
کشف مواد مخدر
بندر عباس – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان از کشف 

انواع مواد مخدر خبر داد. 
ســرتیپ غالمرضا جعفری ، گفت: این مواد شــامل720 کیلو و 423 گرم 
تریاک، 103گرم حشیش ، 13 گرم هروئین و 132 گرم سایر انواع مواد مخدر 
می باشــد. وی با اشــاره به اینکه در این زمینه 9 متهم دســتگیر شدند، افزود: 

ماموران انتظامی در این رابطه چهار دستگاه خودرو نیز توقیف کردند.
قاچاق گوشی تلفن همراه

رشــت – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامي استان گیالن از کشف گوشي 
تلفن همراه قاچاق در شهرستان رودبار خبر داد. 

ســرتیپ »عزیزاله ملکي« اظهار داشــت: ماموران پلیس آگاهي رودبار در 
راســتاي مبارزه با قاچاق کاال و ارز به سه دســتگاه خودرو سمند که از مسیر 
جنوب به شمال در حال تردد بودند مشکوک شده و دستور ایست صادر کردند.
وی با بیان اینکه در بازرسي از این خودروها، سه هزار دستگاه گوشي تلفن 
همراه اندروید قاچاق کشف شد افزود: در این رابطه سه متهم دستگیر و تحویل 
مراجع قضائی شــدند. به گفته ســرتیپ ملکی، کارشناسان ارزش گوشي هاي 

کشف شده را 60 میلیارد ریال برآورد کرده اند.
سرقت احشام

شیراز – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامي استان فارس از شناسایي سارق 
احشام و کشف 244 راس احشام مسروقه به ارزش پنج میلیارد و 320 میلیون 

ریال در شهرستان الرستان خبر داد. 
ســرتیپ »رهام  بخــش حبیبي« گفت : ماموران با انجام گشــت زني هاي 
هدفمند و اقدامات فني و اطالعاتي موفق شدند یکی از سارقان حرفه اي احشام 

را شناسایي و در یك اقدام ضربتي دستگیر کنند.
وی افزود: متهم در بازجویي به ســرقت 244 راس دام مســروقه در سطح 
شهرستان الرستان اعتراف کرد. حبیبي خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل 

پرونده تحویل مراجع قضائي و از آن طریق روانه زندان شد.
ناکامی قاچاقچیان 

یزد- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی اســتان یزد، از کشــف تریاک در 
عملیات ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد. 

سرتیپ »محمدرضا میرحیدری« گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر 
اســتان یزد با انجام کار اطالعاتی مطلع شــدند قاچاقچیــان قصد انتقال یك 

محموله موادافیونی از زاهدان به تهران را دارند.
وی تصریح کرد: ماموران به محــل تردد قاچاقچیان در محور »انار- یزد« 
اعــزام و بــا رصد دقیق اطالعاتی خودروی »ســمند« حامل ایــن محموله را 
شناسایی و متوقف کردند. فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: در بازرسی 
از خودرو 475 کیلو تریاک کشف، دو نفر از سوداگران مرگ دستگیر و پس از 

تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.
 انفجار گاز در منزل 

همدان- خبرنگار کیهان: مدیر اورژانس پیش بیمارستانی کبودراهنگ از 
انفجار منزل مسکونی بر اثر نشت گاز در این منزل خبر داد. 

داود مرادی عص، افزود: این حادثه موجب سوختگی چهار نفر شامل مرد 29 
و 30 ســاله، کودک شش ساله و خانم 36 ســاله در  قسمت دست، صورت و 
پاها شد. وی اضافه کردمصدومان توسط آمبوالنس های اورژانس پایگاه جاده ای 
شیرین سو و هالل احمر به بیمارستان امام رضا)ع( کبودراهنگ منتقل شدند.

دستگیری قاتل 
سمنان – مهر: فرمانده انتظامی سرخه از قتل یك نوجوان 14 ساله در این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ حمید مهرابی، گفت: این نوجوان 14  ساله به ضرب چاقو به شدت 
مجروح و ضارب از محل متواری شــد. وی افزود: نوجوان مجروح به بیمارستان 
کوثر سمنان منتقل شد اما تالشها برای احیای وی فایده ای نداشت و وی جان 

به جان آفرین تسلیم کرد.
با مرگ این نوجوان، تحقیقات پلیس با همکاری شاهدان عینی به شناسایی 
و دستگیری متهم انجامید. وی اضافه کرد: تحقیقات برای علل قتل این نوجوان 

ادامه دارد.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

از فرونشست  ه های داخلی چین  رسان
زمین و ایجــاد حفره عمیقــی در یکی 
از خیابان هــای اســتان »چینگ های« و 
کشته شدن دســت کم 6 تن در این حادثه 

خبر دادند.
به گزارش ایسنا، بنابر اعالم رسانه های محلی 

چین، در جریان این حادثه یك دســتگاه اتوبــوس و تعدادی عابر پیاده داخل 
حفره عمیق ایجاد شــده ســقوط کردند که به کشته شــدن دست کم 6 تن و 
مفقودی 10 نفر دیگر منجر شد. به گفته مقامات محلی، با گسترش پیداکردن 
ســطح این حفره چندین نفر از جمله یك کودک ناپدید شده اند. همچنین 16 
نفر به دلیل مصدومیت به بیمارستان منتقل شدند. تصاویر منتشر شده از محل 
حادثه حاکی از آن اســت که به دنبال ایجاد این حفره یك انفجار نیز رخ داده 
اســت. به گزارش روزنامه گاردین، وقوع چنین حوادثی در چین متداول است 
که عدم رعایت استانداردهای ایمنی در ساخت و ساز و توسعه یافتگی سریع از 

عوامل بروز آنها به حساب می آید.

