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صفحه 11
چهار شنبه ۲۴ آبان 1۳۹۶ 

۲۶ صفر 1۴۳۹ - شماره ۲1۷۷۰

تصادف خونبار
زاهدان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه جنوب سیستان وبلوچستان 
گفت: براثر برخورد یک دستگاه پژو 405 با یک دستگاه پراید به علت 
تجاوز به چپ در محور »نیکشــهر- بمپور«، چهار تن کشته و دو نفر 

مجروح شدند.
سرهنگ »یداله ستوده« گفت: در این حادثه یک دستگاه پژو 405 
به علت تجاوز به چپ با یک دســتگاه پراید برخورد کرد که یک تن 
از سرنشــینان پژو و سه تن از سرنشینان خودروی پراید بر اثر شدت 
ضربه وارده در محل فوت و هر دو راننده خودرو نیز مجروح و به مراکز 

درمانی منتقل شدند.
مرگ بر اثر سقوط از پنجره

زنجان- مهر: فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت: یک دختربچه 
زنجانی بر اثر ســقوط از پنجره طبقه چهارم یک ساختمان مسکونی 

جان سپرد.
سرهنگ مختار شیرمحمدی افزود: این کودک حدود چهار سال 

سن داشت که به دور از چشم والدین از پنجره سقوط کرد.
هشت خودرو در آتش سوختند

اهواز- ایرنا: معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اهواز گفت: حادثه آتش ســوزی در توقفگاه یک مجتمع 
مسکونی در منطقه ســپیدار اهواز باعث آتش گرفتن هشت خودرو 

در این مجتمع شد.
محمود روزبهانی بیان کرد: حادثه آتش سوزی در این مجتمع در 
ســاعت 4 و 17 دقیقه صبح رخ داد که باعث سوختن هشت خودرو 

در توقفگاه این مجتمع شد.
وی گفت: برای مهار آتش سه تیم و 9 خودرو به محل حادثه اعزام 
شد که عملیات امداد و نجات و مهار آتش به مدت 2 ساعت به طول 
انجامید.معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 

تأکید کرد: دلیل حادثه هنوز مشخص نشده است. 
جان باختن 2 ناجی

بندر خمیر- مهر: فرمانده انتظامی بندر خمیر از غرق شــدن دو 
نفر از همشهریان به هنگام کمک و نجات جان یک نوجوان در  آبگرم 

نیمه کاره در این شهرستان خبر داد.
رضا علی بخشی تصریح کرد: طی بررسی و تحقیق از شاهدان عینی 
مشــخص شد فردی در حال غرق شدن بوده که هر دو نفر یاد شده 
بــاال )متوفی( او را از مرگ حتمی نجات می دهند اما هر دو نفر خود 
در عمق سه متری غرق می شوند که پس از انتقال به بیمارستان نیز 

فوت آنها به علت خفگی با آب تأیید می شود.
کشف موادمخدر

مشــهد- مهر: فرمانده انتظامی خراســان رضوی از کشف 315 
کیلوگرم تریاک از یک کانتینر در شهرستان خواف خبر داد.

ســرتیپ قادر کریمی افزود: تیم های پلیس مبارزه با موادمخدر 
استان و شهرستان خواف با کنترل محورهای مواصالتی خودرو حامل 
مواد را ردزنی و او را در مبادی ورودی اســتان )شهرستان خواف( با 
هماهنگــی مقام قضایی متوقف و وی را به مقر پلیس مبارزه با مواد 

مخدر استان منتقل کردند.
وی گفت: در این رابطه دو نفر متهم نیز دستگیر شدند.

توقیف لوسترهای قاچاق
یزد- خبرنگار کیهان: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
یزد از توقیف یک دســتگاه تریلی »هوو« و کشــف 679 عدد لوستر 

قاچاق خبر داد.
سرهنگ محمدرضا مزیدی ادامه داد: در بازرسی انجام شده، 679 
عدد لوستر قاچاق کشف که کارشناسان ارزش این کاالی مکشوفه را 

دو میلیارد و 300 میلیون ریال برآورد کردند.
معاون اجتماعی پلیس اســتان یزد افزود: در این راستا دو متهم 

نیز دستگیر شدند.
صید شکارچی

ساری- خبرنگار کیهان: مامورین یگان حفاظت محیط زیست در 
شهرهای نوشهر، عباس آباد، آمل، بابلسر، محمودآباد، جویبار و بهشهر 
در حین گشت و کنترل مداوم در حوزه استحفاظی خود 13 شکارچی 
متخلف را به همراه 13 قبضه سالح شکاری دستگیر و 31 رشته دام 

هوایی و تله شکار پرندگان را جمع آوری کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست مازندران، 5 نفر 
با 5 قبضه سالح شکاری در جویبار، 3 نفر با سه قبضه سالح شکاری 
و 5 رشته دام هوایی و دو نفر با دو قبضه سالح در عباس آباد، یک نفر 
با یک قبضه سالح و 8 عدد تله مخصوص شکار پرندگان در بهشهر، 
یک قبضه سالح شکاری و 10 رشته دام هوایی در بابلسر و فریدونکنار 

و 8 رشته دام هوایی در محمودآباد کشف و جمع آوری شد.
دستگیری زن سارق

بابل- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان بابل از دستگیری 
زن سارق با 20 فقره سرقت از مغازه ها در این شهر خبر داد.

