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فارس

اعدام جوان شیطان صفت مرودشتی در مألعام

قاتل شیطان صفتی که چندی پیش به یک نوجوان
 13ســاله تجاوز کــرد .و وی را به طرز دلخراشــی به
قتل رســانده بود ،روز پنجشنبه در مألعام در شهرستان
مرودشــت از توابــع اســتان فــارس بــه دار مجازات

آویخته شد.
به گزارش رکنا ،حکم قصاص این قاتل که در پرونده
خود آدم ربایی و ایراد ضــرب وجرح با چاقو را نیز دارد
در شــعبه سوم دادگاه کیفری یک استان فارس صادر و

طی یک عملیات مشترک پلیسی صورت گرفت

پس از تأیید در شــعبه هفتم دیوان عالی کشور و صدور
مجوز معاون اول قوه قضائیه در مأل عام در شهرســتان
مرودشت به اجرا درآمد.
این قاتل در عمل مجرمانه خود پس از ربودن نوجوان
 ۱۳ساله و انتقال وی به کوههای اطراف مرودشت طی
 ۱۵روز اقدام به آزار و اذیت روحی و جسمی   مقتول کرده
و پس از آن به طرز فجیعی با پرتاب نوجوان  ۱۳ساله از
کوه اقدام به قتل وی کرده بود.
رئیس کل دادگســتری استان فارس در هفته گذشته
از برخــورد قاطع و در چارچوب قانون با همه محکومان
امنیتــی خبر داد و گفــت :افرادی که امنیــت مردم را
خدشــه دار نمایند با برخورد قاطعانه دســتگاه قضایی
مواجه خواهند شد.
علی القاصــی تأکید کرد :اجرای ایــن احکام درس
عبرتی برای مخالن نظــم و امنیت عمومی   خواهد بود
و دستگاه قضایی با افرادی که امنیت جامعه را دستمایه
اهداف شــوم خود قرار میدهنــد برخورد قاطع و جدی
خواهد داشــت و امنیت عمومی   مردم خط قرمز دستگاه
قضایی است.

گمشدگان کویر سمنان پیدا شدند
ایرنا :مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری سمنان
گفت :پنج نفر از مســووالن کشــور که دسترسی به آنان از
ظهر پنجشــنبه در کویر جنوب ســمنان میسر نبود با اعالم
محل استقرار خود به هالل احمر بامداد جمعه پیدا شدند.
ایرج رئیسیان با اشاره به ســفر زمینی روز گذشته سید
«حسن میر شفیع» معاون وزیر راه و شهرسازی کشور و چهار
کارشناس ارشد وزارت راه و شهرسازی کشور و اصفهان به
استان ســمنان ،افزود :برقراری تماس تلفنی با این افراد از
ظهر پنجشــنبه امکان پذیر نبود تا اینکه ساعت پنج بامداد
جمعه این افراد با تماســی وضعیت خــود را اعالم کردند.
وی بیان کرد :این افــراد از اصفهان عازم جندق بودند و
قرار بود از مســیر جندق به جاده نیمه تمام در جنوب استان
سمنان که به گرمسار منتهی می   شود بازدید کنند.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری سمنان افزود:
میرشفیع طی تماسی که ســاعت پنج بامداد جمعه با مرکز
هالل احمر اســتان ســمنان داشت محل اســتقرار خود و
همراهان را از طریق جی پی اس به این مرکز اعالم کرد.
وی بیــان کرد :همه افراد ســالم هســتند و پایین تر از
روستای علی آباد گرمسار در جنوب استان سمنان هستند.

رئیســیان گفــت :ســاعت  17و  30دقیقه پنجشــنبه
بی اطالعی از این مسووالن از طریق مدیرکل راه و ترابری
استان به مدیریت بحران استانداری اطالع داده و به سرعت
شرایط مکانی و زمانی بررسی و سه تیم امداد نجات زمینی

