
مرگ خاموش
کرج – خبرنگار کیهان: در اثر نشتی کپسول گاز، جوان 25 ساله 
در هنگام استحمام دچار گازگرفتگی شد و جان خود را از دست داد. 
این جوان 25 ســاله در یکی از واحدهای شــهرک صنعتی »اشتهارد« 

دچار این حادثه شد و دوستانش او را به بیمارستان منتقل کردند.
پس از انتقال مصدوم به بیمارستان، متاسفانه به دلیل استنشاق بیش از 

حد گاز منواکسید کربن نامبرده جان خود را از دست داد.
کشف مواد محترقه 

تبریــز – خبرنــگار کیهــان: رئیس پلیس آگاهی اســتان 
آذربایجان شرقی گفت: دو کارگاه ساخت وتوزیع مواد محترقه غیر 
مجاز در تبریز شناسایی و توســط عوامل مبارزه با قاچاق استان 

کشف و ضبط شد . 
سرهنگ عباس زاده، افزود: از این دو کارگاه، دو گونی مواد اولیه بسیار 
خطرناک، تعداد زیادی پوکه پالستیکی و مواد محترقه ساخته شده کشف 

شده است که باالی 600 هزار عدد تخمین زده می شود.
توقیف دستگاه تولید ارز دیجیتال

کرج – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی اســتان البرز گفت: با 
تالش کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان »فردیس« 124 دستگاه 

تولید ارز دیجیتال قاچاق کشف شد. 
سرتیپ »عباســعلی محمدیان« افزود: در پی دریافت اخباری مبنی بر 
فعالیت یک واحد صنعتی در زمینه فعالیت مرتبط با ارز دیجیتال، بررســی 

موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان »فردیس« قرار گرفت.
وی افــزود: کارآگاهان پس از اطمینان از صحت خبر با هماهنگی مقام 
قضائــی به این واحد در شــهر »فردیس« اعزام و در بازرســی از این واحد 

124دستگاه تولید ارز دیجیتال قاچاق کشف کردند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ارزش دستگاه های کشف شده توسط 
کارشناســان 12 میلیارد و 400 میلیون ریال تخمین زده شده است، بیان 
کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و به همراه کاالهای کشف شده تحویل 

سازمان جمع آوری اموال تملیکی استان البرز شد.
کشف مرفین

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی استان گلستان از کشف 
370 کیلو و 600 گرم مرفین طی عملیات مشترک با پلیس سیستان 

و بلوچستان خبر داد. 
سرتیپ »روح االمین قاســمی« اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با 
موادمخدر گلســتان پس از یک ســری اقدامات اطالعاتی و فنی موفق به 

شناسایی یکی از سوداگران مرگ شدند.
وی گفت: مامــوران پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان سیســتان و 
بلوچســتان، پس از رصد محورهای مواصالتی و تــالش بی وقفه، موفق به 

شناسایی و توقیف خودروی مورد نظر شدند.
وی افزود: در بازرسی از این تریلی، 370 کیلو و 600 گرم مرفین که به 

طرز ماهرانه ای در سقف تانکر خودرو جاسازی شده بود، کشف شد.
وی تصریح کرد: در این عملیات یک متهم دســتگیر و پس از تشکیل 

پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.
واژگونی وانت تویوتا

زاهــدان – خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه شــمال اســتان 
سیستان و بلوچستان گفت: واژگوني یك دستگاه وانت تویوتا در 

محور»خاش-سراوان«، یك کشته و سه مجروح برجای گذاشت. 
ســرهنگ »کشــواد بهروزی زاده« افزود:  در بررسیهای به عمل آمده 
مشــخص شد، یک دستگاه وانت تویوتا با چهار سرنشین از جاده منحرف و 

واژگون شده است.
وی تصریح کرد: در این حادثه متاسفانه خانمی 52 ساله به علت شدت 
جراحات وارده در دم فوت و سه سرنشین دیگر خودرو نیز مجروح و با کمک 

نیروهای امدادی به بیمارستان »رازی« سراوان منتقل شدند.
وی خاطر نشان کرد: کارشناس پلیس راه علت حادثه را سرعت غیرمجاز 

و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه اعالم کرده است.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

بروز موج سرما در افغانستان تاکنون 24 
قربانی بر جای گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما به نقل از 
خبرگزاری رویترز، بنا بر اعالم مقامات افغانستانی، 
احتمال دارد شمار جان باختگان افزایش پیدا کند 
و از همین رو ســازمان مدیریت بالیای طبیعی 

افغانســتان همچنان در تالش برای گردآوری مجموع تعداد جان باختگان موج 
سرماست. سخنگوی سازمان مدیریت بالیای طبیعی افغانستان در این خصوص 
گفت: ما انتظار موج ســرمای این چنینی را در کشــور نداشتیم. تمیم عظیمی 
 افزود: گزارش هایی به دســت ما رسیده است که نشان می دهد بارش سنگین 
برف تلفاتی بر جا گذاشــته است، اما در حال حاضر اطالعی درباره تعداد دقیق 
آنها نداریم. با احتســاب جان باختن 17 نفر در روز شــنبه، شمار جان باختگان 
موج ســرمای امســال در افغانستان به دست کم 24 تن رســید. دمای هوا در 
برخی نقاط این کشور به 12 درجه سانتی گراد زیر صفر رسیده است.  همچنین 
بزرگراه سالنگ که ۹ استان شمالی بلخ، بغالن، قندوز، فاریاب، جوزجان، تخار، 
بدخشان، سرپل و بدخشان را به پایتخت افغانستان وصل می کند مسدود شد. 
اداره حفظ و مراقبت از مســیر ســالنگ )بزرگراه شمال افغانستان( اعالم کرد: 
این مســیر به علت بارش سنگین برف همراه با کوالک به روی همه خودرو های 
ســواری و باری مسدود شــد. ارتفاع برف در بخش هایی از این مسیر به حدود 
یک متر رسیده است. سالنگ، تنها بزرگراه شمال افغانستان است که ۹ استان 
شمالی بلخ، بغالن، قندوز، فاریاب، جوزجان، تخار، بدخشان، سرپل و بدخشان 

را به پایتخت این کشور وصل می کند.

