
سقوط در گودال
همدان – خبرنگار کیهان : مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان گفت: زن 

۵۵ ساله به دلیل سقوط به گودال پر از آب جان خود را از دست داد. 
علی احسان صالح، با بیان اینکه این گودال به منظور دپوی علوفه در داخل 
یک گاوداری ایجاد شــده بود، گفت: بروز ســیالب های اخیر در مالیر موجب 
تجمع آب در این گودال شــده بود که این زن هنگام مراجعه به این مکان به 

دلیل لیز خوردن ، در داخل گودال سقوط کرد.
وی ادامه داد: بســتگان این زن هنگام مراجعه به گاوداری متوجه موضوع 
شــده و او را فورا به بیمارســتان منتقل کردند اما او پیش از رسیدن به مرکز 

درمانی جان باخته بود.
نجات زن از زیر آوار

تبریز – خبرنگار کیهان : رئیس آتش نشــانی شهرداری اهر از نجات زن ۵۰ 
ساله از زیر آوار با تالش دو ساعته آتش نشانان اهر خبر داد. 

صادقیه اهری، گفت : طی تماســی تخریب یک خانه مسکونی پائین  تر از 
چهارراه شــهرداری نرسیده به بلوار ســتارخان اعالم شد که بالفاصله تیم های 

نجات ایستگاه های آتش نشانی ۱ و ۲ به محل اعزام شدند.
وی با ذکر اینکه خوشبختانه در این حادثه فوتی نداشتیم، گفت: با تالش 
نیرو های آتش نشانی بعد از ۲ ساعت مصدوم که یک زن ۵۰ ساله بود از زیر آوار 

سالم خارج و تحویل اورژانس شد.
صادقیــه افزود: علــت اولیه تخریب این واحد مســکونی عــدم دقت به 
توصیه های ایمنی و مقاوم سازی نکردن آن پس از زلزله سال ۹۱ ارسباران بود 

که سبب شده به تدریج مقاومت خود را از دست داده و فرو بریزد.
قاچاق چوب جنگلی 

ساری – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی شهرستان ساری از کشف بیش 
از ۲۰ تن چوب آالت جنگلی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

ناصــر علی صفر پــور گفت: در راســتای مبارزه با قاچــاق محصوالت و 
فرآورده های جنگلی، ماموران بخش انتظامی فرح آباد در مسیر حوزه استحفاظی 

به دو دستگاه کامیون که در حین حمل چوب بودند مشکوک شدند.
وی تصریح کــرد: ماموران خودروهای مورد نظــر را متوقف و راننده این 

خودروها را دستگیر کردند.
وی خاطرنشــان کرد: محصوالت قاچاق کشف شده به اداره منابع طبیعی 
شهرستان تحویل و متهمان نیز پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی 

شدند.
3کشته حادثه رانندگی 

ســرویس شهرســتانها : سرپرســت پلیس راه فرماندهی انتظامی استان 
چهارمحال بختیاری گفت: برخورد سواري پژو با مینی بوس درمحور شهرکرد 

به ایذه 3 کشته و 3 مصدوم بر جاي گذاشت. 
سرهنگ »غالمعلی نوربخش« افزود: در پي دریافت خبري از مرکز فوریت 
هاي پلیســي ۱۱۰ مبني بر وقــوع تصادف فوتي در محور شــهرکرد به ایذه، 
بالفاصله اکیپ گشت پلیس راه به همراه واحدهاي امدادي به محل وقوع حادثه 

اعزام شدند.
وي افزود: با حضور عوامل پلیس در محل مشخص شد بر اثر برخورد شدید 
سواري پژو با میني بوس وآتش سوزي در خودرو پژو 3 نفر جان خود را از دست 

داده و 3 نفر دیگر مصدوم شدند که مصدومان به مراکز درماني منتقل شدند.
وی علت حادثه را تجاوز به چپ خودروی پژو اعالم کرد.

ناکامی قاچاقچیان 
کرمان – باشگاه خبرنگاران جوان : فرمانده انتظامی استان کرمان از ناکامی 
قاچاقچیان در انتقال تریاک به مرکز کشور در درگیری مسلحانه پلیس کهنوج 

با سوداگران مرگ خبر داد. 
ســردار رضا بنی اســدی فر ، گفت: ماموران پلیس مبــارزه با موادمخدر 
شهرستان کهنوج با همکاری اطالعاتی پلیس سمنان، طی یک عملیات شبانه، 
خودروی قاچاقچیان را در محور کهنوج-بندرعباس شناسایی و در بازرسی از آن 
۵۰۹ کیلوگرم تریاک به همراه یک قبضه سالح ممنوعه و مهمات کشف کردند.

