
تصادف مرگبار
هندیجان- خبرنگار کیهان: رئیس فوریت های پزشکی شهرستان هندیجان 
)بحرکانی ( از وقوع حادثه تصادف دو دستگاه خودروی پراید و پژو آردی در سه 

راهی دهمالی هندیجان خبر داد.
حیدر بحرکانی گفت: در این حادثه دو نفر کشــته و هشــت نفر مصدوم 

شدند.
وی اضافه کرد: مصدومین برای مداوا با دو دستگاه آمبوالنس به بیمارستان 

منتقل شدند.
مدیر سایت شرط بندی در همدان دستگیر شد

همدان- خبرنگار کیهــان: رئیس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی همدان از دستگیری جوان ۲۵ ساله به علت فعالیت مجرمانه 

و ایجاد سایت شرط  بندی و قمار آنالین در فضای مجازی خبر داد.
سرهنگ فیروز سرخوش نهاد گفت: با انجام اقدام های فنی، گرداننده اصلی 
یک سایت شرط بندی شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی متهم دستگیر شد.

وی با اشاره به اینکه متهم به جرم خود اعتراف کرده است افزود: گرداننده 
اصلی این سایت در زمینه قمار فوتبال و دیگر همدستانش در دیگر رشته های 

ورزشی فعالیت داشتند.
رئیس پلیس فتا همدان با بیان اینکه شناســایی و دســتگیری همدستان 
متهم در دســتور کار قرار دارد یادآور شــد: راه اندازی سایت های شرط بندی و 
قمار جرم محسوب می شود به طوری که تنها ادمین این کانال ها مجرم نیست 
بلکه افرادی که اقدام به ارائه شماره حساب و فعالیت در این سایت کنند، مجرم 

شناخته می شوند.
کشف اسلحه غیرمجاز

یاسوج- فارس: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد 
از کشف و ضبط اسلحه غیرمجاز از متخلفان خبر داد. 

سید اسداهلل  هاشمی ، ضمن اشــاره به صدور پروانه شکار پرنده در استان 
افزود:  عده ای سودجو  به فکر سوء  استفاده از فرصت صدور پروانه بودند که در 
یک روز تعطیل با هوشیاری و رصد مناطق، مأمورین موفق می شوند تعداد 1۵ 

نفر  از آنها را اعمال قانون کنند. 
هاشمی  گفت: از متخلفین چهار اسلحه غیرمجاز و 11 اسلحه مجاز کشف 

و ضبط شد. 
رفع تصرف از موقوفات

اردبیل- تســنیم: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل از رفع تصرف 
از موقوفات متصرفی در استان خبر داد. 

حجت االسالم مهدی ستوده ، اظهار داشت: با هدف جلوگیری از تصرفات 
موقوفات کمیته قضایی رفع تصرفات از موقوفات در اردبیل تشکیل یافت و در 
این زمینه 7 هزار و 1۵0 مترمربع از موقوفات متصرفی در اســتان رفع تصرف 

شده است.
کشف شیرخشک قاچاق

مشهد- خبرگزاری صدا و سیما: فرمانده انتظامی خراسان رضوی از ۵0 تن 
شیرخشک قاچاق در کاشمر خبر داد.

ســرتیپ محمدکاظم تقوی، گفت: مأموران دایره مبــارزه با قاچاق کاال و 
ارز پلیس آگاهي شهرســتان کاشمر این مقدار شیر خشک را در بازرسی از دو 

دستگاه  تریلر کشف و ضبط کردند.
وی ارزش این محموله را 1۲میلیارد و ۵00میلیون ریال اعالم کردو افزود: 

دو متهم در این زمینه دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
کشف دستگاه تولید ارز دیجیتال

قزوین- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی استان از کشف دستگاه های تولید 
ارز دیجیتال »بیت کوین« قاچاق در شهرستان »تاکستان« خبر داد. 

ســرتیپ مهدی حاجیان، گفت: در اجرای طرح تشدید و مبارزه با قاچاق، 
مأموران پلیس آگاهی شهرســتان تاکستان موفق به شناسایی یکی از مخالن 

امنیت اقتصادی و کشف مزرعه بیت کوین در این شهرستان شدند.
وی تصریــح کرد: در عملیاتی ضربتی محل اســتخراج ارز دیجیتال مورد 
بازرسی قرار گرفت که 97 دستگاه ماینر قاچاق به همراه تجهیزات و متعلقات 

مربوطه کشف شد.
وی بــا بیان اینکــه دو متهــم در این ارتباط دســتگیر شــدند، عنوان 
 داشــت: برابر نظر کارشناســان، ارزش دســتگاه هاي مکشــوفه 30 میلیارد و

600 میلیون  ریال برآورد شده است.
تصادف منجر به جرح

بجنورد- ایسنا: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از وقوع 
یک فقره تصادف منجر به جرح در شهر اسدیه خبر داد. 