بلعیده شدن 
اتوبوس

 توسط زمین
 در چین

بنابر اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری ها در آمریکا، در زمســتان امسال، 
تاکنون ۲۷ کــودک مبتال به آنفلوآنزا جان 

خود را از دست داده اند.
به گزارش تســنیم، بر اســاس گزارش های 
منتشــر شده توسط پزشــکان آمریکایی، مرگ 
کودکان بر اثر آنفلوآنزا در فصل زمســتان امسال نسبت به سال گذشته بسیار 

افزایش پیدا کرده است.
در آمریکا،  در این فصل تاکنون 27 کودک آمریکایی بر اثر ابتال به آنفلوآنزا 
جان خود را از دست داده اند، این تعداد بیشترین میزان مرگ  و  میر کودکان بر 

اثر آنفلوآنزا نسبت به سال 2003 است. 
بنابر اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها، در حال حاضر 19 ایالت 
کشــور آمریکا از سطح بسیار باالی انتشــار این ویروس خبر داده اند؛ در هفته 
گذشــته نیز دو کودک بر اثر ابتال به این ویروس جان  باخته اند. در دو ســال 
گذشته 185 کودک بر اثر ابتال به آنفلوآنزا جان خود را از دست داده اند؛ اما طی 
هفته های اخیر شمار کودکان جان باخته به شدت افزایش یافته است. بر اساس 
گزارش این مرکز، طی دو هفته آخر ماه دســامبر، میانگین مراجعه بیماران به 
پزشك از پنج درصد به هفت درصد افزایش یافته است. بنابر تخمین این مرکز، 
پیش بینی می شود که حداقل 6 میلیون نفر به این بیماری مبتال شوند و تعداد 
55 هزار نفر بســتری و تعداد دو هزار و 900 بیمار مبتال به آنفلوآنزا در کشور 
آمریکا وجود داشته باشد. هرچند که فصل ابتال به آنفلوآنزا رو به اتمام است؛ اما 
ویروس این بیماری همچنان فعال و ســازمان پیشگیری و کنترل بیماری های 

آمریکا به دنبال راهکاری برای کاهش مبتالیان است. 

مرگ ۲۷ کودک 
آمریکایی بر اثر 

»آنفلوآنزا«

با بروز گرمایش جهانی 150 میلیون نفر 
از ساکنان زمین باید سرزمین زاد و بومی  را  

ترک کنند.
به گزارش اســپوتنیك به نقــل از گاردین، 
ســرعت روند گرمایش جهانــی موجب باالرفتن 

دمای آب اقیانوس ها به سطح بی سابقه ای شد.
بر طبق تحقیقات محققان آمریکایی، این فرایند طی پنج ســال گذشــته 
سریع تر و شــدیدتر بوده اســت. به عقیده محققان، میزان گرمایش جهانی و 
تغییرات اقلیم از ســال 1987 تا 2019 چهار برابر افزایش یافته است. تا پایان 
قرن، احتمال افزایش سطح آب دریاها تا یك متر وجود دارد و این امر منجر به 

اسکان مجدد حدود 150 میلیون نفر در سراسر جهان خواهد شد.
با گرم تر شدن آب اقیانوس ها و دریاها، کوه ها و صخره های یخی که در دو 
قطب شــمال و جنوب قرار دارند با سرعت بیشتری ذوب شده و این می تواند 
تأثیری دو چندان در مسئله گرم شدن جهانی داشته باشد. اقیانوس های جهان 
در حال گرم شــدن هستند، میانگین دمای آنها هر سال در اثر گرم شدن کره 
 زمین باالتر مــی رود. افزایش دمای کلی کره  زمین تأثیر مســتقیمی  بر روی 
دمای آب اقیانوس ها و دریاها دارد. بنابراین با گرم تر شدن اقیانوس ها و دریاها 
مشــکالتی در زندگی انسان ها، جانوران و گیاهان به وجود خواهد آمد. افزایش 

دمای سطح آب اقیانوس ها و دریاها با باال آمدن سطح آب شور همراه است.
آب شور این اقیانوس ها و دریاها با گرم شدن و باال آمدن وارد طبیعت شده 
و به درختان و گیاهان آسیب جدی وارد می کند و باعث از بین رفتن بافت های 
گیاهی و جنگل های ساحلی می شود، این امر باعث کم شدن تراکم گیاهی در 
سطح کره زمین شده و مجدداً تأثیری دیگر در افزایش سطح دی اکسید کربن 

و گرم شدن بیشتر کره زمین دارد.

 افزایش
 بی سابقه 

سطح اقیانوس ها

سردارسالمی:تمامامکاناتسپاهبهمناطقسیلزدهمیآید

سیل سیستان و بلوچستان و رفتارهای عجیب و مسبوق به سابقه عده ای 
ســلبریتی در صدر محتواهای فضای مجازی طی روز گذشته بود. عالوه بر این 
موضوع های مختلف دیگری مورد اشــاره برخی کاربران قرار گرفته که نشان از 
هوشیاری سربازان جنگ نرم دارد. انتشار نظرات کاربران به معنی تأیید آنها از 

سوی کیهان نیست.
اقتدار در سایه جمهوری اسالمی

 بهاره: »اینکه از سپاه یا جمهوری اسالمی دفاع می کنیم به معنای آن نیست 
که هیچ پاســداری تا حاال اشتباه نکرده و یا حکومتی با این عرض و طول هیچ 
بدی و نقصی نداره، دفاع ما از روندی اســت که در ذیل این نظام باعث اقتدار 
ایران بعد از قرن ها سرکوب توسط غرب شده است؛ دقیقا عکس حکومت پهلوی 

و قاجار.«
هر کسی را بهر کاری ساختند

 احمد خسروی: »در حالی که شما مشغول تحلیل سیاسی بودید سبز پوشان 
 ســپاه پاسداران با انجام عملیات مهندســی و منحرف کردن آب سیالب مانع 

تخریب منازل مردم و بحران در شهر دلگان بلوچستان شدند.«
 محمد عبدالهی: »نگویید اگر ســپاه نبود امنیت نداشتیم. بگویید اگر سپاه 
نبود نه امنیت داشــتیم نه آبادانی و رفاه. امام خمینی: اگر ســپاه نبود، کشور 

هم نبود.«

آقای رئیس جمهور پاسخ لطفا!
 جلیل محبی: »روحانی در سخنرانی امروز خودش را به عنوان مدعی و شاکی 
جا زده! بزرگوار شما رئیس شورای عالی امنیت ملی هستید. مسئله بنزین نیست 
که بگویید نمی دانستم. مطابق ماده 10 قانون هواپیمایی کشوری هیئت وزیران 
به ریاست شما باید امنیت پرواز ها را تامین می کرد. لطفا درمورد دو وظیفه خود 