مرگ بر اثر ریزش دیوار
ارومیه – خبرگزاری صدا و سیما : مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و 
درمان بوکان گفت: یک کارگر ساختمانی در بوکان بر اثر ریزش دیوار ساختمان 

فوت کرد.
بهرامــی آذر، افزود: این کارگر 46 ســاله هفته گذشــته در حادثه ریزش 
دیوار در کوی مهندســین دچار مصدومیت و به بیمارستان شهید قلی پور این 

شهرستان منتقل شده بود.
مسمومیت با گاز

شــهرکرد- مهر: مدیــر مرکز مدیریت حــوادث و فوریت های پزشــکی 
چهارمحال وبختیاری از مســمومیت هفــت نفر با گاز مونوکســید کربن در 

چهارمحال و بختیاری خبر داد.
فرامرز شــاهین ، اظهار داشــت: این افراد به علــت بی احتیاطی دچار گاز 

گرفتگی شدند.
وی اظهار داشــت: مصدومان این حادثه توســط اورژانس به بیمارســتان 

کاشانی شهرکرد منتقل شدند.
قتل با سالح گرم

بوشــهر – ایلنا : فرمانده انتظامی اســتان بوشهر گفت: فردی که با شلیک 
اســلحه به دو برادر یکی از آنها را به قتل رســانده بود ســاعتی پس از حادثه 

شناسایی و دستگیر شد. 
سرتیپ خلیل واعظی گفت: یک مورد تیراندازی منجر به جرح در خیابان 
آزادگان شــهر کنگان به پلیس گزارش شــد که با حضور تیم گشــت پلیس 
مشخص شد دو برادر بر اثر تیراندازی فردی به نام”ع” مجروح و به بیمارستان 

منتقل شده اند.
وی افزود: ساعتی بعد یکی از مجروحان که از ناحیه شکم مورد اصابت تیر 

قرار گرفته بود به علت شدت جراحات وارد شده فوت کرد.
وی ادامه داد: متهم به قتل که متواری و قصد خروج از شهرستان را داشت 
با تالش ماموران کالنتری۱۱ و پلیس آگاهی کنگان یک ســاعت پس از حادثه 

شناسایی و دستگیر و اسلحه به کار رفته در حادثه از وی کشف شد.
به گفته واعظی، متهم دستگیر شده ضمن اعتراف به تیراندازی و قتل علت 

آن را درگیری قبلی با مقتول و برادرش عنوان کرد.
پلمب دو انبار کاال

کرج – خبرنگار کیهان : رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز 
از کشف دو انبار دپوی کاال این شهرستان با همکاری اداره مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان البرز خبر داد.
جهانگیر شاهمرادی گفت: اولین انبار در آق تپه کشف شد که محل دپوی 
انــواع مقوا و کاغذ کادویی به ارزش ریالی ســه میلیارد ریــال بود که پس از 

بررسی های مقتضی موجودی انبار به ظن قاچاق توقیف شد.
وی افــزود: انبار بعدی در یک واحد مســکونی در آســیاب برجی کرج با 
موجودی لوازم یدکی اتومبیل به ارزش چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف 

و موجودی آن نیز به ظن احتکار توقیف شد.
این مســول تصریح کرد: هر دو انبار با حکــم تعزیرات حکومتی تا تعیین 
تکلیــف نهایی پلمب و پرونده متشــکله نیز جهت بررســی نهایی به تعزیرات 

حکومتی ارسال شده است.
صید غیر مجاز

کیش – خبرنگار کیهان به دنبال گزارشات متعدد مبنی بر صید غیرمجاز 
در اطراف جزیره کیش، گشــت های پایگاه دریابانــی کیش تعداد چهار فروند 
قایق صیادی مربوط به بنادر جنوبی استان هرمزگان که با این روش غیر مجاز 
ماهی صید  می کردند را پس از شناسایی توقیف و تعداد ۱۱نفر درهمین رابطه 
دستگیر و در بازرسی بعمل آمده از این قایق ها نیز مقدار تقریبی 3۲۰ کیلوگرم 

انواع ماهی و ۷۵۰متر تور زیر آبی »منوفالمنت« کشف و ضبط شد.
واژگونی خودرو

شــیراز – باشــگاه خبرنگاران جوان : روابط عمومی ســازمان آتش نشانی 
الرستان اعالم کرد: بر اثر واژگونی خودروی پژو در الرستان دو نفر کشته و دو 

نفر زخمی شدند. 
بر اساس این گزارش در این حادثه خودروی پژو به علت سرعت زیاد و عدم 
تسلط راننده در کنترل خودرو، واژگون شد که متاسفانه دو نفر از سرنشینان در 

دم جان باختند و دو نفر دیگر نیز مصدوم شدند.
آتش نشانان پس از ایمن سازی محیط حادثه و خودرو، به عملیات خاتمه 

دادند.
مرگ بر اثر صاعقه

کرمانشــاه- مهر : فرماندار گیالنغرب از مرگ یکی از عشایر کوچ رو باغ در 
این شهرستان بر اثر صاعقه خبر داد.

کوروش محمودیان افزود: این فرد به نام مســعود کوه پیما که حدود ۲۰ 
سال سن داشت از عشایر اسالم آباد غربی بود که در منطقه زله زرد گیالنغرب 

ساکن بودند.
وی تصریح کرد: ظاهراً فرد مذکور نیمه شب از سیاه چادر خود خارج شده 

و در اثر صاعقه جان خود را از دست داد.