سرمای شدید 
در افغانستان 

قربانی می گیرد

باران و سیل یك هفته اخیر باعث شد 
بســیاری از تجهیزات و جنگنده های رژیم 
صهیونیســتی در پایگاه هوایی »حتسور« 

آسیب ببیند.
به گــزارش فــارس، روزنامه صهیونیســتی 
»هاآرتــص« به نقــل از یک مقام ارشــد در این 

پایگاه گزارش داد: آنگونه که باید برای باران ها و ســیل هفته گذشــته آماده 
نبودیم و همین موضوع منجر به خســارت های زیاد به جنگنده ها و تجهیزات 

پشتیبانی در پایگاه شد.
وی افزود: نمی توان حجم دقیق خسارت های وارد شده به پایگاه را مشخص 

کرد اما به ده ها میلیون دالر می رسد.
یک افسر صهیونیستی نیز در این باره اعالم کرد، بخشی از جنگنده ها قبل 
از وقوع ســیل خارج شدند اما ناگهان حدود پنجاه میلیون لیتر آب سیل وارد 

این مکان شد و آن را پر کرد.
هاآرتص به نقل از یک مسئول ارشد نوشت؛ هشت جنگنده در پی ورود آب 

این سیل به آشیانه جنگنده ها آسیب دیده است.
کانال دوازده تلویزیون رژیم صهیونیستی هم حجم خسارت ها را میلیون ها 
دالر برآورد و اعالم کرد، نیروی هوایی ارتش این رژیم تالش می کند اطالعاتی 

در این باره به جایی درز پیدا نکند.
پایگاه حتســور در داخل شهرک حتســور واقع شده، شهرکی که بر روی 
اراضی  اشغال شده روستاهای قدیمی  فلسطینی »یاصور« و »القسطینه« بنا شده 

و حدود 35 کیلومتر با نوار غزه فاصله دارد.
این پایگاه هوایی در ســال 1۹45 به دست نیروی هوایی انگلیس بنا شد و 

جنگنده های اف16 در آن نگهداری می شود.

حمله سنگین سیل 
به نیروی هوایی 
رژیم صهیونیستی!

از  گروهــی  پیش بینــی جدیــد  در 
احتمال  به  نســبت  انگلیسی  کارشناسان 
مرگ بیش از 160 هــزار نفر بر اثر آلودگی 
هوا طی 10 سال آینده در این کشور هشدار 

داده شد.
به گزارش ایســنا، در این بررسی آمده است: 

طی 10 سال آینده این احتمال وجود دارد که بیش از 160 هزار نفر در انگلیس 
بر اثر ابتال به ســکته مغزی و حمله قلبی ناشــی از آلودگی هوا جان خود را از 
دست بدهند. این رقم معادل با مرگ روزانه بیش از 40 نفر بر اثر بیماری های 

قلبی عروقی ناشی از آلودگی هواست.
انجمــن قلب انگلیس که اقدام به جمع آوری این آمار کرده، اعالم کرد: در 
حال حاضر ساالنه 11هزار مورد فوتی برآورد شده اما این رقم با تداوم افزایش 

میانگین سنی جمعیت بیشتر خواهد شد.
طبق اعالم این انجمن، انتشار ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون با تأثیرات 
بسیار مخربی بر سالمت قلب همراه است که خطر حمله قلبی و سکته مغزی را 

افزایش داده و همچنین بیماری های جسمی  موجود را تشدید می کند.
به گزارش روزنامه گاردین، مدیر اجرایی این انجمن گفت: هر روز میلیون ها 
نفر از مردم سراسر انگلیس ذراتی سمی  را استنشاق می کنند که به جریان خون 

نفوذ کرده و خطر سکته قلبی و مغزی را افزایش می دهد.

آلودگی هوا در 
کمین ده ها هزار 

انگلیسی

 ارسال 10 هزار بسته معیشتی از سوی سپاه 
به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان

همان طور که اذهان عموم پر از معادالت پیچیده درباره اتفاق های اخیر اســت، 
فضای مجازی و محتواهای شبکه های اجتماعی نیز موضوع های گوناگونی را در 
بر گرفته است. انتشار نظرات کاربران به معنی تأیید آنها از سوی کیهان نیست.

خودکم بینی
 احمد قدیری: » آمریکایی ها یک هفته اســت دارند به همه دنیا درباره عدم 
تلفات انسانی در حمله موشکی ایران به پایگاه عین االسد آشکارا  دروغ می گویند 
و هرگونه درز اطالعات را وحشــیانه سرکوب می کنند، کک کسی در داخل و 
خارج نگزیده. به ایران که می رسد، برای  تأخیر دو روزه در انتشار مطلب قیامت 

به پا می کنند!«
بلوچستان

 علی سیســتانی: »بــرادران و خواهران عزیز خواهــش می کنم دقت کنید، 
سیستان سیلی نیومده، جایی که سیل مردم رو گرفتار کرده منطقه بلوچستان 
هست، برای همین به استان ما می گن سیستان و بلوچستان؛ نواحی مرکزی و 

جنوبی استان رو  بهش می گن منطقه بلوچستان.«
پاکسازی جشنواره فجر

 ســعید پیرزاده با اشــاره به جوســازی برخی به اصطالح هنرمندان پس از 
ماجرای ســقوط هواپیمای اوکراینی نوشت: » چند نفر از سینمایی ها گفته اند 
امسال در جشنواره های هنری فجر شرکت نمی کنند. همان بهتر که جشنواره 
فجر »انقالب اســالمی« که سال هاســت محلی شــده برای اکران فیلمی های 
سادیسمی و تکه پرانی علیه انقالب، امسال »پاکیزه« و »انقالبی« برگزار شود.«

کاسبان خون
 برخی از کاربران هم با انتشــار این تصویر نسبت به اقدامات ساختارشکنانه 
عده ای در تجمع های روزهای اخیر واکنش نشان دادند و هویت اصلی معترضان 

را مشخص کردند.

