
بازداشت سارق
بناب- خبرنگار کیهــان: فرمانده نیروی انتظامی بناب گفت: قاتلی که به 
دلیل اختالف درخصوص ارثیه پدری با اســتفاده از سالح گرم برادر خود را به 

قتل رسانده بود، ظرف کمتر از سه ساعت دستگیر شد.
ســهراب شــفقی افزود: با حضور بــه موقع مأموران در محل مشــخص 
 شــد فردی با هویــت معلوم و حدود 34 ســاله بر اثر اصابت گلوله کشــته 

شده است.
وی تصریــح کرد: در ادامه تحقیقات و بررســی های بعمل آمده در محل 
مشــخص شــد که نزاع بین دو برادر بوده که به علت داشتن اختالف بر سر 
ارثیه پدری با همدیگر درگیر شــده و در اثر این درگیری یکی از آنان به قتل 

رسیده است.
شــفقی گفت: در این خصوص پرونده تشــکیل یافته جهت سیر مراحل 

قانونی به مقام قضایی ارسال شد.
قاچاق مواد مخدر

 یــزد- خبرنــگار کیهــان: فرمانــده انتظامــی شهرســتان »خاتم« از 
 کشــف 201 کیلوتریــاک در عملیــات مامــوران پلیــس این شهرســتان 

خبر داد.
ســرهنگ غالمرضا کشــوری گفت: ماموران یک خــودرو در محورهای 
 فرعــی را مشــاهده و بــه آن مشــکوک و در یــک عملیات ضربتــی آن را 

متوقف کردند.
وی ضمن  اشاره به دستگیری دو ســوداگرمرگ گفت: در بازرسی از این 

خودرو 201 کیلو تریاک کشف شد.
وی در پایان تصریح کرد: متهمان دســتگیر شــده کــه قصد انتقال این 

محموله از شرق کشور به یزد را داشتند که موفق نشدند.
کشف ارز قاچاق

تبریز- خبرنگار کیهان: رئیس  پلیس راه آهن آذربایجان از کشف ارز قاچاق 
)پوند انگلیس( خبر داد. 

ســرهنگ رسول حیدرزاده، اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، مأمــوران پلیس راه آهن آذربایجان با اطــالع از فعالیت افرادی در 
 زمینه قاچاق ارز، شناســایی و دســتگیری قاچاقچیان را در دستور کار خود 

قرار دادند. 
وی افزود: مأموران حین کنترل بار مسافر قطار بین المللی »تبریز- وان« به 
دونفر مظنون و در بازرســی از وسایل آنها 13 هزار پوند انگلیس کشف کردند 

و متهمان به دادسرا معرفی شدند. 
سقوط در رودخانه

همدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان همدان گفت: یک 
دختر سه ساله بر اثر سقوط به رودخانه ای در روستای »چشین« شهر همدان 

جان خود را از دست داد. 
سرهنگ جمشید باقری بیان کرد: یک خانواده در کنار رودخانه روستای 
چشــین اتراق کرده بودند که دختر آنها به یکباره با جدا شــدن از خانواده به 

داخل رودخانه سقوط کرد. 
وی اضافه کرد: پس از خارج کردن جســد کودک و تایید مرگ او توسط 
اورژانس، ماموران موضوع را به قاضی کشــیک و تیم تشخیص هویت پلیس 

آگاهی اطالع دادند.
قاچاق مرغ زنده

زاهدان- خبرنــگار کیهان: فرمانده انتظامی زاهدان از کشــف مرغ زنده 
قاچاق در این شهرستان خبر داد. 

ســرهنگ علی عارف نــژاد اظهار داشــت: ماموران پاســگاه »شــهید 
تردســت« شهرســتان زاهدان هنگام پایــش خودروهای عبــوری در محور 
 زابل- زاهدان به یک دســتگاه کامیون مشکوک شدند و به آن دستور ایست 

دادند.
وی ادامه داد: راننده خودروی مذکور بدون توجه به دســتور ایست پلیس 
به سمت جاده های فرعی اطراف متواری شد که مأموران با رعایت کامل قانون 
بکارگیری سالح و ضمن دادن هشدارهای الزم در نهایت به الستیک کامیون 

شلیک و آن را متوقف کردند.
وی اضافه داد: در بازرسی از این کامیون تعداد یک هزار و 314 قطعه مرغ 
زنده قاچاق فاقد مدارک معتبر گمرکی کشف شد و دو نفر دستگیر شدند که 

پس از تشکیل پرونده به مقام قضایی تحویل شده اند.
سارق در دام 

قزوین- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان البرز از دستگیری 
 یک ســارق حین ســرقت در بخش »بیدستان« و کشــف 11 فقره سرقت 

خبر داد. 
سرهنگ »بهرام منصوری« گفت: ماموران گشت کالنتری »بیدستان«حین 
گشت زنی یک ســارق را حین سرقت لوازم مشاعات ســاختمانی ، طی یک 

عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
وی در ادامه افزود: متهم پس از دستگیری تعدادی شیرآالت مسروقه در 
محل از وی کشف شد و با انتقال به مقر پلیس در بازجوئی فنی ماموران به 11 

فقره سرقت در بیدستان اعتراف کرد.
کشف جسد

رشــت- خبرگزاری صدا و سیما: جسد ماهیگیر رودسری پس از گذشت 
10 روز در منطقه چمخاله لنگرود کشف شد.