سرهنگ علیرضا عباســی، افزود: یک دستگاه سواری سمند به دلیل عدم 
توجه به جلو با دانش آموزان دختر یکی از مدارس برخورد کرده و 9 نفر مصدوم 

شده اند که دو نفر از آنها به وسیله اورژانس هوایی به مرکز استان اعزام شد.
برخورد پراید با شتر

سرویس شهرستان ها: رئیس پلیس راه شمال استان سیستان و بلوچستان 
گفت: بر اثر برخورد سواری پراید با شتر در محور »زابل »به »زاهدان« یک نفر 

از سرنشینان خودرو کشته و دو سرنشین دیگر مجروح شدند. 
سرهنگ کشواد بهروزی، افزود: در بررسی به عمل آمده مشخص شد، یک 
دستگاه سواری پراید با سه سرنشین با یک نفر شتر که در حال عبور از عرض 

جاده بوده به شدت برخورد کرده است.
وی تصریــح کرد: در این حادثه یکی از سرنشــینان خودرو در دم فوت و 
راننده و سرنشین دیگر مصدوم و توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل 

شدند.
وی خاطرنشان کرد: علت این تصادف توسط کارشناس تصادفات پلیس راه 

بی توجهی راننده به جلو اعالم شده است.

صفحه 10
شنبه 1۸ آبان 1۳۹۸ 
11 ربیع االول 1۴۴1 - شماره ۲۲۳۲۴

حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

باران در شمال  بارش شــدید  در پی 
انگلیس،سیل خیابان ها و معابر را فراگرفت.

بــه گــزارش خبرگــزاری صدا و ســیما، 
شــبکه تلویزیونی  ای پی تی ان، از بارش باران و 

جاری شدن سیل در شمال انگلیس خبر داد.
بر اســاس این گزارش، بارش های شــدید 

درچندروز گذشــته ســبب طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل در جاده ها 
شــده و این مسئله رفت و آمد خودرو ها را در شــفیلد و روتردام تحت تأثیر 

قرار داده است.
در بســیاری از جاده ها در یورک شــایر- که گفته می شود بیش از دیگر 
مناطق تحت تأثیر قرارگرفته اســت- خودرو ها در سیل گرفتار شده اند. یک 
شــهروند ۲۴ ساله در گفت وگو با خبرنگاران اعالم کرد رودخانه طغیان کرده 
اســت. پلیس یورک شایر از شهروندان خواســت در خانه بمانند و فقط برای 
موارد ضروری خانه هایشــان را  ترک کنند. آب گرفتگی ناشــی از بارش باران 
در مرکز خرید »میدوال« در شــهر شــفیلد انگلیس و آب گرفتگی خودرو ها 
در توقفگاه این مرکز خرید و فراهم نبودن امکان تخلیه افراد گرفتار، شــامل 
مشــتریان و کارکنان آنان را مجبور کرد شــب را تا صبح در این مرکز خرید 

بمانند.
مشتریان گرفتار گفتند پس از خرید هنگامی که برای خروج از این مرکز 
و سوار شدن بر خودرو های خود مراجعه کردند با آب گرفتگی خودرو ها مواجه 
شــدند و هنگامی که از پلیس و آتش نشــانی درخواست کمک کردند به آنها 

توصیه شد از خودرو ها استفاده نکنند و در همان مرکز خرید بمانند.
بــارش حدود ۸۲ میلی متر باران همچنیــن موجب آب گرفتگی معابر و 

توقف حرکت قطار ها به مقصد شهر شفیلد شد.

سیل 
در شمال انگلیس

دو ماهیگیــر اهــل کره شــمالی که 
16همکار خود را در کشتی به قتل رسانده 

بودند بازداشت شدند.
به گزارش ایســنا به نقل از شــبکه خبری 
بی بی سی، این دو ماهیگیر که قصد فرار به سمت 
کره جنوبی را داشتند، با عبور از مرز آبی بین دو 
کشور وارد آب های کره جنوبی شدند اما مأموران 

این کشور آن دو را بازداشت کردند و به مقامات کره شمالی تحویل دادند.
به طــور معمول به افرادی که از کره شــمالی به کره جنوبی فرار می کنند 
پناهندگی داده می شود اما مقامات کره جنوبی در مورد این دو ماهیگیر این طور 
اظهارنظر کرده اند که آنان تهدیدی برای امنیت ملی محســوب می شوند و به 

همین دلیل با آنان همانند مجرم برخورد شده  است.
طبق اعالم رســانه های کره جنوبی این دو ماهیگیر اعتراف کرده اند که به 
همراه یک نفر دیگر اواخر ماه اکتبر ناخدای کشــتی را به دلیل رفتار نامناسبی 
که با آنان داشــته است، به قتل رسانده اند، سپس مابقی خدمه را به دلیل آنکه 

اعتراض می کردند کشته و به آب انداخته اند.

