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انفجار شئ مشکوک
خرم آباد – خبرنگار کیهان: انفجارشئ مشکوک جان دو تن را در 

خرم آباد گرفت و یک نفر را مجروح کرد.
برپایه این گزارش، شخصی به نام جهانگیر شکری 43 ساله که به 
جمع آوری و فروش ضایعات  اشتغال داشت، درمحل سابق پارکینگ 
متروکه شــهرداری خرم آباد واقع درجنــب پل جهادگران که بقایای 
ستون های آهنی آن باقی است، براثر انفجار شئ مشکوک دردم جان 
سپرد و دو رهگذر به نام های مهراب فاضلی و چراغعلی نیکو که از کنار 

آن محل عبور می کردند مورد اصابت ترکش قرارگرفتند. 
نیروی انتظامی اعالم کرد که موضوع تحت بررسی است.

واژگونی پراید
قاین – خبرنگار کیهان: رئیس  پلیس راه خراسان جنوبی گفت: بر 
اثر واژگونی سواری پراید در کیلومتر 85 محور قاین به خواف، خانم 
52 ساله ای در دم جان باخت و سه نفر از سرنشینان آن مصدوم شدند.
سرهنگ رضایی علت حادثه را بی احتیاطی راننده در عدم توجه به 
جلو عنوان کرد و از رانندگان خواست با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

دستگیری باند حفاران 
شهرکرد – خبرنگار کیهان: فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از دستگیری باند حفاران 
غیر مجاز در روســتای دستگرد امامزاده از توابع شهرستان شهرکرد 

خبر داد.
سرهنگ محسن زمانی اظهار داشت: طی یک عملیات اطالعاتی 
فرماندهی یگان حفاظت اســتان موفق به متالشی کردن یک باند 9 
نفره حفاران غیر مجاز در حین حفاری در منطقه تاریخی کمه روستای 
دستگرد امامزاده از توابع شهرستان شهرکرد شد که از این تعداد پنج 
نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند و چهار نفر دیگر از محل 

حادثه متواری شدند.
سارق 14ساله اینترنتی

اصفهان – خبرنگار کیهان: رئیس  پلیس فتا اصفهان گفت: سارق 
14 ساله اینترنتی که از حساب یکی از شهروندان مبلغ چهار میلیون 
ریال بصورت اینترنتی برداشت کرده بود توسط ماموران پلیس فتای 

استان شناسایی و دستگیر شد. 
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی افزود: با انجام اقدامات تخصصی 
در فضای مجازی متهم که پسری 14 ساله و خارج از استان اصفهان 

سکونت داشت شناسایی و دستگیر شد.
قاچاق پارچه

شاهرود - فارس: فرماندهی انتظامی شهرستان شاهرود از کشف 
محموله میلیاردی پارچه های قاچاق در این شهرستان خبر داد.

ســید مجتبی اشرفی افزود: ماموران ایستگاه بازرسی شهید نوری 
موفق به کشــف 166 طاقه پارچه خارجی قاچاق به ارزش 2 میلیارد 

و 500 میلیون ریال شدند.
آتش سوزی درهتل

نوشهر - تسنیم: فرماندار نوشهر از مهار کامل آتش سوزی در هتل 
بانک مرکزی نوشهر خبر داد. 

عبدالصمد صفرنژاد گفت: آتش سوزی هتل بانک مرکزی در منطقه 
دزدک شهرســتان نوشــهر که با یک کشته همراه بود با تالش آتش 

نشانان مهار شد.
وی افزود: در این حادثه که بر اثر آتش سوزی در یکی از طبقات 
این مجتمع اتفاق افتاد هفت نفر مصدوم شدند و یک مردجان باخت. 
مصدومین که شش آقا و یک خانم بودند پس از انجام اقدامات درمانی 

اولیه به بیمارستان شهید بهشتی نوشهر منتقل شدند.
درگیری وتیراندازی

یاسوج- ایرنا: مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: درگیری و تیراندازی در روستای گوشه، حومه یاسوج 

از توابع شهرستان بویراحمد پنج نفر را راهی بیمارستان کرد. 
جالل پوران فرد افزود: در این حادثه مصدومان به وســیله تفنگ 

ساچمه ای و سالح سرد مصدوم شده بودند.
رئیس  مرکز حوادث و فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد 
تصریح کرد: سه نفر از مصدومان این حادثه پس از امداد و نجات اولیه 

به بیمارستان شهید بهشتی یاسوج منتقل شدند.
وی اظهار داشــت: دو مصدوم دیگر نیز با خودروی شــخصی به 

بیمارستان منتقل شدند.
نجات مسافران

بندر عباس - خبرگزاری صدا و سیما: مدیرکل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان گفت: 85 مســافر یک شناور حادثه دیده در مسیر قشم- 

