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قاچاق دام
سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا از کشف 150 

راس دام فاقد مجوز حمل در بازرسی از دو دستگاه کامیون »بنز« خبر داد.
ســرهنگ »حســین علیان نژادی« گفت: ماموران انتظامی حین کنترل 
محورهای مواصالتی در محور »دانسفهان- بوئین زهرا« به دو دستگاه خودرو 

کامیون »بنز« حامل بار دام مشکوک و آن ها را متوقف کردند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ماموران در بازرسی از کامیون ها، تعداد 
150 راس گوسفند بدون پروانه بهداشتی و مجوز حمل کشف کردند، گفت: 

دام مکشوفه از استان آذربایجان غربی به مقصد اصفهان بارگیری شده بود.
وی گفت: ارزش دام های مکشــوفه بنا به نظر کارشناسان، یک میلیارد و 

300 میلیون ریال برآورد شده است.
دستگیری مامور قالبی

تبریز- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس تبریز گفت: مامور قالبی آگاهی تبریز، 
توسط مامورین واقعی شناسایی و دستگیر شد. 

سرهنگ فرهنگ نوروزی، افزود: پلیس کالنتری 13 با سوءظن به خودروی 
سمند آن را متوقف و توقیف کرد.

وی اضافه کرد: در بازرسی از این خودرو لباس کار نظامی آرمدار پلیس، 
کلت کمری قالبی و باتوم کشف شد.

وی ادامــه داد: کالهبردار با جعل عنــوان پلیس اقدام به اخاذی از مردم 
می کرد.

اردبیل لرزید
اردبیل- خبرنگار کیهان: زمین لرزه ای به بزرگی 5/4 ریشتر در ساعت 23 

و 17 دقیقه و 59 ثانیه در عمق 10 کیلومتری زمین اردبیل را لرزاند.
اکبر صمدی، فرماندار پارس آباد مغان گفت: خســارت زلزله به تاسیسات 

زیربنایی و نیز منازل مسکونی و تجاری به صورت ترک خوردگی بوده است.
وی اضافه کرد: تنها آسیب دیدگان این حادثه پنج  نفر بودند که آن هم به 
خاطر خروج از منزل دچار آسیب شده بودند که به صورت سرپایی مداوا شدند.

کشف 27 قطعه پرنده تاکسیدرمی
ساری- خبرنگار کیهان: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان 
بابلسر، موفق شــدند از منزل یک شکارچی متخلف 27 قطعه پرنده وحشی 

تاکسیدرمی و یک قبضه سالح شکاری مجاز را کشف و ضبط نمایند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، توسط 
مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان آمل تعداد 15 رشته دام هوایی 
و محیط بانی شــاهکو محلی حیات وحش میانکاله 5 رشته هوایی جمع آوری 
شــد. همچنین یک قالده خرس قهوه ای بالغ که در فنس سیمی در بلده نور 

گرفتار شده بود، بدون هیچ آسیبی، آزاد و در زیستگاه خود رهاسازی شد.
نجات 3 اعدامی

ارومیه- ایرنا: مدیرکل زندان های آذربایجان غربی گفت: سه نفر محکوم به 
قصاص نفس که به خاطر قتل 2 نفر سال ها در زندان بودند، با رضایت اولیای 

دم در پای چوبه دار از مجازات رهایی یافتند.
میرعلی اکبر بنی هاشــمی افزود: این امر با میانجیگری دادستانی، قاضی 
پرونده و تالش اکیپ اخذ رضایت زندان مرکزی ارومیه در کســب رضایت از 

خانواده مقتول به سرانجام رسیده است.
وی اضافه کرد: خانواده 2 نفر مقتول نیز با تاســی از ســیره نبوی)ص( و 

ائمه اطهار)ع( رضایت خود را اعالم و از قصاص نفس قاتل گذشتند.
وی اظهار کرد: 2 نفر از این افراد، زن و شــوهری بودند که به خاطر قتل 
فردی پس از هشــت سال تحمل حبس به اعدام محکوم شده و قرار بود، روز 

دوشنبه به دار مجازات آویخته شوند.
مدیرکل زندان های آذربایجان غربی ادامه داد: یک نفر دیگر نیز به خاطر 
قتل یکی از هموطنان در 6 ســال گذشــته در زندان بود. بنی هاشمی افزود: 
اجرای حکم هر سه نفر در آستانه انجام قرار داشت که اولیای دم رضایت خود 

را از این افراد اعالم کردند.
نجات جان 3 صیاد

زاهدان- خبرنگار کیهان: معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان سیستان و بلوچستان از نجات جان 3 صیاد توسط مرکز جست وجو و 

نجات دریایی بندر چابهار در دریای عمان خبر داد.
سیدحسن ابراهیمی گفت: مرکز جست وجو و نجات دریایی بندر چابهار 
3 سرنشــین یک قایق صیادی که به علت مشکل موتوری در هوای نامساعد 
در فاصله 10 مایلی از بندر چابهار گرفتار شده بودند را پس از چندین ساعت 

سرگردانی در دریا نجات داد.
وی تاکید کرد: نجات یافتگان در صحت کامل به سر می برند.