قتل 16ماهیگیر 
به دست 

۲ همکار

پلیس فرانســه روز پنجشنبه اردوگاه 
مهاجران در بندر »دوالشــاپل« پاریس را 

تخلیه کرد.
به گــزارش میزان بــه نقــل از فرانس ۲۴، 
عملیــات تخلیــه اردوگاه مهاجــران در بنــدر 
دوالشاپل با محاصره منطقه مذکور توسط پلیس 

فرانســه آغاز شــد. در نتیجه این عملیات که با حضور 600 افسر پلیس انجام 
شد، حدود سه هزار پناهنده این اردوگاه در حاشیه پایتخت فرانسه آواره شدند.
بسیاری از این افراد دارای پناهندگی و مجوز اقامت در فرانسه هستند، اما 
قادر به یافتن مســکن نیستند. شرایط زندگی در اردوگاه های حاشیه پایتخت 
فرانسه به شدت وخیم است.  با وجود وعده های دولت فرانسه مبنی بر تسهیل 
یافتن مسکن برای پناه جویان، بحران بی خانمانی این افراد در فرانسه همچنان 
ادامــه دارد. ســازمان های غیردولتی و حامی  پناه جویان در فرانســه اظهارات 
شــهردار پاریس مبنی بر تالش برای حل بحران مســکن پناه جویان را دروغ 
توصیف می کنند؛ چرا که این عملیات نهمین عملیات تخلیه اردوگاه از ســال 

۲01۵ است و هنوز پناه جویان موفق به یافتن مسکن نشده اند.

آواره شدن 
پناه جویان

 در فرانسه

رسانه های آلمان از وقوع انفجار در یک 
معدن و گرفتار شدن بیش از ۳۰ کارگر خبر 

دادند.
به گزارش ایسنا، در این حادثه که روز جمعه 
در معدنی در شــرق آلمــان رخ داد، وقوع انفجار 
موجب گرفتار شــدن بیش از 30 کارگر در عمق 

700 متری زمین شد.
همچنین در جریان این حادثه ۲نفر مصدوم شدند.

اسپوتنیک نیوز نوشت: اطالعات رسمی  از تعداد تلفات احتمالی این حادثه 
وجود ندارد و عملیات امدادرسانی به حادثه دیدگان در حال انجام است.

حبس شدن 
۳0 کارگر معدن

 بر اثر انفجار

 5 کشته و 5۸۴ زخمی در زلزله 5/9 ریشتری

بسیج سریع امکانات بومی و کشوری
برای کمک به زلزله زدگان میانه

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی 
یک دستگاه ایستگاه محلی سوخت گاز به ظرفیت 80000 نرمال 
مترمکعب در ســاعت در جزیره کیش را از طریق مناقصه عمومی 

به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.
فیش شرکت در مناقصه:

فیش بانکی دائر بر واریز مبلغ 1/500/000 ریال به حساب شماره 
411075992077713 بانک انصار شعبه مستقل کیش کد 4110 

بنام شرکت آب و برق کیش.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه:

شــرکتهای داوطلــب حضــور در مناقصــه از روز شــنبه مورخ 
1398/8/18 لغایت ســاعت 16 شــنبه مورخ 1398/8/25 با ارائه 
اصل کارت شناسایی و معرفی نامه معتبر و فیش بانکی مربوطه به 

یکی از دو نشانی ذیل مراجعه نمایند.
مهلت تحویل پاکت پیشنهادات مناقصه:

پاکت دربسته محتوی پیشنهادات و مدارک مورد نیاز جهت شرکت 
در مناقصه می بایستی تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1398/9/2 به 

محل دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد.
زمان و محل گشایش پاکتهای پیشنهادات:

روز دوشــنبه مورخ 1398/9/4 پاکت های پیشنهادات مناقصه در 
دفتر مرکزی شرکت گشوده خواهد شد.

محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پاکت پیشنهادات مربوطه:
1- جزیــره کیش- شــرکت آب و بــرق کیش، امــور بازرگانی 

تلفن: 188 و 44422186 )076(، فاکس: 44423818 )076(
2- تهــران- شــهرک غــرب، میــدان صنعــت، بلوار شــهید 
فرحــزادی، بلوار شــهید نورانی پــاک 17، طبقــه 3، واحد 6، 

امور بازرگانیتلفکس: 021-22076157

آگهی مناقصه
۹۸/16 

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد انجام پروژه بازسازی 
فاز دوم شــبکه انتقال آب خیابــان کرمان در جزیره کیش را از 

طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.
فیش شرکت در مناقصه:

فیــش بانکی دائر بــر واریز مبلغ 1000/000 ریال به حســاب 
شــماره 3-9207771-759-4110 بانک انصار شعبه مستقل 

کیش کد 4110 بنام شرکت آب و برق کیش.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه:

شــرکتهای داوطلــب حضــور در مناقصه از روز شــنبه مورخ 
1398/8/18 لغایت ساعت 16 شنبه مورخ 1398/8/25 با ارائه 
اصل کارت شناسایی و معرفی نامه معتبر و فیش بانکی مربوطه 

به یکی از دو نشانی ذیل مراجعه نمایند.
مهلت تحویل پاکت پیشنهادات مناقصه:

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

1398/9/2 به محل دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد.
زمان و محل گشایش پاکتهای پیشنهادات:

روز دوشنبه مورخ 1398/9/4 پاکت های پیشنهادات مناقصه در 
دفتر مرکزی شرکت گشوده خواهد شد.