بندرعباس به سالمت به بندر شهید حقانی رسیدند.
اهلل مراد عفیفی پور افزود: شناور مسافری سپهر دریا از بندر شهید 
ذاکری قشم عازم بندر شهید حقانی بندرعباس بودکه به علت نقص 

فنی ناشی از آتش سوزی جزیی در موتورخانه از ادامه مسیر بازماند.
وی اضافه کرد: دو شــناور ناجی به همراه کارشناســان ایمنی به 
موقعیت اعزام و آتش سوزی محدود در موتورخانه با همکاری پرسنل 

شناور، کنترل شد.
برخورد زنجیره ای

سمنان - مهر: رئیس  پلیس راه استان سمنان از برخورد پنج خودرو 
در کیلومتر 85 محور سمنان- دامغان خبر داد و گفت: در این حادثه 

دو نفر مجروح شدند. 
سرهنگ حسن خســروجردی با بیان اینکه پنج خودرو به دلیل 
لغزندگــی و بارش باران در کیلومتر 85 محور ســمنان - دامغان با 
یکدیگر برخورد کردند، ابراز داشــت:  بــه علت عدم رعایت مقررات 
راهنمایی و رانندگی و فاصله طولی در شــرایط بارانی این خودروها 

دچار خسارت شدند.
پوشاک قاچاق

ســرویس شهرستانها: فرمانده انتظامي شهرســتان »لنجان« از 
کشف یک محموله پوشاک خارجی قاچاق به ارزش 3 میلیارد و 500 

میلیون ریال خبر داد. 
سرهنگ »غالمرضا افشــاري« گفت: پلیس حین کنترل مبادی 
ورودی و خروجی این شهرســتان به یک کامیونت مشکوک و آن را 
متوقف که در بازرسی از آن مقدار 12 هزار ثوب انواع پوشاک خارجی 

قاچاق را کشف کرد.
وی اضافه کرد: در این رابطه راننده خودرو دستگیر شد.

تصادف مرگبار
تبریز – باشــگاه خبرنگاران جوان: ســخنگوی اورژانس اســتان 
آذربایجان شــرقی گفت: برخورد دو دســتگاه پراید و یک دســتگاه 
 پیکان در محور تســوج - سلماس یک کشته و چهار زخمی برجای 

گذاشت. 
وحید شادی نیا  افزود: چهار دستگاه آمبوالنس اورژانس امدادرسانی 
این حادثه رانندگی را برعهده داشتند و تمام مصدومان تحت اقدامات 

درمانی به بیمارستان سلماس انتقال یافتند.
وی اضافه کرد: راننده 40 ســاله یکی از پراید ها فوتی این حادثه 

مرگ بار بود.
مرگ دو دانشجو

خرم آباد – خبرنگار کیهان: رئیس  دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم 
پزشکی لرستان گفت: واژگونی خودرو دانشجویان دانشکده داروسازی 

خرم آباد دوکشته و دو مجروح به جا گذاشت.
حســنوند افزود:خودروی حامل چهار تن از دانشــجویان رشته 
داروســازی این دانشــگاه در دو کیلومتری جاده خرم آباد - بروجرد 

واژگون که در این حادثه علی میر ساالری دردم کشته شد.
حسنوند اضافه کرد: سه سرنشین این خودرو به نام های امیررضا 
مینایی، ســینا دارایی و علی اصغر کوشــکی نیز مصدوم شدند و به 

بیمارستان شهدای عشایر انتقال یافتند.

یک پزشک استرالیایی در حوزه اتانازی 
از طراحی یک دســتگاه جنجال برانگیز 

موسوم به »ماشین خودکشی« خبر داد.
به گزارش ایســنا، این پزشک استرالیایی با 
کمک دســتیار خود این دســتگاه اتانازی را در 

هلند در معرض دید عموم قرار داد که افراد با داخل شــدن در آن و 
فشردن یک دکمه می توانند با گاز نیتروژن به زندگی خود پایان  دهند.
این دستگاه که »ســارکو« نام دارد، به گونه ای طراحی شده که 
دارای یک فضای تابوت مانند و حاوی گاز نیتروژن اســت. فردی که 
قصد داشــته باشــد به زندگی خود پایان دهد وارد این دستگاه شده 
و دکمه نصب شــده در آن را فشار می دهد. فرد ابتدا دچار احساس 
گیجی و منگی می شود و سپس به سرعت هوشیاری خود را از دست 

می دهد و می میرد.
»فیلیپ نیچک« از طراحان اصلی این دستگاه مدعی شد: سارکو 
برای افرادی طراحی شده که تمایل دارند به زندگی خود پایان دهند.

