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قاچاق کاال
زنجان – خبرنگار كیهان : فرمانده انتظامي استان زنجان از كشف كاالي 

قاچاق توسط مأموران پلیس آگاهي شهرستان ابهر خبر داد. 
سرتیپ علي آزادي گفت : ماموران با ايجاد ايست و بازرسي در محور 
بیجار – خدابنده يك دستگاه خاور ايسوزو را متوقف كه در بازرسي از آن 

60 دستگاه كولر گازی قاچاق را كشف كردند.
وی با  اشــاره به اينكه ارزش تقريبي كاالهاي كشف شده بیش از دو 
میلیارد ريال اســت، گفت: متهم دستگیر شده برای سیر مراحل قانوني 

تحويل مراجع قضائي شد.
کالهبرداری درفضای مجازی

ســاری – خبرنگار كیهان : رئیس پلیس فتای مازندران از دستگیری 
طالفروش كالهبردار در فضا های مجازی خبرداد. 

ســرهنگ حسن محمدنژاد گفت: متهم با ايجاد كانالی در شبكه های 
اجتماعی، خود را يكی از كاركنان طالفروشــی معروف شــهر معرفی و با 
پیشــنهاد فروش طال بدون كارمزد و تعمیر جواهرات با دســتمزد پايین 

مشتريانی را جذب اين كانال كرده بود.
وی  افــزود: متهــم پس از فريب قربانیان خود بــرای دريافت طال و 
جواهرات با آنها قرار مالقات حضوری در جايی غیر از همان طالفروشــی 
معروف می گذاشت و پس از جلب اعتماد آنان، با گرفتن طال برای تعمیر، 

به تماس آنان پاسخ نمی داد و طال های دريافتی را به فروش می رساند.
محمدنژاد گفت: پس از تشــكیل پرونده متهم دستگیر و  به مراجع 

قضائی معرفی شد.
تلف شدن دام

شــهركرد – خبرنگار كیهان : بخشــدار دوآب صمصامی شهرستان 
كوهرنگ از تلف شــدن 20 راس دام عشاير كوچ رو در گردنه سخت گذر 

شاه منصوری بر اثر وقوع سیالب خبر داد.
علی مراد جمال پور گفت : در پی بارش باران سیل آسا مردم عشاير در 
ايل راه های بخش دوآب صمصامی در اين شهرستان گرفتار سیالب شدند 

كه با كمك جمعیت هالل احمر اسكان موقت شدند.
فروش سالح

مشهد- ايرنا : فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه حر مشهد گفت: يكی 
از فروشندگان سالح غیرمجاز توسط سربازان گمنام امام زمان اين ناحیه 

شناسايی و دستگیر شد.
ســرهنگ پاســدار مهدی زراعتخواه افزود: اين اقــدام در پی رصد و 
شناسايی فروشندگان سالح غیرمجاز در حاشیه شهر مشهد صورت گرفت. 
وی گفت: فرد 25 ساله همراه با يك قبضه اسلحه كلت و يك خشاب 

فشنگ دستگیر شد. 
تصادف سه خودرو

زاهدان – خبرگزاری صدا و سیما : فرمانده پلیس راه شمال سیستان و 
بلوچستان از تصادف سه خودرو در محور زابل – زاهدان خبر داد.

سرهنگ بهروزی گفت : اين حادثه در حد فاصل شهر سوخته تا تاسوكی 
براثر برخورد پژو پارس ، زانتیا و يك كامیون رخ داد و ســه سرنشین پژو 

پارس را به كام مرگ كشاند. 
وی با بیان اينكه يك نفر هم از خودروی زانتیا زخمی شــده اســت 
افزود : بی احتیاطی راننده كامیون و انحراف به چپ آن علت اين تصادف 

مرگبار بوده است. 
یزد لرزید

يزد – تســنیم :  زلزله ای به بزرگی 4/1 ريشتری شهرستان بهاباد در 
استان يزد را لرزاند.

اين زمین لرزه در عمق 10 كیلومتری زمین رخ داده است.
به دلیل وقوع زلزله همه پايگاه های اورژانس يزد و بهاباد و شــهرهای 

اطراف در آمادگی كامل به سر می برند.
مركــز اين زلزلــه 43 كیلومتری بهاباد، 61 كیلومتری ســاغند، 66 

كیلومتری بافق در استان يزد فاصله داشت.
تصادف تریلر با پژو

تبريز – خبرنگار كیهان : سخنگوی اورژانس 115 آذربايجان شرقی از 
برخورد يك دستگاه تريلر با يك دستگاه پژو در محور »صوفیان - تبريز« 

خبر داد.
وحید شــادی نیا اظهار كرد: در اين حادثه،  دو سرنشــین خودروی 
سواری پژو كه حدود 30 ساله بودند، بر اثر شدت جراحت های وارده پیش 

از رسیدن اورژانس در دم جان خود را از دست داده بودند.
لوازم یدکی قاچاق

يزد – خبرنگار كیهان : معاون اجتماعی پلیس استان يزد گفت: ماموران 
اداره مبــارزه با كاالی قاچاق وارز در يزد 17هزار قطعه انواع لوازم يدكی 

قاچاق را كشف كردند. 
ســرهنگ محمدرضا مزيدی افزود: اين مقدار كاالی قاچاق به ارزش 
پنج میلیارد ريال هنگام كنترل محورهای مواصالتی از يك دستگاه تريلی 

كانتینردار ولوو به دست آمد.
وی اشاره كرد در اين زمینه يك متهم دستگیر و تحويل مقام قضايی شد.