پاسخگو باشید.«
تحریم سینما

 محمد شــاهی: » به دلیل فریب مردم توسط سلبریتی های اجاره ای در رای 
آوردن حسن روحانی و به دلیل دست داشتن ایشان در وضعیت امروز کشور و 
به دلیل همکاری آنها با سفارت انگلیس خبیث در به هرج و مرج کشیدن کشور 

از امروز به تماشای هیچ یك از فیلم های سینمایی نخواهم رفت.«
مکانیسم ماشه

 امید حاجی زاده: »مکانیسم ماشه همان چماق همیشگی اروپا برای ترساندن 
دولت ماســت! در برجام صنعت هســته ای را تا حد زیادی تعطیل کردیم ولی 
دســتاوردی نداشتیم. تنها دســتاورد دولت در برجام، به قول خودش، انزوای 
آمریــکا و جدایی اروپا از او بود که آن هم خیال خامی بیش نبود. اروپا با فعال 

کردن مکانیسم ماشه، بطور شفاف در کنار آمریکا ایستاده است.«
 احمد دســتاران: » انگلیس، فرانســه و آلمان مکانیسم حل اختالف برجام 
را فعال کردند. یعنی تحریم هایی که هرگز در عمل برداشــته نشــدند، حاال بر 
می گردند. یعنی ما تا حاال در نتیجه  برجام، روی کاغذ و در کالم تحریم نبودیم، 

حاال هستیم.«
 پدرام شــمیرانی: »بر اساس مکانیسم ماشه، حداقل دو ماه تا پایان برجام و 
بازگشت خود به خودی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل وقت هست. در 
برجام جایی برای وتوی تحریم های بین المللی از سوی روسیه و چین پیش بینی 

نشده! ظریف جان یعنی در این حد هم پیش بینی نمی کردین !؟...«
تضمینی هست؟

 نفیسه سادات موسوی: »با بقیه دالیل رد صالحیت نماینده های فعلی مجلس 
برای نامزدی مجلس بعدی کاری ندارم ولی اونی که دلیل رد صالحیتش فساد 
اقتصادیه و می دونه دیگه راهــش نمی دن تو مجلس، چه تضمینی وجود داره 
تو این چندماه باقی مونده که با وجود محرز شدن فسادش فرصت داره، ملت و 

مملکت رو با دوبرابر قدرت و سرعت نچاپه؟!«

درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

شــرکت آب و برق کیش در نظر دارد عملیات زیرسازی 
و رنگ آمیزی توربین های گازی، مخازن ســوخت اصلی و آب 
شــیرین کن های تقطیری واقع در سایت این شرکت در جزیره 
کیش را از طریق مناقصه عمومی به شــرکت واجد شــرایط 

واگذار نماید.
مهلت و نحوه خرید اسناد:

داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند با واریز مبلغ 1/000/000 
ریال به حســاب شــماره 411075992077713 بانک انصار 
شعبه مســتقل کیش کد 4110 بنام شرکت آب و برق کیش 
از صبح روز چهارشــنبه مورخ 1398/10/25 لغایت ساعت16 
روز چهارشــنبه مورخ 1398/11/2 با ارائه اصل فیش بانکی و 

معرفی نماینده خود به نشانی ذیل مراجعه نمایند.
مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه:

پاکت دربســته حاوی پیشــنهادات و مدارک مــورد نیاز جهت 
شــرکت در مناقصه می بایستی تا ســاعت 16 روز شنبه مورخ 

1398/11/12 به محل دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد.
زمان و محل گشایش پاکتهای پیشنهادات:

پاکت های پیشنهادات مناقصه در ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 
1398/11/14، در محل دفتر مرکزی شــرکت واقع در جزیره 
کیش گشوده خواهد شد. حضور نمایندگان پیشنهاددهندگان با 
در دســت داشتن معرفی نامه کتبی و ارائه کارت ملی در جلسه 

بازگشایی پاکات بالمانع است.
توجه: هزینه درج آگهی مناقصه برعهده برنده می باشد.

محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پاکت پیشنهادات مربوطه:
1- جزیره کیش- شــرکت آب و برق کیــش، امور بازرگانی تلفن: 
188 و 44422186 )076(، فاکس: 44423818 )076(

2- تهــران- شــهرک غرب، میــدان صنعت، بلوار شــهید 
فرحزادی، بلوار شــهید نورانی پــالک 17، طبقه 3، واحد 6، 

تلفکس: 021-22076157
امور بازرگانی

آگهی مناقصه
 ۹۸/۲۲
)نوبت دوم(

فرمانده کل سپاه پاسداران جهت بررسی آخرین 
وضعیت سیل  زده های منطقه بلوچستان وارد استان 

سیستان  وبلوچستان شد. 
به گزارش خبرنگار اعزامی فارس به مناطق ســیل زده، 
سرلشــکر ســالمی، در بدو ورود به چابهار در گفت و گو با 
خبرنگاران ابعاد سیل را وسیع اعالم کرد و گفت: با حضور 
میدانی و اســتقرار قــرارگاه قدس نیروی زمینی ســپاه و 
فعالیت سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان از همان 
ساعت ابتدایی وقوع سیل تمام برادران ما با تمام توان وارد 

عمل شدند.
وی افزود: پنج گروه ســپاه با 50 دستگاه مهندسی در 
حال بازگشایی مســیرها و راه ها هستند، سه فروند بالگرد 
نیروی زمینی سپاه در حال امدادرسانی هستند و گروه های 

متعدد بسیج هم وارد عمل شده اند.
وی اضافه کرد: نیروی دریایی سپاه هم در حال انتقال 
امکانات خود به مناطق ســیل زده است. البته از همان روز 
اول نیروی دریایی  ســپاه نیز بــا امکانات خوبی وارد عمل 

شده بود.
ســالمی افزود: یك بیمارستان صحرایی با امکانات باال 

مستقر خواهد شد و به درمان بیماران خواهد پرداخت.
وی در خصوص بسیج تمام امکانات سپاه افزود: ما تمام 
امکانات استان های همجوار و استان های معین را به سمت 
منطقه گســیل خواهیم کرد و همه امکانات خودمان را به 