توجه: هزینه آگهی مناقصه برعهده برنده مناقصه می باشد.
محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پاکت پیشنهادات مربوطه:

 1- جزیــره کیش- شــرکت آب و برق کیش، امــور بازرگانی 
تلفن: 188 و 44422186 )076(، فاکس: 44423818 )076(

امور بازرگانی

آگهی مناقصه
۹۸/17 

شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسامی شهر، پروژه  مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1- سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه 
بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشــته و قابل تمدید باشــد 
و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حســاب 700786948623 بانک شــهر. 
2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده 
آنان به ترتیب ضبط خواهد شــد. 3- شــهرداری کــرج در رد یا قبول هر یک 
از پیشــنهادها مختار اســت. 4- مبلغ 500/000 ریال به عنــوان هزینه خرید 
اسناد به  حســاب 700785313795 نزد بانک شهر شــهرداری واریز و رسید 
آن را ارائــه نمایند. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی جهت خرید 
اســناد مناقصه بــه اداره امور قراردادها و پیمانها واقــع در میدان توحید- بلوار 
بال شــهرداری کرج طبقــه هفتم مراجعه نماینــد. 6- در هر صورت مدارک 
مندرج در اســناد مناقصه ماک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 
7- توضیح اینکه به غیر از ســپرده شــرکت در مناقصه کلیه اســناد و مدارک 
مربوط به پیمانکاران شــرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند. 8- الزم 
به ذکر است هنگام خرید اسناد داشــتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صاحیت 
در ســایت oldpmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir، معرفی نامه 

ممهور به مهر و امضــای مدیرعامل، روزنامه آخریــن آگهی تغییرات اعضای 
شــرکت، کد اقتصادی و گواهینامه صاحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد. 9- 
شــرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرم ها و اطاعات مورد درخواست 
شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 
10- ســایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 11- پیشنهادات 
می بایســت در پاکت های مجزا )الف- ب- ج( الک و ممهور به مهر شــرکت 
 شده و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/8/28 به آدرس کرج- میدان 
توحید- بلوار بال دبیرخانه شــهرداری کرج تحویل داده شود. 12- پیشنهادات 
رسیده در روز چهارشنبه مورخ 98/8/29 در کمیسیون عالی معامات شهرداری 
کرج )دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعام خواهد 

شد. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 35892418- 35892421- 026 

تماس  و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمائید.
اداره امور قراردادها و پیمانها- شهرداری کرج

آگهی مناقصه عمومی

مبلغ پروژه شرح عملیاتردیف
به ریال

مبلغ سپرده
درصدغیرنقدیحداقل رتبه الزمبه ریال

قرارداد

321/381/323/480احداث ادامه عملیات بلوار شهید ناصر بخت1
69٪رتبه 4 ابنیه و 4 راه و ترابری16/100/000/000)برآورد کل(

تبریز – خبرنگار کیهان: 
زمین لرزه ای به بزرگی5/9 ریشتر ساعت 2 و 17 
دقیقه بامداد دیروز در بخش ترک شهرستان میانه در 
عمق هشت کیلومتری زمین روی داد و سپس چندین 
پس لرزه در بخش ترکمنچای این شهرســتان اتفاق 

افتاد.
این زلزله که در بیشتر مناطق آذربایجان شرقی احساس شد 

موجی از ترس و وحشت را در میان مردم ایجاد کرد.
گزارش های دریافتی حاکیست بسیاری از مردم که به بیرون 

از خانه ها رفته بودند به تدریج به منازل خود باز می گردند.
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی گفت: پنج نفر بر اثر زلزله 

بامداد دیروز در میانه جان باختند.
تَْرک یکی از شهرهای اســتان آذربایجان شرقی در شمال 
غرب ایران اســت. این شــهر مرکز دهســتان کندوان و بخش 

کندوان شهرستان میانه می باشد.
بازگشایی محور های مواصالتی در مناطق زلزله زده

معاون حمل  و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
آذربایجان شرقی از بازگشــایی محور های مواصالتی در مناطق 
زلزله زده خبر داد و گفــت: گروه های ارزیاب راهداری به منطقه 

اعزام شدند.
تخلیه اضطراری روستا های آسیب دیده

 در زلزله میانه  آغاز شد
استاندار آذربایجان شرقی از آغاز تخلیه اضطراری روستا های 
آســیب دیده در زلزله خبر داد و گفــت: هالل احمر توزیع اقالم 

زیستی را آغاز کرده است.
امدادرسانی به زلزله زدگان آذربایجان شرقی

مرتضی سلیمی رئیس  سازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر با  اشــاره به زلزله اخیر در آذربایجان شــرقی اظهار کرد: 
تیم های عملیاتی در منطقه در انجام عملیات هســتند و در این 

مدت 6۵ روستای این استان ارزیابی شده است.
وی از بارگیری و ارسال اقالم غذایی، امدادی و زیستی مورد 
نیاز برای مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی از انبار مرکزی 

این سازمان در تهران خبر داد. 
وی افزود: این اقالم شامل ۴۵۵ دستگاه چادر،  36۵ شعله 
والور،  ۲ هزارو 7۵ تخته پتــو و 3 هزار و 700 کیلوگرم نایلون 
پوششــی با قید فوریت های امدادرســانی برای توزیع در میان 
زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی به شهرهای متاثر از حادثه 

ارسال شده است.
وی همچنیــن از آغاز مرحله اســکان و تغذیــه اضطراری 
حادثه دیدگان از زلزله اخیر در استان آذربایجان شرقی به صورت 