همچنین طراحان این دســتگاه مدلی از این ماشین را به نمایش 
گذاشــتند که بازدیدکنندگان می توانند با استفاده از عینک واقعیت 

مجازی آنچه را که داخل دستگاه اتفاق می افتد، مشاهده کنند.
به گزارش روزنامه گاردین، طراحان این دستگاه امید دارند پیش 
از پایان ســال جاری میالدی طراحی کامل ماشــین خودکشی را به 

اتمام برسانند.

در پی فرو ریختن ساختمان یک هتل در 
ایالت غربی راجستان هند، پنج تن در زیر 

آوار گرفتار شدند.
به گزارش ایســنا، قسمتی از بنای این هتل 
که در شهر »کوتا« واقع شده، دیروز فرو ریخت 

و تلفات احتمالی ناشی از این حادثه هنوز گزارش نشده است. 
به گزارش مقامات پلیس کوتا، تاکنون سه نفر از زیر آوار نجات داده 

شده و پنج نفر دیگر همچنان در میان آوار گرفتار هستند.
در پــی این حادثه مقامات هند نیروهای آتش نشــانی، نیروهای 
خدمات حــوادث غیرمترقبه و پلیس را به ســرعت به محل حادثه 
فرا خوانده  و ماشــین آالت سنگین برای انجام عملیات امداد و نجات 

مشغول به کار هستند.
علت فرو ریختن این ساختمان در حال بررسی است.

حوادث مرگبار ناشی از فرو ریختن ساختمان های قدیمی و جدید 
در هند معمول است و کارشناسان ساخت و ساز، اهمال حکومتی و 
فساد موجود در هند برای تخطئی از قوانین ساخت و ساز، استفاده از 
مواد با کیفیت پایین، نظارت نامناسب و استانداردهای ضعیف ایمنی 

برای کارگران را از عوامل این حوادث می دانند.
به گزارش خبرگزاری شــینهوا، اوایل مــاه جاری نیز فروریختن 

ساختمانی در ایالت مرکزی مادیا پرادش جان 10 نفر را گرفت.

طوفان و برف در مناطق مرکزی آمریکا 
ضمن بر جا گذاشتن تلفات انسانی و مختل 
کردن زندگی برای ساکنان، سبب لغو حدود 

4۰۰ پرواز خطوط هوایی شد.
به گــزارش آسوشــیتدپرس، رســانه های 

آمریکایی از جان باختن حداقل ســه نفر بر اثر طوفان بهاری که به 
دنبال خود برف را هم آورده، خبر می دهند.

طوفان همراه برف و یخ مناطق مرکزی آمریکا را درنوردیده که بر 
اثر آن حداقل 3 آمریکایی جان خود را از دست داده اند.

طبق این گزارش، طوفان و برف از مناطق ساحلی »گالف ُکست« 
گرفته تا »گریت لیکرز« را تحت تاثیر قرار داده است.

طبق گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، یکی از جان باختگان 
طوفان، یک دختر دو ساله آمریکایی است.

بنا بر گزارش هــا، دیروز حدود 400 پرواز در فرودگاه بین المللی 
»مینیاپولیس سنت پال« لغو شد.

هواپیمای مسافربری متعلق به خطوط 
هوایی چین به علت گروگانگیری مجبور به 

فرود اضطراری شد.
به گزارش اســپوتنیک، رســانه های چین 
به نقــل از مقامــات هوایی این کشــور اعالم 

کردند: هواپیمای مســافربری متعلق به خطوط هوایی چین به علت 
گروگانگیری، مجبور به فرود اضطراری در شــهر ژنگژو استان هنان 

در شرق این کشور شد. 
فرود اضطراری ایــن هواپیما به دنبال آن صورت گرفت که یک 
مسافر، یکی از مهمانداران این پرواز را با یک خودکار به عنوان سالح 
گروگان گرفت.فرودگاه شهر ژنگژو در پایگاه اینترنتی خود اعالم کرد: 
پرواز شماره 1350 که به مقصد پکن در حال پرواز بود، به علت اقدام 
غیرقانونی یکی از مسافران خود مجبور به فرود در این فرودگاه شد. 
بنا به اعالم رســانه های چین، فرد گروگانگیر از خودکار برای تهدید 

مهماندار هواپیما استفاده کرده بود.
مقامات هوایی چین اعالم کردند: این هواپیما در ساعت 13 و 17 

دقیقه به وقت محلی با موفقیت به زمین نشست. 