رئیس  جمعیت هالل احمر شهرســتان رودسر گفت: جوان 34 ساله اهل 
رودسر که در 13 فروردین امسال در رودخانه هلل رود رودسر هنگام ماهیگیری 
غرق شــده بود، پس از گذشت 10 روز در دام صیادان منطقه چمخاله کشف 

شد. 
کامیار صالح پور افزود: جســد این جوان پس از بیــرون آوردن از آب به 

سردخانه بیمارستان شهید امینی لنگرود منتقل شد.
جریمه میلیاردی

تبریــز- خبرنگار کیهــان: مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی آذربایجان 
شــرقی گفت: یک واحد قنادی مشــهور در تبریز به علت عرضه محصوالت 
 غیرقابــل مصرف بــه یک میلیــارد ریال جریمــه در حق صنــدوق دولت 

محکوم شد.
سیداحد یوزباشی، افزود: بازرسان مرکز بهداشت تبریز پس از مراجعه به 
این واحد صنفی و نمونه برداری و انجام آزمایش های الزم از تولیدات این واحد، 

غیرقابل مصرف بودن تولیدات آن را محرز دانستند.
وی اظهار داشــت: با توجه به اینکه این واحد برای مرتبه ســوم مرتکب 
تخلف شده اســت بنا به قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی 

حکم به تعطیلی واحد قنادی به مدت سه ماه صادر و اعالم شد.
واژگونی خودرو

رئیس  پلیس راه استان اصفهان از واژگون شدن یک دستگاه سواری تیبا 
در محــور » داران - الیگودرز« و فوت یک نفر و مجروح شــدن دو نفر دیگر 

خبر داد. 
سرهنگ »حســین پورقیصري« گفت: در پی اعالم واژگونی یک دستگاه 
ســواری تیبا در محور »داران-الیگودرز«، بالفاصله ماموران گشت پلیس راه 

»دامنه« به محل اعزام شدند.
وی افزود: متاســفانه در اثر وقوع این حادثه رانندگی یکی از سرنشینان 
 این خودرو در دم فوت و راننده و دیگر سرنشــین آن نیز به شــدت مجروح 

شدند.
این مقام انتظامی بیان داشــت: علت وقوع این حادثه رانندگی توســط 
کارشناسان تصادفات جاده ای، عدم توجه به جلو توسط راننده اعالم شده است.

آذرخش100 راس دام را تلف کرد
بجنورد- ایرنا: فرماندار راز و جرگالن گفت: آذرخش در روســتای »بهار« 
بخش جرگالن این شهرســتان مرزی اســتان خراسان شمالی 100 راس دام 

سبک را تلف کرد. 
محمد زارعی اظهار داشت: 100 راس دام دیگر دامداران این روستا نیز بر 

اثر برق گرفتگی زخمی شدند.
وی در اثر ســیالب های فروردین ماه امســال، 332 راس دام تلف شدند 
 که 59 راس از این تعداد دام ســنگین، یک ســر اســب و بقیه دام ســبک 

بوده اند.
وی افزود: تاکنون رقم ریالی خســارت های دامی اعالم نشــده اســت و 
در صورت بیمه نبــودن دام ها برای جبران این خســارت ها باید راهکارهایی 

اندیشیده شود تا مردم محروم این شهرستان بتوانند از آن استفاده کنند.
داروی قاچاق

ارومیه- فارس:  فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از کشف داروی غیرمجاز 
در حین ورود به کشور خبر داد.

 فردین پیری اظهار کرد: در راســتای مبارزه بی امان با پدیده شوم قاچاق 
کاال و تشــدید کنترل نوار مرزی، ماموران هنــگ مرزی خوی با انجام برخی 
کارهای اطالعاتی دقیق در نوار مرزی توانستند تعدادی کاالی قاچاق را کشف 

کنند.
وی تصریح کرد: در این راستا مرزبانان استان تعداد پنج هزار و 250 قلم 
انواع داروی غیرمجاز را در حین ورود به کشورمان از قاچاقچیان کشف کردند.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

»اســتراتوالنچ«  آمریکایی  شــرکت 
بزرگ ترین  آزمایشــی  پرواز  نخستین  از 
هواپیمای جهان بــر فراز ایالت کالیفرنیای 

آمریکا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما به نقل 
از فرانــس پرس، پهنای بال هواپیمای غول پیکر 

 ،A380 اســتراتوالنچ به 117 متر می رســد در حالی که طول بال های ایرباس
بزرگ ترین هواپیمای تجاری جهان 79 متر است.

این هواپیمای عجیب ســاخت شــرکت مهندســی هوانوردی »اسکیلد 
کامپوزیتس« است. اســتراتوالنچ دارای دو بدنه و 6 موتور مدل بوئینگ 747 
اســت. این هواپیمای غول پیکر از لحاظ نظری قرار است به منظور قرار دادن 
ماهواره ها در مدار، موشــک های کوچکی را حمل و سپس به فضا پرتاب کند. 
برای دسترســی به فضا، این روش نسبت به پرتاب موشک ها به فضا به صورت 
عمودی بســیار انعطاف پذیرتر اســت، زیرا یک باند پرتاب بزرگ برای این کار 

کافی است.

پرواز
 بزرگ ترین 

هواپیمای جهان 

در پی برخورد یک فروند هواپیما با یک 
بالگرد در نپال دســت کم چهار تن کشته 

شدند.
به گزارش ایسنا، در این حادثه که دیروز در 
فرودگاه »لــوکال« در نپال اتفاق افتاد یک فروند 
هواپیما که حامل مسافر نبود هنگام بلند شدن از 

باند و پرواز به سمت کاتماندو با یک بالگرد برخورد کرد.
در این حادثه دست کم چهار تن جان خود را از دست دادند و تعداد پنج نفر 
دیگر نیز مجروح شدند. خلبان بالگرد و دو افسر پلیس در میان قربانیان بوده اند.
به گزارش اسپوتنیک نیوز، فرودگاه لوکال یکی از خطرناک ترین فرودگاه های 
جهان است چرا که در منطقه ای کوهستانی قرار دارد و باند پرواز آن بسیار کوتاه 
است. همچنین نامناسب بودن شرایط جوی در کنار نبود روشنایی کافی، بلند 

شدن هواپیما از باند و فرود آن را سخت کرده  است.