محموله قاچاق
سرویس شهرستان ها: فرمانده دریابانی استان هرمزگان از کشف دو محموله 
بزرگ قاچاق به ارزش بیش از 22 میلیارد و 56 میلیون و 440 هزار ریال در 

آب های استان خبر داد.
ســرهنگ »علی اصغر خرم روی« اظهار داشــت: ماموران پاســگاه مرزی 
دریایی بندر خمیر پایگاه دریابانی بندرعباس پس از کســب خبری مبنی بر 
تخلیه محموله قاچاق از یک فروند لنج تجاری به داخل یک دستگاه کامیون، 
پس از گشت زنی در محل، شناور مورد نظر را که فاقد عالیم دریانوردی و در 
حال تخلیه کاالی قاچاق توسط جرثقیل به داخل یک دستگاه کامیون بود را 

مشاهده که بالفاصله آنها را توقیف کردند.
فرمانده دریابانی استان هرمزگان افزود: در بازرسی از شناور و خودروهای 
توقیفی، انواع کاالی قاچاق شــامل لوازم ماشــین سنگین، روغن موتورهای 
دریایی، انواع ادویه جات، انواع مانیتور خودرو، موتور برق و هزاران قلم کاالی 

قاچاق دیگر، کشف شد.
ایــن مقام انتظامی ادامه داد:  همچنین دریابان پاســگاه مرزی ســاحلی 
کوهستک شهرستان سیریک در یک عملیات دیگر با ناکام کردن قاچاقچیان 
و توقیف یک فروند لنج تجاری، مقادیر قابل توجهی کاالی قاچاق شامل برنج، 
پاکت آبمیوه، چای، المپ، پتو، ســوپ، شــربت و... کشف شد و همچنین دو 

فروند شناور، دو دستگاه خودرو و 8 نفر متهم توقیف شدند.
نجات از چوبه دار

کرج- ایرنا: سرپرســت زندان رجایی شهر گفت که با گذشت اولیای دم، 
جوانی که به جرم قتل عمد به قصاص محکوم شده بود، از مجازات اعدام رهایی 
و حیات دوباره یافت.غالمرضا ضیایی افزود: با گذشت اولیای دم حکم قصاص 

ساقط شده و مجازات تعزیری حبس برای مجرم درنظر گرفته شده است.
دستگیری سارق خودرو

کرج- مهر: رئیس پلیس آگاهی استان از کشف 6 دستگاه خودروی سرقتی 
و سه فقره سرقت داخل خودرو از سارق حرفه ای و سابقه دار در کرج خبر داد.
سرهنگ جواد صفایی ادامه داد: متهم در بازجویی های فنی انجام شده به 
ســه فقره سرقت داخل خودرو نیز در کرج اعتراف کرد که با تالش ماموران، 
شاکیان شناسایی و اموال سرقت شده آنان اعم از کارت و مدارک خودرو، انواع 

کارت عابربانک و پخش و باند و لوازم خودرو به آنها تحویل شد.
وی گفت: شیوه و شگرد متهم به این صورت بود که متهم طعمه هایش را 
از میان پرایدهای مدل پایین انتخاب و با استفاده از سوئیچ خودرو خودش در 

آنها را باز و اقدام به سرقت می کرد.
کالهبرداری با چک جعلی

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی شهرستان قائمشهر از شناسایی و 
دستگیری کالهبردار حرفه ای تحت تعقیب مراجع قضایی تهران قبل از اقدام 

به کالهبرداری در قائم شهر خبر داد.
ســرهنگ »محمدولی مرادی« گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه 
فردی با ارائه چک جعلی قصد خرید تجهیزات گرمایشی از یکی از شهروندان 

را دارد موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر، افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل 
و کالهبرداری پلیس آگاهی با بررســی های همه جانبه دریافتند، ارائه کننده 
این چک که دارای ســابقه کالهبرداری در تهران اســت با تبانی و همکاری 
یک کالهبردار حرفه ای در قائم شــهر قصد خرید تجهیزات گرمایشی در این 

شهرستان را داشته است.
وی خاطرنشان کرد: ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی متهمان را شناسایی 
و در اقدامی غافلگیرانه این افراد را دستگیر که در بازرسی از آنان دو فقره چک 

سفید امضا جعلی کشف کردند.

»رنا العجیلی« اولین خبرنگار زن حشد الشعبی 
در شهر القائم عراق به شهادت رسید.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، این بانوی 
خبرنگار در پی انفجار بمب دست ســاز تروریست های 
داعش در شهر القائم واقع در غرب استان االنبار عراق 

به شــهادت رسید.او مسئول خبری لواء الطفوف حشد الشعبی بود که برای 
پوشــش خبری رشادت ها و پیروزی های رزمندگان حشد الشعبی بر داعش 

عازم شهر القائم واقع در مرز عراق و سوریه شده بود.
شهید رنا العلیجی 38 ساله بود. او دارای دیپلم هنرهای زیبا بود و عالوه 
بر عضویت در اتحادیه روزنامه نگاران عراق بر زبان انگلیسی تسلط کامل داشت. 
شــهید العلیجی با عالقه ای که به پوشش رسانه ای مظلومیت مردم جنگزده 
عراق و رشــادت های رزمندگان مقاومت داشــت، به گروه »اعالم الحربی« 
حشد الشــعبی پیوست و در گردان های مختلف بسیج مردمی عراق مشغول 
جهاد رسانه ای شد.او متاهل و مادر 3 پسر و 2 دختر بود که سرانجام پس از 

جهاد در راه خدا به درجه رفیع شهادت نائل شد.