مدیر پیش بینی و هشــدار سازمان هواشناسی 
گفت: بارندگی تا فردا در قسمت های مختلف کشور 
ادامه داشته و در بعضی ساعات با بارش باران، گاهی 
رعد و برق و وزش باد شدید موقتی همراه خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، احد 
وظیفه با بیان این که سامانه بارشی مستقر در کشور به تناوب 
تا روزهای پایانی هفته فعال خواهد بود، گفت: امروز سامانه 
بارشی در اغلب مناطق به جز بخش هایی از جنوب شرق و 
شمال غرب کشور فعال و در این مناطق سبب بارش باران، 
گاهــی رعد و برق و وزش باد شــدید موقتی و در مناطق 

مستعد بارش تگرگ خواهد شد.
وظیفه افزود: شــدت بــارش در ایــن روز در جنوب 
کردستان، کرمانشاه، ایالم، لرستان، مرکزی، همدان، تهران، 
البرز، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، 
اصفهان، برخی مناطق یزد، خراسان شمالی، خراسان رضوی، 
خراسان جنوبی، بوشهر و برخی مناطق سمنان پیش بینی 
می شود و بارش در سیســتان و بلوچستان و هرمزگان به 

صورت پراکنده خواهد بود.
وی با بیان این که روز سه شنبه هم چنان سامانه بارشی 
در کشور فعال می باشد و عمده فعالیت آن در نیمه مرکزی 

در ارتفاعات برخی استان ها برف می بارد

تداومفعالیتسامانهبارشیمستقربررویکشورتاسهشنبه

و جنوبی کشور پیش بینی می شود، شدت بارش ها را طی این 
روز در شــرق کرمانشاه، همدان، لرستان، مرکزی، اصفهان، 
شمال خوزســتان و فارس، غرب کرمان، خراسان رضوی و 

خراسان جنوبی عنوان نمود.
این مسئول ســازمان هواشناسی، درخصوص وضعیت 
بارش ها اظهارداشــت: بارش ها امروز در ارتفاعات البرز در 
استان  های گیالن، مازندران، گلستان، قزوین، البرز، تهران 
و خراسان شــمالی و رضوی، کردستان و ارتفاعات زاگرس 

در استان های لرستان، چهارمحال و بختیاری، شمال شرق 
خوزستان و جنوب همدان و روز سه شنبه در ارتفاعات البرز 
مرکزی و شمال شرق در استان های خراسان شمالی و خراسان 
رضوی و به صورت پراکنده در بخش هایی از ارتفاعات زاگرس 
مرکــزی به صورت برف خواهد بــود و احتمال لغزندگی و 
اختالل در حمل ونقل در جاده ها و گردنه های کوهســتانی 

نواحی ذکر شده وجود دارد.
وظیفه با توجه به نفوذ جریانات شــمالی از کاهش 6 تا 

10 درجه ای دما تا امروز در استان  های واقع در نوار شمالی 
کشور به ویژه سواحل شمالی، شمال شرق و استان های واقع 

در البرز مرکزی و شرقی خبر داد.
وی افزود: امروز در نیمه شرقی کشور و دامنه  های البرز 
مرکزی و شــرقی وزش باد شــدید پیش بینی می شود که 
در برخی مناطق جنوب شــرق و شرق کشور احتمال وقوع 
گردو خــاک وجود دارد، همچنین طی امروز دریای خزر به 

سبب وزش باد شدید، مواج پیش بینی می شود.

بارش برف محورهای شرق استان تهران را پس 
از گذشــت ۲۵ روز از بهار به رنگ زمستان در آورد 
و بارش باران و وقوع ســیالب در 1۵ استان کشور 

مشکالتی را به بار آورد.
به گزارش فارس، پس از گذشــت 25 روز از آغاز سال 
جدید، زمســتان جای بهار را گرفت و بارش شدید برف در 

محورهای شرق استان تهران آغاز شد.
محــور هراز در منطقــه گردنه امام زاده هاشــم )ع( و 

شهرستان فیروزکوه دیروز شاهد بارش برف بود.
بخشدار منطقه الریجان آمل از انسداد محور هراز به دلیل 
بارش برف 40 سانتی متری در برخی مسیرهای جاده ای خبر 
داد و گفت: محور هراز به دلیل بارش برف سنگین در برخی 

مسیرها دیروز مسدود اعالم شد.
رضا مقدم افزود: میزان بارش برف در روستاهای پایین 
دست حدود پنج سانتی متر و در باال دست به ارتفاع بیش از 
40 ســانتی متر رسید و در پلور و آب اسک هم بیش از 20 

سانتی متر برف بارید.
راهداران از همان ساعات ابتدایی آغاز بارش برف فعالیت 

خود را شروع کرده و مشغول برف روبی شدند.
برف بیشتر در گردنه امام زاده هاشم )ع( باریدن گرفت 

و اعالم شــد رانندگانی که قصد تردد از محور هراز را دارند 
حتماً زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.

