
دستگیری سارقان مسلح
همدان- خبرنگار کیهان: رئیس  پلیس آگاهی استان همدان گفت: با وقوع 
ســرقت به عنف منزلی درهمدان پلیس بررســی موضــوع را به طور دقیق در 
دستور کار قرار داد و سارقان را دستگیر کرد.  سرهنگ رضا زراعی اظهار کرد: 
ســارقان با تهدید چاقو دســت و پا و دهن صاحبخانه را بسته و طال )النگو و 
انگشــتر( وجه نقد ۴۰ میلیون تومان را سرقت کرده بودند.وی ، افزود:  اعتماد 
نابجا به افراد ناشناس موجب وقوع این سرقت شده ، مجرمان که هر دو جوان 
بودند تحویل دستگاه قضایی شــدند.وی بیان کرد: شناسایی تخصصی پلیس 
ســارقان را به دام پلیس انداخت و در هنگام تردد ســارقان از تهران به یکی از 
استان های همجوار دستگیر شدند تا دستگاه قضایی درباره آنان تصمیم بگیرد. 

سقوط در چاه
مشــهد- ایسنا: معاون عملیات آتش نشانی مشــهد از کشف جسد مردی 
در ارتفاعات حصار گلســتان خبر داد.مهدی رضایی، با بیان اینکه جســد مرد 
میانسالی که در عمق ۱۰ متری چاه آبی در ارتفاعات حصار گلستان کشف شده 

بود، توسط آتش نشانان از چاه خارج و به پایین ارتفاعات منتقل شد.
آتش در مغازه

تبریز- خبرنگار کیهان: یک مغــازه تعویض روغن در کوی وحید واقع در 
جاده تبریز- آذر شهر آتش گرفت.در این حادثه دو خودرو که درون مغازه بودند 

در آتش سوختند، همچنین دو نفر از کارکنان این مغازه نیز مصدوم شدند.
درگیری مسلحانه

بوشهر- ایرنا: فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: در یک عملیات اطالعاتی 
منجر به درگیری مســلحانه و تبادل آتش بین پلیس و سوداگران مرگ 2۰۰ 
کیلوگرم تریاک در شهرستان گناوه این استان کشف شد. سردار خلیل واعظی 
افزود: با اقدام های اطالعاتی و اشراف عملیاتی پلیس تحرکات یک باند حرفه ای 
ترانزیت مواد مخدر را شناسایی کرد. وی بیان کرد: تیم عملیاتی پلیس مبارزه 
با مواد مخدر اســتان و شهرستان »گناوه« مسیر انتقال مواد مخدر که از محور 
جنوب به شــمال در تردد بودند را تحت کنترل قرار داد و در ســه راهی بندر 
»ریگ« دو دســتگاه خودرو قاچاقچیان شناسایی شــد. وی افزود: سرنشینان 
خودروها با اســتفاده از تاریکی هوا متواری شــدند و از این باند 2۰۰ کیلوگرم 

تریاک که به صورت بسته بندی جاسازی شده بود کشف شد. 
متالشی  شدن باند سرقت

مشهد- ایســنا: فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری دو خواهر که با عمه 
خود از تهران برای سرقت  به مشهد آمده بودند، خبر داد.سرهنگ اکبر آقابیگی 
گفت: تیم های دایره تجسس کالنتری بانوان با تقویت گشت های نامحسوس به 
ســه زن که در مقابل مراکز تجاری پرسه می زنند مشکوک شده و آنها را تحت 
نظر قرار دادند. این ســه زن با نزدیک  شــدن به خانمی در ایســتگاه اتوبوس، 
محتویات کیف دســتی اش را به سرقت بردند و بالفاصله به داخل یک مجتمع 
تجاری رفتند. متهمان دقایقی بعد کیف پول یک زن دیگر را به سرقت بردند و 
قصد فرار داشــتند که ماموران کالنتری بانوان وارد عمل شده و راه فرارشان را 
ســد کردند.وی ادامه داد: با انتقال متهمان به کالنتری بانوان و در بررسی های 
اولیه پلیس مشــخص شــد که دو زن خواهر بوده و با عمه خود از تهران برای 
سرقت به مشــهد آمده بودند و دارای سوابق کیفری هستند. متهم ردیف اول 
این پرونده پس از 5 ســال تحمل حبس به دلیل سرقت حدود دو ماه پیش از 
زندان آزاد شده بود و دخترش نیز در زندان است. تحقیقات از اعضای این باند 

برای کشف سرقت های انجام شده توسط آنها ادامه دارد.
آتش در خانه 

آبادان- ایرنا: عوامل یک درگیری در شهر آبادان پنج واحد مسکونی و سه 
باب دکه را به آتش کشیدند. فرمانده انتظامی شهرستان آبادان علت آتش سوزی 
هشت باب خانه و مغازه در این شهر را درگیری بین عده ای عنوان کرد. سرهنگ 
سیدمحســن تقی زاده افزود: این درگیری پس از کشف جنازه یک نفر در محل 
دفن زباله این شــهر بین عده ای رخ داد. وی افــزود: درگیری مذکور در کوی 