برخورد مرگبار 

هواپیما 

و بالگرد 

یــک نظامــی آمریکایــی در جزیره 
»اوکیناوا«، زن ژاپنی را به قتل رساند.

به گــزارش فــارس، یک نظامی 32 ســاله 
آمریکایی که با یک زن 44 ساله ژاپنی در جزیره 
اوکیناوا رابطه نامشروع داشت، روز شنبه این زن 
را با ضربات چاقو به قتل رساند و سپس خودکشی 
کرد.به نوشته روزنامه »نیویورک تایمز«، در پی این رخداد »تاکیو آکیبا« معاون 
وزیر خارجه ژاپن در تماس تلفنی با سفیر »ویلیام هیگرتی« آمریکا در توکیو، 
به قتل این زن ژاپنی توسط نظامی آمریکایی مستقر در جزیره اوکیناوا اعتراض 
کرد. پلیس ژاپن اعالم کرد که درباره قتل این زن و نظامی آمریکایی به عنوان 

پرونده »قتل« و »خودکشی« در حال تحقیق است.
ساکنان جزیره اوکیناوا بارها در مخالفت با حضور نظامی آمریکا و ارتکاب 
جرایم مختلف توسط پرسنل ارتش آمریکا از قبیل تجاوز و قتل زنان دست به 

تظاهرات زده اند.

قتل زن ژاپنی 
به دست 

نظامی آمریکایی

در پی تیراندازی به یک باشگاه شبانه در 
ملبورن استرالیا یک مامور امنیتی کشته و 

سه نفر دیگر زخمی شدند.
بــه گزارش ایلنــا به نقل از رویتــرز، در پی 
تیرانــدازی از داخل یک خودرو به یک باشــگاه 
شبانه در ملبورن استرالیا یک مامور امنیتی کشته 

و سه نفر دیگر زخمی شدند. تیراندازی دیروز در ساعت سه و 20 دقیقه صبح 
به وقت محلی روی داد، با این حال،  هنوز گزارشــی مبنی بر تروریســتی بودن 

این حمله وجود ندارد. 
پلیس ملبورن در نشســتی خبری اعالم کرد که سه محافظ امنیتی و یک 

مرد که بیرون از این باشگاه ایستاده بودند، در پی تیراندازی زخمی شدند. 
بازرس بخش جنایی، گفت: »به نظر می رسد تیراندازی از داخل خودرویی 
در آن محدوده به ســوی کسانی انجام شده که بیرون از باشگاه شبانه ایستاده 

بودند.« وی افزود: مصدومان از »آسیب هایی وحشتناک« رنج می برند.

تیراندازی 
در استرالیا 

با ۴ کشته و زخمی 

از ســرقت   یک گــروه هکری، پس 
از ماموران  نفر  اطالعات شــخصی هزاران 
آنها  )اف بی آی(،  آمریکا  فدرال  پلیس  اداره 

را در فضای مجازی منتشر کرد.
به گــزارش ایرنا به نقل از آسوشــیتدپرس، 
ایــن گروه که گمان می رود مقــر آن در اوکراین 
باشــد، برای 
بی  ســتیا د
ایــن  بــه 
ت،  طالعــا ا
قوانیــن وب 
ســایت های 
مرجع  ســه 
مرتبــط بــا 
نجمــن  ا
ملی  آکادمی 
»اف بی آی« را زیر پا گذاشــت.اطالعات منتشــر شده در فضای مجازی شامل 
نام و آدرس حداقل هزار و 400 کارمند »اف بی آی«، ماموران سرویس مخفی، 

پلیس ساختمان کنگره و پارک پلیس آمریکا است.
انجمن آکادمی ملی »اف بی آی« با صدور بیانیه ای اعالم کرد که اطالعات 
منتشــر شده، از وب سایت های ســه مرجع قانونی این سازمان غیرانتفاعی به 
سرقت رفته است.این انجمن با اعالم اینکه برای بررسی این مسئله، با مقام های 
فدرال آمریکا همکاری الزم را به عمل می آورد، یادآور شــد که در جریان این 
حمله، به پایگاه داده های ملی این انجمن آســیبی وارد نشــده است.اطالعات 
مسروقه، اسامی، عناوین شغلی، آدرس های ایمیل، آدرس های واقعی و شماره 
تلفن های عوامل »اف بی آی« را در بر می گیرد. هکرها همچنین هشدار داده اند 
که بیش از یک میلیــون موارد اطالعاتی عوامل فدرال را در اختیار دارند و در 
آینده اطالعات بیشتری از وب سایت های دولتی هک شده را منتشر می کنند.

اطالعات  ماموران 
»اف بی آی« 

هک شد

فرماندار کالت گفت: در پی بارش های شنبه شب 
در این شهرســتان 70 منزل مسکونی در شهر کالت 
نادری دچار آب گرفتگی شدند و همچنین سیالب 8 

دستگاه خودرو را با خود برد.
مهــدی ناصری افزود: ســیل راه هــای ارتباطی برخی 
روستاهای این شهرستان را هم قطع کرد.  وی به قطع برق 
ناشــی از سیل شب یکشنبه نیز  اشــاره و بیان کرد: جریان 
نیروی برق در همه نقاط شهرستان کالت برقرار شده است. 
فرماندار کالت بیان کرد: عمده این سیالب در محدوده 
»دره خشــت« شــهر کالت جریان یافت کــه موجب قطع 
جریان گاز منطقه شــد اما جریان شبکه گازرسانی در بقیه 
نقاط وصل اســت. وی ادامه داد: هیچ گونه گزارشی مبنی بر 

تلفات جانی در کالت گزارش نشده است. 
براســاس اخطار اداره کل هواشناســی خراسان رضوی 
شــدت بارش ها طی 25 و 26 فروردین ماه در این اســتان 
افزایش یافته که منجر به بروز روان آب، آبگرفتگی و سیالبی 