تبدیل عروسی به عزا
اصفهان – خبرگزاری صدا و سیما : رئیس اورژانس شهرستان خمینی 
شــهر گفت : بر اثر انفجار مواد محترقه در خمینی شهر يك نفركشته و 

يك نفر به شدت مجروح شد.
پیر حاجی افزود : دو جوان راكب موتورسیكلت در مراسم عروسی مواد 
محترقه با خود حمــل می كردند كه پس از برخورد با زمین وانفجارمواد 

محترقه دچار سوختگی شدند.
پیرحاجی افزود: دراين حادثه راكب 22ساله كشته و جوان ديگر بشدت 

مجروح و به بیمارستان منتقل شد.
مرگ بر اثر صاعقه

خوی – ايســنا : بخشــدار مركزی خوی گفت: يك مرد 60 ساله در 
روستای گوهران شهرستان خوی بر اثرصاعقه جانش را از دست داد. 

ابراهیم اوغلی اظهار كرد: دراثر صاعقه6 رأس گوسفند نیز تلف شدند.
بازپس گیری اراضی ملی

شــیراز – خبرگزاری صدا و سیما : رئیس اداره راه و شهرسازی جهرم 
گفت : اراضی تصرف شده در جهرم بازپس گرفته شد.

محمد حســین شــعبانی افزود : قطعه زمینی به وسعت يك هكتار 
ازعرصه های ملی شهرستان جهرم از دست متصرفان خارج شد.

وی اضافه كرد: اين قطعه زمین در دره نمی )بوستان كوهسار( توسط 
سودجويان تصرف شده بود كه با دستور قضايی از تصرف آنها خارج شد.

وزیر  پشتیبانی  و  مدیریت  توســعه  معاون 
آموزش و پرورش از قطعی شدن مجوز بکارگیری 
۵۰۰۰ سرباز معلم خبر داد و گفت: حقوق سرباز 

معلمان به طور منظم پرداخت می شود.
علی الهیارتركمن معاون توسعه مديريت و پشتیبانی 
وزير آموزش و پرورش به فارس افزود: ســتاد نیروهای 
مسلح بر اســاس جدول توزيع نیروی انسانی، امسال 
مجوز به كارگیری 5000 ســرباز معلم را به آموزش و 

پرورش داد.
وی درباره وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش 
گفت: مجوز جذب 15 هــزار نفر را از طريق برگزاری 
آزمون استخدامی گرفتیم و مجوز جذب سه هزار نفر را 
نیز از محل مجوزهای سال قبل داريم كه با به كارگیری 

5 هزار سرباز معلم تقريباً عدد خوبی است.
الهیارتركمن درباره حقوق سرباز معلمان افزود: تمام 
مطالبات سرباز معلمان تا پايان اسفند پرداخت شد و از 

اين پس نیز حقوق آنها منظم پرداخت می شود.
وی ادامه داد: در قانون بودجه يك تبصره وجود دارد 
كه پرداخت های نیروهای غیررسمی به مانند نیروهای 
رســمی باشد و ما بر اين اســاس هر ماه حقوق سرباز 

معلمان را پرداخت می كنیم.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت با 
تاکید بر اینکه میزان شیوع سرطان در ایران بیشتر 
از متوسط جهانی نیست، گفت: بر اساس آمارها میزان 
شیوع سرطان در ایران 1۴3 مورد در هر صد هزار نفر 
است که این آمار در مقایسه با آمار کل دنیا که 182 
در هر 1۰۰ هزار نفر است، بیانگر این است که سرطان 
در ایران بیشــتر از متوسط جهانی نیست و سونامی 
سرطان واژه اشتباهی است که بر زبان ها افتاده است.
به گــزارش ايســنا، دكتر رضا ملــك زاده در همايش 
پیشــگیری از ســرطان روده بزرگ كه امروز در تاالر ايوان 
شمس برگزار شد، با تاكید بر اينكه 50 درصد سرطان ها قابل 
پیشگیری هستند، گفت: اگر بتوانیم به مردم آگاهی دهیم 
كه قادر به پیشگیری از سرطان ها هستند و نسبت به درمان 
آگاهشان كنیم، گام بزرگی در حوزه سالمت برداشته ايم. در 
واقع بخش اعظم مرگ بر اثر سرطان در كمتر از 70 سال رخ 
می دهد كه به آن مرگ زودرس می  گويند و اين موضوع به 
عنوان يك معضل، نیازمند پیشگیری و پیگیری است و بايد 
تالش كنیم مردم به دلیل سرطان دچار مرگ زودرس نشوند.

وی در ادامه افزود: ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ايران 
در سال 93 نشــان داد كه در عرض يك سال حدود 113 
هزار سرطان در كشور داشــتیم، در گذشته كه روش های 
ثبت سرطان كامل نبود تنها 30 درصد سرطان ها را محاسبه 
می كرديم و مابقی را به حســاب نمی آورديم كه اين آمار به 
پیشــگیری از سرطان نیز كمك می كند و طبق اين آمارها 
می توانیــم بگويیم 143 مــورد در هر صدهزار نفر در ايران 
سرطان را شاهد هستیم و در مقايسه با آمار كل دنیا كه 182 
در هر 100 هزار نفر است می بینیم سرطان در ايران بیشتر از 
متوسط جهانی نیست و سونامی سرطان واژه اشتباهی است 

كه بر زبان ها افتاده است.
رئیس پژوهشــكده گــوارش و كبد ايــران تاكید كرد: 
ســرطان های دستگاه گوارش با آمار 28 درصد و بعد از آن 
ســرطان سینه با 12 درصد از ســرطان های شايع در زنان 
است، سرطان روده بزرگ در مردان سومین و در زنان دومین 

سرطان شايع است.