سرهنگ سیدمحسن جعفری گفت: ماموران در بازرسی از مخفیگاه 
متهم اموالی از جمله تلویزیون، موبایل، پوشــاک، ظروف آشپزخانه 

مسروقه به ارزش 310 میلیون تومان کشف کردند.
وی اضافه کرد: در این رابطه دو مالخر نیز دستگیر شدند.

برخورد اتوبوس با پژو
سرویس شهرستانها: رئیس پلیس راه ایالم گفت:  در حادثه رانندگی 
در محدوده شهرستان مهران چهار نفر جان باخته و 2 نفر زخمی شدند.

رضا همتی زاده اظهار کرد: این حادثه در جاده ایالم- مهران نزدیکی 
روستای گالن روی داد.

رئیس پلیس راه ایالم یادآور شــد: 6 کشته و مجروح این حادثه 
سرنشینان خودرو پژو 405 بودند.

همتــی زاده علت این حادثه رانندگی را تجــاوز به چپ اتوبوس 
اعالم کرد.

توقیف کامیون های حامل برنج
ســرویس شهرســتانها: جانشــین فرمانده انتظامی سیستان و 
بلوچستان گفت: محموله 200 تنی برنج قاچاق به ارزش 10 میلیارد 

ریال در شهرستان نیمروز در شمال این استان توقیف شد.
ســرهنگ احمد طاهری اظهار داشــت: با هدف مبارزه با کاالی 
قاچاق، ماموران ایســت و بازرسی سفیدآبه شهرستان نیمروز هنگام 
کنترل خودروهای عبوری به هشت دستگاه خودرو مشکوک شدند و 

برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.
وی با اشــاره به اینکه ارزش این محموله قاچاق 10 میلیارد ریال 
برآورد شده است، بیان کرد: هشت قاچاقچی در این رابطه دستگیر و 
پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی تحویل 

مقامات قضایی شدند.
کشف 14 الشه کبک

رشت- خبرنگار کیهان: رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودسر از 
کشف الشه 14 قطعه کبک از یک شکارچی متخلف در این شهرستان 
خبــر داد.علی محمدپــور با اعالم این خبر اظهار داشــت: مأمورین 
یگان حفاظت محیط زیست مستقر در پاسگاه سرمحیط بانی »ارکم 
اشکورات« رودسر حین گشت زنی های خود موفق شدند یک شکارچی 

متخلف را دستگیر و از وی یک سالح شکاری کشف و ضبط کنند.
دستگیری کالهبردار

کرج- ایرنا: رئیس شــعبه 112 کیفری کرج گفت: پرونده 2 زن 
متهم به کالهبرداری و سوءاستفاده از احساسات مذهبی با 73 شاکی 
در کرج بررسی شد.صادق حسنوند افزود: این دو زن با برگزاری مراسم 
مذهبی و ادعای ارتباط معنوی با امام زمان در قالب ایجاد خیمه گاه 

در یکی از مناطق کرج از مردم کالهبرداری می کردند.
وی اضافه کرد: یکی از این کالهبرداران با ادعای اینکه به بیماری 

صرع مبتال بوده و شفا یافته اقدام به فریب مردم کرده بود.

زوج چینی عکس های عروسی خود را هنگام 
از صخره های وحشتناک  یکی  از  صخره نوردی 

چین گرفتند.
به گزارش تلگراف، این زن و شوهر چینی در حالی 
که بین زمین و آســمان فقط با ریسمان و گیره فلزی 

همسر مکرون که رئیس جمهور فرانسه را در 
سفر به امارات همراهی می کند، با رعایت حجاب 

از سومین مسجد بزرگ جهان بازدید کرد.
به گزارش دیلی میــل، »بریجیت مکرون« که به 
همراه همســرش »امانوئل مکــرون«، رئیس جمهور 

فرانســه، به امارات سفر کرده اســت، در بازدید از مسجد شیخ زاید ابوظبی 
لباســی مناسب رســوم را انتخاب کرد و با حجاب در این مسجد حاضر شد. 
مسجد شیخ زاید -سومین مسجد بزرگ جهان- یکی از مکان های گردشگری 

مهم امارات است.
مکرون برای شرکت در مراسم افتتاحیه موزه لوور ابوظبی به این کشور 
سفر کرده است. مقامات اماراتی امیدوارند با نمایش صدها اثر هنری در این 
موزه بتوانند، گردشــگرانی را از سراسر جهان جذب کنند. موزه لوور ابوظبی 
از ســه طرف توسط آب محصور شــده است. در این موزه 600 اثر هنری به 
نمایش در آمده اســت. 300 قطعه از این آثار از فرانسه به امانت گرفته شده 

که در 23 گالری دائمی این موزه به نمایش درآمده است.