کار خواهیم گرفت.
بازدید رئیس مجلس از مناطق سیل زده

 به دستور رهبر انقالب
رئیس مجلس شورای اســالمی گفت: به دستور رهبر 
انقالب از مناطق ســیل زده سیســتان و بلوچستان بازدید 

کرده و روند خدمات رسانی را ارزیابی می کنیم. 
علی الریجانی، اظهار کرد: اولویت اول ما در ســفر به 
سیســتان و بلوچستان بررسی وضعیت سیل و بعد بررسی 

مسائل زیربنایی است.
وی ادامــه داد: باید امکانات و اقالم امدادی اولیه را به 
مردم رســاند و بعد آسیب هایی که به مردم در بخش های 
مختلف زیربنایی از جمله مســکن و کشــاورزی و راه وارد 

شده را بررسی و برآورد کرد.
الریجانی گفت: در این ســفر تمــام تمرکز ما بر روی 
مناطــق ســیل زده خواهد بــود و در فرصــت دیگری به 
مباحث دیگر اســتان از جمله راه آهن، بزرگراه، پرداخته و 
برنامه ریزی خواهیم کرد چرا که مردم سیستان و بوچستان 

نیازمند توسعه هستند.
امدادرسانی رزمندگان قرارگاه قدس

 نیروی زمینی سپاه در مناطق سیل زده 
مســئول روابط عمومی قرارگاه قــدس نیروی زمینی 
سپاه از فعالیت 600 نفر از رزمندگان قرارگاه قدس نیروی 
زمینی سپاه  به امدادرسانی در مناطق سیل زده خبر داد. 

قاســم حســن زاده، اظهار کرد: قرارگاه قدس نیروی 
زمینی ســپاه تاکنون 10 هزار بسته معیشتی مدت دار، 10 
هزار عدد کنســروجات و آب معدنی، پنج هزار تخته پتو و 
هزار سری لوازم گرمایشی مثل چراغ والور، ظروف، و پیك 
نیك و زیرانداز را به مناطق سیل زده ارسال و با به کارگیری 
تجهیزات و نیروهای پیاده در حال توزیع در مناطق آسیب 

دیده از راه های هوایی و زمینی است. 
وی افزود: از شروع آبگرفتگی در پی بارش های اخیر در 
جنوب اســتان سیستان و بلوچستان از همان ساعات اولیه 
کار خدمات رسانی به سیل زدگان را شروع کردیم که در گام 
اول با اعزام 3 فروند بالگرد ترابری، 35 دستگاه ماشین آالت 
مهندسی و به کارگیری 600 نفر از رزمندگان قرارگاه قدس 

نیروی زمینی سپاه کار امدادرسانی شروع شده است.
حســن زاده گفت: قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با 
راه انــدازی 4 مرکز پخت غذا در شهرســتان های چابهار و 
کنارک کار پخت غذای گرم را از روز شــنبه شروع کردند 
که در هر وعده 50 هزار پرس غذا بین ســیل زدگان توزیع 
می شــود. این غذاها به وســیله بالگرد در بین روستاهای 
گرفتار در ســیالب توزیع می شــوند و تاکنون 200 روستا 

زیرپوشش خدمات رسانی قرار گرفته است.
طبخ و توزیع نان توسط خبازی ها 

در مناطق سیل زده چابهار 
رئیــس اداره صنعــت، معدن و تجــارت چابهار گفت: 
بــا توجه به حجم گســترده ســیالب در بخش های پالن، 
دشــتیاری و عورکی با کمك اصنــاف و واحدهای تولیدی 
برای تامین اقالم ضروری سیل زدگان از جمله نان، اقدامات 

الزم صورت گرفت. 
حمیدرضا شایان، اظهار کرد: روزانه حدود 2000 قرص 
نــان ازطریق اتحادیه خبازان شهرســتان چابهار طبخ و به 

مناطق آسیب دیده ارسال می شود.
وی گفت: اتاق اصناف و تعدادی از کارکنان اتحادیه های 
صنفی، کمك های واحدهای صنفی را جمع آوری و سریعا با 

بالگرد به مناطق مورد نیاز ارسال می کنند.
مردم به امدادرسانی فوری نیازمندند 

این گزارش حاکیســت مردم و ارگان های امدادی در 
سیستان و بلوچســتان برای سومین روز متوالی با سیالب 
و آبگرفتگی ها و خســارت ها دست و پنجه نرم می کنند، از 
ســپاه و بســیج تا هالل احمر و اورژانس و راهداری همه 
در حال خدمات دهی هستند اما عمق تخریب زیرساخت ها 
زیاد است و مردم انتظار حمایت و همیاری بیشتر مسئوالن 

 سازمان پزشــکی قانونی کشور تعداد پیکرهای 
شناسایی شده قربانیان ســقوط هواپیما را 100 تن 

عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، 
پس از اعالم اســامی 50 نفر از قربانیان تعیین هویت شده 
ســانحه هوایی، مرکز تشــخیصی و آزمایشگاهی اداره کل 
پزشکی قانونی اســتان تهران،  عصر دیروز  هویت اجساد 

50 جانباخته دیگر را اعالم کرد.
براســاس این گزارش، اسامی 50 پیکر شناسایی شده 

جدید به شرح زیر است:
1.آیــدا فرزانه 2. میالد قاســمی آریانی 3. حمیدرضا 
ســتاره کوکب 4. شهاب رعنا  5. فرشــته مالکی دیزجی 
6. فرید آراســته 7. شــهرام تاجیــك 8. محمد معینی 9. 
امیرحســین قربانی بهابادی 10. مجتبــی عباس نژاد 11. 
غــزال نوریان 12. صدف حاجی آقاونــد 13. میترا احمدی 

14. فاطمــه محمــودی 15. ناصر پورشــعبان اویشــیی 
16. امیرحســین قاســمی 17. پانیز ســلطانی 18. بهناز 
ابراهیمی خویــی 19. مهدی محمدی 20. رامین احمدی 
21. عایشــه پورقادری 22. امیر اشرفی حبیب آبادی 23. 
فاطمه پســاوند 24. فروغ خــادم 25. فاطمه کازرانی 26. 
 مریم ملك 27. فریده غالمی 28. شــادی جمشیدی 29.