شدن مسیل ها در بیشتر مناطق خراسان رضوی می شود.
سیالب برق 20 روستای خراسان رضوی را قطع کرد

 مدیــرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری خراســان 
رضوی گفت: بر اثر بارندگی های شــدید شــنبه شــب 20 
روستا شامل 16 روســتا در شهرستان کالت و چهار روستا 
در شهرستان های درگز و سرخس واقع در شمال این استان 

دچار قطعی نیروی برق شدند.
حجتعلی شــایانفر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با 
تالش های صورت گرفته جریان نیروی برق برای 16 روستا 
دوباره برقرار شــده است. وی افزود: در سرخس نیز تخریب 
سه واحد مسکونی و چند واحد دامی بر اثر بارش های شدید 
شنبه شب رخ داد. مســیر جاده مزداوند به سد دوستی نیز 
مسدود و راه روستایی چاله زرد و صمد آباد در این شهرستان 

نیز دچار آبگرفتگی شد. 
شایانفر گفت: 22 راه روستایی بر اثر سیالب شنبه شب 
در مسیر کالت - درگز و چاپشلو - درگز در شمال خراسان 

رضوی بسته شد. 
بر اساس اعالم فرماندار کالت حدود 100 واحد مسکونی 
در این شهرســتان 38 هزار نفری بر اثر بارندگی شنبه شب 

دچار آبگرفتگی و تخریب شده اند.
بارش باران شدید در 15 شهرستان خراسان رضوی

رئیس  مرکز پیش بینی اداره کل هواشناســی خراسان 
رضوی گفت: باران شــدید از شنبه شب 15 شهرستان این 

استان را دربر گرفت.
یحیــی قاینی پــور افزود: بیشــترین میــزان بارش در 
شهرســتان جغتای و پس از آن در شهرســتان کالت ثبت 
شــد و بر اســاس پیش بینی ها بارش های شدید باران که از 
شــنبه شب در این استان آغاز شــده تا صبح سه شنبه 27 
فروردین ادامــه دارد و امروز به صورت پرحجم در بیشــتر 

مناطق خراسان رضوی گسترش خواهد یافت.
وی افــزود: آبگرفتگی معابر، ایجاد روان آب و ســیالبی 
شــدن مســیل ها بر اثر این بارش ها بــرای مناطق مختلف 

خراسان رضوی پیش بینی شده است.
سیالب در منازل شهرهای سرخس و درگز 

تداوم بارش شــدید باران کــه از 24 فروردین ماه 15 

شهرســتان خراســان رضوی را فرا گرفت، بــه تعدادی از 
منازل مســکونی شهری و روستایی در شهرستان های درگز 

و سرخس آسیب وارد کرد.
تاکنون ســیالب برخی منازل مسکونی را در روستاهای 
چالــه زرد، صمدآبــاد و حاجی مدد این شهرســتان دچار 
آب گرفتگی و تنها راه روســتایی مزداوند - ســد دوستی را 

مسدود کرد. 
محمدحســن فرهادی فرمانــدار درگز گفــت: در پی 
بارش های شــنبه شــب، یکی از مســیل هایی کــه در این 
شهرستان به ســمت مرز جمهوری می رود سرریز و موجب 
سیالب و روان آب به سمت شهر مزداوند شد و چندین منزل 

مسکونی را دچار آب گرفتگی کرد. 
وی گفت: همچنین برخی زمین های کشاورزی سرخس 
نیز دچار آسیب شــده اما سیل شنبه شب هیچگونه تلفات 
انسانی و نیز دامی در این شهرستان بر جای نگذاشته است.

تخلیه اطراف مسیل اسماعیل  آباد مشهد 
سرپرســت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری 
خراسان رضوی دستور تخلیه سریع خانه های اطراف مسیل 

منطقه اسماعیل آباد حاشیه شهر مشهد را صادر کرد.
وحید قربانی گفت: در پی هشــدار اداره کل هواشناسی 
مبنی بر بارش شــدید باران و احتمال جاری شدن سیالب، 
74 خانوار ساکن اطراف مسیل اسماعیل آباد باید خانه های 

خود را ترک کنند.
وی افزود: این افراد که در بستر رودخانه ساکن شده اند، 
حقی نسبت به اراضی این منطقه ندارند لذا خانه های اطراف 
این رودخانه باید تخریب شــود و قرار اســت 74 خانوار یاد 
شده به صورت موقت در سوله های ورزشی اسکان اضطراری 
داده شــوند تا بتوان با بهره گیری از اراضی اطراف مشــهد و 
تسهیالت طرح بهسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی و کمک های بالعوض این نهاد، آنان را خانه دار کرد.

وی شناسایی محورهای خطرپذیر در برابر جاری شدن 
ســیل و مدیریت تردد وســایل نقلیه در آنها، اندیشــیدن 
تمهیدات الزم نســبت به احتمال ریزش ســنگ از کوه در 
سه روستا از توابع شهرستان های مشهد، داورزن و بردسکن، 
تــداوم الیروبی کانال زرکش و اقدامات پیشــگیرانه در این 

خصوص را مورد تاکید قرار داد.
سیل کالت تلفات جانی نداشت

فرماندار کالت گفت: سیل در این شهرستان تلفات جانی 
نداشت.