صفحه 10
یک شنبه ۲۵ فروردین 1۳۹۸ 
۸ شعبان 1۴۴0 -شماره ۲۲1۶0

حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

 

از دست دادن  با  چاق ترین پسر جهان 
نیمی از وزن بدنش بــه بزرگترین آرزوی 

زندگی اش رسید.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، »آریا 
پرمانا« ۱3 ســاله که زمانی با داشــتن ۱۹۱/۹ 
کیلوگرم ســنگین ترین کودک جهان شــناخته 

می شــد حاال با انجام عمل جراحی و داشتن رژیم غذایی مناسب وزن خود را 
۸۵/۸ کیلوگرم رســانده است. این پسر نوجوان زمانی آنقدر سنگین بود که به 
سختی قادر به راه رفتن بود اما اکنون موفق به کم کردن ۱۰6 کیلوگرم از وزن 

خود شده است.
عمل جراحــی آریا در جاکارتا، پایتخت اندونزی انجام شــد و حدود پنج 
ســاعت به طول انجامید. در حالی که این پســر نوجوان در حال حاضر نیمی 
از وزن بدنش را از دســت داده است قرار اســت یک عمل جراحی دیگر برای 
برداشــتن پوست های اضافی ســینه و بازو های او انجام شــود. آریا که روزی 
بزرگترین آرزویش این بود که الغر شــود اکنون از یک رژیم غذایی مناســب 
پیروی می کند و خود را برای انجام عمل جراحی دیگری که قرار اســت بعد از 

انجام امتحانات مدرسه روی او انجام شود آماده می کند.

چاق ترین
 پسر جهان 

به آرزویش 
رسید

مرد سالخورده چینی که به مدت دو ماه 
دچار سرفه های خونی شده بود با مراجعه به 

بیمارستان و انجام آزمایش شوکه شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مرد 6۰ 
ساله چینی که به مدت دو ماه از سرفه های خونی 
رنج می بــرد و درمان های خانگــی او نتیجه ای 

نداشت به دلیل درد شدید به بیمارستان مراجعه کرده بود که پزشک متخصص 
پس از انجام آزمایش متوجه زالوی زنده ای شد که در گلوی این بیمار سالخورده 

در حال خزیدن بود.
این پزشــک سپس با استفاده از یک انبر جراحی این زالوی بسیار بزرگ را 

از داخل گلوی این بیمار بیرون کشید.
گفته می شــود این مرد چینی در اثر قــورت دادن تخم های زالو از طریق 
آب غیربهداشتی و ناسالم دچار این مشکل شده است. این زالو با ایجاد روزنه و 
سوراخ در گلوی این بیمار به مدت ۲ ماه از خون او تغذیه می کرد تا جایی که 

حدود ۱۰ سانتی متر رشد کرده بود.
گفتنی است؛ دکتر ژانگ به همه ساکنان محلی در منطقه توصیه کرد که 

پیش از مصرف آب آشامیدنی درخصوص جوشاندن آن اقدام کنند.

خارج کردن
 زالو 

از گلوی بیمار! 

مقامات آمریکایی از برچیده شدن طرح 
۱/۲ میلیارد دالری »مدیکر« در این کشور 

خبر دادند.
به گزارش ایســنا، بنابر اعالم مقامات فدرال 
آمریــکا، طرح مدیکر که موجــب فریب خوردن 
صدها هزار بیمار معلول و مســن ناآگاه شــده، 
برچیده شــد.در این طرح که به گفته مقامات یکی از بزرگترین کالهبرداری ها 
در حوزه خدمات مراقبتی و سالمتی در تاریخ آمریکا بوده، پزشکان با همکاری 
مالکان شرکت های تولید کننده تجهیزات پزشکی به تجویز غیرضروری بریس  یا 

براکت های کمر، شانه، مچ و زانو اقدام کرده اند. 
گفته شــده در حال حاضر در ایاالت مختلف این کشور ۲4 نفر به عنوان 

متهم این پرونده شناسایی شده اند.

کالهبرداری کالن 
در حوزه سالمت 

آمریکا

با حمله به صاحب  سگ های خشمگین 
جوان خود او را کشته و جسدش را به داخل 

باغ منتقل کردند.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دو سگ 
خشــمگین با حمله  به صاحب خود مرگ وی را 
رقم زدند. در این حادثه وحشتناک که در منطقه 

»ارملو« کشــور آفریقای جنوبی رخ داد، این جوان ۲۰ ساله که دچار جراحت 
شدید از ناحیه سر و گلو شده بود جانش را از دست داد.

اورژانس پزشــکی پس از این حادثه در محل حاضر شد، اما تالش ها برای 
نجات جان این جوان ناکام ماند. دو نظامی گارد امنیتی پس از حضور در صحنه 
حادثه اقدام به شــلیک به سمت سگ ها کردند و موفق شدند هر دو سگ را از 

پای درآورند.