ســید ژیوان رحیمی 30. حدیث حیات داودی 31. زرگار 
رحیمی 32. آرش پورضرابی 33. پریناز قادرپنا 34. مهربان 
بدیعی اردســتانی 35. فرزانه نــادری 36. آلما اوالدی 37. 
ســید نوژان صدر 38. محمد حسین اسدی الری 39. زهرا 
حسنی سعدی 40. زینب اســدی الری 41. زین العابدین 
ســعادت 42. ســید مهران ابطحی فرونشانی 43. حسین 
رضائی 44. محمدعباس پورقادری 45. منصور اثنی عشری 
اصفهانی 46. میالد نهاوندی 47. ســید مهدی امامی 48. 
محمدحسین ساکت 49. ساجده سرائیان 50. شیدا شادخو.

پیکر 100 تن از قربانیان سقوط هواپیما تعیین هویت شد

معاون بنیاد مســتضعفان از تخصیص 110 میلیارد 
تومان برای احداث ۴1 مرکز ســالمت شبانه روزی در 

مناطق محروم خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مســتضعفان، محســن 
منصوری در حاشــیه مراسم افتتاح مرکز درمانی شبانه روزی 
دشــت عباس اظهار داشــت: بنیاد علوی به عنــوان بازوی 
محرومیت زدایی بنیاد مســتضعفان، عالوه بر مشــارکت در 
احداث بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی با هماهنگی 
وزارت بهداشت، سیاست های راهبردی خود را بازتعریف کرده 
و در عرصه توســعه زیرساخت های بهداشتی درمانی وارد فاز 
جدیدی شده است. منصوری ادامه داد: در همین راستا بنیاد 
مســتضعفان، پروژه احداث 41 مرکز سالمت شبانه روزی در 
مناطق محروم را که توسط وزارت بهداشت شناسایی شده در 
دســتور کار قرار داد و برای احداث این مراکز اعتباری 110 
میلیارد تومانی را اختصاص داد. وی در تشــریح مشــخصات 

این مراکز گفت: این مراکز درمانــی که تاکنون بهره برداری 
از چندین مورد از آنها آغاز شــده، دارای بخش هایی همچون 
10 تخت بســتری برای هــر مرکز، تجهیــزات رادیولوژی، 
سونوگرافی، آزمایشگاه، دندانپزشکی و اورژانس است. معاون 
بنیاد مســتضعفان افزود: با تکمیل احداث این مراکز درمانی 
توسط بنیاد مستضعفان و تجهیز آنها توسط وزارت بهداشت، 
این بنیاد دو دســتگاه آمبوالنس را برای هریك از این مراکز 
در نظــر گرفته و در مجموع 82 دســتگاه آمبوالنس را برای 
این مراکز اختصاص خواهــد داد. منصوری با بیان جزئیاتی 
از چرایی آغاز احداث این مراکز گفت: توســعه مراکز کوچك 
»درمان بستر« در کنار بیمارستان های بزرگ از آن جهت حائز 
اهمیت اســت که باعث تمرکز زدایی، توزیع عادالنه امکانات 
بهداشتی و درمانی و دسترسی بیشتر مناطق محروم خواهد 
شــد و عالوه بر این موارد نیز صرفه جویــی قابل توجهی در 
هزینه های تردد و اسکان مردم در امور درمانی خواهد داشت.

اعتبار 110 میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان
برای ساخت ۴1 مرکز درمانی در مناطق محروم

کشف 46 تن  انواع مواد مخدر 
در استان تهران طی 9 ماه امسال

دبیر ســتاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران از 
کشــف ۴6 هزار و ۲۴5 کیلوگرم انواع مواد مخدر در 

این استان در ۹ ماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش ایســنا، مصطفی هادی زاده در جلســه ستاد 
مبارزه با مواد مخدر اســتان تهران اظهار داشت: در 9 ماهه 
امسال 46 هزار و 245 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده 
اســت که نسبت به سال گذشته شــاهد رشد 37 درصدی 
بوده ایــم. به این ترتیب 9 درصد کشــفیات کل کشــور در 
اســتان تهران رخ داده است. همچنین 79 هزار و 781 نفر 
دستگیری داشته ایم که نسبت به سال گذشته شاهد رشد 9 
درصدی بوده ایم. وی افزود: از میان انواع مواد مخدر کشــف 
شده، 32 هزار و 432 کیلوگرم مربوط به تریاک بوده که در 
رتبه نخســت قرار دارد و بعد از آن گراس 4208 کیلوگرم، 
حشیش 3813 کیلوگرم، مورفین 3355 کیلوگرم و شیشه 

810 کیلوگرم بوده است.

گازگرفتگی در کرمانشاه
3 قربانی گرفت

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از مرگ سه 
نفر به علت گاز گرفتگی در این شهر خبر داد. 

ســرهنگ »حســین براری« اظهار داشت: پس از اعالم 
مرکــز فوریتهای پلیســی 110 مبنی بر یــك مورد مرگ 
مشــکوک در محله آقاجان کرمانشــاه، مامــوران کالنتری 

سعدی به محل اعزام شدند.
وی افزود: با حضور ماموران در محل مشــاهده شد که 
مــادری حدودا 45 ســاله و فرزند 20 ســاله اش بر اثر گاز 
گرفتگی فوت کرده اند. وی تصریح کرد: در موردی دیگر نیز 
پس از دریافت گزارشــی در خصوص فوت زنی 60 ساله در 
خیابان سیدجمال الدین اســدآبادی، ماموران در منزل این 
خانم حضور یافته و مشخص شد وی نیز بر اثر گاز گرفتگی 
جان خود را از دست داده است. فرمانده انتظامی شهرستان 
کرمانشاه همچنین از انتقال هر سه جسد به پزشکی قانونی 

برای بررسی های دقیق تر خبر داد.