وی همچنین با  اشاره به آمار 34 درصد در هر 100 هزار 
نفر؛ سرطان سینه را در زنان از سرطان های شايع دانست و 
گفت: با توجه به آمارها بايد موضوع پیشگیری و غربالگری را 
برای گروه های مختلف جامعه مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
ملك زاده ادامه داد: ســرطان روده بزرگ در زنان با 12 
مورد در هر 1000 نفر ســرطان شايعی است و اين سرطان 
بعد از سرطان ريه و سینه سومین رتبه را به خود اختصاص 
داده است و 7هزار مورد سرطان جديد روده بزرگ داريم كه 

بر اساس ارجاع دير هنگام منجر به فوت می َشوند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اينكه 
ساالنه بالغ بر 7هزار بیمار جديد داريم، گفت: با توجه به اينكه 
ســاالنه بالغ بر 7هزار بیمار جديد داريم بايد عوامل خطر را 
به جامعه معرفی كنیم و از آنجايی كه 90 درصد افراد مبتال 
به ســرطان روده بزرگ باالی 50 سال هستند بايد موضوع 

غربالگری را تلنگری برای اين گروه سنی بدانیم.
به گفته وی، افراد با سابقه خانوادگی سرطان روده بزرگ 
2 تا 3 برابر بیشتر از سايرين در معرض بیماری هستند و اگر 
به سرعت به كلینیك های پزشكی مراجعه كنند و غربالگری 
انجام دهند در مراحل اولیه تشخیص داده خواهند شد و 90 

درصد قابل معالجه خواهند بود.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت افزود: سن 
ابتال به ســرطان روده بزرگ در كشور و به ويژه در افراد با 
سابقه فامیلی كاهش پیدا كرده است و بايد افراد با مشاهده 
تغییراتــی در عادت اجابت مزاج، كاهش وزن ناشــناخته، 
كم خونی،  درد مســتمر در شكم و لگن و خونريزی از مقعد 

به پزشك مراجعه كنند.
30درصد ايرانیان درگیر چاقی و انواع سرطان  هستند

دكتر ملك زاده تغذيه ناسالم،  مصرف زياد گوشت قرمز و 
مصرف كم سبزيجات را از عوامل خطر ابتال به سرطان روده 
بزرگ دانست و افزود: 30 درصد خانم ها و 18 درصد مردان 
ايرانــی توده بدنی بیش از 30 دارند اين گروه ها در معرض 
چاقی و انواع سرطان ها هســتند، نیمی از ايرانیان مصرف 

سبزی و میوه جات پايین دارند.
وی در ادامه نوشیدن الكل و استعمال مواد مخدر را از 

عوامل مبتال به ســرطان دانست و گفت: 10 درصد ايرانیان 
باالی 40 ســال مصرف تريــاک دارند و 15 درصد ايرانیان 

درگیر دخانیات هستند.
ملك زاده گفت: با توجه بــه اينكه 90 درصد ايرانیانی 
كه تحرک بدنی كافی ندارند، مستعد بیماری های گوناگون 
و همچنین سرطان هســتند، كم تحركی فیزيكی و چاقی،  
سن،  نژاد و قومیت، سابقه فامیلی پلیپ روده، سابقه فردی، 
بیماری های التهابی روده،  سابقه خانوادگی سرطانی كولن يا 
پلیپ های پیشرفته، سابقه پیوند اعضا از عوامل خطر سرطان 

شناخته می شوند.
وی بــا بیان اينكه افراد با كبد چرب 4 برابر ســايرين 
ســرطان می گیرند، گفت: افراد با كبد چرب 4 برابر ســاير 
افراد احتمال ابتال به ســرطان كولون را دارند كه بايد اين 
گروه ها با سبك زندگی سالمت و بهره مندی از مواردی كه 
گفته شد عوامل خطر را كاهش دهند و اگر كسی چند مورد 
از عوامل خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را داشت قبل از 
ســنین 50 سالگی بايد به مراكز درمانی به صورت دوره ای 
مراجعه كند و با آزمايش خون مخفی و كولونوســكوپی كه 
پزشك معالج پیشنهاد می كند نسبت به مداخله زود هنگام 

به درمان اقدام كند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تصريح كرد: 
افرادی كه از بهداشت دهان و دندان بهره مند هستند، كمتر 
در معرض انواع ســرطان ها به ويژه سرطان دستگاه گوارش 
هســتند و از سالمت بیشــتری در ارگان های قلب و عروق 

بهره مند خواهند شد.
وی گفت: هدف غربالگری تشــخیص زودرس سرطان 
كولون اســت و سن شــروع غربالگری كلیه افراد 50 سال 
و باالتر اســت، اما افراد با ســابقه فامیلی سرطان، 10 سال 
زودتــر بايد به غربالگری مراجعه كنند و نســبت به درمان 

روند صحیح را طی كنند.
ملك زاده در ادامه بیان كرد: افراد با نشــانگان ژنتیكی 
ســرطان كولون بايد روش های غربالگری را جدی بگیرند 
و با روش های تشخیصی بنا بر صالحديد پزشك نسبت به 