توسط جمعیت هالل احمر سمنان از سمت جندق ،گرمسار
و سمنان به سمت مسیر حرکت آنان اعزام شد.
وی تصریــح کرد :تیم هــای اعزامی   به ویژه از اســتان
ســمنان از زبده ترین نیروها و آشنا به عملیات جست وجو
بودند و به منطقه نیز آشنایی کامل داشتند.
رئیســیان خاطرنشــان کرد :شــرایط منطقــه به علت
حرکت شــن های روان ،باد شدید و نبود دید کافی عملیات
امداد رســانی را مختل کرده بود اما طبق بررسی ها ،آذوقه
کافی در اختیار این افراد بود.
وی با بیان اینکه تالش عوامل نیروی انتظامی   و ارتباطات
و زیر ســاخت برای پیدا کردن مکان این افراد نتیجه ای در
بر نداشت ،خاطرنشــان کرد :مسووالن با همکاری شرکت
پخش فرآورده های نفتی استان،ســوخت مــورد نیاز بالگرد
پایگاه هالل احمر در روســتای معلمان را تامین کرده بودند
که با روشن شدن هوا برای جست و جو اقدام شود.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری سمنان تاکید
کــرد :تمام نیروهای اســتان به خوبی بــرای این عملیات
هماهنگ شده بودند که این افراد طی تماسی ،وضعیت خود
را اطالع دادند.

الزام استفاده از صندلی کودک در خودروهای حامل کودکان

کودکان ،هفت درصد جانباختگان حوادث رانندگی
در کشور
رییس پلیــس راهنمایی و رانندگی نیــروی انتظامی   هفت
درصــد از کل جانباختگان حوادث ترافیکی در طول ســال را
کودکان اعالم کرد و گفت :همین آمار به خوبی نشان می   دهد
که اســتفاده از این صندلی ها چقــدر در کاهش این آمار موثر
است و به عبارتی این قانون در راستای حق و حقوق کودکان و
حقوق شهروندی آنان است.
مهری در     باره شرط سنی استفاده از این صندلی ها نیز گفت:
کودکان کمتر از  ۱۰ســال باید از این صندلی اســتفاده کنند و

سن دقیق آن نیز اعالم خواهد شد ،البته قطعا با توجه به سن و
سال کودک شکل و نحوه استفاده از این صندلی نیز مهم است.
وی در     باره زمان اجرایی شدن این قانون نیز به ایسنا گفت:
این قانون هنوز به ما ابالغ نشــده و هر موقع که برای اجرا به
پلیس ابالغ کننــد جنبه اجباری پیدا خواهد کرد ،درحال حاضر
این قانون جنبه توصیهای دارد.
رییس پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه استفاده از صندلی
کودک باید فراگیر شود ،اظهارکرد :این مساله هنوز فراگیر نشده
و باید فراگیر شــود ،چرا که این امر در حفظ حقوق کودکان در
سطح جامعه بسیار مهم است.
مهری با بیــان اینکه پلیس با این قانون موافق بوده و ایده
اولیه آن نیز پیشنهاد خود پلیس بوده است ،در     باره مبلغ جریمه
عدم استفاده از صندلی کودک نیز خاطزنشان کرد :مبلغ جریمه
در این خصوص هنوز مشــخص نشده اســت و هر میزانی که
قانونگذار تصویب کند به عنوان رقم آن تشــخیص داده خواهد
شد و مبلغ به خزانه دولت واریز می   شود.
وی در     باره شــرایط نصب این صندلی هــا روی خودروها
نیــز گفت :مــا حتی با خودروســازان نیز مکاتبــه کردیم و از
آنان خواســتم تا پیش بینی محلی برای نصب و اســتقرار این
صندلی ها را داشته باشند.
الزام به استفاده از صندلی کودک در الیحه اصالح ماده ۱۹
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آورده شده است.

زمین لرزه هجدک کرمان خسارتی نداشت

ایرنا :مدیرکل ســتاد بحــران اســتانداری کرمان گفت:
زمین لرزه 4.6ریشــتری بامداد دیروز در هجدک این استان
هیچگونه خسارتی نداشت.
مجید سعیدی افزود :به محض وقوع زمین لرزه نیروهای
امــدادی به منطقه محل زلزله اعزام و ســتاد بحران در این
منطقه و مرکز استان تشکیل شد.
زمین لرزه ای به بزرگی  4.6ریشتر ساعت  04و  19دقیقه

بامداد جمعه حوالی شهر هجدک واقع در شهرستان راور استان
کرمان را لرزاند .به گزارش ایرنا ،مرکز لرزه نگاری کشــوری
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعالم کرد :این زمین لرزه که
در عمق  10کیلومتری از سطح زمین به ثبت رسیده ،در طول
جغرافیایی  57.31و عرض جغرافیایی  30.85رخ داده اســت.
سه دقیقه بامداد امروز جمعه نیز زمینلرزهای به بزرگی 3.1
ریشتر این منطقه از کرمان را لرزانده بود.