3 بدل انداز پایتخت
دستگیر شدند

رئیس پایگاه چهارم پلیــس آگاهی پایتخت از 
دستگیری دو زن و یک مرد بدل انداز خبر داد و گفت: 

متهمان یک میلیارد ریال کالهبرداری کرده بودند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ کارآگاه مرتضی 
نثاری اظهار داشت: اواخر مرداد ماه امسال فردی با شکایت 
کالهبرداری به شــیوه بدل اندازی به پلیس مراجعه کرده و 
مدعی شد که مالك مغازه طالفروشی هستم و هفتم مرداد 
مــاه خانمی جوان به مغــازه ام مراجعه و اعالم کرد که قصد 
فروش مقداری طال را دارد. طالها را به همراه فاکتور به من 
تحویل داد و من هم پس از بررسی فاکتور و طالها با استفاده 
از محك مخصوص تشخیص دادم که طالها اصل هستند و 
بــا اطمینان کامل مبلغ 20 میلیون تومان وجه نقد با اصرار 
وی مبنــی بر دریافت نقدی پرداخت کردم. پس از چند روز 
برای ذوب کردن طالها به کارگاه طالســازی رفتم و متوجه 
شدم فقط روکش سرویس از طال بوده و سرویس بدلی است.
نثاری افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد متهم به نام 
»ف« 29 ساله در شهر پردیس اقامت دارد که ماموران موفق 

شدند وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.
وی ادامــه داد: متهم در همان بدو دســتگیری به بزه 
انتسابی اعتراف و بیان کرد، طالها را از دوستش به نام پانیذ 
گرفته و قرار بود در ازای فروش طالها مبلغی را دریافت کند.
به گفته رئیــس پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت، با 
دستگیری متهم دوم و اعترافات وی، مشخص شد فردی به 
نام سعید 32 ساله طالها را برای فروش در اختیار پانیذ قرار 
داده و تا کنون چهار مرتبه از این نوع طالها را فروخته است.
سرهنگ نثاری افزود: در پایش های اطالعاتی مشخص 
شد که سعید سابقه دار بوده و با شناسایی پاتوق این کالهبردار 
در محدوده خیابان نظرآهار، وی در یك عملیات پلیسی در 
چهارم دی ماه دستگیر شد. سعید در ابتدا منکر بزه انتسابی 
بود ولی با مشــاهده مستندات پلیس لب به اعتراف گشود و 
به بدل اندازی اعتراف کرد و گفت طالی تقلبی می ســازم و 
دختران را اغفال و از آنها می خواهم طالهای تقلبی را برایم 
بفروشند، تاکنون  نیز مبلغ یك میلیارد ریال از طریق فروش 

طالی تقلبی به دست آورده ام.

کشوری دارند. اگر چه بارش باران در سیستان و بلوچستان 
به اتمام رســیده اما هنوز خانــه و زندگی مردم به ویژه در 
شــهرهای منطقه بلوچستان گرفتار ســیالب و آبگرفتگی 

است.
ارگان های امدادی از چند روز گذشــته در آماده باش 
هســتند و در منطقه حاضر بوده، اما عمق خسارت ها زیاد 
اســت و انتظار می رود مردم و مســئوالن کشــوری اقالم 

امدادی بیشتری به این مناطق گسیل کنند.
 جنوب سیستان و بلوچستان

غرق در آب 
ســیل زدگان روستاهای صعب العبوِر در محاصره سیل، 
تأکید کردند امدادرسانی کند است و تنها امیدشان همین 

امداد هوایی ا ست. 
شهرهای بلوچستان شــا مل چابهار، نیکشهر و کنارک 
در جنوب سیستان و بلوچستان هم چنان غرق در آب است؛ 
بعد از گذشــت دو روز از سیل فراگیر و همه گیر در جنوب 
سیستان و بلوچستان؛ ســیل در قصرقند، ایرانشهر، فنوج، 
بمپور، سرباز، ســیب و سوران، سراوان و میرجاوه فروکش 
کرده اســت اما همچنان شهرستان های چابهار، نیکشهر و 

کنارک در جنوب بلوچستان غرق  در آب هستند.
ســتاد مدیریت بحران اعالم کــرده هم چنان تنها راه 
دسترسی اش به روستاهای در محاصره آب چابهار، نیکشهر 
و کنارک بالگرد و راه هوایی است هرچند آن ستاد توانسته 

با قایق های مردمی که توســط صیادان بلوچســتان تأمین 
شــده روند امداد را تسریع ببخشــد اما در برخی مناطق 
امکان ورود قایق نیست؛ این ستاد تأکید کرده فعاًل بالگرد 

نیاز فوری و اصلی اش است.
بسیج امکانات آستان قدس رضوی
برای خدمت رسانی به سیل زدگان 

سیستان و بلوچستان  
سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی 
از بســیج امکانات و ظرفیت های این آســتان مقدس برای 
خدمت رســانی به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان 

خبر داد. 
در پی جاری شــدن ســیل در اســتان سیســتان و 
بلوچستان، سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس 
رضوی با حضور در مناطق ســیل زده این استان به ارزیابی 

شدت حادثه و نیازهای حادثه دیدگان پرداخت.
حامد صادقی در حاشیه این سفر با بیان اینکه تیم های 
پزشــکی، خدمت رســانی و خادمیــاران رضوی مشــغول 
خدمت رسانی به مردم سیل زده استان سیستان و بلوچستان 
هســتند، افزود: متولی آســتان قدس رضوی از ســاعات 
 اولیه وقوع ســیل پیگیر موضوع ســیل این استان بوده و 
بر اساس دستورات و تأکیدات ایشان امکانات و ظرفیت های 
آستان قدس برای خدمت به مردم سیل زده استان سیستان 

و بلوچستان بسیج شده است.
وی گفت: در جلســه ای که با نماینــدگان ارگان های 
مختلــف برگزار شــد، نواحی پــر خطــر و دارای اولویت 
کمك رســانی و همچنیــن نیازهــای اولیه مــردم منطقه 

شناسایی شد.
معاون محرومیت زدایی آســتان قدس رضوی تصریح 
کرد: البســه گرم، پتو و وســایل گرمایشی نیاز اولیه مردم 
مناطق ســیل زده سیستان و بلوچستان است، که مقرر شد 
معاونت محرومیت زدایی آســتان قدس رضوی با اختصاص 
مبلــغ 20 میلیارد ریال این اقالم را تهیه و در اختیار مردم 