درمان اقدام كنند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مطرح کرد

سونامی سرطان در ایران اشتباه است

مجوز بکارگیری ۵ هزار 
سرباز معلم قطعی شد

سازمان هواشناســی پیش بینی کرد: امروز 
دمای هوا بیــن ۴ تا 7 درجه ســانتی گراد در 
استان های اردبیل، گیالن، مازندران، گلستان و 

خراسان شمالی کاهش می یابد.
بر اساس نقشــه های هواشناسی در سه روز آينده 
سامانه بارشی در اغلب نقاط كشور فعال است و سبب 

رگبار،  رعد و برق و وزش باد شديد موقت می شود.
شدت بارش ها در اســتان های آذربايجان شرقی، 
آذربايجان غربی، اردبیل، شرق گیالن، غرب مازندران، 
كردستان، زنجان، شمال قزوين، ارتفاعات البرز مركزی، 
شــرق تهران، غرب سمنان، خراسان شمالی،  اصفهان، 
يزد، شمال كرمان، فارس، غرب لرستان، ايالم ، جنوب 

كرمانشاه و استان مركزی است.
روز يكشنبه شدت بارش ها در شرق تهران، شمال 
ســمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی،  آذربايجان 
غربــی، آذربايجان شــرقی، اردبیل، زنجــان، قزوين، 

كردستان، كرمانشاه، همدان و استان مركزی است.
اين ســازمان همچنین امروز و فردا در نوار جنوبی 
كشــور وزش باد شــديد گاهی همراه با گرد و خاک 
پیش بینی و اعالم كرد: كاهش نســبی دما بین 4 تا 7 
درجه در استان های اردبیل، گیالن، مازندران، گلستان 

و خراسان شمالی رخ خواهد داد.
آســمان تهران امروز ابری در برخی ساعات رگبار 
و باران گاهی رعد وبرق و وزش باد شــديد است و فردا 
نیمه ابری با وزش باد خواهد بود. بیشینه و كمینه دما 

در تهران 23 و 14 درجه سانتی گراد است. 
همچنین اهواز با بیشــینه دمای 37 درجه باالی 
صفر گرم ترين مركز استان و شهركرد با كمینه دمای 
4 درجه باالی صفر خنك ترين مركز استان خواهد بود.
میانگین بارندگی كل كشور از ابتدای سال زراعی تا 
14 ارديبهشت سال جاری 132/6 میلی متر ثبت شد، 
میزان بارش در سال گذشته در اين بازه زمانی 193/9 
میلی متر بود، بنا بر اين تا اين تاريخ بارش سال جاری 
31/6 درصد كمتر از سال گذشته است. بیشترين میزان 
بارش در هفته سی و دوم سال زراعی متعلق به منطقه 

كوهدشت استان لرستان به میزان 60 میلی متر بود.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه دولت 
سهم 87 درصدی خود را در بخش اتوبوس رانی 
پرداخت نکرده است، گفت: امروز در تهران به ۹ 
هزار دستگاه اتوبوس نیازمندیم اما ۶۵۰۰ دستگاه 

وجود دارد که نیمی از آن نیز فرسوده است. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم ازشــیراز، محسن 
هاشــمی روز پنجشــنبه در گردهمايــی اعضــای 
هیئت رئیســه شــورای كالنشــهرهای ايران اظهار 
داشــت: حمل ونقل عمومی و آلودگی هــوا يكی از 

مشكالت مشترک میان كالنشهرها است. 
وی با تاكیــد بر لزوم تمركز برای ايجاد و تقويت 
سیســتم حمل ونقل ريل پايه در كالنشــهرها گفت: 
اين امر سبب رفع مشكل ترافیك و كاهش آالينده ها 

می شــود و مقرر شــد حمل ونقل ريل پايه با مكمل 
اتوبوس در دستور كار كالنشهرها قرار گیرد. 

هاشمی افزود: شهرهای كوچك بايد به دنبال شبكه 
حمل ونقل ريلی باشند تا دچار گرفتاری های كالنشهری 
مانند تهران نشوند، در شهر تهران 90 تا 100 كیلومتر 
از مترو آماده شده اما تجهیز نشده كه با اين كار توان 

ريل پايه در اين شهر افزايش می يابد. 
هاشمی به مشكل پسماند و زباله ها در كالنشهرها 
هم اشــاره و عنوان كرد: اين مشكل در تمام شهرها و 
كالنشهرها وجود دارد و علت اصلی آن باال بودن قیمت 
زباله سوز است به طور مثال در تهران تنها سه درصد 
مگاوات انجام شده كه به دلیل مقرون به صرفه نبودن، 

ادامه نیافته است. 

محسن هاشمی:

دولت سهم ۸۷ درصدی خود را 
در بخش اتوبوسر انی پرداخت نکرده است

پیش بینی هواشناسی
کاهش دما تا ۷ درجه
 در نوار شمالی کشور

ناشی  مرگبار  تشدید ســیالب های  با 
از انباشــت زباله های پالستیکی در شهر 
از محله های  برزیل، مردم یکی  »رسیفی« 
این شهر در اقدامی با پاکسازی رودخانه ها 

از این آلودگی ها امرار معاش می کنند.