اینترنت ملی
 معصومه نصیری: »از افتخارات این روزهای برخی، اسکرین شات بسته شدن 
صفحه اینستاگرام. گرامی ها! اینستاگرام خیابان تهران نیست، خیابان نیویورک 
اســت. کاش جای کمپین محکومیت این اقدام، کمپین مطالبه شــبکه ملی 
اطالعات و اینترنت ملی راه می افتاد. در خانه دشــمن قوانین او حاکم است و 

مستبد همه جا مستبد.«
رفاعه نباشیم

 جعفر یوسفی: »همیشــه می گفتم چقدر احمق بود رفاعه، می دانست شمر 
امام حسین را کشته و به خون شمر هم تشنه بود اما با او علیه مختار هم پیمان 
شد. امروز که هم  صدایی بعضیا رو با ترامپ دیدم، فهمیدم تا دنیا دنیاست شمر 
و خولی و رفاعه و مختار وجود داره. برای ما شــمر و خولی ها مشــخص شده، 

حواسمان باشد رفاعه نباشیم.«
سرکوب زنان به سبك جمهوری اسالمی!

 آزاده هم با اشاره به تصویر جدید کیمیا علیزاده و کشف حجاب وی در خارج 
از کشور نوشت: »کیمیا علیزاده برای این  سر و دست شکوندی بری؟! 1۸سالگی 
مدال برنزگرفتی که خدا می دونه فدراســیون چقدر خرجت کرد! 4 سال پیش 
یک آپارتمان و کلی ســکه گرفتی، از تمام هدایای مدال طال برخوردار شدی! 
از رئیس جمهور تا صداوسیما تریبون گرفتی! دقیقا کجا سرکوب شدی؟! کاش 

همه زنان سرزمیِن من این طور سرکوب می شدن!«
عاقبت سلبریتی ساالری

 پوریــا فاضل: »روح شــهید چمران شــاد که فرمود: وقتی شــیپور جنگ 
نواخته می شــه و صدای چکاچک شمشیر بلند می شه، اون زمان مرد از نامرد 
شناخته می شه! یک ایران از هنرمندانش در حال ضربه خوردنن! یک ایران در 
حال خنجر خوردن از ســلبریتی ها، از منافقین سیاســی و این حاصل سال ها 

سلبریتی ساالری است.«

درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

مسئول روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق 
نیروی زمینی سپاه از ارسال 10 هزار بسته معیشتی 
و هزار بســته لوازم خانگی و امکانــات و تجهیزات 
مهندسی و ترابری سپاه به مناطق سیل زده خبر داد. 

قاسم حســن زاده اظهار کرد: نیروی زمینی سپاه دیروز 
اولیــن مرحله از کمک ها در قالب بســته های غذایی، پتو و 

بخاری و پیک نیک به مناطق سیل زده انتقال داد.
وی افــزود: در حوزه امدادرســانی 5 گروه مهندســی 
رزمی ســپاه با تمام امکانات و تجهیزات به مناطق سیل زده 
اعزام شــدند. وی ادامه داد: دو فروند بالگرد ترابری قرارگاه 
قدس برای کار امدادرسانی و توزیع امکانات در مناطقی که 

دسترسی جاده حذف شده است اعزام شده اند.
حســن زاده افــزود: 3 تیم قایقرانی ســپاه در منطقه و 
امکاناتی که تخلیه آب از منازل مســکونی را انجام می دهد 
اعزام شده اســت. وی گفت: توزیع نان گرم در بین منطقه 
دشتیاری نیز از جمله فعالیت هایی است که در حال انجام در 

مناطق سیل زده است.
سیل ویرانگر سیستان و بلوچستان 

جان 2 تن را گرفت
 باران های سیل آسا، دسترسی به 500 روستا درسیستان 
و بلوچستان را قطع کرد و به بیش  از 20هزار واحد مسکونی 
و برق و شــبکه آب شرب 230 روســتا خسارت زد و باعث 

کشته شدن دو نفر شد.
 به گزارش ایرنا باران کم سابقه در سیستان و بلوچستان 
موجب طغیان رودخانه های محلی شــد و سر از روستاها و 
زمین های کشــاورزی مردم درآورد. برآوردهای اولیه حاکی 
از خســارت سنگین سیل به زیرساخت های منطقه است اما 
برآورد حجم دقیق آن به زمان فروکش کردن سیالب موکول 

شده است.
به گفتــه مدیرکل دفتــر مدیریت بحران اســتانداری 
سیستان و بلوچستان آسیب شدیدی نیز به بخش کشاورزی 
از جمله باغات موز و مزارع شهرستان های کنارک، چابهار و 

دلگان وارد شده است.
عباس ارجمندی همچنین بیان کرد که ســیل ارتباط 
تلفنی در شهرستان های نیکشهر، فنوج، بخش هایی از دلگان، 

سرباز و کنارک رانیز قطع کرد. 
به گفته شــاهدان اهالی چند روســتا در کنارک که در 
محاصره سیالب گرفتار شــده بودند، نیز نجات یافته اند. اما 
جان باختن یک دختر بچه پنج ساله بر اثر ریزش آوار و غرق 
شدن یکی از هم استانی  ها از جمله اخبار تلخ این حادثه بود. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیستان و بلوچستان نیز 
گفت: 27 روستا در 13 شهرستان دچار سیالب و آبگرفتگی 
شــده اند که تاکنون 4۸0 خانوار آســیب دیده در چادرهای 