پس از یــک دوئل 19 دقیقــه ای در یک 
حراجی در نیویورک، تابلوی نفیسی از »لئوناردو 

داوینچی« نقاش ایتالیایی به فروش رفت.
به گزارش وب ســایت روزنامــه نیویورک تایمز 
آمریکا، تابلوی »سالواتور موندی« )منجی جهان( که 

احتمال زیادی می رود اثر لئوناردو داوینچی باشد، در یک حراجی )کریستیز( 
در نیویورک فروش رفت.چهار نفر تلفنی و یک نفر در داخل ســالن حراجی 
برای خرید این تابلوی نفیس 500 ساله با یکدیگر رقابت کردند که در نهایت 
این تابلو با قیمت 450 میلیون دالر توســط یکی از آنها که بر اســاس رسم 

معمول هویتش معلوم نیست، خریداری شد.
این گرانترین قیمتی اســت که تا کنون برای خرید یک تابلوی نقاشــی 
قدیمی در جهان پرداخت شده است.تابلوی »منجی جهان« گمان می رود در 
سال 1505  به سفارش پادشاه وقت فرانسه و توسط داوینچی ایتالیایی خلق 
شده است.این تابلو تصویری از حضرت مسیح است که دست راستش را باال 
گرفته و در دیگر دستش یک گوی شیشه ای دارد.این تابلو 58 سال پیش در 
یک حراجی در لندن به قیمت 60 میلیون دالر فروخته شده بود، اما آن زمان 
گمان می رفت این تابلو اثر یکی از شــاگردان داوینچی باشد. سپس در سال 
2013 در یک معامله خصوصی به قیمت 127/5 میلیون دالر از ســوی یک 
مجموعه دار روس خریداری شد.با وجودی که هنوز برخی کارشناسان نسبت 
به تعلق قطعی این تابلو به داوینچی تردیدهایی دارند، اما حراجی کریستیز 
مدعی است این تابلو قطعا کار داوینچی بوده و به همین دلیل لقب »بزرگترین 

کشف هنری قرن بیستم« روی آن گذاشته اند.

ستاره برزیلی تیم لیورپول انگلیس پیراهن 
امضاء شده خود را به نفع زلزله زدگان کرمانشاهی 

به حراج گذاشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با وقوع زلزله 
ویرانگر در استان کرمانشاه چهره های ورزشی داخلی 

و خارجی برای کمک به زلزله زدگان قدم به میدان گذاشته اند.
جدیدترین چهره ورزشــی خارجی که به جمع کمک کنندگان پیوسته 
است، کوتینیو ستاره برزیلی لیورپول است.پس از امره جان، ستاره ترک تبار 
لیورپول که با انتشــار پیامی در اینســتاگرام خود و ارائه یک شماره حساب 
برای کمک به زلزله زده ها اقدام کرد، اکنون خبر می رســد که کوتینیو دیگر 
ستاره سرخپوشان لیورپول هم پیراهن امضاء شده خود را به نفع زلزله زدگان 
کشورمان به فروش گذاشته است.پیراهن این ستاره برزیلی را قرار است امیر 
سلطانی، مدیر برنامه ایرانی که در خارج از کشور حضور دارد به دست علی 
دایی برساند تا اسطوره فوتبال کشورمان آن را به حراج بگذارد.گفتنی است، 
پیش از این »جوردن باروز« ســتاره مطرح کشتی آمریکا ضمن همدردی با 
زلزله زدگان کشورمان ابراز امیدواری کرد به زودی برای کمک به آنها به ایران 
سفر کند.ضمن آنکه صباح شریعتی کشتی گیر تیم ملی جمهوری آذربایجان در 
اقدامی جالب مدال های خود را برای کمک به زلزله زدگان به مزایده گذاشت.

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران:

بازسازیمناطقزلزلهزدهبهزودیآغازمیشود
سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه 
پاسداران با اظهار اینکه مرحله جدید آواربرداری آغاز 
شــده است گفت: پس از این مرحله بازسازی مناطق 

آسیب دیده به زودی آغاز می شود.
جانشین هوانیروز سپاه پاســداران انقالب اسالمی هم 
گفت: طی 2 روز سه شــنبه و چهارشــنبه بیش از 100 تن 
بار و اقالم کمکی به مناطق زلزله زده ثالث باباجانی و بخش 

ازگله ارسال شده است.
سرتیپ دوم خلبان هاشــمعلی قاسمی افزود: 5 فروند 
بالگرد به منظور کمک رسانی بهتر و سریع تر از سوی نیروی 
زمینی و هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی به مناطق 

زلزله زده استان کرمانشاه اعزام شده است.
* جانشــین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
هم روز پنجشنبه در حاشــیه بازدید از بیمارستان شهدای 
سرپل ذهاب افزود: زلزله غرب کشور حدود یک هزار و 900 
روستا را تحت تأثیر قرار داده است و سپاه پاسداران هم اکنون 
حدود یک هزار دســتگاه خودروی مهندسی و 10 هزار نیرو 

در منطقه مستقر کرده است.
به گفته ســرتیپ حســین ســالمی هم اکنون اسکان 
آســیب دیدگان و رســاندن کمک های امــدادی به آنان در 
اولویت فعلی سپاه است و 31 سپاه استان کشور نیز در حال 

جمع آوری کمک های امدادی هستند.
ســردار ســالمی اظهار کرد: پــس از اســکان موقت 
آســیب دیدگان با همکاری سایر نهادها و بسیجیان سراسر 

کشور ساخت منازل مسکونی در دستور کار قرار می گیرد.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
تأکید کرد: سپاه و بســیج با تمام توان در مناطق زلزله زده 
حضور دارند و مادامی که آخرین آسیب دیده زیر سقف خانه 

خود نرفته باشد در کنار آنان است.
* فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( هم با اشاره 
به وجود برخی مشکالت در روستاهای خسارت دیده در مناطق 
زلزله زده غرب کشــور، اظهار داشت: با تمهیداتی که صورت 
گرفته مشکالت چادر، پتو و تغذیه رفع شد و ما روزانه حدود 