یک چمدان پــر از جواهرات به ارزش یک 
میلیون پوند در یکی از قطارهای لندن گم شد.
به گزارش تسنیم، یک فروشنده جواهرات که با 
چمدانی پر از جواهر سوار قطار شده بود موقع پیاده 
شــدن از قطار متوجه شــد که چمدانش به سرقت 

رفته است.
این فروشــنده 35 ســاله چمدان حاوی جواهرات را در قفسه باالی سر 
خود در قطار گذاشــته بود، اما موقعی که قطار به ایستگاه رسید متوجه شد 

که چمدان سر جایش نیست.
این چمدان پر از »یاقوت«، »زمرد« و »یاقوت کبود« به ارزش یک میلیون 

پوند بود که در قطار لندن به بیرمنگام گم شد.
بر اساس این گزارش، فروشنده جواهرات ساعت 7:03 صبح در ایستگاه 
قطار »یوســتون« سوار قطار شــد در حالی که چمدانش حاوی 40 سنگ 

قیمتی بود.
کارآگاهان پلیس معتقدند احتماال چمدان قبل از خروج قطار از ایستگاه 

»یوستون« به سرقت رفته است.

یک روزنامه لبنانی اعالم کرد: »ولید بن طالل« 
شاهزاده میلیاردر عربستانی، هتل های خود را در 

بیروت برای فروش گذاشته است.
»دیلی اســتار« لبنان اعالم کرد: »ولید بن طالل« 
شاهزاده میلیاردر بازداشت شده عربستانی، هتل هایش 

در بیروت را برای فروش گذاشته است.
بر اســاس این گزارش، بن طالل به یک شــرکت تجاری سپرده تا برای 

هتل های »ُفر سیزن و موون پیک« در بیروت مشتری پیدا کند.
بن طالل هتل ها و شــرکت های بسیاری در سرتاسر جهان دارد و بخشی 

از سهام های بسیاری از موسسات معروف متعلق به اوست.
وی حدود 10 روز پیش به اتهام فساد در عربستان بازداشت شد.

آویزان بودند، عکس گرفتند.
منظره کوهستان »چایا«)Chaya( در شهر »ژومادیان«استان »هنان« چین 
جایی بود که این زوج جوان برای گرفتن عکس های عروسی  انتخاب کرده بودند.

مشموالن کاردانی، دیپلم و زیردیپلم استان های زلزله زده که دارای 
برگ آماده به خدمت به تاریخ آبان ماه سال جاری می باشند، در صورت 
تمایل می توانند تاریخ اعزام به خدمت خود را به مدت سه ماه تمدید کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سازمان وظیفه عمومی ناجا با صدور اطالعیه ای 
اعالم کرد: کلیه مشموالن دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ 8/23/ 96 استان های 
کرمانشاه و ایالم که با توجه به وقوع زلزله اخیر و به تبع آن مشکالت و مصیبت های 
وارد شده به برخی از خانواده های آنان، شرایط اعزام به خدمت را ندارند، می توانند 

تاریخ اعزام به خدمت خود را به مدت سه ماه تمدید کنند.
در این اطالعیه آمده است؛ این دسته از مشموالن می بایست برای بهره مندی از 
تسهیالت تمدید تاریخ اعزام به خدمت، به وظیفه عمومی شهرستان محل سکونت 
خود مراجعه کنند.معاونت های وظیفه عمومی استان های مذکور موظفند ضمن 
هماهنگی با شهرستان های آسیب دیده، فهرست اسامی این قبیل از مشموالن را 

برای اقدامات بعدی به سازمان وظیفه عمومی ناجا ارسال کنند.
مشموالن و خانواده های آنان برای کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی 

سازمان وظیفه عمومی ناجا به نشانی www.vazifeh.police.ir مراجعه کنند.

تمدید 3 ماهه تاریخ اعزام به خدمت 
مشموالن استان های زلزله زده

سرویس شهرستانها-
عضو مجمع نمایندگان کرمانشاه از نیاز فوری 
زلزله زدگان به چادر امدادی، آب معدنی، پتو، غذای 
گرم و خون خبر داد و گفت: امیدواریم این نیازهای 

اولیه به زودی رفع شود.
حجت االســالم سیدجواد حســینی کیا افزود: بخش 
وســیعی از زیرساخت های شهرستان سرپل ذهاب از بین 
رفته و با ادامه جست و جو شمار قربانیان و حادثه دیدگان 
افزوده می شود. وی به کمبود گروه خونی O منفی اشاره 
کرد و از هموطنان خواست در اسرع وقت نسبت به اهدای 

این گروه خونی اقدام کنند.
*  رئیس  جمهور نیز در ســفر بــه منطقه زلزله زده 
گفت: دولت با همه توان برای کمک به زلزله زدگان استان 
کرمانشاه وارد عمل شده و در کوتاهترین زمان ممکن این 

معضل را برطرف می کند.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی اضافه کرد: 
بنیاد مسکن برای بازسازی خانه های آسیب دیده در زلزله 
در اسرع وقت کمک بالعوض پرداخت خواهد کرد و همه 
مقامات دولتی، مردم و خیران به بنیاد مسکن در این راستا 
کمک کنند. وی گفت: 11 هزار خانه روســتایی و حدود 
4500 خانه شهری در این زلزله تخریب و نیاز به ساخت 
30 هزار مســکن جدید داریم و مردم، دولت و نیروهای 
مســلح با تمام توان در کنار زلزله زدگان هستند و بودجه 

الزم برای بازسازی به مردم اختصاص می یابد.
گزارش خبرگزاری ها حاکی اســت هیئت ویژه ای از 
ســوی رهبر معظم انقالب بــرای بازدید از روند خدمات 
امدادرسانی به مردم زلزله زده غرب کشور وارد شهرستان 
سرپل ذهاب شد. حجت االســالم عبدالحسین معزی به 
عنوان نماینده ویژه رهبر معظم انقالب در این سفر حضور 
دارد و حجت االســالم محمدی عراقــی نماینده مجلس 
خبــرگان رهبری وی را در این ســفر همراهی می کند. 
بازدید از بیمارستان صحرایی شهدای سرپل ذهاب و برخی 
محل های اسکان اضطراری از برنامه های این هیئت است.

* وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از نظر 
تامین خون، دارو و تجهیزات مورد نیاز مصدومان زلزله زده 
در اســتان کرمانشاه مشکلی نداریم اما کمک رسانی باید 

ادامه داشته باشد.
سیدحسن قاضی زاده هاشمی دیروز در حاشیه بازدید 
از بیمارستان طالقانی کرمانشــاه در جمع خبرنگاران با 
تاکیــد بر اینکه اکنون وضعیت باثباتی داریم و شــرایط 
عادی اســت، افزود: در کمتر از 24 ساعت بیش از 300 
عمل جراحی در این بیمارســتان انجام شد و تعدادی از 

مصدومان نیز اعزام شدند.
وی گفت: بعضی از بیمارســتان هایی که عمر سازه 
آنها به کمتر از سه سال می رسد، با این زلزله آسیب دیده 
است لذا از دستگاه قضایی درخواست دارم که از روش های 
قانونی با مجریان، پیمانکاران و یا ناظران این ساختمان ها 
برخورد شود و ما مقصران در ساخت بناهای ناایمن درمانی 

را به دستگاه قضایی معرفی می کنیم.
* معاون بنیاد مسکن کشــور گفت: 12 هزار واحد 
مسکونی شهری و روستایی در زلزله غرب کشور به طور 
100 درصد تخریب شــده است که بازسازی بعد از امداد 

و نجات باید شروع شود.
مهدیانی ادامه داد: تعداد واحدهای تخریبی زیاد است 
و برخی روســتاها 100 درصد تخریب شده اند و 15 هزار 
واحد هم نیازمند تعمیر است که در حال حاضر 15 لودر 
و 35 کمپرسی از سوی بنیاد مسکن در روستاها مستقر 

شده تا مسیرها بازگشایی شود.
وی افــزود: از دولت می خواهیم که در تامین منابع و 

تسهیالت برای بازسازی تعجیل کند.
* محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با اشــاره به اینکه یک هزار میلیارد تومان برای بازسازی 
30 هزار واحد مسکونی خسارت دیده در مناطق زلزله زده 
الزم اســت، ادامه داد: این مبلغ از محل صندوق توسعه 
ملی قابل تامین اســت و مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در تهیه گزارش برای تقدیم به خدمت مقام معظم رهبری 

همکاری می کند.
* عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه ستاد 
بحران استان کرمانشــاه به برآورده شدن نیازهای اولیه 
زلزله زدگان از جمله آب، غذا، چادر، پوشــاک و وســائل 
گرمایشــی با توجه به برودت هوا تاکید کرد و گفت: باید 
فکر سرپناه مناسب تری با توجه به سرمای پیش رو برای 
زلزله زدگان داشــت، چادر برای اسکان موقت چند روزه 
است.وزیر کشور بر تامین آب آشامیدنی و برق منطقه های 
آسیب دیده تاکید کرد و از نانوائی ها خواست روزانه 200 
هزار قرص نان برای مناطق زلزله زده طبخ کنند. وی گفت: 
1900 روســتا در استان کرمانشاه آسیب دیده است که 
باید برآورد خسارت شده و برای کاهش تلفات جانی تالش 
شود. وی خواستار رفع قطع برق 263 روستای استان شد.

رحمانی فضلی گفت: ساختمان های دولتی و مسکن 
مهر که با عمر کوتاهشان تخریب شده اند ادعای خسارت 

و شکایت کنند تا دستگاه های اجرایی پیگیر شوند.
* جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: 
آوارگان زلزله استان کرمانشاه از دیروز اسکان داده شدند.

ســردار علی فضلی با بیان اینکه در اکثر روستاهای 
آسیب دیده به دلیل نداشــتن دسترسی اطالع دقیق از 
وضعیــت منطقه نداریم، ادامه داد: با توجه به برودت هوا 

اسکان اضطراری ضرورت دارد.
وی گفت: سپاه پاسداران تا هر زمان که الزم باشد، در 

منطقه می ماند و خدمات ویژه را به عهده دارد.