امدادی اسکان داده شدند.
رسول راشــکی افزود: 210  تخته موکت، 423  تخته 
پتــو و هزار و ۸27 کیلوگرم نایلون در بین آســیب دیدگان 

توزیع شده است.
این مســئول ادامه داد: بارندگی های سیل آسا و طغیان 
رودخانه هــای محلی تا کنون موجب تخریب کامل ۹3 واحد 
مســکونی شده که بیشــترین تخریب منازل با 5۸ مورد از 

فنوج گزارش شد.
400 روستای سیستان و بلوچستان

 در محاصره سیالب قرار دارد
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: سیالب در جنوب 
این اســتان ارتباط بیش از 500 روستا را قطع کرده بود که 
با تالش های صورت گرفته بخشی از ارتباط برقرار شده ولی 
حدود 350 تا 400 روستا همچنان در محاصره سیل هستند. 
احمد علی موهبتی ، اظهار داشت: با وجود 2 سد بزرگ 
پیشین و زیردان در منطقه و ســرریز شدن آنها در منطقه 

دشتیاری و باهوکالت روستاها در محاصره سیل قرار دارند.
وی افزود: طی 4۸ ساعت گذشته بارندگی ها در جنوب و 
در برخی مناطق  شرایط جاری شدن سیل در تمام مسیرها 

و رودخانه ها را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: شــرایط اســکان و کمک به ساماندهی 
ارائه خدمات به مردم در حد مطلوب نیســت و باید بیش از 
این تــالش کنیم و در روزهــای آینــده این تالش ها باید 
جدی تر صورت گیرد. اســتاندار سیستان و بلوچستان گفت: 
متاســفانه در منطقه کنارک و زرآباد خســارت های زیادی 
وارد شــده و ارتباط زمینی قطع است و در برخی قسمت ها 
پل ها خــراب و ارتباطات جاده ای نیز قطع شــده و تاکنون 

کمک رسانی با قایق  انجام می شده است.
وی بیان کرد: اما شــرایط به گونه ای است که در برخی 
مناطق به علت شــدت آب قایق هــا نیز نمی توانند بروند و 
در جاهــای دیگر که میزان آب کاهش یافته حتی ماشــین 
و قایق هم نمی توانند عبور کنند و برای امدادرسانی نیازمند 

بالگرد هســتیم. موهبتی اظهار داشت: امکانات مورد نیاز را 
هالل احمر جمهوری اســالمی، سپاه پاسداران، دستگاه های 
خدماتــی آب و بــرق و مخابرات و مجموعه دســتگاه های 
دیگر در حوزه خدمات فراهم کرده و همه پای کار هســتند 

و آمادگی کامل دارند.
وی تاکید کرد: امیدواریم پشتیبانی الزم برای ارائه حداقل 
اقالم غذایی فراهم شــود زیرا به دلیــل قطع برق نانوایی ها 
نمی توانند پخت داشته باشند و برخی نیازمندی های غذایی 

باید به مردم رسانده شود.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: بررسی خسارت ها 
صورت خواهد گرفت و بخش ارتباطات و امکانات دسترسی 
به روســتاها فراهم می شــود و بازســازی را در جاهایی که 

خسارت وارد شده انجام خواهیم داد. 
موهبتی تصریح کرد: هم اینک تنها یک بالگرد از هالل 
احمر بندرعبــاس به این منطقه آمــده و بالگردهای مرکز 
استان نیز به دلیل نامســاعد بودن وضعیت هوا نتوانسته اند 

به منطقه سیل زده ورود کنند.
وی با بیان اینکه به دلیل شدت سیالب حتی پنج فروند 
بالگرد هم کم اســت افزود: بالگردها باید هرچه سریع تر از 
زاهدان به این منطقــه آمده و از کرمان نیز انتظار داریم در 

این زمینه کمک کند.
موهبتــی تصریح کرد: منطقه کنــارک و زرآباد زیرآب 
هســتند و راه های دسترســی تا حدودی قطع شده و حتما 
باید بالگرد به اندازه کافی به این منطقه اعزام شود تا حداقل 

آذوقه را برای مردم ارسال کنیم.
2بالگرد هالل احمر به مناطق سیل زده 
سیستان و بلوچستان اعزام می شود 

دبیرکل جمعیت هالل احمر جمهوری اســالمی ایران 

گفــت: 2 فروند بالگــرد جمعیت هالل احمر کشــور برای 
خدمات رسانی ســریعتر به هموطنان سیل زده سیستان و 

بلوچستان دیروز دوشنبه به این استان اعزام شدند.
محمودرضا پیروی ، اظهار داشــت: نخســتین محموله 
چادر و موادغذایی این جمعیت دیروز توسط هواپیما وارد این 

استان شد تا در مناطق سیل زده مورد استفاده قرار گیرد.
دبیرکل جمعیت هالل احمر جمهوری اســالمی ایران 
بیشترین مشکالت ســیالب در سیستان و بلوچستان را در 
شهرستان های چابهار، کنارک، فنوج، نیکشهر و دلگان عنوان 
کرد و افزود: راه ارتباط 500 روســتای استان از روز گذشته 

تاکنون بر اثر سیالب بسته شده است.
وی اظهار داشــت: بســته شــدن 26 محور ارتباطی، 
قطع شــدن برق 130 روســتا در مناطق مرکزی و جنوبی 
سیســتان و بلوچستان، از مدار خارج شدن شبکه توزیع آب 
آشــامیدنی 100 روستا، آسیب شدید به بخش کشاورزی از 
جمله باغات موز و مزارع در شهرستان های کنارک، چابهار و 
دلگان و قطع شبکه ارتباط تلفن در شهرستان های نیکشهر، 
فنوج، بخش هایی از دلگان، سرباز، کنارک و قصرقند از جمله 