سلیچ غربی آبادان رخ داد. 
دستگیری باند خریداران خودروهای لوکس

شــهرکرد- خبرنگار کیهــان: رئیس  پلیس فتا چهارمحــال و بختیاری از 
شناسایی و دســتگیری باند کالهبرداری میلیاردی از فروشندگان خودروهای 
لوکس و گران قیمت در فضای مجازی خبر داد. ســرهنگ مرتضی عســگری 
افزود: کالهبرداران با شناسایی انتشار دهندگان آگهی فروش خودروهای لوکس 
در ســایت دیوار و فریب کاربران و جعل مــدارک هویتی و چک های تضمینی 
اقدام به خرید خودروی فروشندگان بصورت توافقی و بدون حضور در بنگاه های 
رسمی می کردند.وی گفت: اعضای این باند که در چند استان دیگر نیز اقدام به 
فریب فروشندگان خودرو می کردند با برقراری تماس تلفنی با انتشار دهندگان 
آگهی در فضای مجازی و قرار مالقات حضوری و با قیمت دلخواه فروشندگان 
اقدام به کالهبرداری میلیاردی می کردند.وی با بیان اینکه 2 نفر از اعضای این 
باند دســتگیر و روانه زندان شــدند، افزود: کار عملیاتی برای دستگیری دیگر 
اعضای این باند در دســت انجام است.سرهنگ عسگری افزود: این افراد به ۴۰ 
فقره کالهبرداری خودروهای لوکس در این استان و استان های همجوار اعتراف 

کردند.
غرق شدن در استخر

اصفهان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان »نجف آباد« از فوت 
جوانی ۱8 ســاله به علت غرق شدن در استخر آب یک باغ خبر داد. سرهنگ 
»محمدرضا خدا دوســت« اظهار داشت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ مبنی بر غرق شــدن جوانی در اســتخر آب یک باغ در شهرستان »نجف 
آباد« بالفاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.وی افزود: در اثر این حادثه 
جوانی ۱8 ساله در آب استخر یک باغ غرق شده بود و تالش ماموران اورژانس 
نیز برای نجات جان او بی فایده ماند.این مقام انتظامی بیان داشت: جسد متوفی 
طبق دســتور مقام قضائی و توســط ماموران اورژانس برای اقدامات قانونی به 

پزشکی قانونی انتقال داده شد.
تصادف خونین

شــهرکرد- فارس: رئیس  مرکــز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی 
چهارمحال و بختیاری گفت: تصادف یک دســتگاه پــژو و مینی بوس در جاده 
دوپالن به ناغان سه کشته و ۱7 زخمی برجای گذاشت. فرامرز شاهین، افزود: 
ســه تیم امدادی از کارشناســان اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و پس از 
اقدامــات اولیه درمانی اولیه مصدومان به بیمارســتان امام جواد ناغان منتقل 

شدند.
سقوط از ساختمان

مشهد- باشگاه خبرنگاران جوان: دبیر هیئت ورزش نابینایان و کم بینایان 
خراسان رضوی گفت: رئیس  هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان از 
طبقه پنجم ســاختمان سقوط کرد.نیک فرجام، افزود: وی دچار شکستگی در 
دنده ها، پارگی ریه و شکستگی مچ پا شده ودر در بخش آی. سی. یو بیمارستان 

رضوی بستری شد.وی اضافه کرد: حال عمومی وی رو به بهبودی است.
کشف مواد مخدر

ساری- خبرنگار کیهان: جانشــین فرمانده انتظامی مازندران گفت که در 
تعطیالت نوروزی ســال جاری 35۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این اســتان 
از قاچاقچیان کشــف و ضبط شد. سرهنگ حســن مفخمی شهرستانی افزود: 
در این ارتباط حدود 2 هزار و ۴۰ نفر اعم از قاچاقچی و معتاد دســتگیر شدند 
که پرونده شــان به دستگاه قضایی ارسال شد.وی تعداد خرده فروشان دستگیر 
شده به خاطر فروش مواد مخدر در تعطیالت نوروزی سال جاری را حدود 69۰ 

نفر اعالم کرد.
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    حوادث کوتاه از کشور
 

پزشکان در چشم یک زن تایوانی چهار 
زنبور زنده یافتند که این اتفاق در نوع خود 

بی سابقه است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل 
از ســی ان ان، دکتر »هنگ چی تینگ«، چشــم 
پزشک بیمارستان فوئین تایوان، در این خصوص 

گفت: وقتی این حشره های چهار میلی متری را از چشم آن زن خارج می کرده 
متحیر شــده است.این زن 28 ساله تایوانی در حال کندن علف های هرز مزارع 
یکی از بستگانش بود که »زنبور های عرق« وارد چشم او شدند. او به خبرنگاران 
گفت: زمانیکه ناگهان باد شروع به وزیدن کرد احساس کردم خاک وارد چشمم 
شده است، اما چند ســاعت بعد چون چشمانم همچنان دردناک و متورم بود 
ناچار شدم به بیمارســتان مراجعه کنم.دکتر هنگ گفت: این زن نمی توانست 
چشــمانش را به خوبی ببندد. با میکروسکوپ به شکاف چشمش نگاه کردم و 
چیزی ســیاه رنگ شبیه پای یک حشره دیدم. آن پا را گرفتم و خیلی آهسته 
بیرون کشــیدم، سپس پای دیگری را دیدم، آنها همگی زنده بودند. وی تاکید 
کرد: این گونه زنبور ها به طور معمول به انسان حمله نمی کنند؛ اما آنها همانطور 
که از نامشان پیداست عرق انسان ها را می نوشند. این چشم پزشک افزود: این 
خانم خوش شانس بوده است که چشمانش را نمالیده البته چون لنز داشته از 
این کار اجتناب کرده است، در غیر این صورت این عمل سبب می شد زنبور ها 

سم ترشح کنند که سبب نابینایی او می شد.

خارج کردن 
4 زنبور زنده

 از چشم یک زن 

مقامات محلی چین اعالم کردند چهار 
نفر در پی وقوع ســیل ناشی از باران های 
شــدید ناگهانی در شهر ِشــنِژن واقع در 
جنوب این کشور جان خود را از دست دادند 

و هفت نفر مفقود شدند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، به نقل 

11 کشته و مفقود 
در سیل 

جنوب چین

پس از رسوایي شیرخشک هاي آلوده در 
فرانسه، حاال نوبت به خمیردندان هاي حاوي 
ماده سرطان زای دي اکسید تیتانیوم در این 

کشور رسیده است.
بــه گزارش خبرگزاری صدا وســیما، پس از 
رسوایی شیرخشک های آلوده در فرانسه که اثرات 

آن به بیش از 7۰ کشــور جهان ســرایت کرده، حاال نوبت به خمیردندان های 
حاوی ماده سرطان زای دی اکسید تیتانیوم در این کشور رسیده است.