15 هزار غذای گرم را بین مردم توزیع می کنیم.
سرتیپ عباداهلل عبداللهی با بیان اینکه با تمهیدات الزم 
مشکل آب مصرفی نیز رفع شده است، افزود: 10 کامیون از 
سوی قرارگاه اقالم مورد نیاز مردم از قبیل چادر، پتو و لوازم 

مصرفی را بارگیری و بین مردم تقسیم کردند.
وی تصریــح کرد: بخش بزرگی از مشــکالت مربوط به 
روســتاها بوده که حوزه تقسیم بندی ما است، آواربرداری ها 
شــروع شــده و مشــکل خاصی در تجهیــزات، امکانات و 

ماشین آالت نداریم.
واگذاری احداث اسکان موقت زلزله زدگان

 به قرارگاه خاتم االنبیاء
تفاهم نامه همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی و قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( ســپاه برای بازسازی مناطق 
زلزله زده اســتان کرمانشاه دیروز به امضای علیرضا تابش و 

سرتیپ عباداهلل عبداللهی رسید.
تســریع در عملیــات تخریب و آواربــرداری واحدهای 
آسیب دیده، تأمین مصالح، کمک به حمل مصالح و همکاری 
در تأمین اسکان و سرپناه موقت از اقداماتی است که از سوی 
بنیاد مسکن به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( سپاه در 

قالب این تفاهم نامه سپرده شده است.
در این تفاهم نامه مقرر شده است پس از تشکیل پرونده 
از سوی بنیاد مســکن، قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
ســپاه از طریق تأمین ماشین آالت سنگین مورد نیاز، تأمین 
نیروی انســانی متخصص، کمک به مردم جهت جمع آوری 
اســباب و اثاثیه و بازیافت تفکیک مصالح، احداث اســکان 

موقت را انجام دهد.
وی افزود: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( عهده دار 
رســیدگی به 74 روســتا با جمعیتی بالغ بر 14 هزار نفر از 

شهرستان سرپل ذهاب تا شهر ازگله شده است.
ســردار عبداللهی ادامه داد: در زمینه احداث مســکن 

روستاییان زلزله زده مشکلی وجود ندارد.
وی با اعالم آمادگی قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( برای احداث 
همزمان اســکان موقت و اسکان دائم خانواده های زلزله زده 
گفت: به فضل الهی از هفته آینده کار احداث اسکان موقت 

روستاییان را آغاز خواهیم کرد.
* معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه افزود: مرحله 
جدید عملیات آواربرداری با جدیت توسط نیروی زمینی سپاه 
پیگیری می شــود؛ 4 گروه مهندسی مستقر نیروی زمینی 
سپاه با بیش از 1000 دستگاه لودر و بیل و ادوات مهندسی 
با کمک سایر یگان ها در حال آواربرداری برای خارج کردن 
اموال، امکانات و وسایل مردم و نیز احشام از زیر آوار هستند.

سرتیپ علی اکبر پورجمشــیدیان گفت: 6 بیمارستان 
صحرایی و سیار نیروی زمینی سپاه در اسالم آباد، جوانرود، 
ســرپل ذهاب و روســتاهای کوئیک مجید و سراب ذهاب 
همچنــان فعال و بــا اســتقرار امکانات و کادر پزشــکی، 
پیراپزشکی و روانشناســی به ارائه خدمات درمانی به مردم 

زلزله زده می پردازند.
وی افزود: مرحله اســکان اضطراری به پایان رســیده و 
برنامه ریزی برای اســکان موقت خانواده هــای زلزله زده در 

حال انجام است.
وی گفت: امروز نیاز اصلی زلزله زدگان منطقه غرب کشور 
کانکس اســت و با ارسال کانکس به منطقه می توان دغدغه 

اسکان موقت زلزله زدگان را مرتفع کرد.
وی با اشاره به اینکه ست کانکس های سرویس بهداشتی 
و حمام توسط نیروی زمینی سپاه در حال انتقال به منطقه 

است.
* به گزارش ایرنا: جانشــین فرمانــده نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران گفت: امنیت عمومی مطلوب و قابل 
قبولی در مناطق زلزله زده اســتان کرمانشــاه برقرار است و 
هم میهنان می توانند کمک های خود را به دست مردم برسانند.

سرتیپ اسکندر مومنی اظهار داشت: از لحظات آغازین 
ایــن حادثه نیروی انتظامی کرمانشــاه با تمام امکانات پای 
کار بود و برای کمک به مردم آســیب دیده در میدان حادثه 

حضور پیدا کرد.
وی افزود: ناجا در 2 زمینه، تأمین امنیت مناطق زلزله زده 
و تأمین امنیت محموله های ارسالی تاکنون انجام وظیفه کرده 
است. جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه نیرو به اندازه کافی 
در مناطق زلزله زده حضور دارند، گفت: با دستور فرمانده ناجا 
حدود 10 هزار نیرو از مرکز کشور و دیگر استان ها به مناطق 

زلزله زده اعزام شده اند.
اسکندری با بیان اینکه با حضور به موقع پلیس امنیت 
مطلوبی در جاده ها و سطح مناطق زلزله زده وجود دارد، افزود: 
در حوزه ترافیکی نیز همکاران ما به خوبی در منطقه حاضر 
شده اند و اکنون تمامی مسیرهای منتهی به منطقه زلزله زده 

باز و تردد در آنها روان است.
* معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از 
افرادی که قصد کمک رسانی به مناطق زلزله زده را دارند تقاضا 
کرد که با خودروهای شخصی به این مناطق مراجعه نکنند.