خسارت های سیل 2 روز اخیر در استان بوده است.
110 خانوار در جاسك اسکان موقت 

داده شدند
اســتاندار هرمزگان گفت: در پی بارندگی و سیالب سه 
روز گذشته، 110 خانوار در شهرستان جاسک اسکان موقت 

داده شدند. 
فریدون همتی، درخصوص خدمات رسانی به سیل زدگان 
افزود: در این بارندگی ها 125 دستگاه چادر، 240 تخته پتو، 
230 تخته موکت، 343 کیلو نایلون، 152 بسته موادغذایی 
72 ســاعته در بین ساکنان روســتاهای کروچ، حاجی آباد، 

ســورگلم، بهمدی، جگین باال و شــهر جاسک و حومه آن 
توزیع شــد. وی ادامــه داد:  با توجه به ایــن بارندگی های 
گســترده و وقوع سیالب، تعدادی از روســتاها از جمله در 

پایین دست سد جگین تخلیه شده اند.
استاندار هرمزگان اظهار داشت: بر اثر این سیالب برخی 
راه ها نیز در این منطقه مســدود شده که به محض کاهش 

میزان سیل، برای بازگشایی آنها اقدام می شود.
معاون اداره کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان هم 
گفت: هشــت روستای شهرستان جاســک به دلیل طغیان 

رودخانه های جگین و گابریک تخلیه شده است.
احمد غیبی اظهار داشــت: این روســتاها شامل َکروچ، 
حاجی آباد، حصار، َهنگســتان، سورم َگلم، دیول، لیره ای و 

گنَجک می شود که ساکنان آنها اسکان موقت یافته اند.
وی ادامه داد: با فروکش کردن آب به تدریج زمینه برای 
بازگشت خانوارهای این روستاها به سکونتگاه هایشان فراهم 

می شود. 
غیبی یاد آور شــد: ســیل محورهای اصلی سیریک به 
جاسک و جاســک به کنار و همچنین محور فرعی جاسک 
به جکدان در شهرستان جاسک و محورهای روستایی پاراف، 

گدو و گران بزین در شهرستان سیریک را مسدود کرد.
پنج مسیر سیل زده

در سیستان و بلوچستان بازگشایی شد
معاون ســتاد مدیریت بحران اســتانداری سیســتان و 
بلوچســتان گفت: پنج مسیر بسته شده ناشی از سیالب در 

جنوب این استان با تالش راهداران بازگشایی شد. 
 روح اهلل سرگزی ، اظهار داشت: مسیرهای سوران - کنت، 
ســوران- هیدوچ، قصرقند - جکیگور، مهرســتان - سرباز و 

ایرانشهر- مهرستان بازگشایی شد.

سیالب ۹3 واحد مسکونی
در سیستان و بلوچستان را تخریب کرد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیســتان و بلوچستان 
گفت: بارندگی های ســیل آسا همراه با طغیان رودخانه های 

محلی در این استان سبب تخریب ۹3 واحد مسکونی شد. 
رسول راشکی ، اظهار داشــت: بیشترین تخریب منازل 
مسکونی سیل زدگان سیســتان و بلوچستان با 5۸ مورد در 

فنوج گزارش شد.
وی ادامــه داد: تاکنــون 4۸0 خانوار آســیب دیده در 

چادرهای امدادی اسکان داده شدند.
وی تاکیــد کرد: در انبارهای امــدادی این جمعیت در 
شهرســتان های چابهار، کنارک، ایرانشهر، دلگان و فنوج به 
اندازه کافی اقالم مورد نیاز ذخیره شــده و مشــکلی در این 

زمینه وجود ندارد.
روستاهای پایین دست سد جگین

تخلیه شد
با توجه به بارندگی های گســترده و وقوع ســیالب در 
منطقه شــرق هرمزگان، به ویژه در شهرستان های جاسک 
و بشــاگرد، تعدادی از روستاها از جمله در پایین دست سد 

جگین تخلیه شده اند. 
از نخســتین ســاعت های بامداد جمعه بارش شــدید 
باران در اقصی نقاط اســتان هرمزگان آغاز شده که موجب 
آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه های فصلی، تعطیلی بنادر 
و مســدود شــدن برخی محورهای مواصالتی استان شد و 
خسارت هایی به زیر ساخت های این استان در زمینه راه، پل، 

کشاورزی ، امور شهری و ابنیه ها وارد کرد.
با استفاده از تجهیزات در نظر گرفته شده، روند اسکان 

اضطراری ساکنان روستاهای تخلیه شده در حال انجام است 
و اقالم مورد نیاز در اختیار آنها قرار می گیرد.

همچنین بر اثر ســیالب تعدادی از جاده ها نیز در این 
منطقه مســدود شــده که به محض کاهش میزان ســیل، 

اقدامات برای بازگشایی جاده ها انجام می شود.
راه اتباطی 30 روستای بخش گافر و 

پارامون بشاگرد قطع است
بخشــدار بخش گافر و پارامون بشاگرد گفت: به دنبال 
بارندگی های اخیر و طغیان رودخانه جگین راه ارتباطی سی 

روستا با مرکز بخش بشاگرد قطع شده است.
امید رنجبر افزود: به دلیل کاهش دما و سرد شدن هوا ، 
نیازمند وسایل گرمایشی هستیم. وی خاطرنشان کرد: اکنون 
برای عبور و مرور و تامین آذوقه و نفت سفید مورد نیاز مردم 