به گفته یکی از کارشناســان فرانسوی، این ماده جزء مواد سرطان زا است 
و وقتی خورده می شــود می تواند بســیار خطرناک باشد. به گفته وی، در سال 
2۰۱7 آزمایشــی بر روی موش ها انجام شد و این موش ها پس از مصرف این 
ماده خطرناک تنها بعد از ســه ماه دچار مشــکالت جدی در سیستم دفاعی 
شــدند.نهاد اقدام برای محیط زیست در فرانســه در تحقیقات تازه خود ۴۰8 
خمیردندان موجود در داروخانه ها و فروشــگاه های فرانسه را مورد بررسی قرار 
داده اســت که نتایج این بررسی نشان می دهد دو ســوم آنها حاوی این ماده 
سرطان زا بوده اســت. این تحقیق خمیردندان های ارگانیک موجود در بازار و 
همچنین 59 خمیردندان مخصوص کودکان را نیز شــامل می شد.طبق قانون 
استفاده از این ماده در تمامی موادی که ممکن است حتی بخشی از آن خورده 
شــود ممنوع است.به گفته یکی دیگر از کارشناسان فرانسوی، تحقیقات نشان 
می دهد که ســالمترین خمیردندان ها ساده ترین آنها هستند و توصیه می شود 
از خمیردندان معمولی و به میزان کم اســتفاده شــود.حال سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان قرار است در پرونده ای جداگانه تحقیق کند که آیا عدم وجود 
عالمت نانو بر روی خمیردندان های حاوی دی اکسید تیتانیوم تقلب محسوب 
می شود یا خیر.دولت فرانسه تا چند روز آینده مهلت دارد ممنوعیت استفاده از 
دی اکسید تیتانیوم در محصوالت غذایی را اعالم کند.سازمان اقدام برای محیط 
زیست در فرانسه اسامی 269 خمیردندان حاوی دی اکسید تیتانیوم را بر روی 

سایت قرارداده است تا مردم با آنها آشنا شوند.

خمیردندان های 
سرطان زا 
در فرانسه

پاپ با بوســیدن پای ســران سودان 
جنوبی از آنها خواست صلح را حفظ کنند.

بــه گزارش خبرگزاری صدا و ســیما به نقل 
از رویترز،  پاپ فرانســیس، رهبــر کاتولیک های 
جهان در حرکتی نمادین پای رهبران طرف هایی 
را که در جریان جنگ ســودان جنوبی با یکدیگر 
این  بوسید.در  بودند  درگیر شــده 
دیدار که ســالوا کــی یرمایاردیت، 
رئیس جمهــوری ســودان جنوبی 
و ریک ماچار، معاون ســابق او که 
رهبر گــروه شورشــی در جریان 
جنگ داخلی ســودان جنوبی بود 
حضور داشتند، رهبر کاتولیک های 
جهــان از رهبران طرف های درگیر 
در جنگ سودان جنوبی خواست از 
وقوع دوبــاره منازعه نظامی در این 
کشــور جلوگیری کنند.به گزارش 
ایرنا، رهبر کاتولیک ها در این دیدار 
به دفعات خواهان بازگشــت صلح 
برای مردم ســودان شد که 6 سال 
است در جنگ داخلی به سر می برند، جنگی که ۴۰۰ هزار قربانی گرفته است.
وی با  اشــاره به توافق ماه سپتامبر سال گذشته )شهریور 97( که بر اساس آن 
مسئولیت ملی تشکیل دولت جدید در سودان از ۱2 می  )اردیبهشت( برعهده 
سالوا کی یر و معاونانش خواهد بود، گفت: از شما سه نفر که توافق صلح را امضا 

کرده اید، به عنوان برادر می خواهم تا در صلح بمانید، صلح امکان پذیر است. 

دعوت 
به صلح 

به سبک پاپ

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با حضور 
در مناطق سیل زده استان لرستان گفت: رهبر معظم 
انقالب خواســتار تســریع در روند ارائه خدمات به 

سیل زدگان هستند. 
حجت االسالم و المســلمین معزی با حضور در مناطق 
ســیل زده استان لرســتان ضمن ابالغ ســالم رهبر معظم 
انقالب به سیل زدگان لرستانی گفت: رهبر معظم انقالب در 
جلسه با مدیران عالی کشور، مسئولین را موظف کرده اند تا 
وظایفشــان را در ارائه خدمت رسانی به بهترین شکل انجام 

دهند تا مشکالت مردم به سرعت مرتفع شود.
نماینــده ولی فقیه در جمعیت هــالل احمر افزود: 2۴ 
استان کشــور درگیر ســیل شــده که میزان خسارات در 
سه اســتان لرستان، خوزســتان و گلســتان بیش از سایر 

استان هاست.
حجت االسالم و المسلمین معزی با اشاره به وسعت میزان 
خسارات وارد شده به زندگی مردم در استان لرستان و شهر 
پل دختر گفت: متاســفانه حوادث، بسیار سخت و سنگین 
بوده و ســبب تخریب بســیاری از خانه ها، مغازه ها، مزارع، 

مدارس و کارخانجات شده است.
200 قایق سپاه در سیالب خوزستان

 مشغول امدادرسانی است 
فرمانده قرارگاه کربال در جنوب غرب کشور گفت: نیروی 
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی تعداد 2۰۰ قایق برای 
امدادرســانی در مناطق درگیر سیالب خوزستان اختصاص 