آب گرفتگی برخی خیابانهای مشهد 
بارش شدید باران بهاری در مشهد که شنبه شب روی 
داد موجب آب گرفتگی برخی معابر و خیابان های این شهر 

و کندی رفت و آمد خودروها و عابران شد. 
شــدت بارش به میزانی بود که در برخی نقاط مشهد 

منازل دچار آبگرفتگی شدند. 
همچنین در برخی جاده های برون شهری از جمله جاده 
مشهد به شاندیز به دلیل آب گرفتگی ترافیک سنگینی ایجاد 
شد. آتش نشــانی مشهد 51 عملیات ویژه را به منظور رفع 
آب گرفتگی انجام داد و 600 نیروی خدمات شهری به همراه 

موتور پمپ ها مشغول رفع آب گرفتگی شدند.
امدادرسانی به سیل زدگان 1۵ استان 

رئیس  سازمان امدادو نجات هالل احمر از امدادرسانی 
به سیل زدگان 15 استان کشور خبر داد.

بــه گزارش ایلنا، مرتضی ســلیمی گفــت: از روز 23 
فروردین تا ســاعت هفت صبح دیروز، شــاهد بارش باران 
و وقوع ســیالب در 15 اســتان آذربایجان شرقی و غربی، 
اصفهان، ایالم، چهارمحال و بختیاری، خراســان جنوبی و 

رضوی، خوزســتان، سمنان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و 
بویراحمد، فارس لرستان و یزد بودیم. امدادگران هالل احمر 
در 50 شــهر، روستا و مناطق عشایر نشین به هزار و 349 

تن امدادرسانی کردند. 
وی ادامه داد: در این مدت 301 تن اســکان اضطراری 
یافتند. رئیس  سازمان امدادو نجات هالل احمر با اعالم اینکه 
21 خودرو از مسیر سیالب رهاسازی شدند، تاکید کرد: 231 
امدادگر در قالب 67 تیم کار امداد رســانی را انجام دادند. 
همچنیــن در این مدت 40 چــادر،710 تخته پتو و 670 

کیلوگرم نایلون توزیع شده است. 
گرد باد سیستان و بلوچستان را درنوردید 

گرد باد شدید سه  راهی دشتک در 75 کیلومتری زاهدان 
را درنوردید و سبب سقوط 30 تیر برق، قطع آب شهر زاهدان 

و تعطیلی مدارس شد. 
به گزارش تسنیم شب یک شنبه گردباد شدید منطقه سه  
راهی »دشتک« در محور زاهدان- زابل را درنوردید. شدت 
گردباد ســبب سقوط 30 تیر برق به فاصله 1/5 کیلومتر و 

قطع کامل خط انتقال آب به زاهدان شد.
آب آشامیدنی اکثر مناطق زاهدان قطع شد و مدیریت 
بحران 65  تانکر را برای آب رســانی سیار به محله های شهر 

در نظر گرفت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان 
در رابطه به حجم خسارت به تأسیسات آب و برق خط انتقال 
آب زابل به زاهدان گفت: براثر گردباد جریان برق خط انتقال 
آب چاه نیمه به زاهدان در محل ایســتگاه پمپاژ شماره 2 

قطع شده و هیچ آبی به زاهدان نرسید.
محسن میرادی با بیان اینکه شدت سرعت باد موجب 
ســقوط 30 تیر برق و پاره شــدن خطوط انتقال برق شد ، 
افزود: پنج اکیپ امدادی از اتفاقات آب و برق به تعمیر خطوط 

انتقال برق مشغول شدند.
وی ادامــه داد: برطرف شــدن مشــکل و نصب مجدد 
تیرهــای برق تا بعدازظهر دیروز به طول انجامید و در طول 
این مدت شهر زاهدان با تنش آبی مواجه بود که برای این 
منظور 65  تانکر برای آب رسانی سیار به محله های شهر در 
نظر گرفته شد. اداره کل آموزش وپرورش سیستان و بلوچستان 
نیــز در اطالعیه های جداگانه ای از تعطیلی مدارس ابتدایی 

شیفت صبح و عصر در محدوده قطع آب شهر خبر داد.
شــرکت آب و فاضالب سیســتان و بلوچستان نیز در 
اطالعیه ای از مردم خواســت با توجه به تنش آبی در شهر 

زاهدان، از مصارف غیرضروری آب اجتناب کنند.

برف جاده هراز را مسدود و سیل 1۵ استان را فرا گرفت

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد از پیدا شدن 
بافت هایی از اجساد خلبان و کمک خلبان هواپیمای 

ATR »تهران ــ یاسوج« در ارتفاعات دنا خبر داد. 
عزیز فیلی در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: بافت های 
 ATR انســانی مجزا از پیکر خلبان و کمک خلبان هواپیمای
ـ یاسوج« پیدا شده ولی هنوز کامل نبوده و شرایط  »تهرانـ 

تحویل به خانواده ها را ندارند.
وی بــا بیان اینکه تاکنون 209 بافت انســانی مجزا در 
ارتفاعــات دنا جمع آوری و انتقال یافته اســت، عنوان کرد: 
ـ  تاکنون 19 پیکر از جانباختگان سقوط هواپیمای »تهرانـ 