این زمینلرزه در عمــق  8کیلومتری زمین و در موقعیت
 30.76شــمالی و  57.39شــرقی و در فاصله  38کیلومتری
هجدک و  49کیلومتری شهداد کرمان به ثبت رسیده است.
همچنین زمین لــرزه دیگری نیز به بزرگی  3.9ریشــتر
ســاعت  04و  39دقیقــه و  50ثانیــه ،در حوالی هجدک به
ثبت رســیده اســت که در طول جغرافیایی  57.33و عرض
جغرافیایی  30.83رخ داد.

آگهی مناقصه دو مرحلهای شماره 97-70

 - 1نام مناقصهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه شهری و روستایی ،خط گرم ،مخاطرهآمیز ،رفع افت ولتاژ ،افزایش قدرت ،در
بخشهای مرکزی و باالده در شهرستان کازرون به صورت ادغامی
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  97/6/22لغایت  97/6/27به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد :فیش واریزی به مبلغ  200000ریال واریز به حساب جاری شماره  07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
 - 5آدرس محل دریافت اسناد :شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -امور تدارکات تلفن 32317869
 - 6آدرس محل تحویل اســناد :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رســانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت توزیع
نیروی برق استان فارس به آدرس  www.farsedc.irامکانپذیر میباشد.
 - 7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ 97/7/9
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -طبقه اول -دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشــنهادهای واصله در ساعت  10روز دوشــنبه مورخ  97/7/9با حضور اعضاء کمیســیون مناقصه باز و قرائت میگردد ،به
پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی   بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 11تضمین شــرکت در مناقصه :مبلغ  500000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شــده در وجه مناقصهگزار یا مطالبات
بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت میباشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصهگزار گردد ضمن ًا تضمین کمتر
از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و )...قابل قبول نمیباشد.
 - 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 - 13مناقصه به صورت عمومی   و در دو مرحله برگزار میگردد.
- 14پرداخت کلیه هزینههای کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 - 15سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
شناسه آگهی247948 :
/13588م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

کشف یک تن و  200کیلو تریاک درخرم بید

پيشــنهاد داد كه مأمــوران صحيح العمل ضمــن رد آن ،مراتب را
صورتجلسه كردند.
وي ضمــن تقدير و تشــكر از اين اقدام خداپســندانه مأموران
انتظامي ،گفت :متهم به همراه تشــكيل پرونده ،جهت سير مراحل
قانوني به مرجع قضائي تحويل داده شد.

با همکاری مأموران انتظامی   استان فارس و یزد ،یک تن و 200
کیلو تریاک طی یک عملیات تعقیب و گریز پلیســی در شهرستان
خرم بید کشف شد.
فرمانده انتظامی   اســتان فارس در گفت و گو با خبرنگار پایگاه
خبری پلیس ،اظهار کــرد :در پی اعالم مأموران انتظامی   اســتان
یزد مبنی بر تحت تعقیب بودن یک دســتگاه خــودرو وانت تویوتا
حامل مواد مخدر و ورود این خودرو به حوزه استحفاظی شهرستان
خرم بید استان فارس ،موضوع شناسایی و توقیف این خودرو به صورت
ویژه در دستور کار مأموران انتظامی   شهرستان خرم بید قرار گرفت.
سردار "احمد علی گودرزی" ادامه داد :با انجام کارهای اطالعاتی،
پلیســی و همچنین اجرای طرح مهار توســط سه اکیپ از مأموران
انتظامی   شهرستان خرم بید ،در نهایت خودرو مورد نظر در نزدیکی
بخش "قادرآباد" این شهرستان مورد شناسایی قرار گرفت.
وی افزود :راننده خودرو مورد نظر بدون توجه به دســتور ایست
مأموران اقدام به فرار کرد که پس از طی مسافتی تعقیب و گریز ،در
نهایت خودرو وانت تویوتا توسط مأموران متوقف شد.
فرمانده انتظامی   استان فارس گفت :در بازرسی از این خودرو یک
تن و  200کیلوگرم تریاک کشــف و در این خصوص  2قاچاقچی
مواد مخدر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.
ســردار گودرزی تصریح کرد :مبارزه بی امان با قاچاقچیان مواد
مخدر و ســوداگران مرگ همواره یکــی از اولویت های اصلی این
فرماندهی محســوب شــده و مأموران جان بر کف انتظامی   استان
ضمن به کارگیری همه توان خود با اینگونه موارد برخورد می   کنند.