داده است. 
سردار احمد خادم سید الشــهدا اظهارداشت: به محض 
اینکــه رودخانه های کرخــه، دز و کارون طغیــان کردند و 
ســیالبی شــدند نیروهای زمینی، دریایــی، هوایی، نیروی 
مقاومت بسیج و سپاه سریعا مشغول مشارکت در امدادرسانی 

و مدیریت سیالب شدند.
وی افزود: نیروی زمینی سپاه با محوریت قرارگاه کربال 
در اســتان خوزســتان بخش قابل توجهی از امر جابجایی 

ساکنان مناطق سیل زده را بر عهده دارد.
فرمانــده قرارگاه کربــال در جنوب غــرب ، گفت: کار 
جابجایی ســاکنان انجام شده اســت و همچنان نیروها در 

روستاهای در معرض آسیب حضور دارند.
ســردار خادم سید الشــهدا با بیان اینکه تیپ حضرت 
حجت)عج( در شهرســتان های اهواز و حمیدیه برای امداد 
رســانی به سیل زدگان نیز بکارگرفته شــده اند، یادآور شد: 
همچنین تیپ الحدید بعد از انجام وظیفه در منطقه شعیبیه 
شوشتر برای انجام عملیات مهندسی و امدادرسانی به شهر 

سوسنگرد منتقل شد.
این فرمانده ارشد نظامی کشور به راه اندازی بیمارستان 
صحرایی ســپاه به منظور خدمات رســانی به مردم آسیب 

دیده اشــاره کرد و گفت: عالوه بر این نیــز ۱۰ تیم درمانی 
روزانه از طریــق بالگردها به مناطقی که جاده های ارتباطی 
آنها مسدود شده اعزام می شوند تا به درمان بیماران و افرادی 

که به خدمات بیمارستانی نیاز دارند امدادرسانی کنند.
خادم سیدالشهدا تصریح کرد: تمام رده های قرارگاه در 
استان خوزســتان از ابتدای آغاز بحران به حالت آماده باش 
درآمده انــد و تالش می شــود با تمام تــوان از تلفات جانی 

جلوگیری شود.
ارتش به دنبال ترمیم سیل بندهای خوزستان است 

فرمانده قرارگاه امداد ذوالفقار ارتش در خوزستان گفت: 
ترمیم ســیل بندها و رصد مداوم مسیر سیالب ها در دستور 

کار یکان های ارتش در خوزستان قرار دارد. 
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری اظهارداشت: اقدامات اولیه 
ارتش از زمان وقوع سیل نجات هموطنان توسط خودروهای 
سنگین، قایق ها و بالگردهای ارتش و تخلیه اماکنی بود که 

برابر نظر ستاد مدیریت بحران باید انجام می شد.
وی افزود: ارتش در بیش از دو ســوم از روستاهایی که 
تخلیه شد، حضور تعیین کننده داشــت و اسباب و اثاثیه و 
حتی احشــام آنها به مناطق امن منتقــل و مردم در نقاط 
پیش بینی شده توسط هالل احمر و ستاد مدیریت بحران و 

در پادگان های ارتش، اسکان داده شدند.
معاون هماهنگ کننده ارتش افزود: در شــرایط موجود 
ترمیم ســیل بند ها و جلوگیری از نفوذ آب در دســتور کار 
یکان هــای ارتش در منطقــه جنوب قــرار دارد و امکانات 
مهندسی سنگین، سبک و ظرفیت نیروی انسانی معطوف به 
این ماموریت است که در حال حاضر نیز تقویت شده است.

اعزام تیم امداد و نجات آتش نشانی تهران 
به مناطق سیل زده خوزستان 

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شــهرداری تهران گفت: تیــم امداد و نجات آتش نشــانی 
 تهــران بــه مناطق ســیل زده اســتان خوزســتان اعزام 

شدند. 
ســید جالل ملکــی اعالم کــرد: تیم امــداد و نجات 
آتش نشانی تهران که پیش از این در مناطق سیل زده استان 
لرستان مشغول عملیات بودند پس از پایان عملیات به استان 

خوزستان اعزام شدند.
وی افزود: این تیم شــامل 33 آتش نشان، ۱۱ دستگاه 
خودرو ســنگین و سبک، 36 دســتگاه پمپ آبکش قوی، 
نیمه قوی و ســبک است که به دستور شهردار تهران جهت 
امدادرسانی به مناطق سیل زده استان خوزستان اعزام شدند.

از ابتدای وقوع بحران سیل
دستور تخلیه 250 روستا در خوزستان 

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری خوزستان گفت: از 
زمان وقوع سیالب تاکنون به منظور پیشگیری از تلفات جانی 

و مالی 25۰ روســتا به صورت کلی و جزیی تخلیه شده اند.  
کیامرث حاجی زاده اظهار داشت: از میان روستاهای تخلیه 

شده تنها ۱۰5روستا دچار آبگرفتگی شده اند. 
وی با  اشــاره به اینکه 56 اردوگاه برای ساکنان مناطق 
ســیل زده در نقاط امن آماده شده اســت اظهار داشت: تا 
این لحظه ۱۰5 هزار نفر در اردوگاه ها و محل های اســکان 

اضطراری اسکان داده شده اند. 
وی توضیــح داد: 35۰ هــزار دام ســبک و ســنگین 

روستاییان نیز جابجا و تعلیف شده است. 
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری خوزستان توضیح 
داد: تاکنون در اثر ســیالب به ۴38 واحد مسکونی شهری 
و 87 هزار واحد مسکونی روستایی خسارت وارد شده است. 
به گفته وزیر کشــور ۴۰۰ هزار نفر در خوزســتان در 

معرض سیالب هستند. 
در روزهای اخیر ســیالب جاده اهواز - اندیمشــک را 
مســدود کرد و وارد محله عین 2 در اهواز شــد که در پی 
این تحول دستور تخلیه پنج منطقه این شهر نیز صادر شد. 