ســرهنگ محمدرضا آمویی افزود: بسیاری از افراد قصد 
انتقال کمک های خود با خودروهای شخصی را دارند که این 
منجر به ایجاد ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به مناطق 

زلزله زده و شهرهای آسیب دیده شده است.
وی عنوان کرد: ایجاد ترافیک در مناطق زلزله  زده روند 
امدادرســانی و تردد خودروهای دستگاه های اجرایی را کند 

می کند.
وی از مردم خواست کمک های خود به مناطق زلزله  زده 
را از طریق دستگاه های متولی ارسال کنند تا عالوه بر توزیع 
متوازن از ترافیک و هرج و مرج در این مناطق جلوگیری شود.

* ترافیک خودروهای کمک رسان در روز جمعه به چند 
کیلومتر می رســید به طوری کــه از گردنه پاتاق به بعد نیز 

تقریبا عبور خودروها قفل شده بود.
پلیس راه استان کرمانشاه سه راهی »چقازرد« به طرف 
سرپل ذهاب را مســدود کرده بود و محموله های کمکی را 
به علت اشباع منطقه به طرف شهرستان گیالنغرب هدایت 

می کند.
حجم زیــادی از کمک های دولتــی و مردمی از نقاط 
مختلف کشــور از روز دوشنبه و پس از زلزله  یکشنبه شب 

دفن بهداشــتی الشه دام های تلف شده در اثر زلزله مناسب 
نیست و مشــکل مهم ما در این مناطق نبود امکانات برای 

حمایت از بحث های بهداشتی دامپزشکی است.
او گفت که قرار شــده در اســرع وقت وسایل مورد نیاز 
همچون بیل مکانیکی، لودر و وسایلی که برای معدوم سازی 
و دفن بهداشتی دام ها نیاز است در اختیار اکیپ های معدوم 

سازی قرار دهند.
* مسئول شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه از وقوع 436 
پس لرزه در استان طی چند روز اخیر از زمان وقوع زلزله 7/3 

ریشتری در غرب این استان خبر داد.
فرهاد فروزی اظهار کرد: این تعداد پس لرزه پس از وقوع 
زمین لرزه بزرگ و اصلی یکشنبه شب تا ساعت 16 عصر روز 

پنجشنبه به وقوع پیوسته است.
وی تصریح کرد: بیشــتر این پس لرزه ها نیز در محدوده 

شهرهای سرپل ذهاب و ازگله ثبت شده است.
فروزی یادآور شــد: 30 مورد از پس لرزه های ثبت شده 
در اســتان کرمانشــاه طی این مدت، بیش از چهار ریشتر 

قدرت داشته است.
آرتین کمالی، مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه 
آخرین آمار بدست آمده از قربانیان زلزله اخیر استان کرمانشاه 

را تا روز پنج شنبه 436 نفر اعالم کرد.
* مــردم منطقه گلیــن، انجاورو در گیــالن غرب که 
خانه هایشــان تخریب شده به کوه های اطراف پناه برده اند و 

هنوز کسی به آنجا کمکی نرسانده است.
براســاس گفته افراد محلی زلزله زده، درچند روستای 
بین شهر ازگله و سرپل ذهاب، بوی شدید تعفن اجساد مانع 

تسهیل رفت و آمد به اطراف خانه ها شده است.
تعداد باالی تلفات در روســتاها در حال افزایش است و 

آمار کشته ها به صورت تصاعدی است.
براساس گزارشات مردمی، نیاز مردم ثالث باباجانی به پتو 
و وسایل گرمازا زیاد است، هوا سرد و مواد خوراکی هم ندارند.

روســتاهای سرپل ذهاب و قلخانی هم در مضیقه شدید 
هستند.

فرماندار گیالنغرب هم گفت: هیچ فردی از خارج از استان 
سراغ گیالنغرب نیامده و این منطقه زلزله زده در محرومیت و 

مظلومیت باقی مانده است.
فرهاد همتی ادامه داد: مشــکل ما توزیع اقالم به دلیل 

حجم باالی نیازهای مردم و هجوم آنها است.
وی بــا بیان اینکه در حال حاضــر چند ده هزار نفر در 
این منطقه بی خانمان هستند، افزود: مردم هنوز در سرمای 
خیابان و بدون چادر هستند و به خاطر نبود چادر و امکانات 

ضجه می زنند.
* معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی کرمانشاه با بیان 
اینکه امنیت در منطقه پابرجاست، گفت: به دنبال زلزله هیچ 
سرقتی در کرمانشاه صورت نگرفته است. و در شهرستان ها 

مردم باید انضباط را رعایت کند.
محمدرضا آمویی تصریح کرد: مردم ورودی شهرها را باز 
کنند تا کامیون های حامل مواد غذایی، پتو و... منتقل شود.

* معاون بهداری نیروی زمینی ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی گفت: اولین سی تی اسکن سیار توسط نیروی زمینی 

سپاه در غرب کشور مستقر شد.
سردار احمد اخوان از درمان 900 نفر در بیمارستان سیار 
امام حسین)ع( ســرپل ذهاب خبر داد و گفت: تاکنون پنج 
بیمارستان تخصصی در مناطق زلزله زده مستقر شده است.