به گزارش ايسنا، يكی از زنان ساكن اين محله با ديدن جسد يكی 
از همسايگانش كه به دلیل سیل های تشديد شده بر اثر آلودگی های 
پالستیكی جان خود را از دست داده بود، به فكر طرح جمع آوری اين 
زباله ها و تحويل آنها به مراكز بازيافت افتاد. او اين كار را صرفا به خاطر 
پول انجام نمی دهد، بلكه قصد دارد محل زندگی خود را از انباشت اين 

آلودگی ها و خطرات متعاقب آن پاكسازی كند.
در اين طرح پیشنهادی كه از محله ای فقیرنشین در شهر رسیفی 
در برزيل آغاز شــده و به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش 
اســت، ســاكنان محلی با جمع آوری زباله های پالستیكی از محیط 
زيست عالوه بر كمك به پاكسازی طبیعت، كسب درآمد نیز می كنند.
در حال حاضر در سراسر جهان حدود 2 میلیارد نفر در جوامعی 
بدون سیســتم های جمع آوری زباله زندگــی می كنند. در حالی كه 
توجه جهانی به تازگی به بحران تجمع زباله های پالستیكی در آب ها 
متمركز شــده است، انباشت زباله های پالستیكی در فقیرترين نقاط 
جهان تاثیرات ويران كننده ای از جمله بروز سیل، بیماری و صدها هزار 
مورد مرگ زودهنگام ناشی از گازهای سمی حاصل از زباله سوزی به 

همراه دارند.
در شهر رسیفی مردم محلی از انتظار برای انجام اقداماتی توسط 
دولت خســته شده اند و جوامع محلی با اعتراضات خیابانی، جلسات 
عمومی و كمپین های اطالع رســانی و ايجاد شبكه ای كارآفرينی به 
منظور جمع آوری زباله ها و تبديل آنها به محصوالت قابل فروش برای 

حل اين معضل تالش می كنند.
به گزارش گاردين، كمپین شهر رسیفی توسط سازمان غیردولتی 
بین المللی TearFund حمايت می شود كه برای افزايش بودجه جهانی 
پروژه های پســماند از 0/3 درصد به 3 درصد تالش می كند و باعث 
توجه بیشتر به معضل زباله های پالستیكی در سطح جهانی، كاهش 
اين زباله ها در آب های سراسر جهان، بهبود شرايط زيست محیطی و 

زندگی در فقیرترين و آسیب پذيرترين نقاط جهان می شود.

برخورد دو دستگاه اتوبوس در یکی از 
ایستگاه های ناحیه شهری »بوکیت باتوک« 
ســنگاپور بیش از 3۰ زخمی و مصدوم بر 

جای گذاشت.
به گزارش ايسنا، اين حادثه حدود ساعت 9 

صبح ديروز به وقت محلی به مقامات شهری گزارش شد.
تمام 33 زخمی و مصدوم حادثه به بیمارســتان منتقل شدند و 

حال عمومی آنها خوب است.  
جزئیات بیشتر تصادف در حال بررسی است.

بیش از ۴۰ نفر در اثر شکســتگی یک 
سد در کنیا و بروز ســیل جان خود را از 

دست داده اند.
به گزارش بی بی ســی، سد »پاتل« كه برای 
آبیاری زمین های كشاورزی ساخته شده بود، به 

علت بارندگی شديِد دچار آسیب ديدگی شد.
اين سد در نزديكی شهر سواليی در 190 كیلومتری شمال غربی 
نايروبی، پايتخت كنیا قرار دارد.شدت سیل به حدی زياد بود كه تعداد 

زيادی از خانه ها و خطوط انتقال برق را با خود برده است.
به گفته مقام های محلی، بیش از 2000 نفر از روستايیان منطقه 

به دلیل بروز سیل خانه های خود را از دست داده اند.
يكی از مقام های صلیب سرخ كنیا هم گفته است، بیشتر قربانیان 
اين حادثه زنان و كودكانی بودند كه در گل والی ناشی از سیل گرفتار 
شدند. اين نگرانی وجود دارد كه با ادامه عملیات جست وجو و نجات، 
تعداد قربانیان افزايش يابد.سد پاتل يك سد مخزنی برای جمع آوری 
آب بــرای آبیاری زمین های يك مالك عمده اســت. گفته شــده او 
 دو ســد ديگر هم در همین منطقه ســاخته و مخزن آنها نیز كامال

 پر شده است.

در یک حادثه مرگبــار تیراندازی در 
ایالت استرالیای غربی هفت تن از جمله 

چهار کودک کشته شدند.
اين حادثه بامداد جمعه نزديكی شهر كوچك 
»مارگارت ريور« حدود 270 كیلومتری جنوب 

»پرت« در استرالیای غربی رخ داد.
به گزارش شینهوا، بازپرسان ايالتی معتقدند اين حادثه دلخراش 
احتمــاال »قتل و خودكشــی« بوده و يكــی از مرگبارترين حوادث 

تیراندازی در تاريخ استرالیاست.

سخنگوی جمعیت هالل احمر استان خراسان 
رضوی گفت: زلزله ۵ ریشتری سرخس هیچگونه 
این  بحران  نداشت و ســتاد مدیریت  تلفاتی 

شهرستان در آماده  باش کامل هستند. 
مجتبی محمودی در گفت وگو با ايسنا، با  اشاره به 
اينكه اين زمین لرزه در عمق هفت كیلومتری زمین 
و در ســاعت 20و6 دقیقه و42 ثانیه پنجشنبه شب 
رخ داده اســت، اظهار كرد: كانــون اصلی زمین لرزه 
نزديك روستای آبمال و چاله زرد از توابع شهرستان 