مهــدی ناصری افزود: در حال حاضر شــمار واحدهای 
مســکونی آب گرفته و آســیب دیده ناشی از سیل در شهر 
کالت به حدود 100 واحد رسیده و همچنین محوطه مسجد 

جامع شهر کالت نیز دچار آبگرفتگی شده است.
وی خسارت های وارده به خودروهای مردم در این شهر 
را در حال افزایش دانســت و اظهار داشت: سیالب اصلی در 
این شهر به دلیل ســرازیر شدن روان آبها از ارتفاعات بویژه 

دره خشت به این شهر بوده است.
اختصاص هزینه سفره اکرام رضوی به سیل زدگان

معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی 
گفت: هزینه برپایی ســفره اکرام رضوی و پذیرایی افطار از 
390 هزار نفر در ماه مبارک رمضان امســال برای کمک به 

سیل زدگان اختصاص یافت.
سید خلیل منبتی افزود: آستان قدس رضوی از ابتدای 
جاری شدن سیل در استان های کشور نسبت به ارسال کمک 
و نیروهای جهادی اقدام کرده و در اســتان گلستان نیز دو 

آشپزخانه و یک نانوایی سیار دایر کرده است.
حجتعلی شــایانفر مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
خراسان رضوی نیز گفت: براساس ابالغ وزیر کشور و معاون 
هماهنگی امور اقتصادی این وزارتخانه خراســان رضوی به 
عنوان استان معین استان ســیل زده گلستان انتخاب شده 

است.
وی اظهار داشت: استان خراسان رضوی اقداماتی نظیر 
ارســال 210 دســتگاه ماشین آالت ســبک و سنگین، پنج 
دستگاه بیل مکانیکی، پنج گروه بهداشتی، یک گروه از اداره 
بهزیستی، 40 نیروی خدماتی و آتش نشان، توزیع روزانه پنج 
هزار وعده غذای گرم با اســتقرار دو آشــپزخانه، احداث پل 
متحرک، ارسال 90 متر لوله گاز، استقرار نانوایی سیار، اعزام 
354 نیروی جهادی و اســتقرار دو ایستگاه صلواتی از سوی 
آستان قدس رضوی و شهرستان نیشابور در مناطق سیل زده 

گلستان انجام داده است. 
وی گفت: تاکنون هزار و 400 تن کاال با 183 کامیون از 
خراسان رضوی به مناطق سیل زده کشور ارسال شده که از 
این میزان هزار و 23 تن مربوط به استان گلستان بوده است.

سیالب محور سربیشه - ماهیرود را بست
جانشین پلیس راه خراسان جنوبی گفت: محور سربیشه 
به مرز ماهیرود در این استان دیروز )یکشنبه( به دلیل بارش 

شدید باران و طغیان رودخانه مسدود شده است.
ســرهنگ محمدباقر توفیقی نیا اظهار داشــت: مســیر 
جایگزین برای این محور تعیین نشده است و تا اطالع ثانوی 
مســدود خواهد بود. وی گفت: محورهای کرمان - دیهوک، 
عشق آباد - بردسکن، بشرویه و بیرجند از جمله مسیرهایی 
است که به دلیل داشتن آبنمای زیاد بیشتر در معرض خطر 

قرار دارند. 
ســرهنگ توفیقی نیا گفت: در صورتی که رانندگان در 
آبنماها با محدودیت و ممنوعیت از سوی پلیس و راهداری 
مواجه شــدند اصراری به رفتن نداشته باشند و حتما توقف 

کنند. 
وی ادامه داد: همچنین رانندگان از توقف در شانه راه ها 
باید پرهیز کرده و چنانچه در مســیری به ســیالب برخورد 
کردند برای تماشا توقف نکنند چون آب خروشان زمین های 
اطراف را سست کرده و ممکن است رانندگان را غافلگیر کند. 
تردد وســایل نقلیه حمل مواد معدنی تا زمان خروج از 
بحران آبگرفتگی در جاده های این شهرســتان ممنوع اعالم 

شد.
آبگرفتگی چند واحد مسکونی در نهبندان

 فرماندار نهبنــدان از آبگرفتگی پنج مــورد منازل در 
روستای سهل آباد بخش شوسف خبر داد.

ماشاءاله کریمان خراسانی بیان کرد: چوپانان 2 روستای 
»شاه توت و شیر شتر« نهبندان بر اثر وقوع باران شدید و رعد 
و برق گم شدند که با تالش نیروهای امدادی چوپان روستای 
شاه توت پیدا و امدادگران شهرستان در جست وجوی چوپان 

روستای شیرشتر هستند. 

در پی بارش شــدید و رگباری باران شنبه ساکنان چند 
روســتا در شهرستان های خوســف و سربیشه به مکان امن 
منتقل و مدارس روســتایی اغلب شهرســتان های خراسان 
جنوبی دیروز )یکشنبه( تعطیل شدند و 302 تیم امدادی و 
عملیاتی در استان خراسان جنوبی به حالت آماده باش کامل 

درآمدند.
سیل مدارس استان های جنوبی را تعطیل کرد

تداوم بارش شــدید باران کــه از روز 24 فروردین ماه 
جنوب، جنوب شرق و شمال شرق کشور را فرا گرفت، وقوع 

سیالب و تعطیلی مدارس را به دنبال داشت.
بارندگی های شــدید در چند اســتان جنوبی و جنوب 
شــرقی زنگ خطر طغیان رودخانه ها و سیالب را به صدا در 
آورد و در همیــن ارتباط کالس هــای درس تمامی مدارس 
و دانشــگا ه های برخی استان های جنوبی به دلیل بارش های 

شدید تعطیل اعالم شد.
ســیالب همچنین به تعدادی از منازل مسکونی شهری 
و روســتایی هرمزگان، کرمان، خراسان رضوی و سیستان و 

بلوچستان آسیب وارد کرد.
سیالب چند محور ارتباطی در هرمزگان را قطع کرد 

بارندگی، ســیالب و طغیــان رودخانه های فصلی چند 
محور ارتباطی در شــرق و غرب با مرکز استان هرمزگان را 

قطع کرد.
محــور بندر خمیر به بندر لنگه در غرب اســتان بر اثر 

طغیان رودخانه فصلی و آب گرفتگی قطع شد.
همچنین در شــرق اســتان هرمزگان محور جاسک به 
جگدان به علت طغیان رودخانه شریفی و مسیر سیریک به 
سمت جاسک بر اثر طغیان رودخانه فصلی در نزدیکی شهر 

