلزله 4/4 و 4/7 ریشتری دیروز در کوهبنان اظهار داشت: 
طبق ارزیابی هایی که تاکنون داشتیم، تلفات جانی گزارش 

نشده و احتمال دارد که مصدومانی سرپایی داشته باشیم.
وی بیان داشــت: واحدهای مســکونی در مناطق َجور 
و طالقانــی و دهمیر ترک هایی که به واســطه زلزله قبلی 
ایجاد شــده بود، عمیق تر شــده و تعدادی هم ریزش دیوار 

و سقف داشتیم.
ایزدی افزود: زلزله روزهای قبل موجب شده بود تا مردم 
بیرون از خانه باشند و همین مسئله در کاهش خسارت جانی 
تاثیر دارد، مردم کوهبنان شب گذشته را در بیرون از خانه 

و در چادر به سر بردند.
معاون عمرانی فرماندار کوهبنان گفت: انتظار می رود با 
مدیریت هالل احمر در سطح شهر به نحوی میان مردم چادر 

توزیع شود تا از نگرانی  آنها کاسته شود.
وی در مورد سوخت رســانی به منطقه کوهبنان عنوان 
کرد: گاز همه ساختمان هایی که مقاوم هستند، وصل است 
و مشکلی در این زمینه ندارند و ساختمان هایی هم که گاز 
ندارند، هماهنگی الزم برای توزیع نفت صورت گرفته است.
ایزدی تصریح کرد: ذخیره تانکر نفت ســفید و بنزین 
نیز در منطقه وجود دارد و در زمینه سوخت رسانی مشکلی 

نیست.
 بیش از ۲ هزار چادر در بین مردم زلزله زده 

کرمان توزیع شد 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت: در 
جریان دو زلزله اخیر در شهرستان های راور و کوهبنان در 
استان کرمان دو هزار و 70 چادر بین حدود یک هزار و 710 

خانوار آسیب دیده از زلزله توزیع شده است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا فالح صبح دیروز در 
دیدار دبیر کل جمعیت هالل احمر، رئیس سازمان امداد و 
نجات و نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر کشــور با 

استاندار کرمان با اشاره به اینکه بیش از 350 تیم هالل احمر 
در حال حاضر در هجدک و کوهبنان مستقر هستند اظهار 
داشــت: در جریان دو زلزله اخیر در شهرستان های راور و 
کوهبنان در اســتان کرمان دو هزار و 70 چادر بین حدود 
یک هزار و 710 خانوار آسیب دیده از زلزله توزیع شده است.

وی با اشــاره به اجرای طرح خادم در منطقه زلزله زده 
هجدک و کوهبنان افزود: طرح خادم از صبح امروز در منطقه 

زلزله زده کوهبنان آغازشده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان کرمان با اشاره 
به اینکه هزار و 430 زلزله در اســتان پس از زلزله شــدید 
منطقه هجدک داشته ایم تصریح کرد: 35 مورد آن مربوط 

به کوهبنان و مابقی پس لرزه های هجدک بوده است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون در انبارهای هالل احمر 
استان 14 هزار پتو و 14 هزار تخته چادر امدادی و 12 هزار 
موکت و سایر اقالم موجود است خاطرنشان کرد: در حوادث 
غیرمترقبه ای که اتفاق می افتد استان های همجوار کمک های 
خود را ارسال می کنند.فالح با اشاره به اینکه تاکنون بیش 
از هفــت میلیارد و 500 میلیون تومــان به مردم زلزله زده 
کرمانشاه کمک شده است تصریح کرد: این کمک ها شامل 
40 تریلی بار بوده  از سوی مردم کرمان به مردم کرمانشاه 
اهدا شده است.وی با بیان اینکه با وجود پهناور بودن استان 
کرمان به اعتبار و تجهیرات استانی در حوزه امدادرسانی در 
مناطق زلزله زده نیازمندیم، افزود: زمینی برای ســاختمان 
آموزش های امدادی جمعیت هالل احمر در منطقه هفت باغ 

کرمان مصوب شده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان با بیان اینکه 
کاروان های ســالمت در مناطق محروم به شکل ماهیانه در 
حال ارائه خدمات است خاطرنشان کرد دوره های آموزشی 

در سطح استان کرمان نیز در حال انجام است.
فــالح با بیان اینکه در حال حاضر آموزش هزار و 200 
دانش آموز اســتان کرمان در حال انجام اســت گفت: این 

آموزش ها در ادارات استان هم در حال انجام است.