رئيس پليس آگاهي استان از كشف  41هزار و 928عدد پوشاك
و  24دســتگاه يخچال احتكار شــده به ارزش يك ميليارد و 500
ميليون ريال در شيراز خبر داد.
سرهنگ "فرج شجاعي" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،گفت :در راستاي مبارزه با احتكار و با هماهنگي مقام قضائي
يك باب انبار نگهداري پوشاك و لوازم خانگي خارجي در شهرستان
شيراز توسط پليس آگاهي شناسايي شد.
وي افــزود :با اعــزام ماموران به اين مكان و بازرســي صورت
گرفته از آن انبار 41 ،هزار و 928عدد پوشاك و  24دستگاه يخچال
خارجي احتكار شده بدون مجوز كشف شد.
اين مقام انتظامي با بيان اينكه برابر نظر كارشناسان ارزش ريالي
كاالهاي مكشــوفه يك ميليارد و  500ميليون ريال برآورد شــده
اســت ،تصريح كرد :انبار مورد نظر پلمپ و با تشكيل پرونده براي
سير مراحل قانوني به اداره تعزيرات حكومتي شهرستان ارجاع شد.
سرهنگ شجاعي عنوان داشت :ماموران پليس آگاهي استان در
راســتاي طرح مبارزه با احتكار و كاالي قاچاق تدابير الزم را اتخاذ
و در برابــر قاچاقچيان كاال و مخالن عرصــه اقتصادي با جديت
ايستادگي مي كنند.

رد رشوه مأموران انتظامي شهرستان شيراز

كشف پوشاك قاچاق در الرستان

معاون هماهنگ كننده فرماندهي انتظامي استان گفت :مأموران
انتظامي شهرستان شيراز رشوه  8ميليون و  430هزار ريالي متهم را
رد و مراتب را صورتجلسه كردند.
ســرهنگ " احمد رضا اســتوار" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه
خبــري پليس ،افزود :مأموران كالنتري  31جنت شــيراز از خبري
مبني بر اينكه فردي در امر خريد و فروش مواد مخدر فعاليت دارد،
مطلع شدند.
وي ادامه داد :مأموران ضمــن هماهنگي با مقام قضائي ،محل
فعاليت اين فرد را در يكي از محله هاي شــيراز شناسايي و به محل
مورد نظر اعزام شدند.
معاون هماهنگ كننده فرماندهي انتظامي اســتان فارس گفت:
متهم طي يك عمليات غافلگيرانه توسط مأموران انتظامي دستگير
و در بازرسي از مخفيگاه وي  13گرم ترياك كشف شد.
ســرهنگ استوار افزود :متهم جهت رهايي از چنگال قانون مبلغ
 8ميليون و  430هزار ريال وجه نقد را به عنوان رشــوه به مأموران

كشف كاالي احتكار شده در شيراز

فرمانده انتظامي الرستان از كشف يك هزار و  650ثوپ پوشاك
قاچاق به ارزش  670ميليون ريال در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ "داوود امجدي" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،گفت :ماموران پليس آگاهي شهرســتان الرســتان هنگام
كنترل خودروهاي عبوري در محورهاي مواصالتي به يك دستگاه
اتوبوس مظنون و آن را متوقف كردند.
وي ادامه داد :در بازرسي از اين خودرو ،تعداد  650ثوپ پوشاك
قاچاق و فاقد مدارك قانوني كشف شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان الرستان با بيان اينكه در اين راستا
يك نفر متهم دســتگير و به مرجع قضائي تحويل داده شد ،افزود:
ارزش ريالــي اين محموله قاچاق 670 ،ميليون ريال برآورد شــده
است.
ســرهنگ امجدي بيــان كرد :بــراي مقابله با پديــده قاچاق،
شــهروندان و مســئوالن بايد با تمام وجود در صحنه حاضر شده و
فضاي موجود را براي قاچاقچيان و سودجويان ناامن كنند.