منطقه، نیازمند بالگرد هستیم.
۸ روستای شهرستان جاسك

تخلیه شده است
معاون اداره  کل مدیریت بحران اســتانداری هرمزگان 
گفت: هشــت روستای شهرستان جاســک به دلیل طغیان 

رودخانه های جگین و گابریک تخلیه شده است.
احمد غیبی اظهار داشــت: این روســتاها شامل َگروچ، 
حاجی آباد، حصار، َهنگستان، ســورم َگلم، دیول، لیره ای و 

گنَجک می شود که ساکنان آنها اسکان موقت یافته اند.
وی ادامه داد: با فروکش کردن آب به تدریج زمینه برای 
بازگشت خانوارهای این روستاها به سکونتگاه هایشان فراهم 

می شود.
33 فروند قایق برای امدادرسانی به 

سیل زدگان دشتیاری چابهار ارسال شد
مدیرکل شیالت سیستان و بلوچستان گفت: 33 فروند 
قایق برای امدادرسانی به سیل زدگان دشتیاری و پالن چابهار 

ارسال شده است. 
محمد شهلی بر ، اظهار داشت : در محاصره کامل سیالب 
هســتیم و هیچ راه دسترســی به جز قایق برای امدادرسانی 

نیست.
وی بیــان کرد: رودخانه باهوکالت روســتاهای منطقه 
دلگان ها  شــامل »نکوچ، چیلسر باهو ، دور و کلرایی« را در 
معرض محاصره قرار داده اســت. پل گرگروک دشــتیاری 
به زیر آب رفته و راه اصلی چابهار به راســک و روســتاهای 

دهستان باهوکالت کامال بسته شده است.
وی گفت: هماهنگــی الزم برای  تامین اقالم مورد نیاز 
)وســایل گرمایشــی ، پتو ، موکت، چادر ، مواد غذایی و سایر 
ملزومات( برای شــهروندان و مردم سیل زده نیز انجام و در 

حال ارسال کمک هستند.
برق 30 روستای سیل زده بشاگرد 

وصل شد 
فرماندار بشاگرد گفت: برق 4۸ روستای این شهرستان 
در بخش گافر و پارامون قطع شــده بود که از دیروز برق 30 

روستا با تالش یگان های مدیریت بحران وصل شده است. 
احمد محمودی ، اظهار کرد: بارش های شــدید باران در 
روزهای اخیر در مناطق شــمالی شهرســتان بشاگرد سبب 
طغیان بی ســابقه همه رودخانه های فصلی این منطقه شده 

است. 
وی افزود: در حال حاضر بــه دلیل طغیان رودخانه ها، 
راه ارتباطی بشــاگرد با بخش گافر و پارامون قطع اســت و 
امدادرســانی و آذوقه رسانی به این بخش و روستاهای آن با 

بالگردهای سپاه و ارتش در جریان است.
فرماندار بشــاگرد تصریح کرد: برق 4۸ روستای بشاگرد 
در اثر ســیل قطع شــده بود که تا دیروز برق 30 روستا با 
تالش یگان های مدیریت بحران وصل شده اما اتصال برق در 
1۸ روستای باقی مانده منوط به کاهش طغیان رودخانه ها و 
ایجاد امکان انتقال تیرهای برق اســت چون تیرهای برق را 

سیل با خود برده است.
محمودی اضافه کرد: 4 بالگرد در منطقه در حال انجام 
عملیات های پروازی برای انتقــال آذوقه به مردم گرفتار در 

سیل و مأموریت های امدادی هستند.
ریزش آوار جان دختر سراوانی را گرفت

رئیس  مرکــز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی 
دانشــگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: ریزش دیوار یک واحد 
مسکونی براثر بارندگی در »کهک« سراوان جان دختر پنج 

ساله سراوانی را گرفت. 
فریبرز راشدی، اظهار داشت: این حادثه به علت سست 
شــدن دیوار منزل یکی از شــهروندان ســراوانی به دلیل 
بارندگی های شــدید چند روز اخیــر رخ داد. وی ادامه داد: 
بعــداز اعالم حادثه یک دســتگاه آمبوالنس به محل حادثه 

اعزام شد.

رئیس ســازمان پزشــکی قانونی کشور گفت: 
 تحویل پیکر قربانیان حادثه سقوط هواپیما از  دیروز 

آغاز شد.
به گزارش ســازمان پزشــکی قانونی کشــور، عباس 
مســجدی  دیروز در جمع خبرنگاران  اظهارداشت: با پایان 
اســتخراج پروفایل ژنتیکی از پیکرهای قربانیان و نیز انجام 
بخشــی از پروفایل های تهیه شده از بستگان، کار تشخیص 
هویت شــروع شــد که به دنبال آن اولیــن مرحله تحویل 

پیکرها امروز )دیروز( آغاز شده است.
مسجدی با بیان اینکه در مرحله اول 50 پیکر به خانواده 
این عزیزان تحویل داده می شود، افزود: کار تشخیص هویت 
پیکرهای ســقوط هواپیما با جدیت و به صورت شبانه روزی 

همچنــان در حال انجام اســت و با ادامه روند اســتخراج 
پروفایل بســتگان و انجام تطبیق پروفایل ها، کار شناسایی 
انجام و پیکرها تحویل خواهد شــد. وی پیش بینی کرد کار 

تحویل پیکرها تا چند روز آینده به پایان برسد.
براساس این گزارش اسامی 50 پیکر شناسایی شده که  

دیروز به خانواده های آنها  تحویل شد به شرح زیر است:
 1.کیانا قاســمی 2. پــگاه صفر پــور 3. دانیال قندچی
4. درســا قندچی 5.کردیا موالئی 6. هیــوا موالئی 7. فراز 
فلسفی ۸. فائزه فلســفی ۹. اوین ارسالنی 10. مایا زیبائی 
11. شهرزاد هاشمی 12. محمد مهدی الیاسی 13. محمود 
عطار 14. مطهره احمدی 15. محسن احمدی 16. سکینه 
احمدی 17. پونه گرجی 1۸. مهرداد نقیب الهوتی 1۹. پارسا 