همزمان در روستاهای شهرستان میانه خبر داد.
رئیس  ســازمان امداد و نجات جمعیــت هالل احمر اضافه 
کرد: با تالش نیروهای امدادرســان هالل احمر، اردوگاه اسکان 
اضطراری و موقت در مدرســه روســتای ورنکش با برپایی 60 

دستگاه چادر امدادی انجام شده است.  
سلیمی از تخریب  60 واحد مسکونی در روستاهای برزریق، 
 اشــتینار و قشالق شهرستان ترک استان آذربایجان شرقی خبر 
داد و گفت: عملیات آواربرداری در روســتای ورنکش تمام شده 

است.
نشست ستاد مدیریت بحران آذربایجان شرقی

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، که قرار بود روز 
جمعه برای یک ســفر کاری یک روزه میهمان مردم تبریز باشد، 
برای حضور در مناطق زلزله زده شهرســتان میانه، برنامه هایش 

را لغو کرد.
او بــا بیان اینکه به عنوان نماینده عالــی دولت در مناطق 

زلزلــه زده حضور می یابد گفت: رئیس جمهور و معاون اول پیگیر 
این حادثه بودند و گزارش تکمیلی را خواستارند.

وزیر صمت در جلسه ستاد بحران دستور داد همه امکانات 
اســتان و وزارتخانه برای کمک به حادثه دیدگان زمین لرزه ۵/9 

ریشتری میانه و بخش کندوان این شهرستان بسیج شود.
رحمانی بعد از اتمام جلســه بحران راهی شهرستان میانه 

می شود.
یگان های ارتش در آماده باش کامل به سر می برند

سرتیپ میرزایی ارشد نظامی ارتش در استان های آذربایجان 
و اردبیل گفت: در پی وقــوع زمین لرزه بامداد دیروز در مناطقی 
از اســتان آذربایجان شــرقی بالفاصله پــس از حادثه به تمامی 
فرماندهان منطقه اعالم شــد که در آماده باش کامل قرار داشته 
باشــند. او افزود: گردان های بلیــات تیپ های متحرک هجومی 
مراغه، میانه، اردبیل، سراب، تبریز با تمامی تجهیزات در آمادگی 

کامل هستند تا در صورت نیاز وارد عمل شوند.
او تاکید کرد: پس از وقوع زلزله بالفاصله با مسئولین استانی، 
رئیس  ستاد بحران، استاندار، معاون سیاسی و دیگر عزیزان تماس 

برقرارو آمادگی کامل ارتش را به این عزیزان اعالم کردیم.
وی افزود: در حال حاضر نیز تیم های پزشکی مراغه و تبریز 

در محل حادثه حضور دارند و به خدمت رسانی مشغول هستند.
 ارشــد نظامی ارتش در اســتان های آذربایجــان و اردبیل
خاطر نشان کرد: چند فروند بالگرد هوانیروز نیز آماده هستند تا 

در صورت درخواست وارد عمل شوند. 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی افزود: 
1۲ نفر نیز بستری شــده و بقیه به صورت سرپایی درمان شده  
و یک نفر از شهرســتان سراب نیز به دلیل بدحال بودن به تبریز 

اعزام شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: 
30 واحد مســکونی در روســتای ورنکش، 100 درصد تخریب 

شده اند.
محمدباقــر هنربر اضافه کرد: 300 واحد مســکونی در کل 

شهرستان، بین پنج تا 70 درصد تخریب شده اند.
وی افزود: ۲۵ واحد مســکونی نیز در روســتای تیرشــاب 

شهرستان سراب، بین ۲0 تا 70 درصد تخریب شده است.
71 نفر در زمین لرزه در سراب مصدوم شدند

ایرج ثقفی فرماندار سراب دیروز در جمع خبرنگاران گفت: 
بعداز زلزله ۵/9 ریشــتری 71 نفر در شهرستان سراب مصدوم 

شده و یا در اثر ترس و اضطراب به بیمارستان مراجعه کرده اند.
او ادامه داد: بیشــتر مصدومان به صورت ســرپایی درمان 
شدند. فقط در بعضی از روســتاها تعدادی از احشام و حیوانات 
در زیر آوار مانده اند که با هماهنگی دهیاران و گروه های امدادی 

اقدامات الزم در حال انجام است.
او گفت: 30 تیم از مرکز اســتان و شهرستان های معین به 

کانون زلزله اعزام شده اند.
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از مناطق زلزله زده میانه 

فرمانده سپاه عاشورا با ابراز همدردی با حادثه دیدگان زلزله 
میانه، گفت: تالش می کنیم قبل از فرا رسیدن زمستان خانه های 

تخریب شده را بسازیم. 
سردار عابدین خرم روز جمعه در حاشیه بازدید از روستای 
زلزله زده »ورنکش« شهرســتان میانه، افزود: سپاه عاشورا همه 

امکانات خود را برای کمک به زلزله زدگان بسیج کرده است.
وی با  اشــاره به درصد باالی تخریب واحدهای مســکونی 
در روســتای ورنکش و مشغول بودن تیم های ارزیاب به بررسی 
وضعیت اظهار کــرد: بعد از ارزیابی کامــل، در قالب گروه های 
جهادی، نیازهــای اولیه منطقه به ویژه آواربرداری به ســرعت 