بین الملل

یک رشته انفجار چندین خانه در
ماسوچوست را به آتش کشید

رییس پلیس راهور ناجا خبر داد

ایســنا :رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی   از
اجرایی شــدن قانون الزام بــه اســتفاده از صندلی کودک در
خودروهــا خبــر داد و گفت :این قانون هنوز بــرای اجرا ابالغ
نشده است.
سردار تقی مهری ،در     باره قانون الزام به استفاده از صندلی
کــودک در خودروهــا اظهارکرد :ســازمان جهانی بهداشــت
ســال های  ۲۰۱۰تا  ۲۰۲۰را به عنوان دهه اقدام برای ایمنی
نامگذاری کرده است و در همین راستا نیز توصیه هایی را برای
ارتقاء ایمنی در حوزه های مختلف ارائه کرده اســت که یکی از
این حوزهها نیز حوزه راهنمایی و رانندگی و اقدامات مربوط به
کاهش خسارات و آسیبهای ناشی از آن است.
مهــری ادامــه داد :در همیــن راســتا نیــز یکــی از
توصیه هایــی کــه این ســازمان به کشــورهای مخالف کرد،
اســتفاده از صندلــی کــودک بــرای خودروهایی اســت که
کــودکان در آن حضــور دارنــد که مــا نیز از این پیشــنهاد
استقبال میکنیم.
وی با بیان اینکه در کشور ما استفاده از صندلی کودک کم
کم به صورت یک فرهنگ در می   آید ،گفت :البته الزم اســت
که الزام قانونی نیز برای آن وجود داشته باشند و اتفاقا پیشنهاد
پلیس هم این بود که اگر قانون مربوط به آن در مراجع قانونی
تصویب شود می   تواند در پیشگیری از افزایش تلفات و کاهش
مرگ و میر کودکان در حوادث ترافیکی موثر باشد.
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ایســنا :مقامهای محلی میگویند دســتکم  ۳۹خانه و ساختمان در
ماساچوست آمریکا دچار انفجار و حریق شدهاند.
حومه بوستون در ایالت
ِ
احتمال آن میرود که نشت گاز عامل این انفجارها باشد.
پلیس محلی گفته اســت دهها مورد آتشسوزی و حریق در شهرهای
الرنــس ،اندور و اندور شــمالی روی داده و هشــدار داده که تعداد موارد
رو به افزایش است.
این انفجارها به تخلیه محل توسط ساکنین منجر شده و به دنبال آن
چند مورد سوختگی جدی و جراحات سطحی گزارش شده است .روزنامه
گاردین گزارش کرده که تاکنون یک تن بر اثر این حوادث جان باخته است.
شرکتهای گاز و برق محلی جریان برق و گاز به منطقه را قطع کردهاند.
به گزارش بیبیســی ،مقامهای محلی در مرمیکولی معتقدند ممکن
اســت انفجارها به دلیل مشکل فشار با خطوط گاز کلمبیا روی داده باشد
اما هنوز هیچ دلیلی قطعی نشده است.
پلیس ایالتی گفته است شرکت گاز کلمبیا در حال کاهش فشار گاز در
خط لولههای گازرســانی خود است اما عملی شدن کامل آن زمان خواهد
برد .پلیس از کسانی که مشتری این شرکت گاز هستند خواسته خانههای
خود را به ســرعت ترک کنند .پلیس در مدارس محلی برای کســانی که
خانههایشان را تخلیه کردهاند پناهگاه موقت آماده کرده است.
مقامهای محلــی میگویند در اندور در یک برهه زمانی دســت کم
 ۱۸آتش ســوزی هم زمــان در جریان بوده و آتش نشــانان در مجموع
 ۳۵مورد آتش ســوزی مربوط به انفجار گاز را مهار کردهاند .پلیس ایالتی
نیز در حســاب توییتری خود نوشــته در لورنس و اندور  ۷۰مورد گزارش
آتش سوزی ،انفجار یا استشمام بوی گاز دریافت کرده است.
جوزف ســولومون از مقامهای پلیس در شــهر متون گفته است آنقدر
آتش سوزی زیاد است که آسمان هم دیده نمیشود.