گروک مسدود شد .
بارش باران باعث جاری شــدن آب در رودخانه فصلی، 

طغیان آن و آب گرفتگی آبنمای مسیر مذکور شد. 
بارندگی مدارس 10 شهرستان سیستان و بلوچستان 

را به تعطیلی کشاند
بارندگی شدید با احتمال جاری شدن سیالب و روان آب 
سبب تعطیل شدن مدارس 10 شهرستان استان سیستان و 

بلوچستان در روز گذشته شد.
در پی بارش های شــدید و طغیان رودخانه های محلی 
تمامی دوره های تحصیلی مدارس شهرســتان های چابهار، 
ایرانشــهر، کنارک، دلگان، فنوج، مهرستان، نیکشهر، سرباز 
و قصرقند در 2 شیفت صبح و عصر دیروز تعطیل اعالم شد.
همچنیــن مدارس مقاطع پیش دبســتانی و دبســتان 
شهرستان زاهدان و نصرت آباد در دو نوبت صبح و عصر روز 

یکشنبه تعطیل شد.
بارش باران مدارس کرمان را هم تعطیل کرد

مدارس برخی از شهرســتان های استان کرمان به دلیل 
بارش باران شــدید و احتمال جاری شــدن سیالب دیروز 
تعطیل شــد. مــدارس نواحی یک و 2 آمــوزش و پرورش 
کرمان، شهرستان های بافت، رابر، ارزوئیه، جیرفت، عنبرآباد، 
کهنوج، رودبار جنوب، قلعه گنج، منوجان، فاریاب، بردسیر، 
رفســنجان، انار و کشــکوئیه دیروز یکشنبه در تمام مقاطع 

تحصیلی تعطیل شد.
بقیه در صفحه 11

سیالب به خراسان رضوی رسید

اتهامات حسین  به  ششمین جلسه رســیدگی 
هدایتی و متهمان مرتبط، در شعبه سوم دادگاه ویژه 
رسیدگی به جرایم اخاللگران و مفسدان اقتصادی به 

ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
به گــزارش میــزان، در ابتــدای این جلســه قاضی 
مســعودی مقام ضمــن تفهیــم اتهام متهم ســید مهدی 
موســوی نژاد از وی خواست آخرین دفاعیات خود را مطرح 

کند.
متهم موسوی نژاد با بیان اینکه حسین هدایتی برخالف 
مستندات سعی در انحراف واقعیات دارد، گفت: عدم نظارت 
متولیان بانک سرمایه و اعمال نفوذ هدایتی زمینه ساز اتالف 
منابع بانکی و درنتیجه وضعیت موجود بانک ســرمایه شده 
اســت. در واقع قصد واقعی وی از اخذ تسهیالت هزینه کرد 
در محل عقود بانکی نبوده و در عمل به ابزار خروج از منابع 

تبدیل شده است.
وی درباره رابطه هدایتی و بانک سرمایه افزود: در یک 
فرآیند غیرقانونی متقابل متولیان بانک سرمایه و هدایتی با 
توســل به نفوذ و اقدامات غیرقانونی و عقد صوری اقدام به 
اتالف منابع بانکی و هزینــه در محل اهداف آقای هدایتی 
نموده اند. هدایتی با عنایت به روابط نامتعارف با حیدرآبادی 

مدیر عامل فراری بانک سرمایه موفق به اخذ وجوهی شد.
در بخشــی از این جلسه متهم موســوی نژاد وقتی به 
ارتبــاط خود با علی بخشــایش، مدیرعامل پیشــین بانک 
سرمایه  اشاره کرد، رئیس  دادگاه گفت: من نمی دانم مقامات 
و مســئوالن بانک ها در ویالهایشان چه کار می کنند که در 
بانــک نمی توانند انجام دهند. حکم آقای بخشــایش صادر 
شــده است، مگر ویالی شما شعبه بانک سرمایه است؟ چرا 
دائما در کشور می خواهید به صورت زیرزمینی عمل کنید؟ 
مراودات شــما با آقای بخشایش پیش از تسهیالت هم بوده 

است.
پــس از پایان دفاعیــات متهم موســوی نژاد، قهرمانی 
نماینده، دادستان در پاسخ به این سخنان گفت: پرونده های 

بانک ســرمایه از جمله پرونده هایی اســت کــه به لحاظ 
مجرمیت افــرادی که در حوزه بانکی کارکشــته بوده اند و 
زیرکی خاصی در غارت اموال بانکی داشته اند تشکیل شده 
اســت، اعضای هیئت  مدیره بانک همه خبره بانکی بوده اند 
و تســهیالت گیرنده ها نیز سابقه اتهامی در بانک های دیگر 
دارند. مقصود از این ســخن این اســت که هرکس در این 
پرونده ها نقشــی ایفا کرده اســت تا با ایجــاد یک پازل از 
شمشیر عدالت فرار کند. متهم موسوی نژاد مواردی را انکار 
می کند و مواردی را به حســین هدایتی انتساب می دهد و 
این افراد با همدستی یکدیگر موجب به یغما رفتن سرمایه 

بانک در این حجم شده اند.
نماینده دادســتان گفــت: در پروژه لیان و کارســان 
کارشناســی با قیمت 453 میلیارد تومان انجام می شود در 
حالــی که ارزیابی ما از این پــروژه 35 میلیارد تومان بوده 

است، بنابراین 13 برابر گران نمایی شده است و موسوی نژاد 
نیز علم به موضوع گران نمایی داشته است.