سگ های بی وفا 
صاحب خود را 

کشتند

دختر ۶ ساله ای که از طبقه ۲۹ یک برج 
مرتفع در چین به پایین سقوط کرده بود به 

طور معجزه آسایی زنده ماند. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، در این 
حادثه وحشــتناک که در منطقه چونگ کینگ 
چیــن رخ داد این دختر پس از ســقوط از طبقه 
۲۹ بر روی یک فوم که بر روی یک ســقف کوتاه در پایین آپارتمان کشــیده 
شده بود سقوط کرد. در حالی که هیچ کس تصور نمی کرد که این دختر پس 
از ســقوط از چنین ارتفاعی زنده مانده باشد او ناگهان از زیر فوم بیرون آمد و 

شروع به راه رفتن کرد.
گفته می شــود در لحظه وقوع این حادثــه والدین کودک در منزل حضور 
نداشــتند. ظاهراً کودک که تنها در خانه رها شــده بود پس از برخاســتن از 
خواب به دنبال والدین خود می گردد و ســپس بــا رفتن به نزدیک پنجره به 
پایین ســقوط می کند. این دختر بالفاصله پس از این حادثه در حالی که تنها 
دچار جراحت سطحی و شکســتگی دست شده بود به بیمارستانی در چونگ 

کینگ منتقل شد.

زنده ماندن 
کودک 

پس از سقوط 
از طبقه ۲۹ برج!

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی 
با حضور مســئوالن هالل احمر  گفت: در جلسه ای 
مقرر شد اسامی ۲۵ موسسه خصوصی که برای جذب 
کمک های مردمی مجوز دریافت کرده اند یا از این پس 
مجوز دریافت می کنند رســما در سایت هالل احمر 

اعالم شود.
به گزارش میــزان، جواد جاویدنیا با اشــاره به اهمیت 
بهره گیــری از توان معتمدان مردم و چهره های سرشــناس 

برای جمــع آوری کمک های مردمی، گفــت: با رایزنی های 
انجام شــده و پیشــنهادات واصله از خیرین، در جلسه ای با 
حضور مســئوالن هالل احمر مقرر شد اسامی ۲۵ موسسه 
خصوصی که مجــوز دریافت کرده اند یــا از این پس مجوز 

دریافت می کنند رسما در سایت هالل احمر اعالم شود.
وی افزود: از ایــن طریق چهره هــا می توانند از طریق 
همکاری با موسسات دارای مجوز، مشارکت فعال و قانونمند 
در امدادرسانی داشــته باشند؛ ضمن اینکه هدایت کمک ها 

به صــورت متمرکز و یکپارچه و با نظارت قانونی الزم انجام 
پذیرد.

جاویدنیا گفت: ســتاد عتبات عالیــات نیز با هماهنگی 
هالل احمر بــرای جذب کمک های مردمــی برای مواکب 
حساب متمرکزی اعالم کرده است که جذب کلیه کمک های 
مردمــی برای مواکب فقط از آن طریــق مجاز خواهد بود و 
بــا همکاری هالل احمر مجوز الزم برای این حســاب صادر 

شده است.

با هماهنگی دادستانی کل کشور و جمعیت هالل احمر

اسامی ۲۵ موسسه خصوصی مجاز
 برای جذب کمک های مردمی اعالم می شود

رئیس  جمعیــت هالل احمر اعــالم کرد: میزان 
کمک های نقدی مردم به ســیل زدگان از ۱00 میلیارد 

تومان گذشت.
به گزارش جمعیت هالل احمــر، علی اصغر پیوندی در 
نشســت خبری با تشــریح جزئیات خدمات امدادی هالل 
احمر در سیل های اخیر کشور اظهار داشت: تا بیست وچهارم 
فروردین مــاه میزان کمک هــای نقدی مــردم به مناطق 

سیل زده از مرز ۱۰۰ میلیارد تومان عبور کرد.
پیوندی با تاکید بر اینکــه تمامی کمک های مردمی تا 
ریال آخــر آن به صورت نقدی و با توجه بــه ارزیابی بنیاد 
مســکن و ســایر نهادها و هالل احمر میــان خانواده های 

آســیب دیده از سیل توزیع خواهد شد، گفت: مجموع ارزش 
کمک های غیرنقدی جمع آوری شده 3۰ میلیارد تومان بوده 
است و کمک هایی از سوی نهادهای خارجی اعالم شده اما به 
علت بسته بودن سوئیفت ها تا این لحظه یک دالر یا یورو به 
هالل احمر ایران واصل نشده است اما کمک های غیرنقدی 

خارجی دریافت شده است.
وی با اشاره به امدادرسانی به 44۵ هزار تن از هموطنان 
در ســیل اخیر، افزود: تاکنون ۱۲6 میلیارد تومان از منابع 
داخلی هالل احمر که از محــل اعتبارات داخلی و دولتی و 
همچنین ذخایر انبارهای امدادی هالل احمر بوده، در مناطق 

سیل زده هزینه شده است.

کمک  130 میلیارد تومانی مردم 
به مناطق سیل زده از طریق هالل احمر

سرویس شهرستان ها : 
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با تاکید 
بر مدیریت سیالب دشت ها، گفت: سیل بند سراسری 
شمال غرب اهواز به طول ۲۶ کیلومتر برای جلوگیری 

از سیالب کرخه و دز در حال احداث است.
فرهاد ایزدجو اظهار کرد: ساخت این سیل بند با طراحی 
ســازمان آب و برق خوزســتان و با دســتور و پیگیری های 
استاندار خوزستان و همکاری چند دستگاه اجرایی و قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیا از ســه روز پیش آغاز شده و رو به 

قرارگاه خاتم االنبیا 
سیل بند 26 کیلومتری در اهواز احداث می کند

 دادستان عمومی و انقالب شیراز اعالم کرد: ۱۵ 
نفر از عوامل ترویج فساد و فحشا که در قالب تورهای 
گردشگری اقدام به ترویج فساد از طریق شبکه های 
مجازی و تبلیغات می کردند در شیراز دستگیر شدند.