حسن نژاد 20. بهاره حاج اسفندیاری 21.میرمحمد مهدی 
 صادقی 22. آنیســا صادقی 23. حمیــد رضا جوادی اصل

24. کیان جوادی اصل 25. پدرام جدیدی 26. نیلوفر رزاقی 
خمسی 27. اردالن ابن الدین حمیدی 2۸. کامیار ابن الدین 
حمیدی 2۹. آراد زارعــی 30. امیر مرادی 31. الناز نبیئی 
 32.رحیمه کاتبی 33. الگا کوبیوک 34. ســمیرا شــبیری

35. محمد امین بیروتــی 36. زهرا نقیبی 37. محمد جواد 
تاجیــک مهــدی  جواهــری 3۹.  علــی   میانجــی 3۸. 
 40. مهدی رضائی 41. ایمان آقابالی 42. سیاوش غفوری آذر

43. محمد صالحه 44. نســیم رحمانی اصل 45.آزاده کاوه 
46. دالرام داداش زاده 47.ســارا ممانی 4۸.رجا امید بخش 

4۹. سیاوش مقصودلو 50. پریا مقصودلو.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور:

هویت 50 جان باخته سقوط هواپیمای اوکراینی شناسایی شد
بیش از 70 درصد از 

قطعات بخش فوالدسازی، 
بومی سازی شده است

اصفهان - خبرنگار کیهان:
قائم مقام بخــش فوالدســازی ذوب آهن گفت: 
ذوب آهن قادر است برای اولین بار در کشور ساخت 
صفر تا صد یك ایستگاه ریخته گری را برعهده بگیرد. 
ســیاووش خواجوی گفت: بیش از 70 درصد از قطعات 
بخش فوالدسازی بومی سازی شــده است. به نحوی که در 
حوزه مکانیــک و انرژی باالی ۸0 درصــد، در حوزه برق و 
اتوماســیون نزدیک بــه 40 درصد در حــوزه مواد مصرفی 
تکنولوژی و نســوز نزدیک به ۸5 درصد بومی ســازی انجام 
شده اســت. وی گفت: کارکنان بخش فوالدسازی در حوزه 
تکنولوژی موفق شدند بدون مشاور خارجی و آموزش، ریل 
تولیــد کنند که در این خصوص نیاز بــود در زنجیره تولید 
ریل تغییراتی داده شود. قائم مقام بخش فوالدسازی افزود: در 
حوزه تجهیزات نیز نیاز بود ریومپینگ ایستگاه ریخته گری 7 

پس از 27 سال بهره برداری به روز شود.

فهرست جدید رشته های 
پذیرش بدون آزمون 
دانشگاه ها اعالم شد

مشاور عالی سازمان ســنجش آموزش کشور از 
اعالم فهرست جدید رشته های پذیرش بدون آزمون 

دانشگاه ها از طریق این سازمان خبر داد.
حسین توکلی به ایرنا گفت: سری سوم رشته های جدید 
در رشته های تحصیلی دارای سوابق تحصیلی برای دوره های 
روزانه، نوبت دوم، پیام نــور، غیرانتفاعی، مجازی و پردیس 
خودگردان دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالی در آزمون 
سراســری سال جاری منتشر شــد. توکلی افزود: داوطلبان 
می توانند با مراجعه به پایگاه اطالع رســانی سازمان سنجش 
www.sanjesh. آموزش کشــور به نشــانی اینترنتــی

org نســبت به مشاهده رشــته های جدید اقدام کنند. وی 
با یــادآوری این نکته که مهلت ثبت نــام در پذیرش بدون 
آزمون دانشگاه ها تا 30 دی ماه ادامه دارد، خاطرنشان کرد: 
داوطلبانی که پیش از این در پذیرش بدون آزمون دانشگاه ها 
ثبت نــام کرده اند تا 30 دی ماه مهلــت دارند با مراجعه به 
دانشــگاه از رشته ثبت نامی انصراف و برای پذیرش در رشته 
و دانشــگاه مدنظر اقدام کنند. به گفته توکلی، ثبت نام برای 
رشته های بدون آزمون به صورت حضوری و فقط با مراجعه 

داوطلبان به دانشگاه ها امکان پذیر است.

اعالم روش های کمک به مردم سیل زده سیستان و بلوچستان
 از طریق بهزیستی و هالل احمر

معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور، روش های کمك به مردم 
سیل زده در سیستان و بلوچستان را اعالم کرد.

ذوالفقار یزدان مهر با اشاره به وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان  به تسنیم گفت: 
هم وطنان ساکن در 13 شهرستان ایرانشــهر، چابهار، خاش، دلگان، زاهدان، سرباز، سراوان، 
سیب و سوارن، فنوج، کنارک، میرجاوه، نیکشهر و هیرمند متاثر از سیل و آبگرفتگی شده اند 

که خدمت رسانی به این عزیزان توسط بخش های مختلف ادامه دارد. 
طریق شــماره  از  می تواننــد  نیــز  نیکــوکاران  و  خیــران  افــزود:  یزدان مهــر 
کارت 6367۹5704۸۹71555 به نام ســازمان بهزیســتی نزد بانک مرکزی کمک های خود 

را اهدا کنند. 
همچنین هم وطنــان می توانند از طریق کد دســتوری #۹*7*733* کمک های خود 
را اهــدا کنند. وی خاطرنشــان کرد: کمک های جمع آوری شــده در اســرع وقت در اختیار 