پایان عملیات امداد و نجات و انتقال مصدومان

زلزله زدگان به چادر، پتو، آب و غذا نیازمندند
ســردار فضلی رســیدگی به امور زلزلــه زدگان در 
روستاهای آسیب دیده را در دستور کار سپاه عنوان کرد 
و افزود: خدمات رسانی به شهرهای آسیب دیده از وظایف 

محول شده به ارتش است.
* مردم زلزله  زده ســرپل ذهــاب و دیگر بخش های 
زلزله  زده استان کرمانشاه خواستار تسریع در خدمت رسانی 
و کمک های امدادی اولیه از جمله چادر برای اســتقرار 

موقت شدند.
بســیاری از مردم این منطقه و روســتاهای آن که 
خانه های آنان بر اثر زلزله   ویران شــده به دلیل نداشتن 
چادر در پارک ها و یا در خیابان ها تجمع کرده و با روشن 

کردن آتش شب سرد سرپل ذهاب را به صبح رساندند.
مهم ترین مشــکل مردم زلزله  زده ســرپل ذهاب و 
روستاهای آن به گفته خودشان کمبود چادر برای اسکان 
و همچنین برخی اقالم اولیه بهداشتی و درمانی است. سپاه 
پاسداران و ارتش هر کدام یک بیمارستان صحرایی برای 
امدادرسانی به مصدومان در سرپل ذهاب ایجاد کرده اند.

مردم زلزله  زده در سرپل ذهاب بیشترین نیاز خود را 
پتو، آب، مواد خوراکی و غذایی و چادر اعالم کردند. حضور 
نیروهای امدادی، درمانی و داوطلب در سرپل ذهاب بسیار 
گسترده و چشمگیر است، اما مشکل اصلی به گفته مردم 
و نیروهای داوطلب نبود مدیریت واحد برای اســتفاده از 

این ظرفیت قابل توجه مردمی است.
* شــهردار ازگله با انتقاد شــدید از اینکه ازگله در 
بن بست خبری مانده است، گفت: چادری برای ما نیامده 
و کودکان یکساله و دو ساله ازگله دو شب است در سرما 

می خوابند.
نازار بارانی اظهار کرد: درســت اســت کــه ازگله از 
شــهرهای اطراف کم جمعیت تر است، اما ما کانون زلزله 
بودیم و حاال در بن بست خبری قرار گرفتیم و این دو روز 

را با مشکالت بسیار زیادی سپری کردیم.
شــهردار ازگله تاکید کرد: تاکنون هیچ چادری برای 

ما نیامده است. 
بارانی خاطرنشــان کرد: دو شــب است که کودکان 
یکســاله و دو ســاله ازگله بیرون و در سرما می خوابند و 

خبری از توزیع چادر برای ما نیست.
وی عنوان کرد: عالوه بر چادر به وســایل گرمایشی 

مانند گاز پیک نیک هم نیاز داریم.
شــهردار ازگله با بیــان اینکه تاکنون مقــداری از 
کمک های مردمی به دســت ما رســیده است، ادامه داد: 
 این کمک ها که اندک بوده بین مردم توزیع شده، اما باز 
هم به مواد غذایی، آب، نان، شــیر خشک برای کودکان، 
لوازم بهداشــتی، خشکبار، مواد غذایی که نیاز به پخت و 

پز ندارد و... نیاز داریم.
بارانی از تخریب و غیرقابل سکونت شدن بسیاری از 

منازل مسکونی ازگله و روستاهای اطراف خبر داد.
* ســاختمان نوســاز بیمارســتان امام خمینی)ره( 
 اســالم  آباد غرب که به تازگی به بهره برداری رسید، بر اثر 
زلزله   یکشنبه شب استان کرمانشاه، تخریب شده است و 
این در حالی است که ساختمان قدیم این بیمارستان که 
بیش از 30 سال قدمت دارد هنگام وقوع زلزله   هیچ گونه 
آسیبی ندیده است.بسیاری از شهروندان اسالم آباد غرب 
از اینکه ســاختمان نوساز بیمارستان در زلزله   تخریب و 
ســاختمان قدیمی سالم مانده اســت از مسئوالن انتقاد 
کردند.به گفته برخی شــاهدان، هنگام وقوع زلزله   کادر 
درمانی بیمارستان، ســاختمان را ترک کردند و بیماران 
در ساختمان ماندند که همین امر منجر به جان باختن و 

مصدومیت عده ای در این بیمارستان شده است.
نماینده اسالم آباد غرب در مجلس شورای اسالمی نیز 
از وضعیت ســاختمان نوساز بیمارستان امام خمینی)ره( 
گالیه کرد و آن را عامل جان باختن جمعی از هموطنان 

دانست.
رئیس اورژانس کشــور گفت که بیش از هفت هزار 

مصدوم حادثه زلزله   استان کرمانشاه به مراکز درمانی انتقال 
داده شدند و دیگر هیچ مصدوم یا فرد زیر آوار مانده نداریم.
* در پی وقوع زلزله   7/3 ریشتری غرب کشور تاکنون 
6 نفر از دانش آموزان شهرســتان داالهو جان باخته اند. 
به گزارش مرکز اطالع رســانی و روابــط عمومی وزارت 
آموزش و پرورش، در پی وقوع زلزله   7/3 ریشــتری غرب 
کشور خسارات شدیدی به برخی از فضاهای آموزشی در 
شهرستان های سرپل ذهاب، داالهو و اسالم آباد غرب وارد 
شده به طوریکه در شهرستان سرپل ذهاب برخی مدارس 
تا 100 درصد، تعدادی 50 درصد و برخی هم تا 20 درصد 