سرخس بوده است.
وی با بیان اين كــه بالفاصله پس از وقوع حادثه 
ســه گروه ارزياب اولیه شامل 14 امدادگر از جمعیت 
هالل احمر سرخس به مناطق روستايی و كانون اصلی 
زمین لرزه اعزام شدند، افزود: طبق گزارشات رسیده 
از روســتاها تاكنون صرفا آســیب زمین لرزه در حد 
ترک خوردگی و شكســتگی شیشه تعدادی از منازل 
در روستاهای چاله زرد و نوبنیاد اين شهرستان گزارش 

شده است.
ســخنگوی جمعیت هالل احمر استان خراسان 

رضوی با اعالم اينكه خوشــبختانه تاكنون هیچ گونه 
حادثه ديگری و تلفات و خسارت های جدی ديگری 
گزارش نشده است، اظهار كرد: تاكنون فقط يك پس 
لرزه با قدرت 1/2 ريشتر در عمق 10 كیلومتری زمین 

رخ داده است.
محمــودی گفت: بــا اين وجود بازهــم از مردم 
درخواست داريم شب را با هوشیاری در منازل سپری 
كنند و ضمن رعايت نكات ايمنی و پرهیز از خوابیدن 
در كنــار پنجره ها، لوازم ضــروری به خصوص لباس 
مناسب، جعبه كمك های اولیه، چراغ قوه و راديو و... 

را آماده داشته باشند.
وی همچنیــن از اعــزام گروه هــای ارزيــاب به 
روستاهای ديگری همچون گنبد لی، شورلق و چكودر 
خبر داد و گفت: خوشــبختانه در اين روســتاها نیز 

هیچ گونه تخريبی نداشته ايم.
ســخنگوی جمعیت هالل احمر استان خراسان 
رضوی در ادامه از تشكیل جلسه ستاد مديريت بحران 
در محل دفتر فرمانداری سرخس به رياست فرماندار 
اين شهرستان تنها ساعات اندكی پس از زلزله خبر داد.

سرخس لرزید

شهركرد – خبرنگار كیهان : 
فرماندار کوهرنگ از مــرگ دو نفر در پی 
بارش های سیل آسا در روستای گل شه در بخش 

بازفت از توابع این شهرستان خبر داد. 
مرتضی زمانپور با بیان اينكه در اين حادثه سه تن 
از افراد اين روســتا مصدوم شدند افزود: بارندگی  در 
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه باعث خسارات فراوانی 

در شهرستان كوهرنگ شده است. 
وی اظهار كرد: متأســفانه به علت كوچ زودهنگام 
عشاير به 370 سكونتگاه عشايری، به چادرها و احشام 
خسارات فراوانی وارد شده است.وی افزود: اين افراد در 
منطقه صعب العبور زردكوه بختیاری حضور داشتند 
كه اجساد با كمك جمعیت هالل احمر منتقل شدند 
و همچنین ســه نفــر نیز مصدوم و به بیمارســتان 
انتقال يافتند.فرماندار كوهرنگ با  اشــاره به اينكه به 
430 خانوار عشــايری و روستايی در اين شهرستان 
امدادرســانی شده است، خاطرنشان كرد: بسیاری از 
خانواده ها با مشــكالت بسیاری روبرو هستند و سیل 
به جاده های روستايی و عشايری و منابع آبی خسارت 
فراوان وارد كرده اســت و هم اكنون در حال بررسی 

میزان خسارات وارده هستیم.

سرويس شهرستانها: 
فرمانده انتظامی بیجار گفت: سروان مسعود 
تقی لــو رئیس پایگاه جعفرآبــاد از توابع این 
شهرستان شامگاه پنجشــنبه در درگیری با 

قاچاقچیان به مقام رفیع شهادت نایل آمد. 
به گزارش پايگاه خبری نیروی انتظامی سرهنگ 
موســی بهاری اظهار كرد: ماموران انتظامی پاسگاه 
جعفرآباد پس از شناســايی يك محموله مشروبات 

الكلی اقدام به تعقیب قاچاقچیان كردند.
وی افزود: در اين عملیات كه به درگیری مستقیم 
ماموران انتظامی و قاچاقچیان منجر شد رئیس پاسگاه 
جعفرآباد ســروان مســعود تقی لو با شلیك گلوله 

قاچاقچیان به شهادت رسید.
وی از دســتگیری عامل شــهادت ايــن مامور 
وظیفه شــناس انتظامی خبر داد و گفت: پیكر مطهر 
شهید مسعود تقی لو پس از تشییع در بیجار روز جمعه 

به زادگاهش شهر زنجان منتقل شد.

سرويس شهرستانها : 
فرمانده انتظامی اســتان خراسان رضوی از 
هالکت یک سوداگر مرگ و کشف یک تن و 1۴۶ 

کیلو گرم مواد افیونی خبر داد.
سرتیپ قادر كريمی در گفت وگو با خبرنگار پايگاه 
خبری پلیس اظهار داشت:  جان بركفان مركز عملیات 
ويژه پلیس مبارزه با مواد مخدر خراســان رضوي در 
اقدامي اطالعاتي به سرنخ هايي از حمل محموله سنگین 
مواد افیوني از اســتان هاي جنوبي كشور به خراسان 