کشف کِ رم زنده  ۱۰سانتیمتری در مغز
جوان چینی

ایسنا :پزشــکان چینی یک کرم  ۱۰سانتیمتری را از مغز یک مرد
جوان بیرون کشیدند.
جراحان چینی از مغز یک جوان  ۲۶ساله کرم زنده  ۱۰سانتیمتری
نانچانگ چین
را خارج کردند" .لیو" یک جوان  ۲۶سالهای که در شهر
ِ
زندگی میکند ،هیچ بیماری خاصی نداشــته اما پس از حمله میگرنی
(صرع) به بیمارســتان منتقل شده است .جراحان پس از انجام معاینات
متوجه شــدند که یک کرم  ۱۰ســانتیمتری در مغز این جوان در حال

کتابخانه شخصی شما را خریداریم

معاوضه کتاب کهنه با نو ،قدیمی   -جدید
پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

مرادی 32360669 - 09171236039

رشد و نمو است.
دکتر "وانگ چونلیــان" پس از جراحی گفت :ما کرم زنده را از مغز
بیمار این جوان بیرون کشیدیم.
به گزارش اســپوتنیک ،به نقل از "ساوت چاینا مورنینگ" پزشکان
معتقدند که عالقه لیو به خوردن گوشــت نیم پخته سبب ورود کرم به
بدن وی گردیده است .گویا ،کرم یا تخم آن پس از ورود به بدن انسان
توسط جریان خون به اعضای داخلی انتقال می   یابد.

زلزله  4.4ریشتری افغانستان و حوالی
"تایباد" خراسان رضوی را لرزاند

ایســنا :زمینلرزه  4.4ریشتری در مقیاس امواج درونی ،افغانستان و
حوالی "تایباد" خراسان رضوی را لرزاند.
شبکههای لرزهنگاری مرکز لرزهنگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران در ساعت  07:22:12ثانیه صبح جمعه 23 ،شهریور ماه
این زمینلرزه را ثبت کردند.
مختصــات این زمینلرزه که در عمق  19کیلومتری زمین رخ داده،
 34.48درجه عرض شمالی و  61.43درجه طول شرقی ثبت شده است.
این زمینلرزه در  16کیلومتری افغانســتان 20 ،کیلومتری افغانستان و
 30کیلومتری واقع در افغانستان رخ داده است.

طوفان "فلورانس" میتواند مرگبار شود

ایسنا :مقامهای آمریکایی هشدار دادهاند طوفان فلورانس که به ساحل
شــرقی آمریکا نزدیک شــده اســت میتواند جان عده زیادی را بگیرد.
"بــروک النگ" از مقامهای نهاد فدرال مدیریت ســوانح طبیعی گفته
اســت که باال آمــدن آب اقیانــوس در پی طوفان میتواند ســیلهای
فاجعهباری در مناطق غیرساحلی به بار بیاورد.
به گزارش خبرگزاری رویترز برق بیش از  ۱۰۰هزار واحد مسکونی یا
تجاری تا کنون قطع شده است.
النگ گفته اســت فلورانس در حال حاضر به طوفان درجه دو تبدیل
شــده اما طوفان و باد آن با سرعت  ۱۶۵کیلومتر در ساعت کماکان بسیار
خطرناک اســت .به گفتــه این مقام آمریکایی دهها ســانتیمتر آب باران
ایالتهای ویرجینیا و کارولینا را خواهد پوشاند.
به گزارش بیبیســی ،النگ روز پنجشنبه در کنفرانسی خبری گفت
اگرچه ســرعت بادهای فلورانس کم شده است اما میدان وزش این بادها
گســترش پیدا کردهاند و پیشبینیها در مورد میــزان ریزش باران هیچ
تغییری نکرده اســت .کارشناســان آب و هوا هشدار دادهاند ممکن است
در مناطقی سیالبها با طغیان آب رودخانهها به ارتفاع چهار متر برسند.
النگ گفته اســت :این طوفان به شــدت خطرناک است و به همین
دلیل متاسفانه ممکن است عده زیادی در مناطق غیرساحلی کشته شوند.
دولت آمریکا به ســاکنان مناطق در خطر گفت :وقت زیادی
ایــن مقام ِ
برایتان نمانده ،اقیانوس به زودی باال خواهد آمد.
وقت برای خروج از مســیر ســیل رو به اتمام اســت .هرچقدر روی
این مســئله تاکیــد کنم باز هم کم اســت .النگ گفــت مردمی   که در
نزدیکــی رودخانهها رودبارها و مناطق پســت زندگــی میکنند بیش از
همه درخطرند.

آگهی حصر وراثت
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 -4آمنه موسوی به شماره شناسنامه  6صادره از حوزه  3مرودشت همسر متوفی و الغیر
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