کرمان همچنان می لرزد

گرد و خاک تعطیل بود.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
خوزستان ادامه داد: دانشگاه ها به دلیل برگزاری امتحانات 
تعطیل نمی باشد.همچنین در پی وقوع گرد و خاک اداره 
کل مدیریت بحران استانداری خوزستان اعالم کرد به دلیل 
ورود موج گرد و غبار به آسمان اهواز مدارس شهرستان 

اهواز در نوبت عصر روز دوشنبه تعطیل شد.
عالوه بــر اهواز مدارس نوبت عصر بندرماهشــهر نیز 

تعطیل اعالم شد.
 به علت بروز پدیده گرد و خاک مدارس 

شهرستان رامشیر نیز تعطیل شد. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم، گــرد و خاک نقاط 
مختلف استان خوزستان را فرا گرفت و آلودگی هوا را در 
چهارمین روز از فصل زمســتان در برخی نقاط به بیش 
از حد مجاز رســید.بر همین اســاس مدارس شهرستان 
رامشــیر به علت بروز پدیده گرد و خاک دیروز در نوبت 

عصر تعطیل اعالم شد.
وقوع تندباد 1۲۰ کیلومتری در مشگین شهر

 مدیرکل هواشناسی اســتان اردبیل به وقوع تندباد 

بیش از 120 کیلومتری در مشگین شهر  اشاره کرد و گفت: 
احتمال بروز خسارت به باغات و مبلمان شهری می رود.

علــی دولتی مهر، در گفت وگو بــا خبرنگار فارس در 
اردبیل با  اشاره به آخرین وضعیت هوای استان، اظهار کرد: 
در روزهای گذشته شاهد وقوع تندبادهایی با سرعت بیش 
از 100 کیلومتر در نقاط مختلف استان بودیم که منجر 
به ایجاد خسارت هایی در باغات و مبلمان شهری گردید.
وی با  اشــاره به سرعت وزش تندبادها، گفت: در روز 
گذشته شــاهد وقوع تندباد بیش از 120 کیلومتری در 
شهرســتان مشگین شــهر و بیش از 100 کیلومتری در 

شهرستان های اردبیل و سرعین بودیم.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تصریح کرد: عالوه بر 
وزش بادهای شــدید، در برخی از نقاط استان نیز شاهد 
رگبار خفیف باران بودیم.دولتی مهر از کاهش ســرعت 
وزش بادها خبر داد و اظهار کرد: از روز یکشنبه تا صبح 
چهارشنبه دمای هوا بین 5 تا 7 درجه کاهش داشته و در 
برخی از نقاط استان با افزایش ابر، احتمال بارش پراکنده 

و مه موقت همراه خواهیم شد.

وی به وضعیت هوای استان در روز سه شنبه پرداخت 
و توضیح داد: طی فردا آســمان استان نیمه ابری تا ابری 
همراه با وزش باد بوده و در برخی از نقاط استان احتمال 

بارش و مه موقت نیز وجود خواهد داشت.
سرعت طوفان در منطقه سیستان 
به ۸5 کیلومتر بر ساعت می رسد 

رئیس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی سیستان و 
بلوچستان گفت: پیش بینی کلی وضع هوا نشان می دهد 
از امشب تا صبح پنجشنبه وزش باد شدید و گرد و خاک 
منطقه سیستان را فرا می گیرد به نحوی که سرعت باد به 

70 تا 85 کیلومتر بر ساعت می رسد. 
علی مالشــاهی در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: 
پیش بینی کلی وضع هوای سیستان و بلوچستان براساس 
نقشه های همدیدی و آینده نگری نشان می دهد از شب 
سه شنبه تا صبح پنجشــنبه با نفوذ توده هوای سرد به 
اســتان، وزش باد شدید و گرد و خاک منطقه سیستان 
شامل 5 شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز 

در شمال استان را فرا می گیرد.
رئیس گروه پیش بینی و هشدار اداره کل هواشناسی 
سیســتان و بلوچستان افزود: این شرایط نامساعد جوی 
به نحوی است که سرعت باد در منطقه سیستان به 70 
تا 85 کیلومتر بر ســاعت رسیده و این شرایط با شدت 

کمتر در مرز غربی و نوار شرقی استان نیز رخ می دهد.
وی با  اشــاره به اینکه از روز چهارشنبه کاهش دما و 
وزش بادهای سرد شمالی نقاط مختلف سطح استان را 
فرا می گیرد، ادامه داد: از چهارشنبه تا پایان هفته دمای 
هوا در اکثر نقاط استان به ویژه نیمه شمالی استان حدود 
7 تا 12 درجه کاهش پیدا می کند اما کاهش دما موقتی 
بوده و هفته آینده شــاهد افزایش مجدد دما در استان 

خواهیم بود.
وی خاطرنشــان کرد: پایان هفته در سواحل و روی 
دریا در جنوب استان نیز وزش باد شمالی، عالوه بر گرد و 
خاک در سواحل سبب مواج شدن دریا می شود و توصیه 
می شــود شناورهای کوچک در این زمان از ورود به دریا 

خودداری کنند.