رضوي و مشهد دست يافتند.
وی تصريــح كرد: تیم هــاي عملیات ويژه پلیس 
مبارزه با مواد مخدر پس از رد زني هاي گســترده به 
مبداء ورودي اســتان در  شهرستان »مه والت« اعزام 
و بامدادديروز خودروي پژو 405 حامل مواد افیوني را 
در نقطه كمین به دام انداختند. سرتیپ كريمي با بیان 
اينكه ماموران انتظامي به دو سرنشین خودرو دستور 
ايست دادند اما آنها با سرعت زياد از صحنه گريخته و 
اقدام به تیراندازي به سمت پلیس كردند، گفت: با شروع 
درگیري مسلحانه و پس از دقايقي يكي از سوداگران 
مرگ به ضرب گلوله پلیس به هالكت رسید و خودرو 
متوقف شد.وي اظهار داشت: پلیس در بازرسي از اين 
خــودرو يك تن و يك كیلوگرم ترياک به همراه 145 
كیلوگرم حشیش، يك قبضه سالح جنگي كالش، چهار 

تیغه خشاب و 109 تیر جنگي كشف كرد.
وی خاطر نشان كرد: جست وجوهاي پلیس براي 
دستگیري راننده فراري پژو 405 كه با توجه به تاريكي 

هوا از محل متواري شده، ادامه دارد.

رئیس  سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه 
برای حدود۴۰ میلیون نفر کارت ملی هوشمند 
صادر کرده ایم، گفت: برای سال ۹7 نیز این امکان 
فراهم شده است که مردم تا پایان سال بتوانند 

برای ثبت نام کارت ملی هوشمند اقدام کنند.
حمید درخشــان نیا در گفت وگو با ايسنا، با بیان 
اينكه جمعیت باالی 15 ســال واجد شرايط دريافت 
كارت ملی هوشــمند حدود 60 میلیون نفر هستند، 
افزود: تا كنــون حدود 43 میلیون نفر پیش ثبت نام 
كارت ملی هوشــمند را انجــام داده اند و حدود 40 
میلیون قطعه كارت صادر و در اختیار مردم قرار گرفته 
است.وی ادامه داد: برای سال 97 نیز اين امكان فراهم 
شده است كه مردم تا پايان سال بتوانند برای ثبت نام 
كارت ملی هوشمند مراجعه كنند، اما به دلیل اينكه 
در حال بهره برداری از كارت ملی هوشمند هستیم و 
اكثر مردم هم اين كارت را دريافت كرده اند. بنابراين 
بايستی كسانی كه هنوز برای ثبت نام مراجعه نكردند 
ســريعا اقدام كنند. زيرا خدمات الكترونیكی كه در 

حاضر ارائه می شود و خدماتی كه قرار است در آينده 
ارائه شود، نیازمند كارت ملی هوشمند است.

رئیس  ســازمان ثبت احوال كشــور اضافه كرد: 
از مــردم دعوت می كنیم برای ثبت نــام كارت ملی 
هوشــمند خود هر چه سريعتر مراجعه كنند تا دچار 
مشكل نشوند.وی در پايان به استقرار ايستگاه های سیار 
در نمايشــگاه كتاب  اشاره كرد و گفت: برای استقرار 
ايستگاه  سیار آمادگی خود را اعالم كرديم و جايگاه آن 
نیز مشخص شده است. همچنین به تعدادی كه نیاز 
باشد در نمايشگاه كتاب ايستگاه مستقر خواهیم كرد.

بنا به اين گزارش، پیش از اين ابوترابی سخنگوی 
سازمان ثبت  احوال از افزايش مهلت ثبت نام كارت ملی 
هوشمند تا خرداد 97 خبر داده و گفته بود: به دلیل 
حجم باالی مراجعات مردم برای ثبت نام كارت ملی 
هوشمند و دغدغه پايان سال آنان، اين امكان فراهم 
شده است تا كسانی كه هنوز موفق به ثبت نام كارت 
ملی هوشمند نشده اند، در سه ماه  فروردين، ارديبهشت 

و خرداد سال آينده برای ثبت نام مراجعه كنند.

رئیس بیمارستان پیامبر اعظم  )ص( کرمان از 
شهادت سرباز کرمانی توسط سارقان خبر داد. 

فرهاد  اشافی در گفت  و گو با تسنیم اظهار  داشت: 
محمدسعید دهقان اناری سرباز وظیفه شناس كرمانی 
در حمله ناجوانمردانه سارقان با چاقو از ناحیه گردن 
مجروح و در بخش مراقبت های ويژه بیمارستان پیامبر 

اعظم )ع( بستری شد.
وی با  اشاره به اينكه وی شامگاه پنجشنبه ساعت 
20 و45 دقیقه دچار ايست قلبی شد گفت: بالفاصله 
عملیات احیا در بخش مراقبت های ويژه بیمارستان بر 
روی وی انجام و 9 مرتبه عملیات شــوک برروی وی 

صورت گرفت.
وی افزود: حدود 15 مرتبه نیز داروی تحريك كننده 
قلب به وی تزريق شــد اما متاسفانه جواب نداد و اين 
سرباز در ســاعت 21و30 دقیقه شامگاه پنجشنبه به 
شــهادت رسید.رئیس  بیمارستان پیامبر اعظم )ص( با 
 اشاره به اينكه سرباز محمدسعید دهقان اناری در روز 
19 فروردين در حالی به بیمارســتان انتقال داده شد 
كه متاسفانه شريان بزرگ بدن وی چاقو خورده و خون 
زيادی از او رفته بود تصريح كرد: پنجشــنبه شب بعد 
از گذشــته حدود 32 روز از وقوع حادثه وی در تاريخ 

20 ارديبهشت  ماه جاری دعوت حق را لبیك گفت.
بنابر اين گزارش دو سارق هنگام انتقال به قصد  فرار 
با سالح سرد به محمد سعید دهقان اناری سرباز پلیس 
كرمان حمله كردند كه اين ســرباز از ناحیه گردن به 
شدت مجروح شده و در بیمارستان به شهادت رسید.