در ادامــه این دادگاه متهم حســین هدایتی به عنوان 
آخرین دفاعیات خود گفــت: از محضر دادگاه می خواهم با 
توجه به تمام مستندات و توضیحات قانونی بنده را فقط یک 
بدهکار بانکی بداند، تالش می کنم با همکاری آقای قهرمانی 
و بــا فروش یکی از اموال خود و از محل وصول مطالبات از 

آقایان مهریزی و یاسر ضیایی، با شما تسویه حساب کنم.
گفتنی است در حاشیه این دادگاه قاضی مسعودی مقام 
درخصوص رای پرونده بانک ســرمایه گفــت: آقایان علی 
بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی هرکدام به 20 
ســال حبس، 74 ضربه شالق در انظار عمومی طبق قانون 
اخاللگران و محرومیت از مشــاغل دولتی محکوم شده اند. 
تمام این احکام قابلیت اجرا دارد و باید اجرا شــود چرا که 

حکم قطعی است.
وی درخصوص ســایر متهمین این پرونده گفت: باقی 
متهمیــن به فراخور در نوبت دادگاه هســتند. پرونده آقای 
رضوی آمده اســت تا بعد از پرونده پتروشیمی به آن ورود 
کنیم. کیفرخواســت پرونده هیئت مدیره نیز صادر شده، اما 

هنوز به دست ما نرسیده است.
وی در پاسخ به ســؤالی درخصوص قرار وثیقه حسین 
هدایتی و سیدمهدی موسوی نژاد گفت: برای هرکدام وثائق 
مقتضی صادر شــده و این وثائق مشــتمل خسارت وارده و 
همچنین میزان مجازات و جرائم است که آقایان نتوانستند 
تودیع کنند. ســپردن وثیقه به این شــکل نیســت که هر 
وثیقــه ای را برای ما بیاورند بلکه وثیقه باید ســهل الوصول 
باشــد و ایراد هم نداشته باشــد چرا که برخی از این وثائق 
اجاره ای است و ما این موارد را نمی پذیریم و سعی می کنیم 
براســاس قانون که اگر اتفاقی بیفتد بتوانیم از محل وثائق 

برداشت کنیم.
وي همچنین درخصوص حکم اکبر یقینی دیگر متهم 
این پرونده گفت: اشخاصی در پتروشیمی و بانک سرمایه و 
سایر پرونده ها متواری هستند و تماما اقداماتی شامل ضبط 
وثائق و غیره صــورت می پذیرد. به آقایــان یقینی و آقای 
شیرعلی در پرونده پتروشیمی اخطار کردیم حاضر شوند و 
به وثیقه گذاران گفتیم ظرف یک ماه آنها را حاضر کنند. اگر 
حاضر نشوند وثائقشان ضبط خواهد شد. فکر می کنم آقای 
شیرعلی خارج از کشور و آقاي یقینی داخل کشور هستند.

همچنین نماینده دادستان بعد از پایان دادگاه در جمع 
خبرنگاران گفت: کیفرخواست 29 مدیر بانک سرمایه صادر 

شد.
قهرمانــی گفت: 21 کیفرخواســت مربــوط به ارکان 
اعتباری و مدیران شعب و 8 کیفرخواست مربوط به اعضای 

هیئت مدیره است.
وی افزود: تمــام این پرونده ها به دادگاه ویژه ارســال 

خواهد شد.

در ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی مطرح شد

انتقاد رئیس دادگاه از جلسات مسئوالن بانکی در ویالی شخصی

زنجان - خبرنگار کیهان:
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
زنجان، گفت: با توجه بــه بارندگی های اخیر و جاری 
شدن سیل به تاسیسات آبرسانی 32 روستای استان 
زنجان به 5 هزار و 82 خانوار خسارت وارد کرده است.

رضا کابلی افزود: خســارت ناشی از سیل به تاسیسات 
آبرسانی روستاهای استان بالغ بر 49 میلیارد و 709 میلیون 

ریال برآورد شده است.
وی اظهار داشت: عمده خسارت وارده به خطوط انتقال، 

شبکه توزیع و منابع تامین آب می باشد.
این مقام مسئول خاطرنشــان ساخت: خطوط انتقال و 

قنوات که در اثر وقوع ســیل تخریب و با گل و الی انباشته 
شده بود در حال حاضر به صورت موقت بازسازی و الیروبی 

شده است.
کابلی با تاکید بر اینکه اهالی روستاهای سیل زده استان 
زنجان از آب آشامیدنی سالم بهره مند هستند، تصریح کرد: 

روز حادثه آبرسانی سیار در محل  های مورد نیاز انجام شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان 
گفت: تعمیر و بازســازی تاسیســات آبرســانی روستاهای 

سیل زده در حال انجام است.
وی گفت: شهرســتان ایجرود با 13 روســتا بیشترین 

خسارت را دیده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد: با 
جان باختن پنج نفر در حوادث سیل استان خوزستان 
و یک نفر در استان ایالم، تعداد کشته های سیل اخیر 

در کشور به 76 نفر رسید.
به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، 
احمد شجاعی در تشریح جزئیات این خبر گفت: پنج نفر از 
هموطنان با مشخصات فرزاد عالیوند )40 ساله - شهرستان 
مسجد سلیمان(، حســین نیسی )18 ســاله - شهرستان 

شوشتر(، قاســم ضمیری )17 ســاله - شهرستان الهایی(، 
عنایت حسن پور )39 ساله - شهرستان پلدختر( و یک مرد 
مجهول الهویه )شهرستان اهواز(، افرادی بوده اند که در سیل 

خوزستان، جان خود را از دست دادند.
وی افزود: یک زن مجهول الهویه )سن 25 تا 30 سال( 
نیز در بخش هلیالن رودخانه سیمره استان ایالم به پزشکی 
قانونی این اســتان ارجاع شــد که با اضافه شدن وی، آمار 

فوتی های سیل در استان های کشور به 76 نفر رسید.

استفاده اهالی روستاهای سیل زده استان زنجان از آب آشامیدنی سالم

شمار جان باختگان سیل به 76 نفر رسید

کمک های اهدایی ژاپن و عمان به ســیل زدگان 
کشورمان به هالل احمر ایران تحویل داده شد. 