آسیب دیده قرار دهد.
مردم سیل زده منطقه بلوچستان

 مراقب تمساح ها باشند 
اداره  کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان 
در اطالعیه ای اعالم کرد: بــا توجه به بارندگی های اخیر و 
سیالب به وجود آمده در جنوب این استان احتمال خروج 
تمساح  پوزه کوتاه )گاندو( از برکه وجود دارد که مردم باید 

به شدت مراقب باشند. 
در ایــن اطالعیه آمــده اســت: پیرو بارندگی اخیر و 
ســیالب به وجود آمده در جنوب سیستان و بلوچستان و 
با توجه به سرریزشــدن آب رودخانه ها و سدها در منطقه 
و به تبع آن ســردی هوا، شرایط جوی، استرس و تنش در 

حیات وحش بویژه تمســاح پوزه کوتــاه )گاندو( احتمال 
خروج تمساح ها از برکه و اسیر شدن در امواج خروشان آب 
و به تبع آن دور شدن از زیســتگاه اصلی شان وجود دارد. 
خواهشمند است نسبت به تردد در مناطق سیالبی، حاشیه 
رودخانه باهوکالت، هوتك ها، مرداب ها و مناطق حاشیه ای 

که محل تجمع آب های راکد شده است خودداری شود.
۳0 مسیر بسته شده 

سیستان و بلوچستان بازگشایی شد
معاون ســتاد مدیریت بحران اســتانداری سیستان و 
بلوچســتان گفت: 30 مسیر بسته شده ناشی از سیالب در 

جنوب این استان با تالش راهداران بازگشایی شد. 
روح اهلل ســرگزی، اظهــار داشــت بارندگی شــدید 
همــراه با بارش برف در نقاط کوهســتانی در سیســتان و 
بلوچستان شاهد نزول قابل توجه این رحمت الهی در این 
استان بودیم که عالوه بر خوشحالی مردم سبب بسته شدن 

31 مسیر ارتباطی اصلی و فرعی شد.
وی افزود: هم اینك تنها مسیر فنوج - کتیج - رمشك 
در جنوب سیستان و بلوچستان بر اثر طغیان رودخانه های 

محلی بسته است.
معاون ســتاد مدیریت بحران اســتانداری سیستان و 
بلوچستان گفت: تالش راهداران برای بازگشایی این مسیر 

نیز به طور شبانه روزی ادامه دارد.
وی با اشاره به عمق خسارات وارده ناشی از سیالب در 

سیستان و بلوچستان بیان کرد: همچنین در سیالب اخیر 
2 هزار و 500 واحد مسکونی این استان دچار آسیب جدی 

شدند که نیازمند تخریب و ساخت مجدد هستند.
سرگزی افزود: بر اساس برآوردهای اولیه سیالب اخیر 
خســارت 613 میلیارد تومانی به بخش کشــاورزی، 332 
میلیارد تومانی به زیرساخت های شهری و 6 میلیارد تومان 
به طرح های آب منطقه ای وارد کرده و آسیب سایر بخش ها 

نیز در دست بررسی است.
اختالل امدادرسانی به 1۲0 هزار سیل زده 

در چابهار 
نبود جاده دسترسی مناسب کار امدادرسانی و رساندن 
کمك های مردمی به بیش از 120 هزار سیل زده در حدود 
250 تا 300 روســتای چابهــار در محدوده دشــتیاری، 
بخش های مرکزی و پالن و قسمتی از بخش تلنگ قصرقند 
را مختل کرده و صدها کامیون و خودروی سبك در انتظار 
بازگشایی راه برای رســاندن کمك به سیل زدگان نیازمند 

هستند. 
در مناطق ســیل زده چابهار صدها دســتگاه خودروی 
سبك و شاســی بلند و لندکروز حامل کمك ها و نیروهای 
مردمی به علت شکســته شــدن بیش از 10 دهنه پل در 
محدوده روســتاهای عورکی و تخریب راه صدها روستای 
ســیل زده چابهار در انتظار یافتن مسیری برای رسیدن به 
نقاط ســیل زده و امدادرســانی به مردم گرفتار در سیالب 
هســتند. مهم تریــن نیازهای اساســی مردم هــم اینك 
موادغذایــی، آب معدنی، لوازم خانگــی نظیر موکت و پتو 
و لباس گرم است که جا دارد هموطنان برای ارسال کمك 
و مسئوالن برای بازگشــایی راه های روستایی، وصل برق، 
آنتن دهــی تلفن و برقراری اینترنت اقدام های الزم را انجام 
دهند تــا نیروهای امدادی و مردم بتوانند با ســیل زدگان 
ارتبــاط برقرار کرده و ضمن توزیع اقالم مورد نیاز از احوال 

یکدیگر مطلع شوند.
به گفته مردم برخی مناطق سیل زده هنوز برای وصل 
شــدن برق، آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت و بازگشــایی 
راه اقداماتــی صورت نگرفته و برای بازگشــایی راه عورکی 
و تلنگ هیچ ماشــین آالت دولتی در محل حضور نداشته 
و مــردم بیش از 70 روســتا در منطقه بــزرگ عورکی و 
تلنگ در پشــت سیالب مانده و چشــم انتظار کمك های 
جمع آوری شده خیران بومی چابهار و سایر مناطق همجوار 

و استان های کشور هستند.
برخــی از ســیل زدگان می گوینــد: صدهــا کامیون 
و خودروی ســبك وانت شــخصی در انتظار بازگشــایی 
مسیر برای رســاندن به کمك های مردمی به سیل زدگان 
هســتند اما نه تنها از کمك های مسئوالن خبری نیست 
بلکــه می گویند اوضاع خوب اســت همین شــعارها مانع 
امدادرســانی هموطنان خیر ایران اسالمی به سیل زدگان 