انجام شــده و ســپس گروه های جهادی مســتقر می شــوند تا 
هرآنچه را تخریب شــده، در مدت یک ماه آینده بسازند و مردم 
در خانه هایشان مستقر شوند. سردار خرم با تاکید بر لزوم استقرار 
و آغــاز به فعالیت گروه های جهــادی در منطقه، گفت: تا اتمام 
بازسازی خانه های تخریب شــده، از روستای ورنکش نخواهیم 
رفت. وی با  اشــاره به دشواری دسترسی به روستای »ورنکش«  
اضافه کــرد: با این وجود تمامی تالش خــود را به کار خواهیم 
گرفت تا امکانات را سریعا منتقل کرده و تا شدت نگرفتن سرما 

عملیات ساخت و ساز را در این منطقه تمام کنیم.
وزیر بهداشت: تا آخرین لحظه 

در کنار زلزله زدگان هستیم
وزیر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی روز جمعه 
در توییتــی ضمن ابــراز همدردی با حادثه دیــدگان زمین لرزه 
آذربایجان شــرقی اعــالم کــرد: وزارت بهداشــت بــا تمامی 
 امکانات تــا آخرین لحظــه در کنار مردم شــریف این مناطق

خواهد بود. 
ســعید نمکی، بر لزوم آماده باش تمامی پرســنل اورژانس 
و مراکــز درمانــی در مناطق زلزلــه زده برای ارایــه خدمات به 

زلزله زدگان تاکید کرد.
پیام توئیتی وزیر بهداشت حاکی است: از ساعات اولیه دیروز 
تمامی پرســنل اورژانس و مراکز درمانی در مناطق زلزله زده در 

آماده باش کامل هستند.
۳۰ مصدوم؛ خسارت زلزله در استان اردبیل

مدیریت بحران اســتانداری اردبیل گفت:  در اثر زمین لرزه 
تعداد شــش نفر در اردبیل و تعداد ۲۴ نفر در مشــگین شهر به 
علت ترس از زمین لرزش و در حین فرار دچار آسیب شده و به 

بیمارستان مراجعه کردند و دو نفر بستری شده اند.
زلزله در استان قزوین

مهدی خانی مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری قزوین 
گفت:  زلزله ای که بامداد دیروز استان آذربایجان شرقی را لرزاند 

در بخش هایی از استان قزوین هم احساس شد.
او ادامه داد: مورد خاصی در اســتان قزوین گزارش نشــده 

است. 
مهدی خانی افزود: این زلزله در ساعت ۲ و ۲0 دقیقه بامداد 
دیروز در شهر های تبریز، اردبیل، رشت، طالقان، زنجان و قزوین 

احساس شده است.
گفته می شــود عالوه  بر تیم های امــداد و نجات، نیروهای 
بســیج و گروه های جهادی نیز در حــال آواربرداری از خانه های 

آسیب دیده و کمک به روستاییان هستند.
روند امدادرسانی به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی

رئیس  اورژانس کشور شمار مصدومان زلزله شمال غرب کشور 
را ۵۸۴ نفر اعالم کرد و گفت: چندین دستگاه اتوبوس آمبوالنس 

برای امدادرسانی به زلزله زدگان به این مناطق اعزام شده اند.
پیرحســین کولیوند، درباره آخرین وضعیت امدادرسانی به 
مصدومان زلزله در استان های آذربایجان شرقی، اردبیل و گیالن 
اظهار کرد: تاکنون ۵۸۴ مصدوم ناشی از زلزله از عوامل اورژانس، 
خدمات درمانی دریافت کرده اند که از این تعداد بیشتر نفرات آن 
با ۲61 و ۲33 مورد مربوط به شهرهای سراب و میانه بوده است.
 وی با بیان اینکه تنها 36 نفر در بیمارستان بستری هستند، 
گفت: ۵۴۸ نفر خدمات درمانی را به شکل سرپایی دریافت کرده 

یا خیلی زود از بیمارستان مرخص شده اند.
همچنین رئیس  اداره بهداشت و درمان نزاجا نیز از آماده باش 
بیمارســتان های ارتش در مراغه و تبریز خبر داد. به گفته امیر 
سرتیپ دوم شهنام بابلی، بالفاصله پس از وقوع زلزله در مناطقی 
از آذربایجان شرقی، گردان های بهداشت و درمان بیمارستان های 

منطقــه برای کمک به آســیب دیدگان در حالت آماده باش قرار 
گرفته اند.