بیمارستان صحرایی برای کمک به سیل زدگان هویزه 
راه اندازی شد 

سرپرست فرمانداری شهرستان هویزه گفت: بیمارستان 
صحرایی نیروی دریایی سپاه در محل یادمان شهدای هویزه 
این شهرســتان برای ارائه خدمات به سیل زدگان راه اندازی 
شد. سید قاسم موســوی بیان کرد: این بیمارستان با تمام 
تجهیزات و خدمات پزشــکی از جمله اتاق عمل، ارتوپدی، 

زنان و زایمان و اورژانس برپا شده است.
وی گفت: این بیمارستان امروز با حضور سردار سالمی 
جانشــین سپاه و ســردار تنگســیری فرمانده دریایی سپاه 

راه اندازی شده است.
این مرکز درمانی با ۴۰ تخت به صورت شــبانه روزی به 

سیل زدگان خدمات رسانی می کند.
سیالب جاده کمربندی غرب اهواز را مسدود کرد 

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای خوزستان گفت: 
جاده کمربندی غرب اهواز به دلیل طغیان کانال ســلمان از 

روز جمعه مسدود شد. 
غالمعباس بهرامی نیــا ادامه داد: جاده کمربندی غرب 

اهواز به دلیل آبگرفتگی تا اطالع ثانوی مسدود است.
وی گفت: مســیر جایگزین این محور، جــاده اهواز به 

سوسنگرد است.
در پی جاری شــدن ســیالب رودخانه کرخه به سمت 
اهواز و سرریز کانال چمران در حمیدیه و امتداد آن موسوم 
به کانال ســلمان، محله های جنوب غربی شــهر در تهدید 
ســیل قرار دارند. سیالب در 3 روز گذشته در محله عین 2 
شدت گرفته و روز پنجشنبه سیالب به سوی محله گلدشت 

پیشروی کرد.

خسارت 20 هزار میلیارد ریال خسارت سیالب
به زیربخش های صنعت 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سیل اخیر 2۰ هزار 
میلیارد ریال خسارت به واحدهای تجاری، صنفی، تولیدی، 

صنعتی آسیب وارد کرده است. 
رضا رحمانــی در جمع خبرنگاران اســتان ایالم اظهار 
داشــت: در این بــرآورد اولیــه هنوز وضعیــت واحدهای 
خسارت دیده خوزستان با توجه به شرایط این استان لحاظ 
نشــده اســت. وی افزود: تاکنون 25 شهرک صنعتی، 3۰۰ 
واحد صنعتی، 9 هزار واحــد صنفی بین 2۰ تا ۱۰۰ درصد 

آسیب دیده اند.
وزیر صمت یادآور شــد: طبق مصوبه های هیئت دولت 
و نظر مساعد ســازمان برنامه در استان های سیل زده ۴5۰ 
میلیون ریال تسهیالت کم بهره و کمک بالعوض به هر واحد 

صنفی پرداخت می شود.
رحمانی اســتمهال وام های بانکــی و معافیت مالیاتی 
واحدهای آسیب دیده را از دیگر تمهیدات هیئت دولت برای 

صنوف و واحدهای خسارت دیده از سیل اخیر برشمرد.
کاهش تولید نفت در برخی نقاط سیل زده 

وزیر نفت با اشــاره به کاهش تولید نفت در برخی نقاط 
درگیر سیل خوزستان گفت: برای نخستین بار برخی لوله ها 
از نفت خالی شده اند و امیدواریم شاهد تلفات جانی نباشیم. 
بیژن زنگنه در دیدار با اســتاندار خوزستان افزود: تمام 
امکانات صنعت نفت از روز نخست وقوع سیل در خوزستان 
برای کاهش درد و رنج مردم این اســتان مورد استفاده قرار 

گرفت.
زنگنه اظهار داشــت: یکی از اولویت هــای وزارت نفت 
جلوگیری از ورود آلودگی های نفتی به نقاط درگیر ســیل 
و حفاظت های زیســت محیطی از این مناطق است زیرا در 

این صورت مشکالت بیشتری برای ساکنان ایجاد می شود.
استاندار خوزستان نیز در این دیدار گفت: رهاسازی آب 
در جوار تاسیســات نفتی برای حفظ جان مردم خوزستان 

انجام شد و وزارت نفت مانع این کار نشد. 
غالمرضا شــریعتی اظهار داشت: هیچ محدودیتی برای 
جابجایی دکل های نفتی در این مدت وجود نداشت و وزارت 

نفت مانع آبگیری تاالب ایجاد نشد. 
وی با اشاره به اینکه مهم ترین اولویت ما حفظ منافع ملی 
و استان است، ادامه داد: درحال حاضر تمام تاالب هورالعظیم 
به جز یک جاده دسترســی و محوطه این تاسیسات نفتی را 

آب فرا گرفته است. 
شــریعتی تاکید کرد: حجم آب به قــدری باال بود که 
با شکســتن دایک مرزی بخشــی از این آب به سمت عراق 

هدایت شد. 
بقیه در صفحه ۱۱

نماینده ولی فقیه:

رهبر معظم انقالب 
تسریع در روند ارائه خدمات به سیل زدگان را خواستارند

توزیع  از  اورژانس کشور  سخنگوی ســازمان 
چهار تُن اقالم بهداشــتی و دارویــی در مناطق 

سیل زده استان خوزستان خبر داد. 
به گزارش فارس، مجتبی خالدی گفت: روز گذشــته 
چهار تُــن محموله اهدایــی ســازمان اورژانس بصورت 
زمینی و هوایی به مناطق ســیل زده و  برخی کمپ های 

صعب العبور ارسال شد.
وی افزود: این اقالم توسط پرسنل اورژانس در کشور 

تهیه و بسته بندی شده است.
خالدی اظهار داشــت: این اقالم شامل دارو، پوشک، 
شیر خشک، نوار بهداشتی و پوشاک ایمنی و موادغذایی 