تخریب شده است.
* 2 گردشــگر سوئیســی که برای بازدید از مراکز 
تفریحی و توریستی در همدان حاضر شده بودند از طریق 
رسانه ها تصاویر دلخراش زلزله   کرمانشاه را می بینند و پس 
از اطالع از وقوع زلزله   در کرمانشاه و نیاز شهروندان ساکن 
در این استان به امدادرسانی، این 2 گردشگر سفر تفریحی 
خود را نیمه تمام گذاشته و با مراجعه به هالل احمر بهار 

خواستار حضور و امدادرسانی در کرمانشاه می شوند.
این 2 گردشــگر مقیم کشور ســوئیس هم اینک به 
جمعیت هالل احمر مرکز استان مراجعه کرده تا در صورت 

صالحدید برای امدادرسانی به کرمانشاه عزیمت کنند.
* بــه دلیل خطــرات احتمالی وقــوع زلزله   تمامی 
مدارس اســتان کرمانشاه در نوبت های صبح و بعدازظهر 
برای ســومین روز متوالی تعطیل شدند. تمامی مدارسی 
که قابلیت استفاده داشته باشند برای اسکان زلزله  زدگان 
اختصاص یافته است. 44 مدرسه در شهرستان زلزله   زده 
دچار آسیب جدی شــده اند به گونه ای که دیگر قابلیت 

استفاده را ندارند.
* 400 تن مواد غذایی توســط ســپاه پاسداران در 
مناطق زلزله   زده روستایی استان کرمانشاه توزیع شد. این 
مواد غذایی شــامل کنسرو، نان، آب معدنی و... می شود. 
اسکان های موقت با چادر نیز توسط سپاه در حال انجام 

است.
* پس از وقوع زلزله   بزرگ 7/3 ریشتری یکشنبه شب 
تا ساعت 9 صبح دیروز 205 پس لرزه در استان کرمانشاه 
روی داد. این پس لرزه هــا عمدتا در منطقه بین ازگله و 
سرپل ذهاب و همچنین شــهر تازه آباد روی داد که 22 

مورد آن بیش از 4 ریشتر قدرت داشته است.
* مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور از توزیع یک 
میلیون و 500 هزار بطری آب بسته بندی شده در مناطق 
زلزله   زده استان کرمانشاه خبر داد. حمیدرضا خباز گفت: 
روزانه یکصد هزار بطری آب میان زلزله   زدگان هفت شهر 
کرمانشاه توزیع می شود. وی گفت: سه دستگاه تجهیزات 
بســته بندی آب نیز در مناطقی که بیشترین خسارت را 
دیده اند مســتقر شده تا کار آبرســانی به مردم سهولت 
بیشــتری پیدا کند. وی گفت: مــردم مناطق زلزله   زده 
نگران ناســالم بودن آب آشــامیدنی را نداشته باشند و 
عملیات تعمیر اکثر انشعابات آب سرپل ذهاب در دست 
اقدام اســت و ظرف امروز آب این منطقه وصل می شود. 
وی گفت: بیش از 90 درصد مشکل آب قصر شیرین نیز 

مرتفع شده و به زودی وارد مدار می شود.
* بامداد دیروز دومین نوزاد در بیمارستان صحرایی 
ایجاد شده از ســوی ارتش در سرپل ذهاب به دنیا آمد. 
حال مادر و نوزاد که در ساعت 5 بامداد به دنیا آمد، خوب 
گزارش شــده است. روز دوشــنبه نیز یک نوزاد با کمک 
پزشــکان نیروی زمینی ارتش در بیمارســتان صحرایی 
تیپ 71 ابوذر مستقر در منطقه سرپل ذهاب به دنیا آمد.
* شهرداری کرمانشاه 10 محموله کمپرسی کمک های 
مردمی شامل پوشاک، آذوقه و وسایل گرمایشی، بطری 
آب، پتو، کنسرو و چادر به شهرستان های زلزله  زده قصر 

شیرین و سرپل ذهاب ارسال کرد.
* نماینده مردم قصر شــیرین و سرپل ذهاب گفت 
دولت فضاهایی را برای سکونت به صورت رایگان در اختیار 

زلزله   زدگان قرار دهد. 
فرهاد تجری افزود: زلزله  زدگان زیادی در روستاهای 
سرپل ذهاب منازل مسکونی خود را از دست داده اند که 
اکنون با مشکل کمبود مکان برای اسکان مواجه هستند.
* ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با تشکیل ستاد 
پشــتیبانی از مناطق زلزله زده عالوه بر ارسال صدها تن 
انواع اقالم مورد نیاز مناطق زلزله زده، 100 گروه جهادی 
برای کمک به مناطق زلزله زده و چهار درمانگاه سیار را در 
مناطق زلزله زده مستقر کرده است. مدیرعامل بنیاد برکت 
این کمک ها را شــامل 20 تریلر آب معدنی، صدها هزار 
قوطی انواع کنسرو، 20 هزار تخته پتو، 20 هزار بالشت، 
20 تن خرما، 40 تن البســه، کیف، کفش و لباس گرم، 
هزار چراغ خوراک پزی و وسایل گرمایشی، 10 موتور برق 
اعالم کرد و گفت: عالوه بر این اقالم 30 تن خرما، 100 
هزار کنســرو تن ماهی و 30 تریلی آب معدنی به زودی 
به مناطق زلزله زده ارســال می شود. عارف نوروزی افزود: 
همچنین 5 کامیون انواع دارو، سرم، انواع آنتی بیوتیک ها 
و اقالم اورژانســی به این مناطق ارسال شده است. وی از 
بازســازی مدارس و تعدادی از منازل روستایی با تخریب 