پرواز شماره ۴۰۵۰ شرکت هواپیمایی زاگرس 
که ظهر دیروز کیش را به مقصد تهران ترک کرده 
بود، دقایقی پس از اوج گیری در آسمان مجبور 

به بازگشت به فرودگاه مبدا شد.
به گزارش ايسنا، اين پرواز كه ساعت 13:30 ظهر 
جمعه آغاز شده بود، پس از حدود نیم ساعت پرواز با 
اعالم مسئوالن هواپیما به مسافران به دلیل يك نقص 

فنی به فرودگاه كیش بازگشت.
گفت وگو ی ايســنا با يكی از مسافران پرواز نشان 
داد كه دقايقی پس از ورود مجدد در كیش، شركت 
هواپیمايــی زاگرس اعالم كرد كه نقص فنی برطرف 
شده است، اما مسافران حاضر به سوار شدن دوباره به 

اين هواپیما نشدند.
طبق اعالم اين مسافر سرانجام با بیش از دو ساعت 
تأخیر يك هواپیمای جايگزين برای انتقال مسافران از 

كیش به تهران به اين جزيره اعزام شد.
گفتنی است، شركت هواپیمايی زاگرس تاكنون 
توضیــح دقیقی درباره علت و جزئیات اين نقص فنی 

ارائه نكرده است.

بارش های سیل آسای 
کوهرنگ 2 کشته گرفت

شهادت افسر پلیس در 
درگیری با قاچاقچیان در بیجار

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی 
خبر داد 

کشف بیش از یک تن 
مواد مخدر در مشهد

ثبت نام کارت ملی هوشمند تا پایان سال ۹۷ تمدید شد

شهادت سرباز کرمانی 
به دست سارقان 

با وجود رفع نقص در هواپیمای شرکت زاگرس
مسافران حاضر به سوار شدن 

هواپیمای تعمیری نشدند!
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به اینکه در هر ساعت 
۵۰ نفر وارد زندان ها می شــوند بر استفاده از مجازات های جایگزین 
برای کاهش پیامدهای افزایش حضور مجرمان در زندان تاکید کرد.

سیدحسن موســوی چلك در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ورود ساالنه 
420 تــا 430 هزار مجرم به زندان ها، افزود: بر اســاس بازنگری هايی كه در 
قانون مجازات اسالمی انجام شده، ظرفیت هايی برای استفاده از مجازات های 
جايگزين در قانون تعبیه شده و در بندهای متعددی در استفاده از مددكاری 

اجتماعی تاكید شده است.
وی با اشــاره به اينكه در ماده 64 قانون مجازات اســالمی بر اســاس 
مجازات های جايگزين حبس، استفاده از ظرفیت ارائه خدمات عمومی رايگان 
بــه مردم، جزای نقدی، غیرنقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی 
شده است، افزود: اين موارد در صورت گذشت فرد شاكی و برقرار بودن شرايط 

تخفیف بر اساس نوع جرم می تواند اجرا شود.
به گفته رئیس انجمن مددكاری اجتماعی يكی از تغییرات جديد و مثبت 
نظام قضايی در دنیا اين است كه مردم برای هر موضوعی به زندان نروند. به 
نظر می رسد اين رويكرد همچنان در كشور ما فراگیر نشده است و تنها بعضی 

از قضات از اين ظرفیت استفاده می كنند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی عنوان کرد

ورود ۵۰ مجرم در هر ساعت
 به زندان ها

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری تهران از تالش شهرداری برای احیای 
هفت رود دره در تهران خبر داد و گفت: تغییر 
گونه های گیاهی تهران در دستور کار شهرداری 

است.
به گزارش ايسنا، علی محمد مختاری صبح ديروز 
با حضور در تهران گردی مسجدجامعی عضو شورای 
شــهر تهران با بیان اينكه احیای روددره ها در زمان 
كرباســچی در دستور كار قرار گرفت، گفت: در حال 
حاضر تهران هفت روددره دارد كه ســعی در احیا و 
اســتفاده بهینه از آنها داريم.وی با بیان اينكه تغییر 
گونه های گیاهی تهران در دستور كار قرار دارد، گفت: 
بايد به ســمت كاشت گونه های كم مصرف، مقاوم به 

كم آبی در تهران برويم.

مختــاری با بیان اينكه كاشــت چمن در تهران 
ممنوع شــده اســت، افزود: به مناطق ابالغ كرده ايم 
كه ســطح فضای ســبز را با درخت و درختچه های 
پوششــی بپوشانند نه اينكه از چمنی كه هر روز بايد 
به آن آب داد استفاده كنند.وی با بیان اينكه گیاهان 
بومی تهران به چرخه كاشــت بــاز می گردند، گفت: 
 هويت طبیعی تهــران و تنوع بومی گیاهی به تهران 

بر می گردد.
مختاری با بیان اينكه عنوان كرديم كه از اين پس 
نبايد سطح پیاده روها با بتن فرش شود، ادامه داد: از 
سنگ فرش و آجر كه رطوبت را به زمین منتقل می كند 
استفاده خواهد شد. همچنین مردم انتقاداتی نیز در 
مورد نحوه آبیاری داشــتند امــا بايد بگويم كه زمان 

آبیاری گیاهان از 6 عصر تا 6 صبح است.

کاشت چمن در تهران ممنوع شد