سیل زدگان قرار خواهد گرفت.
جمعیت هالل احمر نیز اعالم کرد به دنبال وقوع ســیل و آب گرفتگی در استان سیستان 
و بلوچســتان و شــدت یافتن طغیان رودخانه های فصلی و در نتیجه زیرآب رفتن بسیاری از 
شهرستان های استان به خصوص در جنوب سیستان و بلوچستان؛ بسیاری از هم وطنان ناچار 

به خروج از منازل مسکونی خود و زندگی در اردوگاه های اسکان اضطراری شده اند.
بر این اســاس و به منظور تامین نیازهای مردم آســیب دیده از سیل در استان سیستان 
و بلوچســتان، جمعیت هالل  احمر این اســتان اقدام به جمــع آوری کمک های نقدی مردم 
نوع دوســت کشورمان برای هم وطنان خود در سیســتان و بلوچستان کرده است. هم وطنان 
برای کمک به ســیل زدگان سیستان و بلوچســتان می توانند با شماره گیری #54*112* یا 
از طریق شــماره حساب 5263636353 نزد بانک ملت شعبه امام علی)ع( به نام کمک های 

خیرین اقدام کنند.

شهرکرد- خبرنگار کیهان : 
فرمانده انتظامي استان چهارمحال و بختیاری 
از دستگیري یك کالهبردار سابقه دار با 24 فقره 

کالهبرداري در »کوهرنگ« خبر داد. 
سرتیپ »غالمعباس غالمزاده« گفت: برابر گزارشات 
واصلــه درخصوص یک فقــره پرونــده کالهبرداري 
و وصــول اخباري مبني بر حضور فــرد کالهبردار در 
شهرستان »کوهرنگ«، رسیدگي به موضوع در دستور 

کار پلیس آگاهي شهرستان قرار گرفت .
وی افزود: بر اساس محتویات پرونده، متهم با ثبت 
شرکت هاي صوري و معرفي خود به عنوان مدیرعامل 

این شرکت ها و اخذ دسته چک به نام شرکت و صدور 
چک هاي صوري جهت خرید و فروش احشــام، مواد 
غذایي و دارو، جمعاً طي 24 فقره پرونده، معادل 240 
میلیارد ریال در استان اصفهان کالهبرداري کرده بود.

وي در ادامه گفت: متهم حدود پنج سال متواري 
بوده و با وجود تالش شــکات پرونــده، تاکنون محل 

اختفاي وي مشخص نشده و دستگیر نشده بود.
این مقام ارشــد انتظامي ادامــه داد: نهایتاً محل 
اختفــاي متهم شناســایي و این کالهبــردار در یک 
عملیات غافلگیرانه در شهرستان »کوهرنگ« دستگیر 

شد.

دستگیري کالهبردار میلیاردي در »کوهرنگ« فوت یك کارگر 
در کارگاه زغال سنگ طبس 

فرمانده انتظامی شهرســتان طبس گفت: ریزش 
کارگاه زغال ســنگ معدن »کلشــانه« شهرستان 

»طبس« منجربه فوت یکی از کارگران آن شد. 
سرهنگ »محمودعلی پور« اظهار داشت: با اعالم مرکز 
فوریت های پلیســی110 مبنی بر فوت یک کارگر در معدن 
زغال سنگ کلشانه شهرستان طبس، بالفاصله واحد گشت 
انتظامی به محل اعزام شــد.وی افزود: با حضور مأموران در 
محل حادثه مشخص شد یکی از کارگران این معدن هنگام 
خروج از تونل بر اثر ریزش تراشــه های زغال سنگ زیر آوار 

مدفون شده و جان خود را از دست داده است.

بازداشت کالهبردار اینترنتی با ۳۴۰ شاکی
رئیس  پلیس فتا پایتخت از دستگیری کالهبرداری با340 شاکی خبر 
داد که با ارســال پیامك های قطع شدن یارانه، دریافت سبد کاال و... از 

کاربران اینترنتی کالهبرداری می کرد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا، سرهنگ تورج کاظمی گفت: اواسط تیرماه 
امسال فردی به پلیس فتا مراجعه و اظهار داشت، پیامکی درخصوص دریافت سبد 
کاال دریافــت کردم که پس از ارتباط با ارســال کننده پیام، من را به درگاه بانک 
هدایت و پس از وارد کــردن اطالعات کارتم مبلغ 14 میلیون و 700 هزار ریال 
از حســابم به صورت اینترنتی کسر شد. کاظمی افزود: بعد از این شکایت، بیش 
از 300 شــکایت  مشابه دیگر به این پلیس ارجاع شد و با توجه به ابعاد گسترده 
پرونده و تعدد مال باختگان، کارآگاهان پلیس فتا موفق شدند هویت متهم را که 
با زیرکی فوق العاده و با استفاده از کلید واژه های مناسب و مخاطب پذیر توانسته 
اســت کاربران زیادی را در دام خود بیندازد، شناســایی کننــد. به گفته وی، با 
شناسایی مخفیگاه این متهم 25 ساله در حوالی میدان امام حسین)ع(، مشخص 
شــد که وی در خوابگاه های مجردی این محدوده سکونت دارد. رئیس  پلیس فتا 
پایتخت گفت: متهم 10 درگاه جعلی مربوط به بانک های مختلف طراحی کرده و 
در این رابطه بیش از 360 فقره شماره کارت بانکی به همراه اطالعات درج شده 
بر روی کارت ها کشف شده اســت. کاظمی با بیان اینکه متهم در بازجویی های 
تخصصی به کالهبرداری از شــهروندان با ارسال پیامک تحت عناوین سبد کاال، 
قطع شدن یارانه، کمک به کودکان بهشت و کارت سوخت اعتراف کرد، افزود: با 

تکمیل پرونده متهم به همراه 340 شاکی به دادسرا معرفی شد.