علــی صالحی بــه خبرنــگار ایرنــا گفت: ایــن افراد 
ســرگروه های آژانس های طبیعت گردی بودند که با اقدامات 
منافی عفت عمومی و تبلیغات باعث جریحه دار شدن عفت 

عمومی شده اند. 
دادستان شیراز گفت: دستگیری این افراد با گزارش های 
مردمی و از ســوی ضابطان قضایــی انجام گرفت و در زمان 

مقرر رسیدگی به اتهامات این افراد انجام می شود. 
وی بیان کرد: تبلیغ مفسده برای جذب افراد بیشتر در 
اینستاگرام و شبکه های مجازی، وعده های منافی عفت مبنی 
بر رقص و شنای مختلط زن و مرد از جمله مواردی است که 

در جرایم این افراد گزارش شده است.

سرویس شهرستان ها: 
فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف یک تن 
مواد افیونی که توسط یک دستگاه سواری پژو حمل 
می شد با همکاری پلیس استان سیستان و بلوچستان 

خبر داد.  
ســرتیپ »مهدی معصوم بیگی« اظهار داشت: ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان پس از انجام یک 
ســری اقدامات اطالعاتي و تخصصي، از انتقال یک محموله 
سنگین مواد افیونی در منطقه »ایرانشهر« استان »سیستان 
و بلوچســتان« با خبر و موضوع بالفاصله به پلیس مبارزه با 

مواد مخدر آن استان، اطالع رساني شد.
وی افزود: یک تیم مجــرب از ماموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر »ایرانشــهر« پــس از برنامه ریزي الزم  موفق به 
شناسایي سواری پژو حامل محموله افیونی شده و وارد عمل 

شدند.
این مقام ارشــد انتظامی بیان داشت: راننده خودرو به 
دستور ایست ماموران توجهی نکرد، متواری شد و در فرصتی 

مناسب خودرو و محموله را به آتش کشید.
معصوم بیگی تصریح کرد: ماموران در اقدامي سریع آتش 
را مهار و موفق شدند،۹6۰ کیلو و ۷۰۰ گرم سوخته تریاک 

و 3۹ کیلو و 3۰۰ گرم تریاک از این خودرو کشف کنند.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در پایان از دستگیری 

یک سوداگر مرگ در این عملیات خبر داد.

مروجان فساد در شیراز 
دستگیر شدند

کشف یک تن مواد مخدر 
در اصفهان 

و سیستان و بلوچستان

واژگونی اتوبوس مســافربری تهران - شیراز در 
جاده تهران به سمت اصفهان بعد از دوراهی موته به 
میمه، بامداد روز شنبه موجب کشته شدن یک نفر و 

مصدوم شدن ۱8 نفر شد. 
مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی استان اصفهان در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: این حادثه ساعت یک و 4۲ 
دقیقه بامداد شنبه رخ داد و به دنبال اعالم آن به اتاق فرمان 
اورژانس، پنج واحد آمبوالنس از ۱۱۵ و هالل احمر قرقچی 

و مورچه خورت به محل سانحه اعزام شدند. 
غفور راستین افزود: در این حادثه یک مرد ۵۰ ساله در 

دم جان باخت. 
وی بیان کرد: همچنین ۱۸ نفر شــامل ۱4 مرد و چهار 
زن دچار ســانحه شــدند که همه به بیمارســتان حضرت 
محمد)ص( میمه و سپس پنج نفر از آن ها به وسیله اتوبوس 
آمبوالنس اورژانس پیش بیمارستانی به بیمارستان گلدیس 

شاهین شهر منتقل شدند.
شــهر ِمیمه از توابع شهرستان شاهین  شهر و میمه در 

۱۰۵ کیلومتری مرکز استان اصفهان قرار دارد. 

رئیس  پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی سیستان 
و بلوچســتان از آزادی جوان ۲۵ ســاله از چنگال 

گروگانگیران در شهرستان سرباز خبر داد.
ابراهیم مالشــاهی در گفت وگو با خبرنــگار فارس در 
زاهدان اظهار کــرد: در هجدهم فروردین ماه جاری، جوانی 
۲۵ ساله به همراه یک نفر دیگر، سوار خودروی لندکروز در 
جاده سرباز به سمت روستای مورتان در حال حرکت بودند 
که ۵ نفر ناشــناس مسلح به سالح کالش در حالی که سوار 
یک دســتگاه خودروی پژو 4۰۵ فاقد پالک بودند با شلیک 
به ســمت الستیک های خودروی لندکروز آن را متوقف و با 

تهدید، گروگان را سوار پژو کرده و متواری شدند.
وی گفت: بالفاصله طرح مهار در سطح شهرستان اجرا 
و در ادامه تحقیقات مشــخص شــد گروگانگیری به دلیل 

اختالفات مالی قبلی صورت گرفته است.
مالشــاهی ابراز داشت: با توجه به اینکه با اقدامات فنی 
و تخصصی پلیس، آدم ربایان و محل اختفای آنها شناسایی 
شــدند این افراد با اطالع از شناســایی شدنشــان، عرصه 
را برخــود تنگ دیده و روز جمعــه ۲3 فروردین ماه جاری 

گروگان را در سطح شهر سرباز رها کردند.
رئیــس  پلیس آگاهــی فرماندهــی انتظامی اســتان 
خاطرنشــان کرد: فرد ربوده شــده صحیح و سالم به آغوش 
خانواده بازگشــت و با توجه به ســرنخ های به دســت آمده 

دستگیری عامالن جرم در دستور کار پلیس قرار دارد.