شده اســت و از پنج روز پیش تاکنون هیچ امدادرسانی و 
کمك قابل توجهی که بتوان دلخوش بود از سوی دولت به 
سیل زدگان دشتیاری و به ویژه در منطقه عورکی، تلنگ، 
کالنــی و دلگان های شــیحان انجام نشــده اســت و این 
مردم هســتند که به صورت خودجوش برای امدادرســانی 
و جمع آوری آب معدنی، پتــو، لباس گرم، موکت و آذوقه 
اقدام و بعد با هزینه و خودروهای شــخصی به روستاهای 
مختلف ارسال کرده اند و تنها وظیفه مسئوالن که ایجاد راه 
دسترســی پس از فروکش کردن سیل است این هم انجام 
نشده و جای تاسف است که مردم بعد از پنج روز تنها یك 

بالگرد را در مناطق سیل زده مشاهده کردند.
نماینده شوراهای اسالمی استان سیستان وبلوچستان 
در شــورای عالی کشور و عضو شورای اسالمی بخش پالن 
چابهار نیز به خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: راه های زمینی و 
پل و جاده ها با ابنیه ضعیف و شــنی تخریب شــده و هم 
اینك امدادرســانی تنها با قایق و بالگرد امکانپذیر است و 
بعد از گذشــت چند روز از ســیل و بارندگی ها تنها بالگرد 
موجود برای امدادرســانی به بیش از 300 روستای گرفتار 
در ســیل فقط در چند روســتا حضور پیدا کرده و کمك 

ناچیزی ارائه کرده است.
شه بخش گرگیج افزود: مسئوالن پایتخت نشین بعد از 
گذشــت پنج روز حتی یك دستگاه ماشین آالت سنگین از 

سایر نقاط کشور اعزام نکرده اند. 
وی تصریــح کرد: مهمترین و اصلــی ترین نیاز مردم 

بازگشایی راه ها است. 
106روستای گرفتار در سیالب قصرقند راه، 

برق و آنتن دهی تلفن ندارند
فرماندار قصرقند در جنوب سیســتان و بلوچســتان 
گفت: 106روســتای گرفتار در ســیالب این شهرستان در 
بخش های تلنگ، ســاربوگ و منطقه کاجو بعد از گذشت 
چندیــن روز راه ارتباطــی، برق و آنتن دهــی تلفن همراه 

ندارند. 
رحیم بخش پاک اندیش، اظهار داشــت: شهرســتان 
قصرقند 62 هزار نفر جمعیت و 151 روســتا و آبادی دارد 
که بدلیل همجواری برخی از روســتاها در مسیر رودخانه 
کاجو فاقد راه ارتباطی دسترسی برای خدمات رسانی بوده 

و برق و آنتن دهی تلفن همراه نیز ندارند.
وی بیــان کرد: هیــچ اطالعی از 40 روســتای حوزه 
رودخانــه کاجــو نداریم و برق و تلفن آنهــا نیز قطع و در 

شرایط سختی زندگی می کنند.
فرماندار قصرقند افزود: متاسفانه پیگیری ها برای اعزام 
بالگرد نتیجه بخش نبوده و بعد از گذشــت پنج روز بالگرد 
برای رسیدگی و امدادرسانی به این شهرستان اعزام نشده 

است.
وی ارســال کمك های دولتی و مردمی به قصرقند را 
خواستار شد و افزود: هم اینك فقط یك مورد کمك توسط 
یك انجمن غیردولتی به مبلــغ 14میلیون تومان با خرید 
اقالم ضروری انجام شده و تاکنون از اقدامات دولتی خبری 

نیست.
پــاک اندیــش ادامــه داد: 100 درصد بندســارهای 
کشاورزی قصرقند تخریب شده و براساس برآوردهای اولیه 
بیش از 28 میلیارد تومان به برخی از اراضی کشاورزی این 

شهرستان خسارت وارد شده است.
وی بیان کرد: متاسفانه قطعی تلفن بعد از قطعی برق 
به یك معضل بزرگ تبدیل شــده  است. فرماندار قصرقند 
گفت: پل روســتای حمیری بیش از 40 ســال اســت که 
قرار بود ســاخته شــود ولی تاکنون اقدامی در این رابطه 
انجام نشــده و با کمترین بارندگی بیش از 10 هزار نفر در 
پشت سیالب گرفتار می شوند و امدادرسانی فقط با بالگرد 

امکانپذیر است.
آب آشامیدنی ۲۲۴ روستای سیل زده 

سیستان و بلوچستان همچنان قطع است
مدیرکل ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان 
گفت: آب آشــامیدنی 224 روستای سیل زده این استان بر 
اثر شدت آســیب وارده ناشی از سیالب به شبکه همچنان 
قطع اســت. عباســعلی ارجمندی، اظهار داشت: همزمان 
با بارندگی های 20 تا 22 دی در سیســتان و بلوچســتان 
بویژه نیمه جنوبی آب  آشامیدنی 245 روستای این استان 
به دلیل آســیب به شــبکه آبرسانی قطع شــد که با تالش 
نیروهای شــرکت آب و فاضالب تنها آب 21 روستا وصل 

شده است.
وی گفت: همچنین 533 روستای سیل زده سیستان و 
بلوچستان در این مدت دچار قطعی برق شدند که با تالش 
نیروهای شــرکت برق تاکنون برق 463 روستا وصل شده 
است.  مدیرکل ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان 
گفت: بر اساس برآوردهای اولیه سیالب اخیر خسارت 613 
میلیارد تومانی به بخش کشاورزی، 332 میلیارد تومانی به 
زیرســاخت های شهری و 6 میلیارد تومان به طرح های آب 
منطقه ای وارد کرده و آسیب ســایر بخش ها نیز در دست 
 بررســی اســت. وی بیان کرد: همچنین در سیالب اخیر 
2 هزار و 500 واحد مســکونی سیستان و بلوچستان دچار 
آســیب جدی شــدند که نیازمند تخریب و ساخت مجدد 
هســتند. وی از ایجــاد و راه اندازی ســه اردوگاه اســکان 
اضطــراری در شهرســتان های فنوج، قصرقنــد و کنارک 
خبر داد و افزود: هم اینك امداد هوایی بوســیله سه فروند 
چرخ بال و 33 فروند قایــق در مناطقی که راه زمینی آنها 

قطع شده در حال انجام است.