اخــوان از وجود 200 تخت در این بیمارســتان ها خبر 
داد و اظهار داشــت: همچنین یک بیمارســتان دیگر برای 
خدمت رسانی مستقر شده است. و به یک هزار و 368 مصدوم 

زلزله خدمات ارائه شده و 468 مصدوم درمان شده اند.
* مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی کشور گفت: تا 
سقف چهار میلیون تومان وام بدون بهره به بیمه شدگان زلزله 
زده استان کرمانشاه برای نیازهای اولیه و ضروری ظرف دو 
ماه پرداخت می شود و چنانچه در بیمارستان های خصوصی 

بستری شوند هزینه درمان آنها تقلیل می شود.
محمدتقی نوربخش اظهار داشــت: تاکنون 600 نفر از 
مجروحان در بیمارســتان های تامین اجتماعی کرمانشاه و 
یکصد مجروح دیگر اعم از افراد دارای بیمه و حتی فاقد بیمه، 
در بیمارستان تهران بستری شده اند. وی گفت: دو بیمارستان 
شهدا و حضرت معصومه)س( در شهر کرمانشاه آماده خدمت 

به مجروحان زلزله زده است.
* ســخنگوی دولت گفت: دولت به زلزله زدگان 5 تا 6 
میلیون تومان کمک بالعــوض می دهد، 25 تا 35 میلیون 
تومان وام بازســازی و 10 میلیون تومان وام قرض الحســنه 

خرید لوازم هم داده می شود.
محمدباقر نوبخت اظهار داشت: هیئت دولت 659 میلیارد 
تومان برای تسهیالت و 281 میلیارد تومان به عنوان کمک 

بالعوض به زلزله زدگان کرمانشاه تصویب کرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: خانواده هایی که نیاز به احداث 
و بازسازی خانه دارند، در روستاها 25 میلیون تومان و شهرها 
35 میلیون تومان وام و 5 میلیون تومان در روستا و 6 میلیون 

تومان در شهرها کمک بالعوض داده می شود.
وی افــزود: 12 میلیون تومــان وام و 2 میلیون تومان 
کمک بالعوض به کســانی که نیاز به خرید لوازم خانه دارند 
و همچنین 3 میلیــون تومان وام و 2 میلیون تومان کمک 

بالعوض داده می شود.
وی اضافه کرد: دولت برای اســکان موقت خانواده های 
زلزله زده، در روستاها 3 میلیون تومان و در شهرها 5 میلیون 

تومان کمک بالعوض اختصاص داده است.
* فرماندار ســرپل ذهاب گفت: به شــهروندان سرپلی 
که تســهیالت بانکی دریافت کرده اند، 2 ســال تنفس داده 

شده است.
اکبر ســنجابی افزود: تســهیالت 10 میلیون تومانی با 
بازپرداخت 6 ســاله به شهروندان پرداخت می شود، البته در 

اینجا نیز 6 ماه فرصت تنفس داده شده است.
وی افزود: کار توزیع اقالم دارویی، وســایل گرمایشی، 
چادر، پتو، بســته های  غذایی و... با نظم و ساماندهی بهتری 

در حال انجام است.

روانه استان کرمانشاه و شهرستان های سرپل ذهاب، داالهو 
و ثالث باباجانی شــده به طوری که بسیاری از این مناطق 
اکنون به دپوی محصوالت غذایی، چادر، پتو و ســایر اقالم 

تبدیل شده است.
* آیت اهلل ناصر مکارم شــیرازی، در راســتای ضرورت 
کمک همه جانبه به آسیب دیدگان زلزله  اقدام به ارسال های 
کمک های غیرنقدی شامل 300 عدد چادر، 1000 تخته پتو 

و 5 تریلی آب معدنی به زلزله  زدگان کرد.
* ســخنگو و معاون ســازمان مدیریت بحران کشــور 
گفت: 40 هزار و 600 تخته چادر تاکنون در مناطق زلزله  زده 

غرب استان کرمانشاه توزیع شده است.
بهنام سعیدی افزود: هم اکنون 80 درصد از مردم مناطق 
زلزله  زده در چادرهای امدادی اسکان یافته اند گفت: به دلیل 
موقعیت جغرافیایی و همزمانی حادثه با آغاز فصل بارندگی، 

پوشاک گرم و نایلون مهم ترین نیاز آسیب دیدگان است.
سعیدی ادامه داد: سازمان مدیریت بحران در کنار ارایه 
خدمات امدادی، اولویت خود را تامین نایلون قرار داده، تا در 

گام اول این نیاز آسیب دیدگان تامین شود.
* مرزبــان نظری مدیرکل تجهیز و نوســازی مدارس 
اســتان کرمانشــاه در این باره گفت که از 757 باب مدرسه 
شهرستان های ســرپل ذهاب، ثالث باباجانی، قصرشیرین، 
داالهــو و گیالنغرب بــا 2 هــزار و 854 کالس درس، 78 
مدرسه با 415 کالس درس به صورت کلی تخریب و غیرقابل 

استفاده شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به این وضعیت به 250 دستگاه 
کانکس برای استقرار اضطراری دانش آموزان و آغاز فعالیت های 

آموزشی در منطقه نیاز داریم.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه نیز از آمادگی 
این اداره کل برای بازگشایی مدارس در مناطق زلزله  زده استان 

و روانه کردن دانش آموزان به کالس های درس خبر داد.
وی افزود: از آنجایی که بسیاری از مدارس شهرستان های 
ســرپل ذهاب، ثالث باباجانی و قصر شــیرین تخریب شده 
تعداد زیادی از دانش آموزان امکان استفاده از مدارس قبلی 

خود را ندارند.
وی گفت: در هماهنگی صورت گرفته با وزارت آموزش 
و پرورش، مدارس ســالم و قابل اســتفاده را 2 و یا حتی 3 
شــیفته خواهیم کرد تا امکان ادامــه تحصیل دانش آموزان 

زلزله  زده فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: مشــکلی برای بازگشایی مدارس 
در مناطق زلزله  زده نداریم اما شرایط روانی منطقه فعال این 

اجازه را به ما نمی دهد.
* به گزارش بیمه ایران در نخستین روز ارزیابی و پرداخت 
خســارت واحدهای تحت پوشش بیمه، حدود یک میلیارد 

تومان خسارت در وجه بیمه گذاران پرداخت کرد.