گسترده از سوی این بنیاد خبر داد.
* مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی کرمانشاه گفت 
که با توجه به دفن بدون مجوز دســتکم 100 جانباخته 
زلزله، آمار کشــته ها به 530 نفر رسیده و تاکنون 430 
گواهی فوت صادر شــده است و احتمال افزایش این آمار 

وجود دارد.
محمدعلی منشی زاده افزود: براساس گزارش پزشکی 
قانونی، مردم شــهرها و روستاهای زلزله زده بین 100 تا 
150 نفر از جانباختگان خود را بدون اطالع رسانی و مجوز 

دفن کرده اند.
او ناآگاهی از تبعات قانونی و حقوقی و تالمات روحی 
را مهم ترین دلیل دفن بدون مجوز جانباختگان توســط 

بازماندگان دانست و هشــدار داد که این کار پیامدهای 
متعددی دارد و وابســتگان را در موضوع انحصار وراثت، 

بیمه و... دچار مشکل می کند.
منشــی زاده از زلزله زدگان خواست بستگان از دست 
رفته خود را پس از معاینه و صدور مجوز پزشکی قانونی 

دفن کنند.
وی بیان کرد: با توجه به مشــخص بودن علت فوت، 
تنها یک معاینه ظاهری بر روی اجساد انجام می شود که 

آن هم رایگان است.
منشــی زاده گفت: عالوه بر ادارات پزشــکی قانونی 
شهرستان ها، پنج تیم بحران پزشکی قانونی استان نیز در 
شهرستان های ثالث باباجانی، سرپل ذهاب )2 تیم(، قصر 

شیرین و داالهو مستقر هستند.
او به مشکالت تیم های بحران هم اشاره کرد و گفت: 
هیچ مکانی در اختیار تیم های پزشکی قانونی قرار نگرفته 
است طوری که اکنون معاینه اجساد بیشتر در فضای باز 

انجام می شود.
* رئیس جمهور عصر دیروز در جریان سفر به استان 
کرمانشاه با حضور در بیمارستان شهید طالقانی کرمانشاه، 
از مصدومــان و مجروحان زلزله اخیر در مناطق مختلف 
غرب کشور که در این بیمارستان بستری هستند، عیادت 
و ضمن اهدای شاخه گل با آنها گفت وگو کرد و در جریان 
روند ارائه خدمات درمانی و پزشــکی به آسیب دیدگان و 

مصدومان زلزله اخیر قرار گرفت.
روحانی همچنین در گفت وگو و احوالپرسی با مردم 
و مصدومان مشــکالت و کاستی های آنان را جویا شد و 
دســتورات الزم را برای تسریع در روند درمان مصدومان 

صادر کرد.
* آب و برق در ســرپل ذهاب کــه در اثر وقوع زلزله 
قطع شده بود هم اکنون در قسمت غربی این شهر وصل 
شــده و این مسئله باعث گشــایش برخی از مغازه ها و 

سوپرمارکت ها شده است.
خیابان شــهید رجایی که به مســجد صاحب الزمان 
مشهور است از محل هایی است که آب و برق آن متصل 

شده است.
* معــاون مشــارکت های مردمــی کمیتــه امداد 
امام خمینــی)ره( گفت: بــا توجه به اینکــه خانوارهای 
زیرپوشش کمیته امداد در مناطق زلزله زده بیمه حوادث 
هســتند، با کارشناسی این نهاد و بیمه مسئول، خسارت 

آنها در حوزه مسکن تامین می شود.
علی محمد ذوالفقاری افزود: هنوز حجم نیاز محرومان 
زیرپوشش کمیته امداد در مناطق زلزله زده مشخص نشده 

و در حال جمع آوری اطالعات در این زمینه هستیم.
وی اضافه کرد: اما هم اکنون همه نیازمندان زیرپوشش 
کمیته امداد نیز در کنار دیگر قشــرهای آســیب دیده از 

کمک های دولت به زلزله زدگان بهره مند می شوند.

رئیس شورای شــهر تهران، ری و تجریش 
بر اساس کارشناسی های صورت  گفت: تهران 
گرفته در هر 150 ســال یک بار یک زلزله 7 
ریشتری را تجربه کرده است، ولی در حال حاضر 
35 ســال از این مهلت گذشته و تهران نیز در 

آستانه یک زلزله بزرگ است.
به گزارش فارس، محســن هاشمی در بیست و 
دومین جلسه علنی شورای شهر تهران، ری و تجریش 
به حادثه دلخراش زلزله در غرب کشور اشــاره کرد و 
افزود: تهران به عنوان پایتخت ایران نیز از مشکالتی از 
جمله بافت فرسوده و جمعیت زیاد رنج می برد. رعایت 
نشــدن استانداردها و ساخت وســازهای غیراصولی، 
وضعیت تاب آوری تهران را در شــرایط درستی قرار 
نمی دهد هر چند کارهای خوبی در سال های گذشته 

صورت گرفته ولی این اقدامات کافی نبوده است.
وی بیان داشــت: وضعیت جغرافیایی کشــور به 
نحوی بوده است که در 25 سال گذشته 6 درصد از 
کشته ها در زلزله بوده است و هر 10 سال یک بار یک 

زلزله 7 ریشتری در کشور اتفاق می افتد.