یاسوج« تحویل خانواده جانباختگان شده است.
فیلی ابراز کرد: تاکنون هیچ بافت انسانی از پیکر 8 نفر از 
جانباختگان پیدا نشده که امیدواریم در ادامه عملیات پیکر 

این افراد نیز پیدا و به پزشکی قانونی منتقل شوند.
معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار کهگیلویه و 

بویراحمد با تأکید بر اینکه به محض مساعد شدن وضعیت 
جوی در ارتفاعات دنا عملیات جست وجوی پیکر جانباختگان 
ادامه می یابد، افزود: امدادگرانی از برخی استان های کشور 
و امدادگران هم استانی به احتمال زیاد فردا کار امداد رسانی 

را ادامه می دهند.
فیلی گفت : پایان عملیات جست وجوی پیکر جانباختگان 
را نمی شود زمان دقیقی را مشخص کرد ولی به شرط مساعد 
بودن وضعیت جــوی یک ماه دیگر پایــان عملیات اعالم 
می شود.بارش برف در محل سقوط هواپیمای پرواز تهران- 
یاسوج کار جست وجو را برای امدادگران سخت کرده است. 
از عصر سه شنبه بارش برف در محل سقوط هواپیمای 

ATR پرواز تهران- یاسوج آغاز شد.
شــرایط نامســاعد جوی باعث اختــالل در عملیات 
جســت وجوی پیکرها شــد اما با وجود شــرایط بد جوی، 

امدادگران به تالش خود ادامه می دهند.

17 نیرو از استان های کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل و 
اصفهان در ارتفاعات حضور دارند و با شــب مانی در دمای 
بسیار پایین عملیات جست وجوی پیکرهای جانباختگان را 

ادامه می دهند.
مدیرکل پزشــکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
از ابتدای ســانحه هوایی تهران یاســوج تاکنون 209 بافت 
انســانی در ابعاد مختلف به اداره کل پزشکی قانونی استان 

تحویل داده شده است.
کامروز امینی افزود: کلیه بافت ها تحت معاینات دقیق 
کارشناسی و نمونه برداری جهت آزمایشات ژنتیک و احراز 
هویت و کد گذاری جهت جمع بندی نتایج آزمایشــات قرار 
گرفته اند.وی افزود: تاکنــون در دو مرحله تعداد 19 پیکر 
شرایط تحویل به خانواده ها را داشته اند که این شرایط مبتنی 
بر تکمیل حداکثری بافت های انسانی یک پیکر بوده است.

امینی گفت: شــرایط تحویل ســایر پیکرها نیز منوط 

بــه تکمیل حداکثری یک پیکــر و یا اعالم خاتمه عملیات 
جست وجو از سوی مسئولین ذیربط می باشد.

وی عنــوان کــرد: الزم بذکر اســت مراحــل مختلف 
آماده سازی، انتقال و تحویل پیکر جانباختگان به خانواده هایی 
که امکان حضور در شهر یاسوج را نداشتند، ضمن هماهنگی 
با امور متوفیان شــهرداری یاسوج، مدیریت بحران استان و 
اداره پزشکی قانونی محل سکونت ایشان انجام گرفته است.

این مسئول گفت: همچنین با توجه به احراز فوت کلیه 
مســافرین، کادر پروازی و امنیت ســانحه هوایی بر اساس 
لیست اعالمی شــرکت هواپیمایی آسمان، در حال حاضر 
صدور گواهی فوت برای جانباختگان سانحه هوایی با انجام 
مکاتبات قضایی بازپرس پرونده و درخواســت خانواده ها در 
اداره پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد انجام می گیرد لیکن 
صدور جواز دفن نامبردگان منوط به وجود شرایط تکمیل و 

امکان تحویل پیکرها است.

پس از گذشت ۵۵ روز

اجساد خلبان و کمک  خلبان ATR در دنا پیدا شد

یک دستگاه اتوبوس با ۲8 سرنشین که از مشهد 
عازم تهران بود در محور آرادانـ  گرمســار واژگون 
شد و بر اثر آن یک نفر کشته و ۲7 نفر مجروح شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان سمنان در 
گفت  وگو با فارس اظهار کرد: صبح دیروز خبر واژگونی یک 
دستگاه اتوبوس در محور آرادان- گرمسار اعالم و بالفاصله 

گروهی از امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند.
علی آقا یحیایی ادامه داد: بر اســاس اعالم کارشناسان 
پلیس راه مشخص شد که خودروی واژگون شده در استان 
سمنان حامل 25 مسافر هندی بوده که در محور سمنان – 

گرمسار دچار حادثه شد.
وی تصریح کرد: یک نفر از سرنشینان این اتوبوس فوت 

کرد و سایر سرنشینان به بیمارستان منتقل شدند.
این حادثه ساعت 9 و30 دقیقه صبح دیروز روی داد.