بیمه ایران از طریق اعزام هشــت گروه 3 نفره در شهر 
سرپل ذهاب و بررسی 75 پرونده، این مبلغ را واریز کرده است.
* رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی 
استان کرمانشاه گفت: 40 تن اقالم دارویی سازمان بهداشت 
جهانی در فرودگاه کرمانشاه تخلیه و برای مناطق زلزله  زده 

غرب این استان بارگیری شد.
صائب مدرســی افزود: این اقالم دارویی از سوی وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان بهداشت 
جهانی جذب و با اســتفاده از یــک فروند هواپیما به مقصد 

کرمانشاه بارگیری شده است.
وی اظهار کرد: هم اکنون سه بیمارستان صحرایی)ارتش، 
سپاه پاسداران و فوریت های پزشکی( با 100 نفر کادر درمان، 
20 دستگاه آمبوالنس و 7 دستگاه اتوبوس آمبوالنس در سرپل 
ذهاب، یک بیمارستان صحرایی دانشگاه علوم پزشکی در ثالث 
باباجانی با تیم مجرب پزشکی و جراح مشغول ارایه خدمات 

درمانی به آسیب دیدگان زلزله  هستند.
* یک تیم 6 نفره پزشکی و امدادی از انجمن مردم نهاد 
آلمان»Humedica« به منظور کمک رسانی به زلزله  زدگان وارد 

شهرستان سرپل ذهاب شد.
این تیم 6 نفره متشــکل از متخصص طب داخلی، طب 

اورژانس، جراح، امدادگر و مهندس هستند.
کالروس روحران)Klaus Ruhrann( از اعضای این تیم به 
ایرنا گفت: Humedica از انجمن های مردم نهاد آلمان است و 
این تیم طی 10 روز استقرار در این منطقه، با توجه به اعالم 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی به مصدومان و 

حادثه دیدگان ارایه خدمت می کند.
به گفته وی، تیم های بعدی نیز پس از برگشت تیم اول 

در منطقه زلزله  زده مستقر می شوند.
* سرتیپ مجتبی کاکایی، جانشین فرمانده سپاه ناحیه 
شهرســتان ســرپل ذهاب گفت: کار آواربرداری در تمامی 
روســتاهای زلزله زده شهرستان ســرپل ذهاب برای یافتن 
اجساد و یا مصدومان حادثه زلزله  یکشنبه شب پایان یافته 
و دیگر هیچ جســد و یا مصدومــی در آوارهای این مناطق 

روستایی وجود ندارد.

* مســئول دایره خبر نیروی زمینــی ارتش جمهوری 
اسالمی از جان باختن یکی از پرسنل بیمارستان ارتش حین 

ارائه خدمت به زلزله  زدگان کرمانشاه خبر داد.
جعفر خطیر دیروز افزود: مرتضی قبادی از پرسنل اتاق 
عمل بیمارســتان 520 ارتش کرمانشــاه حین تالش برای 
نجات جان زلزله  زدگان، در اتاق عمل دچار سکته قلبی شد 

و درگذشت.
او گفت: علت ســکته قلبی مرتضی قبادی فشار روحی 
و روانــی ناشــی از وضعیت وخیــم زلزله  زد ه های اســتان 
کرمانشاه بوده است. این دومین جان باخته ارتش در جریان 

خدمت رسانی به زلزله  زدگان است.
پیش از این هم ســروان حســن نیرپــور از کادر یگان 
»فســک« پایگاه هوانیروز کرمانشــاه حین انجام ماموریت 
کمک رسانی به زلزله  زدگان دچار سکته قلبی شد و درگذشت.

* مســئول روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری 
اســتان کرمانشاه از وصل شــدن مجدد آب شهرستان قصر 
شیرین که به علت پس لرزه های مکرر قطع شده بود، خبر داد.
علی حسن مرادی گفت: با تالش همکاران و اکیپ های 
مستقر در شهرستان قصرشیرین، آب این شهرستان ساعت 

سه بامداد جمعه وصل شد.
وی افزود: از آنجایی که آب شرب قصرشیرین در سراب 
گرم سرپل ذهاب تامین می شود، وقوع چند پس لرزه که بین 
ســه تا چهار ریشتر قدرت داشتند باعث شکستگی خطوط 

انتقال آب شد.
مرادی یادآوری کرد: هم اکنون آب شرب تمامی مناطق 
زلزله  زده وصل شده و مشــکلی از بابت توزیع آن در شبکه 
نداریم و ساکنین این مناطق از آب شرب سالم برخوردارند.

* در شهرستان های سرپل ذهاب، ثالث باباجانی و داالهو 
تعداد زیادی حیوان از جمله گوســفند، بــز و گاو در زمان 
وقوع حادثه در اصطبل ها بودند که امکان فرار نداشــته اند و 
اکنون بعد از گذشــت چند روز از وقوع این حادثه همچنان 

زیر آوارها مانده اند.
بــه تدریج بوی تعفن الشــه این حیوانــات در محیط 
روستاهای زلزله  زده پخش می شود و این معضل هم به مصایب 

مردم زلزله  زده اضافه می شود.
مسئوالن دامپزشکی کرمانشاه پیش بینی می کنند 30 
درصد دام های این مناطق زیر آوارها دفن شــده باشند و از 
سوی دیگر سرپرست اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه از 
تلف شدن 200 هزار راس دام عشایر در جریان زلزله  یکشنبه 

شب غرب استان خبر داد.
مدیرکل دامپزشکی کرمانشاه نیز می گوید در شهرستان 
ثالث باباجانی امکانات الزم برای بیرون آوردن الشه حیوانات 

در اختیار نداریم.
نادر پرور افزود: وضعیت شهرستان ثالث باباجانی در حوزه 

از روز یکشنبه درمناطق زلزله زده افزایش ابر 
و از بعد از ظهر این روز و طی روزهای دوشــنبه و 
سه شنبه بارندگی، گاهی رعدوبرق و وزش باد نسبتا 
شــدید رخ خواهد داد که در مناطق کوهستانی و 
سردسیر احتمال بارش به صورت برف وجود دارد.