اتمام است که هر کدام از دستگاه ها بخشی از آن را برعهده 
گرفته و ســازمان آب و برق نیز حدود 4/۵ کیلومتر از آن را 

اجرا کرده است.
ایزدجو افزود: این سیل بند به طول ۲6 کیلومتر و ارتفاع 
ســه متر از شــمال غرب اهواز از رودخانه کارون در مقطع 
ابتدای دغاغله تا پلیس راه اندیمشک و شمال عین ۲ کشیده 

شده است.
مدیرعامل ســازمان آب و برق خوزستان اظهار کرد: در 
رویدادهای اخیــر به دلیل بارش برف زیاد در باالدســت و 
رطوبت زیاد حوضه های آبریز سدها دبی رودخانه کم نشده و 
به همین دلیل حجم سیالب دشت ها بیشتر شده و به سمت 

اهواز حرکت کرده است.
ایزدجو خاطرنشــان کرد: به نظر می رسد این سیل بند 
حفاظتی برای ســیالبی که به سمت اهواز جاری شده کافی 
اســت، اما با پایش شــرایط در صورت نیاز می توان ارتفاع و 
استحکام سیل بند را متناسب با شرایط، بیشتر کرد تا مانع 

ورود سیالب از شمال غرب به اهواز شود.
وی هم چنیــن با بیــان این که با اقدامات انجام شــده 
آبگرفتگی های محله عین ۲ کاهش می یابد، گفت: ســیالب 
دشت ها از طریق کانال سلمان از دو جهت به رودخانه کارون 

و جنوب هورالعظیم در حوضچه شماره ۵، هدایت می شود.
این مقام مســئول اظهار کرد: ارتفاع ســیل بند و حجم 
تخلیه آنها باید افزایش یابد که برای بیشــتر کردن خروجی 
امکان برداشــت قطعه ای از راه آهن که به دلیل ارتفاع زیاد 

تخلیه آب را کند کرده است وجود دارد.
مدیرعامل ســازمان آب و برق خوزستان در ادامه گفت: 
با توجه به افزایش رهاســازی آب از ســمت کشــور عراق، 
پیش بینی می شــود ارتفاع آب در هورالعظیم بیشــتر شود 
و برخــی مناطق نزدیک هور که شــیب کمتــری دارند با 

آبگرفتگی مواجه شوند.
ایزدجو، با تاکید بر ایمن بودن کامل ســدهای اســتان 
گفت: سدهای خوزستان در وضعیت ایمنی و پایداری خوبی 
هســتند و اطمینان می دهیم که هیچ خطری متوجه پایین 

به محل اســکان سیل زدگان و برخی دیگر به روستاهای در 
محاصره سیل می رسد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه 3 برابر نیاز سیل زدگان 
غذا در مناطق ســیل زده پخت و توزیع می شــود، ادامه داد: 
مردم و نهاد های مختلف برای هماهنگی بیشــتر با ســتاد 
هماهنگــی ارتباط برقرار کــرده و از موازی کاری جلوگیری 

کنند.
 وی افزود: مقاومت در تخلیه خانه ها توسط مردم سبب 
ایجاد وقفه در تخلیه روســتاها و شهر های در معرض سیل 
شده است و تضمین می کنم خســارت های آنها را پرداخت 

می کنیم.
تعطیلی مدرسه های اکثر شهرستان های هرمزگان 

مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری هرمزگان گفت: 
درپی هشدارهای هواشناســی مبنی بر بارندگی و سیالب، 
مدرسه های اکثر شهرستان های این استان امروز )شنبه ۲4 

فروردین( و ۲۵ فروردین تعطیل است. 
علیرضــا صفا افــزود: با توجه به اهمیــت موضوع، این 
تعطیلی شــامل نواحی یک و دو بندرعباس ، شهرستان های 
میناب، رودان، ســیریک، بشــاگرد و جاســک و شهرستان 

بستک می شود. 
فریدون همتی ، اســتاندار هرمزگان در همین زمینه نیز 
گفت: باران روزهای آینده می تواند موجب پر شــدن سدها، 
ســیراب شدن زمین و تقویت سفره های آب زیرزمینی شود  

اما با توجه به برخی ســاخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه 
رودخانه ها و مســیل ها، احتمال بروز خسارت های مالی نیز 
وجود دارد و هم اکنون نیروهای امدادی و خدماتی در حالت 
آماده باش قرار دارند و مکان های استقرار احتمالی در شهرها 

و روستاها پیش بینی شده است. 
وی یادآور شــد: افراد از توقف در حاشــیه رودخانه ها و 
مســیل ها خودداری کرده و ســفرهای غیر ضروری نداشته 

باشند. 
همتی اضافه کرد: افرادی که محل سکونتشــان نزدیک 

رودخانه است برای احتیاط به خانه دوستان و آشنایان خود 
بروند. 