رئیس  پلیس راه استان سمنان افزود: این اتوبوس به علت 
عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از لغزندگی 

جاده واژگون شده است.
حســن خســروجردی بیان کرد: در ایــن حادثه، یک 
دختربچه فوت شد و تعدادی مجروح به بیمارستان گرمسار 

منتقل شدند.

واژگونی اتوبوس با ۲۵ مسافر هندی

فرمانده انتظامی تهران بزرگ، با  اشاره به اینکه 
3۰ درصد جرایم کشور در تهران رخ می دهد، گفت: 
اجرای طرح رعد در شهر تهران، نقطه تحول در عمل 

و اجرا برای پلیس پیشگیری است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حسین رحیمی در 
مراسم معارفه رئیس جدید پلیس پیشگیری پایتخت، با  اشاره 
به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تحول در کالنتری ها، 

افزود: باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشیم.
رحیمی با  اشــاره به برنامه پلیــس پایتخت در تهران 
اظهارداشت: اولین برنامه تحول در کالنتری ها است که باید 
در این رابطه همت بیشتری داشته باشیم چرا که اصلی ترین 
مســئله در نیروی انتظامی باالخص کالنتری ها سالمت و 
صحت عمل است، چون مجموعه کارکنان کالنتری باید با 
ناهنجاری ها برخورد کنند و الزم اســت نیروها با صداقت و 

رفتارهای صحیح به ایفای نقش بپردازند.
وی، دومین برنامه پلیس پایتخت را حرکت در مســیر 
فلسفه وجودی تشکیل کالنتری ها برشمرد و گفت: پیشگیری 
از وقوع جرایم، کشف جرم و دستگیری مجرمان از وظایف 

اصلی ضابطان قضائی است.
رئیس  پلیس تهران، یکی دیگر از برنامه های این پلیس را 

تکریم ارباب رجوع عنوان و ادامه داد : پلیس می تواند همچون 
یک معلم اخالق عمل کند و عالوه بر ارائه خدمات انتظامی 

به ارباب رجوع، نحوه برخورد اخالقی را مد نظر قرار دهد.
سردار رحیمی، چهارمین برنامه پلیس پایتخت را اجرای 
درســت و دقیق مأموریت هــا در زمان اعالم خبر به اپراتور 
مرکز فوریت های پلیســی 110، بیان کرد و افزود: هنگامی 
که خبری از سوی اپراتور به واحد های انتظامی اعالم می شود 
تمامی واحدهای مرتبط باید وارد عمل شوند تا ماموریت ها به 
درستی انجام شود چرا که کاهش فاصله وقوع جرم با کشف 

جرم رابطه ای مستقیم دارد.
وی، آخرین برنامه پلیس تهران بزرگ را اهتمام جدی 
به نظم و انضباط در کالنتری ها اعالم کرد و گفت: انضباط 
محوری، عملیات و اطالعات محوری و نیز کشف محوری؛ 
ســه رکن اساسی در مأموریت های پلیس است که باید در 
کالنتری ها مد نظر قرار گیرد.رئیس  پلیس پایتخت با بیان 
اینکه80 درصــد نیروهای کالنتری ها بایــد در حوزه های 
عملیاتی به کارگیری شــوند تا در پیشگیری از وقوع جرم 
و دستگیری مجرمان به نحوی شایسته عمل کنیم، گفت: 
تحول در مرکز 110 کالنتری ها به زودی آغاز می شــود تا 

رسیدگی به امور شهروندان سریع تر انجام شود.

وقوع 3۰ درصد جرایم کشور در تهران 

تحول در مرکز 110 کالنتری ها به زودی آغاز می شود

مدیرکل منابع طبیعي و آبخیزداري کهگیلویه 
و بویراحمد گفــت: آفت پروانه جوانه خوار به ۲۵۰ 

هزار هکتار از جنگل هاي استان حمله کرده است.
عزت اهلل بهشتي فر در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: 
ایــن آفت با نام علمــي Tortrix viridana Lیا پروانه جوانه 
خوار بلوط یکي از مهمترین آفت هاي بلوط در جنگل هاي 
زاگرس محسوب مي شود که با تغذیه از جوانه ها و برگ ها 

خسارات زیادي به جنگل هاي استان مي زند.
جنگل هاي بلوط منطقه زاگرس شــامل استان هاي 
آذربایجان غربي، ایالم، لرســتان، کرمانشاه، چهارمحال و 
بختیاري، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و فارس است 