است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از خسارت 2 هزار 
میلیارد تومانی ســیل به واحد های صنعتی کشور 

خبر داد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، رضا رحمانی در 
بازدید از پتروشــیمی ایالم با بیان اینکه بر اساس برآورد 
اولیــه 25 شــهرک صنعتی در مناطق ســیل زده به جز 
خوزســتان دچار آبگرفتگی شــده اند، افزود: 9 هزار واحد 
صنفی و 3۰۰ واحد صنعتی نیز خسارت و آسیب دیده اند.
وی  با اشــاره به اینکه در جلســات دولت مساعدت 

الزم درخصوص پرداخت تسهیالت بالعوض و یا کم بهره 
اتخاذ خواهد شد، افزود: ۴5 میلیون تومان وام کم بهره به 

واحد های صنفی خسارت دیده پرداخت می شود.
رحمانی به ظرفیت های استان ایالم در حوزه صنعت 
به ویژه پتروشیمی و صنایع پایین دستی اشاره کرد و ادامه 
داد: به رغم این ظرفیت ها، اما این استان توسعه مناسبی 
نداشــته است که با بهره برداری از مرحله دوم پتروشیمی 
ایالم و دیگر پروژه های صنعتی این استان در مسیر توسعه 

و آبادانی قرار خواهد گرفت.

کاروان کمک های شــهرداری تهران در قالب 
۷0 کامیون از حــرم امام خمینی )ره( راهی مناطق 

سیل زده خوزستان و لرستان شد. 
بــه گزارش فــارس، 7۰ کامیون حــاوی کمک های 
مردمی مناطق مختلف شــهرداری تهران روز گذشــته با 
حضــور تعدادی از مقامات شــهرداری تهران از حرم امام 
راحل به سمت مناطق سیل زده خوزستان و لرستان اعزام 

شدند.
معاون خدمات شهری شهرداری با اعالم اینکه استان 
تهران به عنوان پنج استان یاری دهنده به استان خوزستان 
تعیین شده اســت، گفت: امروز حدود 7۰ کامیون حاوی 
کمک های مردمی و مناطق مختلف شهر تهران که دارای 
اقــالم مصرفی مانند پتو، چادر و مواد خوراکی و وســایل 
مورداســتفاده برای سیل زدگان است به این مناطق اعزام 

شد.
به گفته مجتبی یزدانی، شــهرداری تهــران از دوم 

فروردیــن کاروان هــای متعــددی به مناطق ســیل زده 
در ســه اســتان گلستان، لرســتان و خوزســتان ارسال 
 کرد که به تناســب مشــکالت هر اســتان اقالم متفاوت 

بوده است. 
یزدانی تاکید کرد که تجهیــزات امدادی و نیروهای 
خدماتی و یاری دهنده به مناطق سیل زده از روزهای قبل 
بر اساس نیازهایی که اعالم شده است از سوی شهرداری 
اعزام شــده اند و امروز اقالم مصرفی و کمک های مردمی 
ارسال خواهد شد. این اقالم توسط هالل احمر در مناطق 

مختلف سیل زده توزیع خواهد شد.
همچنین در این مراســم مهــدی داوری مدیرعامل 
ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر تهران اعالم 
کرد که این ســازمان از ابتدای بروز ســیل نیروهای خود 
را در قالــب گروه های امدادی به مناطق ســیل زده روانه 
کرده و این نیروها همچنان در حال یاری رساندن به مردم 

هستند.

توزیع ۴ ُتن اقالم بهداشتی و دارویی 
در مناطق سیل زده

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد

خسارت 2 هزار میلیارد تومانی سیل به واحدهای صنعتی کشور

در قالب ۷0 کامیون

کاروان کمک های شهرداری تهران راهی مناطق سیل زده شد

مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان سیستان و 
بلوچستان از ورود همزمان پنج کشتی شامل کاالی 
اساسی و نفتی به بزرگترین بندر اقیانوسی کشور خبر 

داد.
به گــزارش ایســنا، بهــروز آقایی گفت: در راســتای 
بازاریابی هــای صورت گرفته و آمادگی کامل بندر چابهار به 
عنوان بندری با تخفیفات ویژه در تعرفه های وارده بر کشتی 
و کاال و بــا قابلیت تخلیه و بارگیــری انواع کاالها و پذیرش 
کشتی های ســایز بزرگ در کوتاهترین زمان و ارائه خدمات 
مطلوب، دیروز)جمعه( پنج کشــتی همزمــان به این بندر 

اقیانوسی وارد شدند.
وی افزود: محموله سه فروند از این کشتیها شامل کاالی 
اساسی بوده که بصورت مستقیم و بدون واسطه از بنادر مبدا 
وارد این بندر شده و دو کشتی دیگر نیز حامل کاالی نفتی 
است که عملیات پهلودهی و تخلیه آنها در کوتاهترین زمان 

ممکن صورت خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقالب شوش گفت: فردی که 
با انتشــار کلیپی غیر واقعی از سد کرخه در فضای 
مجازی باعث ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی 

شده بود، دستگیر و روانه زندان شد. 
مصطفی نظری، در گفت و گو با ایرنا افزود: در پی انتشار 
یک کلیــپ در فضای مجازی که در آن صداهای عجیبی از 
سد کرخه شنیده می شــد، رسیدگی موضوع در دستور کار 

پلیس قرار گرفت.
وی اظهار داشت: در بررسی های صورت گرفته مشخص 
شد این کلیپ توسط فردی تهیه، تدوین و در فضای مجازی 

منتشر شده است.
وی افزود: مامــوران پلیس اطالعــات و امنیت پس از 
شناســایی با حکم قضایی موفق شــدند عامل انتشار کلیپ 

را دستگیر کنند.
وی گفت: فرد دستگیر شده پس از انجام مراحل قانونی 
به مراجع قضایی تحویل داده شد که پس از روبه رو شدن با 