بازگشایی مدارس مناطق سیل زده گمیشان و آق قال 
مدارس و دانشگاه های مناطق سیل زده گلستان که به 

علت سیل تعطیل شده بود از دیروز بازگشایی شد.
گوهری راد ، مدیرکل آموزش و پرورش گلســتان گفت: 
برخی از مدارســی که شــرایط حضور دانش آموزان در آنجا 
وجــود ندارد را به شــیفت های مخالف مدارس با شــرایط 

مناسب تغییر دادیم.
آغاز فعالیت مدارس 

در شهرهای سیل زده پلدختر و معموالن 
مدیرکل آموزش وپرورش استان لرستان از آغاز فعالیت 

مدارس در شهرهای سیل زده پلدختر و معموالن خبر داد. 
رضــا زینی وند مقدم اظهار داشــت: از دیــروز فعالیت 
آموزشی تمام مدارس روستایی به استثنای روستای چم مهر، 

بابا زید و پران پرویز آغاز شد.
وی عنوان کرد: تمامی مدارس میانکوه شــرقی، پشت 
تنگ معموالن و دهســتان افرینه و در شــهر معموالن نیز 
مدارس شهید مفتح و شهدای یک و دو نیز دایر شده است.

زینی ونــد مقدم تصریح کــرد:  در راســتای فعالیت 
آموزشی مدارس منطقه رودبار کوهنانی نیز به علت انسداد 
راه ها و باال آمدن آب ســیمره، مدارس در این منطقه از فردا 

)۲۷ فروردین( آغاز می شود.
راه ارتباطی ۱۴ روستای کوهدشت مسدود است 

رئیس  اداره راهداری و حمل  و نقل جاده ای شهرســتان 
کوهدشت گفت: راه ارتباطی ۱4 روستا در این شهرستان بر 

اثر وقوع سیالب مسدود است. 
محمدامین رحیمی مقدم اظهار داشت: در سیل اخیر از 
3۲4 روستای شهرســتان کوهدشت راه ارتباطی ۹۸ روستا 
مســدود شــد و این تعداد هم اکنون به ۱4 محور مسدودی 

تقلیل پیدا کرده  است.
وی افزود: راه های مســدودی روســتاهای کوهدشــت 
در محور رودبار بخش کوهنانی شــامل ۱۰ روســتا، محور 
زرده ســوار شامل ۲ روستا و ۲ نقطه هم در محور کوهدشت 

شمالی است.
رئیس  اداره راهداری و حمل  و نقل جاده ای شهرســتان 

کوهدشت با  اشاره به اعزام تجهیزات سپاه پاسداران و ارتش 
از استان های دیگر به این شهرستان عنوان کرد: راه ارتباطی 
۱4 روستا تا هفته آینده به صورت موقت بازگشایی می شود و 

4۲ دستگاه پل نیز در سیالب آسیب دیده  است.
وی بیان کرد: خسارتی که در ۲ سیل اخیر ۹۸ به حوزه 
راهداری شهرســتان کوهدشت وارد شده ۹۵ میلیارد تومان 

است.
شناسایی ۴3۶ نقطه سیل خیز در لرستان 
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نقطه ســیل خیز دراین اســتان شناسایی شــده که نشان 
می دهد لرستان یکی از پنج استان سیل خیز کشور است. 

رضا میرزایی افزود: شهرســتان ها و بیشــتر روستاهای 
پرجمعیت لرستان یا در کنار رودخانه های پرآب قرار دارند یا 

رودخانه ها از وسط شهرها عبور می کند.
به گفته وی ســاخت  و ســازهایی که در ادوار گذشته 
در حاشیه رودخانه ها انجام  شــده بیش تر در حریم و بستر 
ســیالبی رودخانه ها بوده که این موضوع ســبب  شــده که 
ظرفیت آبگذری رودخانه ها در داخل شهرها به  شدت کاهش 
یابــد و در مواقع بروز ســیالب حتی با دوره های بازگشــت 

کوتاه مدت پنج و ۱۰ ساله ما متحمل خسارت شویم.
وی ادامه داد: لرســتان یکی از پنج استان اول سیل خیز 
کشور اســت و در بین شهرستان های اســتان نیز به ترتیب 

پلدختر و خرم آباد رتبه اول و دوم را دارند.
میرزایی بیان کرد: در سال های خشکسالی هم در این دو 

شهر با مشکالت آب گرفتگی معابر روبه رو هستیم.
وی اضافه کرد: ســیالبی که در پنجم و ششم فروردین 
رخ داد خســاراتی را به زیرســاخت های لرســتان و به ویژه 

شهرستان های خرم آباد و پلدختر وارد کرد.
میرزایی گفت: همچنین ســیالب دوم که در هزار سال 
اخیر بی سابقه بود باعث شــد در حوضه رودخانه کشکان و 
شهرستان های پلدختر، معموالن، خرم آباد و روستاهای مسیر 