که بیش از 6 میلیون هکتار وسعت دارد.
16 استان کشور در محدوده کل رشته کوه زاگرس قرار 
گرفته اند که این محدوده تأمین کننده 40 درصد آب کشور 
است و 38 درصد جمعیت عشایر کوچ نشین ایران را در خود 
جاي داده است.بهشتي فر بیان کرد: این افت در استان در 
سال هاي گذشته وجود داشته ولي به دلیل شرایط نامناسب 

اکولوژیکي و اقلیمي طغیان کرده و درحال توسعه است.
وي تصریــح کــرد: در اکثر مناطق جنگلي اســتان 
مشاهده شده ولي دامنه خسارت آن در مناطق سیالب و 
کلوار و لوداب در بویراحمد، در تنگ سولک و کوه ماغر در 

شهرســتان بهمئي، در دنا منطقه چنار برم و لما، تمنک، 
بنستان، رودشــتي درکهگیلویه مناطق خاییز، بیسیدون 
دشــت قاضي کالت، در چرام ســواري، تنگ آرند، جاده 
کرک، سرتنگ پیرزال، باشت حوزه شالل دان، بوستان و 

عنا در حال توسعه است.
بهشتي فر عنوان کرد: این آفت در شهرستان گچساران 
تاکنون گزارش نشــده است اما در تمام حوزه زاگرس در 
حال فعالیت است.وی اضافه کرد: آفت پروانه جوانه خوار 
در استان هاي کهگیلویه و بویراحمد، فارس، چهارمحال و 
بختیاري، لرستان، آذربایجان غربي، ایالم و دیگر استان هاي 

حوزه زاگرس فعال است.
وي بیان کرد: ادارات منابع طبیعي استان ها عالوه بر 
روش هاي بیولوژیکي و خودکنترلي طبیعي با استفاده از 
محلول پاشي و تله هاي فروموني در حال مبارزه با این آفت 
هستند و باید با احتیاط کامل انجام شود و دارای ریسک 
باال است.بهشــتي فر تصریح کرد: براي کنترل و مبارزه با 

آن 20 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
وي اظهار کرد: به دلیل کوهســتاني بودن و شــرایط 
توپوگرافي نیاز به هواپیما و یا پهپادهاي محلول پاش هست 
که باعث باال رفتن هزینه مبارزه خواهد شــد .فعالیت این 

آفت از اواخر اسفند تا اواخر خرداد ماه ادامه دارد.

حمله پروانه جوانه خوار به جنگل هاي کهگیلويه و بويراحمد 

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس 
شورای اسالمی گفت: مترو هشتگرد-قزوین از 
محل سرمایه گذاری خارجی و به روش فاینانس 

احداث خواهد شد. 
داوود محمــدی در گفت و گو با ایرنا افزود: پیگیر 
جذب و نهایی کردن سرمایه گذار خارجی برای احداث 

و راه اندازی خط مترو هشتگرد-قزوین هستیم.
وی بــا بیان اینکه اجرای ایــن طرح به 10 هزار 
میلیارد ریــال اعتبار نیازمند اســت،اضافه کرد: به 
علــت محدودیت منابع اعتباری دولت و وزارت راه و 
شهرسازی، تنها روش تامین مالی این پروژه فاینانس 

و جذب سرمایه گذاران خارجی است.
نماینده قزوین، آبیــک و البرز در مجلس گفت: 
تاکنون جهت جذب سرمایه گذار برای این طرح بزرگ 
عمرانی و زیرساختی، با همکاری دستگاه های اجرایی 
مربوطه با سرمایه گذارانی از کشورهای سوییس و چین 
مذاکره شــده است و امیدواریم در این خصوص طی 

آینده نه چندان دور به نتیجه برسیم.

وی با رد برخی صحبت ها در گذشــته مبنی بر 
مخالفت وزارت راه و شهرسازی و منتفی بودن اجرای 
این طرح،گفت: وزارت راه مخالف این طرح نیســت 
بلکه اعالم کرده بود با توجه به اجرای دوخطه سازی 
خط آهن قزوین-تهران و قابل توجه بودن اعتبارات 
مورد نیاز این پروژه، قادر نیســت طرح دیگری را به 
 شکل همزمان در اســتان قزوین اجرا و به سرانجام 

برساند.
محمدی اظهار کرد: ساخت مترو هشتگرد-قزوین 
بدون شک توجیه اقتصادی الزم را داراست و از جهات 
مختلف به رشد و توسعه قزوین می انجامد و موجب 

رفاه حال بیشتر مردم استان می شود.
طول مســیر درنظر گرفته شده برای پروژه مترو 
هشتگرد-قزوین که مطالعات آن انجام شده است، 74 

کیلومتر می باشد.
در صورت اجرای این طرح، خط مترو پایتخت پس 
از اتصال به کرج و هشــتگرد به طول 140 کیلومتر 

به قزوین می رسد.

مترو هشتگرد- قزوين احداث می شود