وزیر نیرو برای سفری دو روزه وارد کرمان شد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا اردکانیان وزیر نیرو 
برای سفری دو روزه وارد فرودگاه کرمان شد و مورد استقبال 

رسمی مسئوالن قرار گرفت. 
دیــدار با حجت االســالم علیدادی ســلیمانی نماینده 
ولی فقیه در استان کرمان و شرکت در جلسه همیاران آب 
کرمان از جملــه برنامه های اردکانیان وزیر نیرو در کرمان 
است.بازدید از طرح آبرسانی به شهر کرمان از سد صفارود 

از دیگر برنامه های وزیر نیرو در شهر کرمان است.
بازید از طرح آبرســانی به شهرستان بم و بروات از سد 
نسا و شرکت در مراسم زلزله زدگان شهرستان بم در پنجم 

دی ماه از برنامه های سفر وزیر نیرو به شهرستان بم است.
همچنین دیروز وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

برای سفری دو روزه وارد شهرستان بم شد. 
سیدحســن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی دیروز برای سفری دو روزه وارد فرودگاه بم 

شد و مورد استقبال رسمی مسئوالن قرار گرفت.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در سفر به 
شرق استان کرمان به شهرستان های ریگان، فهرج، نرماشیر، 
بروات و بم سفر کرده و از پروژه های در حال احداث وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این شهرستان ها بازدید 
می کند.انجام چند عمل جراحی در شهرستان ریگان و بازدید 
از بیمارستان در حال تجهیز این شهرستان از برنامه های سفر 
قاضی زاده  هاشمی به شهرستان ریگان است.وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در سفر به شهرستان بروات مرکز 
115 و ســوله بحران  این شهرســتان را افتتاح کرده و در 
سفر به شهرستان فهرج از بیمارستان در حال ساخت این 
شهرستان بازدید می کند. قاضی زاده هاشمی امروز در سفر 
به شهرســتان کوهبنان از مناطق زلزله زده کرمان بازدید و 
در سفر به شهرستان زرند از بیمارستان در حال احداث این 

شهرستان بازدید می کند.

سفر دو روزه وزیر نیرو 
و بهداشت به کرمان

یک منبع آگاه گفت: درگیری مرزبانان در مرز سراوان 
منجر به هالکت دو تن از اشــرار و شهادت یکی از مرزبانان 

غیور با نام »سرگرد رسول طالبی« شد.
به گزارش فارس در این درگیری که در ســاعات اولیه 
بامداد دیروز اتفاق افتاد، مرزبانان مستقر در محدوده مورد 
نظر طی درگیری مســلحانه دو نفر از اشرار و قاچاقچیان را 
به هالکت رســانده و  موفق به کشف 2 تن مواد مخدر نیز 

گردیدند.
در این عملیات ضربتی جانشین یگان تکاوری 129 مک 
سوخته سراوان سرگرد رسول طالبی از ناحیه گردن مورد 
اصابت گلوله قرار گرفته که در حین انتقال به بیمارســتان 

به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهادت یک مرزبان
 در سیستان و بلوچستان

با تالش یگان حفاظت محیط زیست استان تهران، 
پلیس امنیت و دستور ویژه مرجع قضایی، باند بزرگ 
قاچاق حیات وحش کشــور متالشــی و متخلفین 

دستگیر شدند.
به گزارش فارس، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
اســتان تهران با اعالم این خبر گفت: این باند بزرگ خرید 
و فــروش و قاچاق حیات وحــش از حدود 20 روز قبل در 
رصد اطالعاتی یگان حفاظت محیط زیست استان تهران و 

پلیس امنیت قرار گرفت.
نقی میرزاکریمی با بیان اینکه در این ارتباط طی چند 
روز اخیر چند نفر دســتگیر و پرونده قضایی تشکیل شد، 
ادامه داد: خوشبختانه آخرین افراد این باند دیروز در هنگام 
جابجایی یک قالده یوزپلنگ آســیایی در تهران دستگیر و 

به مرجع قضایی تحویل داده شدند.
میرزاکریمــی با بیان اینکه حــال این یوزپلنگ خوب 
اســت، افزود: این یوزپلنگ برای انجام معاینات پزشکی به 
کلینیک حیات وحش پارک پردیسان تحویل شد و اخبار 

بعدی متعاقباً اعالم می شود.