به گزارش پایگاه اطالع رســانی جمعیــت هالل احمر، 
سلطان بن راشــد القتبی، قائم  مقام و معاون سفیر عمان در 
ایران در دیدار با مرتضی ســلیمی، رئیس  ســازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر ایران گفت: از ابتدای وقوع ســیل 
در ایــران من و همکارانم در عمــان پیگیر اخبار این حادثه 
از طریق ســفارت و وزارت امور خارجــه ایران بودیم و پس 
از صدور دســتور ســلطان قابوس مبنی بر امدادرســانی به 
نیازمنــدان و همچنین آغاز اقدامات بشردوســتانه، موضوع 
کمتر از 24 ساعت پیگیری شد و سازمان خیریه عمان اقالم 

حاضر را به ایران ارسال کرد.
میتسوگو سایتو، ســفیر و نماینده تام االختیار ژاپن در 
ایران نیز در دیدار با رئیس  ســازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر گفــت: مردم و دولت ژاپــن به خوبی همراهی و 
کمک مردم ایران را در حادثه زلزله و سونامی ژاپن به خاطر 
دارند و به همین منظور وظیفه خود می دانیم که کمک های 
بشردوســتانه خود که نشانه ای است از همدردی ما با مردم 

ایران، تقدیم جمعیت هالل احمر کنیم.
گفتنی است، تاکنون از سوی دولت عمان اقالم زیستی، 
خوراکی و امدادی به وزن تقریبی 100 تن شامل برنج، آرد، 
خرما، عدس، شکر، روغن، چایی، شیر خشک، چادر 4 در 6 
متر، پتو، بالش، مالفه و 10 دســتگاه قایق و از سوی آژانس 
همکاری های بین المللی ژاپــن )جایکا(، محموله امدادی به 
وزن تقریبی 6 تن شــامل 140 دستگاه چادر گنبدی، 50 
دستگاه چادر سبک، 1150 پک خواب و 100 قطعه نایلون 

به مردم سیل زده کشورمان اهدا شده است.

تحویل کمک های اهدایی 
ژاپن و عمان 

به هالل احمر ایران

رئیــس پلیس امنیت عمومــی پایتخت، از رفع 
تصرف غیرقانونی یــک زمین 8 هزار متری به ارزش 
بیش از چنــد 10  میلیارد تومــان در منطقه آفریقا 

)جردن( خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار علی ذوالقدری 
گفت: در پی طرح شکایت شهرداری منطقه 3 تهران مبنی 
بر تصرف غیرقانونی زمین در منطقــه آفریقا، پرونده ای در 
دادسرای ناحیه 37 تهران تشکیل و برای رسیدگی در اختیار 

پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ قرار گرفت.
ذوالقدری افزود: مامــوران پلیس امنیت عمومی تهران 

بزرگ در تحقیقات پلیســی دریافتند طی 20 سال گذشته 
افرادی پس از تأسیس غیرقانونی گلخانه در منطقه جردن، با 
تصرف غیرقانونی بخشی از بوستان نزدیک گلخانه، متراژ این 
گلخانه را به 8 هزار متر افزایش داده و حتی قسمتی از معابر 

عمومی را نیز به آن ملحق کرده اند.
وی اظهار داشت: با تکمیل تحقیقات، طی هماهنگی با 
دستگاه قضایی دستور خلع ید صادر و طی روزهای گذشته، 
ساخت و ساز صورت گرفته در این محل تخریب و زمین آزاد 
شده در اختیار شــهرداری منطقه 3 قرار گرفت تا اقدامات 

قانونی برای الحاق این زمین به بوستان منطقه انجام شود.

از  هرمزگان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
اطفاء آتش سوزی در پاالیشگاه نفت بندرعباس خبر 

داد. 
به گزارش ایرنا، علیرضا صفا ایســینی اظهار داشت: این 
حادثه شــامگاه شنبه در واحد بازیافت پاالیشگاه بندرعباس 
اتفاق افتاد و در کمتر از 40 دقیقه توسط تیم های آتش نشانی 
و امدادی مهار شــد . وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این 
حادثه هیچگونه تلفات جانی به همراه نداشته و کارشناسان 
در حال بررسی علت و برآورد خسارت های مالی آن هستند. 
پاالیشگاه نفت بندرعباس در زمینی به وسعت تقریبی 700 
هکتار در 23 کیلومتری غرب بندرعباس و در کرانه شمالی 
آب های خلیج فارس و مجاورت این شهر احداث شده است. 

فرمانده انتظامی اصفهان گفت: شش اخاللگر نظام 
اقتصادی در استان اصفهان با ۹67میلیارد ریال بدهی 

بانکی شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سرتیپ مهدی معصوم 
بیگی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس 
آگاهی در راستای مقابله با اخاللگران نظام اقتصادی کشور 
و در پی شکایت نمایندگان حقوقی سه بانک از کالهبرداری 
مدیران ســه شــرکت تجاری، این موضوع را به صورت ویژه 
در دســتور کار خود قرار دادند.وی اضافه کرد: در بررســی 
کارآگاهان مشــخص شد، شــش نفر که با ثبت قانونی سه 
شرکت تجاری صادرات و واردات اقدام به دریافت تسهیالت 
بانکی به مبلغ 967 میلیارد ریال کرده اند و تا کنون نیز هیچ 
گونــه فعالیت تجاری انجام نداده اند، پــس از موعد مقرر از 
پرداخت بدهی خود امتناع کرده و متواری شده اند. وی گفت: 
با بررسی های پلیس مخفیگاه های این متهمان شناسایی و 
در سه عملیات جداگانه کالهبرداران این پرونده ها دستگیر و 

برای اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

رفع تصرف غیرقانونی از زمین 8000 متری در محله آفریقا

دستگیری 6 اخاللگر نظام 
اقتصادی در اصفهان

آتش سوزی در پاالیشگاه نفت 
بندرعباس