رئیس شــورای شــهر تهران، ری و تجریش بیان 
داشــت: تهران نیز منتظر یک زلزله بزرگ اســت و 
تهران در 150 ســال یک بار یک زلزله 7 ریشــتری 
را بر اساس نظر کارشناسان تجربه کرده است که در 
حال حاضر 35 ســال از این زلزله می گذرد که هنوز 

اتفاق نیفتاده است. 
هاشــمی بیان داشــت: مناطق 9، 10، 11، 12، 
14، 16 و 17 مناطق خطرپذیر در زلزله هســتند و 
خطرپذیری مناطق 8، 19، 20 و 3 تهران در هنگام 

زلزله متوسط است. 
وی بیان داشــت: مســئولیت مقابله با بحران ها 
در تهران بر عهده شــهرداری تهران است و در دیگر 

استان ها بر عهده استانداری است. 
رئیس شورای شــهر تهران، ری و تجریش افزود: 
86 ســازمان و نهاد در شهر تهران مدیریت بحران را 
مدیریت می کنند که باید هماهنگی های الزم بین این 

دستگاه ها صورت بگیرد. 
هاشمی خاطرنشان کرد: در کمیسیون های مربوطه 

به بحث مدیریت بحران توجه ویژه ای شود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با  اشاره به دستگیری 
123 سارق ســابقه دار در طرح پلیس اگاهی، گفت: 
اجرای طرح های پلیســی تا زمان ریشه کن کردن 

مجرمان ادامه دارد.
به گزارش تسنیم، سردار حسین رحیمی دیروز گفت: 
کارآگاهان پلیس آگاهی طی 48 ســاعت گذشته موفق به 
دستگیری 123 سارق سابقه دار شدند که در قالب 33 باند 
بزرگ اقدام به ســرقت، کیف قاپی، موبایل قاپی، سرقت به 
عنف و همچنین فعالیت در باندهای قاچاق کاال در ســطح 

شهر تهران می کردند.
رحیمــی افزود: اعضای چهار نفره یکی از این باندهای 
منهدم شده اقدام به سرقت های گسترده موتورسیکلت ها در 
سطح شهر تهران می کردند. در بررسی های پلیسی مشخص 
شد اعضای این باند عالوه بر سرقت موتورسیکلت، اقدام به 
قاچاق موتورســیکلت های تقویت شــده به پایتخت کرده 
و بعــد از اوراق موتورســیکلت ها، بار دیگر آنها را با مدارک 
جعلی به متقاضیان می فروختند؛ انهدام این باند و کشــف 
موتورسیکلت های مسروقه از آنان، برگ زرینی بر فعالیت های 

پلیس آگاهی تهران بزرگ است.
وی از انهــدام پنج باند قاچاق کاال در تهران خبر داد و 

گفت: این باندها در زمینه قاچاق لباس، کیف و کفش و لوازم 
منزل فعالیت می کردند که ارزش اموال مکشوفه از آنان، بیش 

از هفت میلیارد تومان برآورد شده است.
رئیس پلیس تهران بزرگ با اعالم اینکه یکی از موضوعات 
جدی پلیس تهران، برخورد با محکومان و متهمانی است که 
در طی دوران محکومیت، با تأمین قرارهای جعلی و همچنین 
ارائه سندهای فاقد اعتبار، موفق به کسب مرخصی از زندان 
شده اند، اظهارداشت: بررسی ها نشان می داد بسیاری از این 
متهمــان بعد از دریافت مرخصــی، دیگر به زندان مراجعه 
نکرده و با زندگی زیرزمینی و مخفیانه، بار دیگر فعالیت های 
مجرمانه خود را از ســر می گرفتند، از همین رو در عملیات 
اخیر پلیس آگاهی، مأموران موفق شدند 15 نفر از مجرمان 

فراری را شناسایی و دستگیر کنند.
رحیمی درباره طرح های ضربتی پلیس نیز اظهارداشت: 
اجرای طرح های پلیســی برای برخورد با سارقان، مجرمان 
و تبهکاران تا زمان ریشه کن کردن مجرمان ادامه دارد و  با 
همه ظرفیت و توان، با افتخار اعالم می کنیم دســتوری که 
رهبــر انقالب درباره تحول در کالنتری ها اعالم کرده اند، با 
جدیت در تهران و در ســطح کالنتری ها دنبال می شود و 

مصمم هستیم که جرم در تهران کنترل و ریشه کن شود.

هاشمی:

تهران منتظر یک زلزله بزرگ است
ادامه طرح های پلیسی تا ریشه کن کردن مجرمان

ده ها سارق و مجرم فراری در تهران دستگیر شدند