کشف یوزپلنگ آسیایی در تهران

باند بزرگ قاچاق 
حیات وحش کشور متالشی شد

رئیس پلیس پایتخت با تشریح جزئیات اجرای 
پنجمین مرحله دســتگیری اراذل و اوباش تهران، 
درباره نقش پلیس در مواقعــی چون زلزله گفت: 
تنها مرجع تامین نظم و امنیت در شــرایط بحرانی 

پلیس است.
به گزارش تســنیم، سردار حسین رحیمی در حاشیه 
اجــرای پنجمین مرحله از طرح مبارزه با اراذل و اوباش و 
ارتقای امنیت مناطق پایتخت، اظهار داشت: در این طرح 
که از روز یکشنبه با پشتیبانی اقدامات اطالعاتی در سراسر 
تهــران به اجرا درآمد با هماهنگــی مقامات قضایی 137 

مخفیگاه اوباش را مورد ضربه قرار دادیم.
رحیمی افزود: در این عملیات 24 ســاعته 216 نفر از 
اراذل و اوباش و مزاحمین محالت شناسایی و دستگیر شدند 
که البته 50 نفر از افراد دســتگیر شده به دلیل سن کمتر 
از 20 سالشــان پس از توجیه، آموزش و اخذ تعهد تحویل 
خانواده هایشان شدند.وی ادامه داد: همچنین در این طرح 
59 قهوه خانــه اعمال قانون و پلمب و بیش از 350 قبضه 
انواع سالح سرد، اعم از قمه، چاقو، دشنه، باتوم کشف شد، 

63 دستگاه موتورسیکلت مزاحمان نیز توقیف شد.
دستگیری عوامل آتش زدن درختان 

سعادت آباد
رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه در این عملیات 24 
ساعته تعداد قابل توجهی گاز اشک آور، دستبند، تجهیزات 
پلیسی و دو قبضه سالح گرم که در اوباش گری و خفت گیری 
توسط این اراذل و اوباش استفاده می شد، کشف شد، گفت: 

دستگیری ده ها نفر از اراذل و اوباش و مزاحمین محالت تهران

در ایــن طرح چهار نفر از افرادی کــه تعدادی از درختان 
منطقه ســعادت آباد را به آتش کشــیده و از آن فیلم تهیه 
کرده بودند نیز دستگیر شدند، عالوه بر آن یکی از اوباشی 
که در فضای مجازی برای ســایر اراذل و اوباش رجزخوانی 

شده بود، شناسایی شد.
توقیف خودرو لوکس با آرم پلیس

ســردار رحیمی با اشاره به توقیف یک دستگاه خودرو 
شبیه سازی به شکل خودروی پلیس گفت: صاحب این خودرو 

که در محالت شمالی شهر مانور می داد و اقدام به عرض اندام 
می کرد شناســایی و پس از توقیف خودرو دستگیر و روانه 
زندان شد.وی در پاسخ به این که آیا اطالعات و گزارش های 
مردمی به پلیس محرمانه خواهد بود یا خیر، گفت: مردم باید 
اطمینان داشته باشند اطالعات و گزارش هایی که در اختیار 
پلیس قرار می دهند بررسی می شود و حتماً نام و مشخصات 
آنها به صورت محرمانه نزد پلیس خواهد ماند و این اطالعات 

و نام آنها هیچگاه افشا نمی شود.

هیئت عمومی دیــوان عدالت اداری با ابطال 
یک مقرره، اخذ عوارض از زمین های بال استفاده و 

بناهای ناتمام را غیرقانونی دانست.
به گزارش روابط عمومی دیــوان عدالت اداری، در 
راســتای شکایت شرکت عمران شــهر جدید گلبهار از 
شورای اسالمی و شــهرداری شهر جدید گلبهار مبنی 
بر درخواست ابطال مصوبه مورخ 14 بهمن ماه سال 92 
شورای اســالمی این شهر در خصوص »اخذ عوارض از 

زمین های بالاستفاده و بناهای ناتمام«، هیئت عمومی 
دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی شد.

هیئــت عمومی دیوان عدالــت اداری پس از بحث 
و بررســی و بــا تأیید نظریه هیئــت تخصصی عمران، 
شهرسازی و اسناد و با توجه به اینکه آرای متعدد هیئت 
عمومی دیــوان عدالت اداری وضع عوارض برای اراضی 
و امالک بال اســتفاده، خالــی و متروکه و عدم احداث 
ساختمان در مدت یکسال در اراضی محصور در مصوبات 

شــوراهای اسالمی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود 
اختیارات تشخیص و ابطال شده، بنابراین مصوبه شورای 
اسالمی شهر گلبهار مبنی بر وضع عوارض برای زمین های 
افتاده و فاقد حصار و بناهای مخروبه و نیمه تمام از مصوبه 
سال 96 به دالیل مندرج در آرای شماره 556 مورخ 19 
آبان ماه سال 87 و 1850مورخ 13 بهمن ماه سال 93 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج 

از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شد. 

اخذ عوارض از زمین های بال استفاده و بناهای ناتمام غیرقانونی است
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