خسارات زیادی به بار بیاورد.
آب شرب 7۹3 روستای سیل زده لرستان وصل شد 

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی لرستان از 
وصل شدن آب شــرب ۷۹3 روستای سیل زده در شهرهای 

استان خبر داد.
علیرضا کاکاوند با بیان این که در ســیل اخیر لرســتان 
۷۹6 روســتای اســتان با قطعی آب، شکســتگی شبکه و 
تخریب تأسیسات و ایستگاه مواجه شد، گفت: با تالش های 
صورت گرفته آب روستاها وصل شده و درحال حاضر تنها 3 
روستا در شهرهای پلدختر و دلفان با مشکل قطع آب همراه 

است که تالش ها برای رفع مشکل آنان ادامه دارد.
وی تصریح کرد: نبود راه دسترســی و قطع برق، دلیل 
اصلی بروز مشکالت در این روستاها بوده که با اقدامات انجام 
شــده تاکنون چهار دستگاه دیزل ژنراتور برای برق رسانی به 

شبکه و تأسیسات آبرسانی به کارگیری شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی لرستان اضافه 
کرد: در ســیل بهار امسال 3۰۸ کیلومتر خط انتقال و ۱۱6 
ایســتگاه در استان آسیب جدی دیده که از این تعداد ۲3۰ 
کیلومتر خط انتقال و ۸6 ایستگاه مربوط به سیل اخیر بوده 

است.
کاکاوند افزود: شــرکت آبفار لرســتان با 3۰ تانکر سیار 
توانســته است ضمن وصل کردن آب این روستاها، نیازهای 

ضروری روستانشینان را درخصوص آبرسانی تأمین کند.
وی افزود: عالوه  بر این مهم تاکنون بیش از 6۰ کامیون 
آب بسته بندی به روســتاها و مناطق سیل زده ارسال شده 

است.
بقیه در صفحه۱۱

رئیس پلیس فتا استان از دستگیری ۲۴ نفر از 
کاربران فضای مجازی که با پخش شایعات مربوط 
به سیل موجب تشویش اذهان عمومی شده بودند، 

خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیس، ســرهنگ 
»شاهین حســنوند« گفت: در پی وقوع سیل در برخی 
شهرســتان های »خوزستان« متاســفانه اخیرا افرادی با 
ایجاد پیام های کذب و انتشــار آن بــا عبارات هیجان زا، 
احساسات مردمی را نشــانه می گیرند و سبب می شوند 

دروغ و تــرس در جامعه رســوخ پیدا کنــد و تبدیل به 
یک ترس عمومی شــود.وی افزود: با توجه به حساسیت 
موضوع، کارشناسان پلیس فتا با رصد و پایش شبکه های 
اجتماعی ۲4 نفر از کاربرانی را که با پخش اخبار منحرف 
و شایعات مربوط به سیل موجب تشویش اذهان عمومی 
شــده بودند را شناســایی و با هماهنگی مرجع قضایی 
دستگیر کردند. حســنوند تاکید کرد: کاربران با انتشار 
و کپی کردن هر پیام کــذب یا واقعی در فضای مجازی، 

می بایست پاسخگوی تبعات و عواقب آن باشند.

دستگیری24 نفر از شایعه سازان سیل خوزستان
در فضای مجازی

آزادی جوان 25 ساله 
از چنگال گروگانگیران

واژگونی اتوبوس در اصفهان 
یک کشته برجا گذاشت

ســال ۱3۹۸ با سیل آغاز شد و بدترین خاطره را بر ذهن برجا گذاشت همه 
خانه ها را آب گرفت و خانه ها همه ویران شده و همه از خانه هایشان فرار کرده اند 
و هیچ کس از ترس سیل در خانه اش آرامش ندارد چون آب به مدت طوالنی در 
شــهرها و کوچه ها ماند و از همه جای ایران به کمک مردم آق قال شتافتند و این 
باعث دل گرمی مردمی که در اندوه است می شود و از نیروی ارتش و نیروی سپاه 
که هنوز نگران مردم آق قال هستند کمال تشکر را داریم از خدای منان متشکریم 
که به ما نیروی صبر را در برابر مشکل بزرگ داده است ای خدای مهربان به داد 
ما برس چــون تو به همه چیز قادری امیدواریم که بــا وحدتی که بین مردم و 

مسئولین وجود دارد این مشکل ما برطرف شود.

انشای یک دانش آموز دبستانی آق قالیی درباره سیل 
گزارش خاطره نوروز

دست نیست.
خطر آبگرفتگی در اهواز 

همچنان وجود دارد 
استاندار خوزستان گفت: سیالبی 
که به  ســمت اهــواز در حرکت بود 
کنترل شــده اما همچنان خطر وجود 

دارد. 
غالمرضا شــریعتی اظهار داشت : 
در حــال حاضر کمک هــای مردمی و 
دولتی به اندازه کافی برای سیل زدگان 
ارسال شــده و همچنان در حال ارائه 
این کمک ها به مردم سیل زده هستیم.

وی افزود: برخــی از این کمک ها 