مستندات و قبول اتهام، راهی زندان شد.
نظری با اشــاره به اینکــه این کلیپ از پایه و اســاس 
غیرواقعی بوده اســت، افزود: تولید و انتشار موارد غیر واقعی 
در فضای مجازی جرم است و نیروی انتظامی و قوه قضائیه 
با تولیدکنندگان و انتشاردهندگان مواردی که موجب ترس، 
نگرانی و تشــویش اذهان عمومی می شوند، برخورد قاطع و 

قانونی می کنند.
دادستان عمومی و انقالب شوش گفت: فضای مجازی در 
بسیاری موارد با واقعیت فاصله دارد که از عموم مردم تقاضا 
می شود به موضوعاتی که در این فضا منتشر می شوند، توجه 
نکنند و اخبار را از طریق رســانه های رسمی و خبرگزاری ها 

پیگیری کنند.

سرویس شهرستانها : 
فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران از تصادف 
زنجیره ای ۱۱ خودرو از جمله یک اتوبوس با ۱4 کشته 

و زخمی در آزادراه تهران – ساوه خبر داد.
سرتیپ»خانچرلی« ، گفت: ظهر دیروز تصادف زنجیره ای 
در آزادراه تهران – ساوه حد فاصل 2۰ کیلومتری تهران رخ 
داد، که بر اثر آن ۱۱ خودرو از جمله یک دستگاه اتوبوس با 
هم برخورد کرده و منجر به آتش سوزی شدید خودروها شد.

وی افزود: متاسفانه در این تصادف هفت نفر از هموطنان 
در صحنه تصادف کشــته و هفت نفــر دیگر نیز مصدوم که 

توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

ورود 5 کشتی حامل کاالی اساسی 
و نفتی به بندر چابهار

عامل پخش کلیپ غیرواقعی 
از سد کرخه راهی زندان شد

تصادف زنجیره ای با 7 کشته 

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: کل مراکز 
و اماکن متخلف بهداشــتی پلمب شده طی برنامه 
بهداشــت محیط در سالمت نوروزی دو هزار و 829 
مورد بود که ۳۳۱ مورد آن مربوط به رســتوران های 

بین راهی بودند.
به گزارش وزارت بهداشت، علیرضا رئیسی با ارائه آمار 
تعداد بازرســی بهداشــت محیطی از مراکز تهیه و توزیع 
مــواد غذایی در ایام نوروز گفت: در طرح برنامه بهداشــت 
محیط در ســالمت نوروزی بازرســی بهداشت محیطی از 
اماکن عمومی، مراکز و مدارس اســکان مسافرین نوروزی 
۱98 هزار و 3۱6 مورد، بازرسی بهداشت محیطی از مراکز، 
اماکن و رستوران های بین راهی 3۱ هزار و 56۴ مورد و کل 

بازرسی های بهداشت محیطی 898 هزار و 56 مورد بود.
هزار و ۱52 تُن مواد غذایی غیربهداشتی

رئیســی ضمن اشــاره به همکاری و هماهنگی ســایر 
ســازمان ها و نهادها در اجرای این برنامه اظهار داشت: کل 
مراکز و اماکن متخلف بهداشــتی معرفی شــده به مراجع 
قضایی در طی اجرای برنامه بهداشــت محیط در سالمت 
نوروزی ۱2 هزار و 5۱3  مــورد بود که از این تعداد 88۱ 
مورد مربوط به مراکز و رســتوران های بین راهی هستند. 
همچنیــن کل مراکــز و اماکن متخلف بهداشــتی پلمب 
شــده دو هزار و 829 مورد بود کــه 33۱ مورد آن مربوط 
به رســتوران های بین راهی بودند. مقدار مواد غذایی غیر 
بهداشتی معدوم شده هم در این مدت یک میلیون و ۱52 

هزار و 9۱۴ کیلو گرم بود.
وی با اشاره به اســتفاده گسترده کارشناسان بهداشت 
محیط در سراســر کشور از وسایل ســنجش پرتابل طی 
اجرای این برنامه گفت: تشــدید کنترل و سنجش سالمت 
آب آشــامیدنی از مباحث مهم در طول اجرای این برنامه 
بود که طی آن  تعداد 6۰2 هزار و 676 مورد کلرســنجی 

آب انجام شد.

فرمانده مرزبانی خوزستان از امداد و نجات شش 
ملوان و خدمه شناور غرق شده توسط مأموران پایگاه 
دریابانی آبادان در آب های شمالی خلیج فارس خبر 

داد. 
ســرتیپ عبداله نظرپور در گفت وگو با مهر اظهار کرد: 
روز پنجشنبه برابر اعالم بی سیمی از طریق کانال بین المللی 
مبنی بر غرق شدن یک فروند لنج تجاری به علت نقص فنی 
و طوفانی بودن دریا، درخواست کمک کرد که پس از تماس 
بــا کنترل اداره بندر و دریانوردی آبادان اعالم داشــتند که 
شناور ناجی )امداد و نجات دریایی( برای کمک رسانی اعزام 
شــده اما به دلیل مواج و طوفانی بودن دریا و همینطور نوع 

شناور قادر به پهلوگیری نبوده است.
وی افزوددر یک اقدام جهادی دریابانان آبادان با شناور 
ســازمانی به محل اعزام و خوشبختانه هر شش  نفر خدمه 

شناور در حال غرق شدن را نجات دادند.
فرمانده مرزبانی خوزستان تصریح کرد: در بررسی های به 
عمل آمده مشــخص شد لنج تجاری به همراه ناخدا و تعداد 
پنج نفر ملوان که حامل بار موادغذایی و ظروف یکبار مصرف 
چنــد روز پیش از مبدا دیلم به مقصد کشــور کویت خارج 
شــدند که بنا به اظهارات ناخدا اجازه ورود به بندر کشــور 
کویت داده نشــد و مجبور به مراجعت شــدند ولی به علت 
شــرایط جوی نامناسب و طوفانی بودن دریا در بازگشت در 

دام طوفان اسیر و دچار حادثه شدند.