تلف شدن یکهزار و 15۰ رأس دام در آذربایجان شرقی 
رئیس  ســازمان جهاد کشاورزی اســتان آذربایجان شرقی ، 
اظهار داشت: تاکنون خسارت وارده به بیش از ۲70 واحد جایگاه 
نگهداری دام گزارش شده که در این بین 300 راس دام سنگین 
و ۸۵0  راس دام ســبک در اثر تخریب اماکن دامی تلف شده اند 
که اقدامات الزم درخصوص دفن بهداشتی آنها در حال پیگیری 

و انجام است.
اکبر فتحی به خســارت وارده به شهرستان میانه  اشاره کرد 
و افزود: براســاس گزارش های اولیه تاکنون 6۵0 راس دام سبک 
و ۲۵0 راس دام سنگین در تعداد 16 روستا در شهرستان میانه 
تلف شده اند و به 170 واحد اماکن دامی این شهرستان خسارت 

۴0 الی 100 درصدی وارد شده است.
رئیس  سازمان جهادکشــاورزی استان آذربایجان شرقی به 
خســارت وارده به شهرستان سراب در اثر این زلزله  اشاره کرد و 
افزود: ۲00 راس دام سبک و ۵0 راس دام سنگین در شهرستان 
ســراب تلف شده اســت و به 100 واحد دامی نیز خسارت وارد 

شده است.
وی افزود: در مجموع براساس گزارش های جمع بندی شده 
تا ســاعت یازده صبح روز جمعه ۸۵0 راس دام ســبک و 300 
راس دام سنگین در استان آذربایجان شرقی تلف شده اند و ۲70 
واحد دامی و تعدادی از ادوات و ماشــین آالت بخش کشاورزی 
نیز خســارت دیده اســت که آمار نهایی و تکمیلی متعاقباً اعالم 

خواهد شد.
فتحــی افزود: با پیگیــری همکاران مــا در معاونت بهبود 
تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی و  
اداره کل دامپزشکی استان و مدیریت های جهاد کشاورزی میانه 
و سراب، روند عملیات دفن بهداشتی دام های تلف شده در جریان 

زلزله به خوبی در حال انجام انجام شد.
همدردی رئیس جمهور با زلزله زدگان آذربایجان شرقی 

رئیس جمهور کشــورمان با خانواده های زلزله زده آذربایجان 
شرقی ابراز همدردی کرد.

آقای روحانی در تماس تلفنی با اســتاندار این استان ضمن 
ابراز همــدردی با حادثه دیدگان زمین لــرزه اخیر در آذربایجان 
شــرقی، در جریان آخرین وضع امدادرسانی به زلزله زدگان قرار 

گرفت.
به گفته استاندار آذربایجان شرقی، وی در این تماس دستور 

تامین کلیه نیازهای آسیب دیدگان زلزله را صادر کرد.
زلزله ۴/۸ ریشتری گردکشانه پیرانشهر را لرزاند 

مدیرکل مدیریت بحــران آذربایجان غربی گفت: زلزله ۴/۸ 
ریشتری بامداد دیروز گردکشانه پیرانشهر را لرزاند؛ تاکنون هیچ 

خسارتی گزارش نشده است. 
امیرعباس جعفری مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی 
در گفت وگو با فارس در ارومیه، با  اشــاره به زلزله ســاعت دو و 
37 دقیقــه و 6 ثانیــه بامداد دیروز در گردکشــانه پیرانشــهر 
آذربایجان غربــی اظهار کرد: با بررســی های به عمــل آمده، از 
شهرستانهای پیرانشهر و نقده هیچ گونه خسارت مالی و جانی در 

استان گزارش نشده است.
وی تصریــح کرد: تمامی امدادگران هــالل احمر و اعضای 
هماهنگی مدیریت بحران استان در آمادگی کامل به سر می برند 
و به تمامی نیروهای هالل احمر شهرستان های استان آماده باش 
داده شــده است. مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفت: 
خسارت ها در شهر سراب در آذربایجان شرقی بیشتر مادی و در 

بخش واحدهای مسکونی است.

کار کشیدن زیاد از فیل بیچاره باعث شد 
تا این حیوان طاقت نیاورد و از پا دربیاید.

به گــزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، در 
ســریالنکا افراد محلی جنازه فیلی را که از فرط 
خســتگی مرده بود، پیدا کردند. این حیوان که 
1۸ ســال بیشتر نداشــت به دلیل کار زیادی که 

صاحبش از آن کشیده بود، جان داد.
در ســریالنکا برای استقبال از گردشگران آنها را با فیل به گردش می برند 
تــا گرمای زیاد و رطوبت، کمتر آنهــا را آزار دهد. اما این حیوان مجبور بود تا 
چندین بار مسافت تعیین شده را طی کند تا اینکه از فرط خستگی از پا درآمد.
طبق قانون این کشور، صاحبان باید به حیوانات استراحت بدهند و از فیل 
دیگری برای سافاری استفاده نمایند، اما این بار زیاد کار کشیدن از حیوان باعث 
از پا درآمدن آن شــد. بر اساس این گزارش عالوه بر خستگی، ضرب و شتم با 

میله هم باعث زخمی  شدن حیوان و در نهایت مرگ آن شده است.