به گزارش ســازمان هواشناسی کشور، از بعد از ظهر 
یکشــنبه با ورود سامانه بارشی به کشور در برخی نقاط 
شمال غرب و غرب افزایش ابر، بارش باران،گاهی رعدوبرق 
و وزش باد پیش بینی می شود. این سامانه در روز دوشنبه 
تقویت شده و عالوه بر مناطق فوق، به تدریج بخش هایی 
از نواحی مرکزی را نیز در بر می گیرد. روز سه شــنبه نیز 
در نیمه غربی کشور بارش باران، گاهی رعدو برق و وزش 
باد پیش بینی می شــود. روزهای دوشنبه و سه شنبه در 

مناطق کوهستانی و سردسیر شمال غرب و غرب بارش 
برف دور از انتظار نمی باشد.

 بر این اســاس، از بعد از ظهر یکشــنبه بارش باران، 
گاهی رعدوبرق و وزش باد شــدید موقت در برخی نقاط 
استان های آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، 
کردستان، کرمانشاه، همدان و شمال ایالم و روز دوشنبه 
بارش باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شــدید موقت در 
برخی نقاط استان های آذربایجان  شرقی و غربی، اردبیل، 
زنجان، کردســتان، کرمانشــاه، ایالم، همدان، مرکزی، 

لرستان و قزوین پیش بینی می شود.
همچنین به ســبب افزایش سرعت وزش باد بر روی 
عراق، از بعد از ظهر یکشــنبه و طی روز دوشنبه پدیده 
گردوخــاک در برخی نقاط غــرب و جنوب غرب دور از 

انتظار نمی باشد.  
مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی نیز به تسنیم 
گفت: طی امروز و فردا شــهرهای صنعتی به دلیل پایدار 
بــودن دما دچار افزایش غلظت آالینده ها می شــوند که 
ساکنان کالن شــهرها و شــهرهای صنعتی باید به این 
وضعیت توجه جدی داشته باشند و گروه های حساس از 

تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.
احد وظیفه افزود: طی روزهای یکشــنبه، دوشنبه و 
سه شنبه باد و باران به همراه کاهش دما بخش های غربی 
و نقــاط زلزله زده را در بر می گیرد که حتی دمای هوا در 
برخی ساعات به صفر درجه هم می رسد؛ ضمناً بارش ها 
در نقاط کوهستانی و سردسیر نیمه غربی به صورت برف 

خواهد بود.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: یک 
تن و 322 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک توسط 
مرزداران هنگ مــرزی میرجاوه در مرزهای میانی 

استان کشف و ضبط شد.
سرتیپ ســعید کمیلی اظهار داشت: مرزداران هنگ 
مرزی میرجاوه با اشراف اطالعاتی از قصد قاچاقچیان برای 
انتقال مواد مخدر به عمق کشــور آگاه شدند و بالفاصله به 

اجرای کمین و تشدید پوشش منطقه پرداختند.
وی افزود: سوداگران مرگ که با توجه به پوشش دقیق 
منطقه توســط مرزداران، راهی برای انتقال محموله مواد 
مخدر خود پیدا نکردند با مخفی کردن مواد از محل متواری 
شدند.وی  با بیان اینکه شناسایی و دستگیری قاچاقچیان در 
دســتور کار مرزداران قرار دارد، خاطر نشان کرد: نیروهای 
مرزبانی در پاکسازی منطقه، محموله ای به وزن یک تن و 

322 کیلو گرم تریاک را کشف کردند.

حمام نفتی که ویژه ثروتمندان در یک مرکز 
درمانی در باکو ساخته شده، عالوه بر قشر مرفه 
آذربایجان، مراجعه کنندگانی از دیگر قاره های 

جهان نیز دارد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، در باکو 

پایتخت کشور آذربایجان، مرکزی درمانی به نام NAFTALAN  وجود دارد که 
از نفت برای درمان بیماری های مفصلی و پوستی استفاده می کند.

در این مرکز درمانی، مراجعان که اغلب از قشــر مرفه آذربایجان و حتی 
ثروتمندان دیگر کشــورهای آســیایی و اروپایی هستند، در حمامی مملو از 
نفت خام یا نفت آغشــته به قیر قرار می گیرند. به عبارتی می توان گفت این 
مرکز درمانی شبیه چشمه های آب گرم با نفت خام شبیه سازی شده است.

طبق گزارش IBTIMES ، یک گردشــگر اســترالیایی که برای استفاده از 
خدمــات حمام نفت، به این مرکز درمانی در باکو مراجعه کرده، در این باره 
گفت: حمام نفت بســیار خوب است. بدن در دمای یکسان شبیه یک حمام 
معمولی قرار می گیرد، اما بیشــتر شبیه به غوطه وری در شکالت است. این 
حمام بوی خوبی ندارد، اما بدون درد و با احســاس آرامش همراه اســت. به 

گفته پزشکان مرکز، حمام نفت خام می تواند تا 70 بیماری را درمان کند.

فعالیت سامانه بارشی جدید در شمال و شمال غرب کشور 

بارندگی در مناطق زلزله زده از فردا آغاز می شود
کشف یک تن و322 کیلوگرم 

تریاک در میرجاوه