فرمانده مرزبانی خوزستان خبر داد

نجات جان 6 ملوان 
توسط دریابانان

 در آب های شمالی خلیج فارس

پلمب ۳۳۱ رستوران بین راهی 
در طرح نوروزی وزارت بهداشت

مدیرعامل سازمان بیمه ســالمت ایران گفت: با 
توجه به وظیفه پیشــگیری از بروز مشــکالت برای 
بیمه شدگان، در صورت مشــاهده هرگونه تخلف، با 

متخلفان برخورد قانونی می شود.
به گزارش ایرنا، طاهــر موهبتی با اعالم اینکه برخی از 
مراکــز درمانی افراد دارای دفترچه های بیمه ســالمت را به 
دیگر بیمارستان ها ارجاع می دهند، گفت: هیچ مشکلی برای 
اســتفاده بیماران از دفترچه های درمانی بیمه ســالمت در 
بیمارســتان ها وجود ندارد و هر کســی بیمار را به خارج از 

بیمارستان ارجاع دهد، تخلف کرده است.
موهبتــی با بیان اینکه با هرگونــه تخلف در این زمینه 
حتما برخورد می شــود، اظهار داشت: البته تاکنون گزارش 
رســمی تایید شــده در این زمینه نداشــتیم اما برخی از 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی به من زنگ زدند که به 
طور مشخص اشخاصی وجود دارند که این اقدامات را انجام 
می دهند و درخواست کردیم تلفن آنها را در اختیار سازمان 

بیمه ســالمت قرار دهند، اما تاکنون تلفنی به ما داده نشده 
است. وی تاکید کرد: وقتی در یک جریان، ۱9۰ میلیون بار 
مراجعه به سازمان بیمه سالمت وجود دارد، طبیعی است که 
برخی مشــکالت این چنینی ایجاد شود، اما در عین حال ما 
مراقبت می کنیم و اگر جایی ارجاع به بیرون شــده یا بیمار 
را در بیمارستان های مختلف نپذیرفته باشند حتما برخورد 

خواهیم کرد.
مدیرعامــل بیمه ســالمت ایــران با بیــان اینکه هیچ 
محدودیتی برای بیمه شــدگان نداریم، افــزود: اکنون ۴۰ 
میلیــون نفر زیر پوشــش بیمه ســالمت، از ۴3 هزار مرکز 
درمانی طرف قرارداد بیمه سالمت و بیمه شدگان این بیمه، 

خدمات دریافت می کنند. 
وی خاطرنشان کرد: اکنون شــمار داروخانه های طرف 
قرارداد بیمه سالمت نیز ۱۰ هزار مرکز است، همچنین هزار 
و 3۰۰ دفتر پیشــخوان دفترچه  های بیمه درمانی را کنترل 

می  کنند.

مدیرعامل بیمه سالمت:

ارجاع دارندگان دفترچه بیمه سالمت 
به خارج بیمارستان تخلف است

جانشین پلیس پیشگیری پایتخت از کشف جسد متعلق به مرد و زنی 
خبر داد که از مدت ها پیش تحت تعقیب پلیس آگاهی بودند. 

به گزارش پلیس تهران،  سرهنگ جلیل موقوفه ای با اعالم این خبر اظهار داشت: 
بامداد روز گذشته ماموران کالنتری ۱2۰ سید خندان حسب تماس های شهروندان 
با ۱۱۰ در جریان بوی تعفن شدیدی از یک انباری در مجتمع مسکونی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در ادامه ماموران با مشــاهده اجســادی مربوط به یک خانم 36  
ســاله و آقایی 33 ســاله، ماجرا را به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم کردند که 

تیم تشخیص هویت آگاهی نیز برای انجام تحقیقات اولیه در محل حضور یافتند.
جانشین پلیس پیشــگیری پایتخت با اعالم هویت این مقتولین افزود: حسب 
استعالم های اولیه مشخص شد هر دو متوفی از کیف قاپ های تحت تعقیب پلیس 
آگاهی می باشــند و همچنین در بازرسی های بیشتر در انباری چندین دسته کلید 
و یک قیچی آهن بر بزرگ به همراه ســوئیچی متعلق به یک خودرو کشف شد که 
تحقیقات ماموران مشخص کرد ســوئیچ نیز متعلق به تیبایی سرقتی می باشد که 
هفدهم فروردین ماه در شهرزیبای تهران مورد سرقت قرار گرفته بود که خودرو نیز 

جلوی مجتمع کشف گردید.
موقوفه ای با اعالم اینکه علت ابتدایی مرگ گازگرفتگی اســت، اظهار داشــت: 
مقتولین ظاهرا به مواد مخدر نیز اعتیاد داشتند و اجساد نیز به شدت متعفن بودند 
که به نظر می رســد علــت اولیه فوت آنان گاز گرفتگی بود که با دســتور بازپرس 
کشــیک قتل پایتخت دستور انتقال اجساد به پزشکی قانونی نیز صادر شد تا علت 

مرگ مورد بررسی دقیق قرار بگیرد.
به گفته وی، انباری این واحد مسکونی متعلق به برادر سارق زن بود.

کشف جسد زن و مرد کیف قاپ در انباری

از خبرگزاری شینهوا، با توجه به بارش ناگهانی باران در پنجشنبه شب و وقوع 
سیل، اداره مدیریت بحران این شهر اعالم کرد سیل شماری از کارگران مشغول 
کار در مســیر رودخانه مناطق الوهو و فوتیــان را با خود برد. عملیات امداد و 

نجات در این مناطق ادامه دارد.