کار زیاد، 
فیل را از پا 

درآورد

رئیس پلیس پیشــگیری تهران 
بــزرگ از اجرای طــرح برخورد با 
خانه های مجردی که به پاتوق معتادان 

و مجرمان تبدیل شده بود، خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار کیوان ظهیری 
در حاشیه اجرای این طرح گفت: از حدود 

یک هفته پیــش اجرای طــرح انضباط 
اجتماعی در محالت اطــراف میدان امام 
حسین)ع( در دستور کار پلیس قرار گرفت 
و ایــن طرح با هماهنگــی مرجع قضایی 

اجرایی شد.
ظهیــری با بیان اینکــه پلیس برای 

اجــرای این طرح حدود ســه مــاه کار 
اطالعاتی انجام داده اســت، ادامه داد: در 
این طرح خانه هایی که اتاق های داخل آن 
به چندین واحد تقســیم شده و هر واحد 
نیــز به چندین نفر اجاره داده شــده بود، 
شناسایی شــد که در ابتدا به مالکان این 

منازل هشــدارهای الزم را دادیم و تاکید 
کردیم کــه طی مــدت 10 روز باید این 

منازل تخلیه شوند.
وی با بیــان اینکه مالکان توجهی به 
هشــدارها نکردند، افزود: در همین راستا 
طرح خود را بــرای پلمب این منازل اجرا 

کردیم. در این طرح 63 منزل شناســایی 
شــده و در مرحله اول 37 منزل با حکم 
قضایی پلمب شــد و اجرای این طرح در 

روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت.
بزرگ  تهران  رئیس پلیس پیشگیری 
در مــورد افراد حاضــر در این خانه ها نیز 
گفت: مالکان این خانه ها، فضاهای داخلی 
این منازل را در ازای شبی 30 تا ۵0 هزار 
تومان به افرادی نظیر معتادان، مجرمان و... 
اجاره می دادند؛ به طوری که در یک خانه 
۲0 تا 30 اتاق مجزا ایجاد کرده بودند و در 
هر اتاق نیز بین ۵ تا 10 نفر حضور داشتند 
و در این فضاها اقدام به مالخری، مصرف 
موادمخدر، قاچــاق و انجام دیگر اقدامات 

مجرمانه کرده بودند.
ظهیری با بیان اینکــه این طرح در 
ســه نقطه از محله میدان امام حسین)ع( 
به اجــرا درآمد، خاطرنشــان کرد: طبق 
برآوردهــای ما بیش از دو هزار نفر در این 

خانه ها ساکن هستند.
وی در مــورد معتــادان متجاهر نیز 
گفــت: حــدود 700 معتــاد متجاهر در 
ایــن محدوده جمع آوری شــده اند که به 

کمپ های ترک اعتیــاد و مراکز بازپروری 
منتقل شدند.

بزرگ  تهران  رئیس پلیس پیشگیری 
در مورد حضور اتباع بیگانه نیز اظهارداشت: 
با همــکاری پلیس امنیت اگــر در میان 
این افــراد، اتباع بیگانــه غیرمجاز حضور 
داشته باشد نسبت به بازگرداندن آنان به 

کشورشان اقدام خواهیم کرد.
ظهیری بــا تاکید بر اینکــه اجرای 
این طــرح تنها در محــدوده میدان امام 
حسین)ع( نخواهد بود، خاطرنشان کرد: 
ایــن طرح در باقی مناطــق پایتخت نیز 
اجرا خواهد شــد و اجرای آن نیز تا زمان 
پاکســازی کامل مناطق ادامــه خواهد 

داشت.
وی به مالکان این خانه ها نیز هشدار 
داد که بــرای ادامه فعالیــت خود حتما 
مجوزهای الزم را از پلیس و دیگر نهادهای 
مربوطه اخذ کنند؛ چرا که فعالیت آنان به 
این شــکل و شیوه جرم بوده و با توجه به 
اینکه بستری برای انجام اقدامات مجرمانه 
اســت، پلیس حتما با آن برخورد خواهد 

کرد.

با اجرای طرح انضباط اجتماعی پلیس

37 خانه مجردی در تهران پلمب شد

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران باهشدار نسبت به 
وجود مواد شیمیایی، مخدر و میکروبی در تنباکوهای معطر و میوه ای، به 
انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر تولید تنباکو با فضوالت حیوانی 

واکنش نشان داد.
محمدرضا مسجدی به دنبال انتشار فیلمی از یک کارگاه زیرزمینی و مخفیانه 
تولیدی توتون و تنباکو با فضوالت حیوانی و اسانس های میوه ای در فضای مجازی، 
در گفت وگو با ایسنا، ضمن تاکید چند باره بر عوارض استفاده از توتون های معطر، 
گفــت: عالوه  بر آنکه مصرف توتون و تنباکو خــود به تنهایی مضرات جدی برای 
انســان دارد، مصرف توتون معطر از آنجا که دارای مواد آلی و شــیمیایی اســت، 
ضرر به مراتب بیشتری خواهد داشت. اما، موضوعی که اکنون با آن روبه رو شدیم، 
اســتفاده از فضوالت حیوانی در تهیه تنباکو اســت که می تواند انواع آلودگی های 

قارچی، میکروبی و انگلی را وارد بدن انسان کند.
وی با اشاره به سایر عوارض این نوع از تنباکو افزود: از آنجا که وجود فضوالت 
حیوانی باعث ایجاد بوی بد در تنباکو می شــود، متخلفــان اقدام به اضافه کردن 
اســانس و طعم به تنباکو می کنند. مصرف تنباکوهای معطر به این شکل می تواند 
منجر به نوعی ذات الریه شده و حتی فرد مصرف کننده را به سوی نارسایی تنفسی، 

بستری شدن در آی سی یو و حتی مرگ سوق دهد.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات هشدار داد
تولید زیرزمینی تنباکو با فضوالت حیوانی


