
قتل غیرعمد
کرمانشاه – خبرنگار کیهان: محسن ملکی عضو پیشین شورای اسالمی 
شــهر کرمانشــاه و رئیس  اتحادیه امالک، عصر روز شــنبه به علت اصابت 
 گلوله مجروح و در بیمارســتان امام حســین)ع( به علت شــدت جراحات

درگذشت.
دادســتان عمومی و انقالب کرمانشاه و بازپرس ویژه قتل از محل وقوع 
حادثه بازدید کردند.همچنین گروهی از کارشناســان متشــکل از پزشکی 
قانونی و کارشــناس رسمی رشته سالح، مهمات و کارآگاهان پلیس آگاهی 
به دستور دادســتان بالفاصله ارزیابی های دقیق فنی و کارشناسی را انجام 

دادند.
محمدحسین صادقی، دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه، ضمن تایید 
فوت ناشــی از اصابت گلوله، اظهار داشت: تا این مرحله شواهدی حاکی از 
قتل به دســت نیامده اســت و قراین موید وقوع حادثه )عدم رعایت جوانب 

احتیاط به هنگام حمل یا تنظیف سالح( است.
صادقی افزود: به اذعان اولیای دم جان  باخته ســالح به کار گرفته شــده 

دارای پروانه مجاز حمل است 
تلف شدن ۱۰۷ راس گوسفند 

شیراز – باشــگاه خبرنگاران جوان: مدیرکل دامپزشکی فارس گفت: آب 
آلوده عامل تلف شدن ۱۰۷ راس گوسفند در مرودشت است. 

یعقوب مهنــدس، افزود: براســاس آزمایش نمونــه آب رودخانه ای که 
گوســفندان از آن خورده بودند، مشخص شد آلودگی آب موجب تلف شدن 

گوسفندان شده است.
رئیس  اداره محیط زیســت گفت: نمونه گرفته شــده از آب رودخانه کر، 

آلوده به فلزات سنگین بوده است.
نهاوندی، با بیان اینکه از حوضچه های تبخیر پتروشــیمی نیز نمونه آب 
گرفته شــده گفت: در این آب نیز فلزات سنگین دیده شد و اعداد میزان این 

مواد آالینده در حوضچه ها و رودخانه با هم تطابق داشت.
وی اظهار داشت: همچنین کارشناسان محیط زیست توانسته اند تصویری 

از نشتی یکی از حوضچه ها به سمت رودخانه به دست بیاورند.
وی افزود: ما پیش تر نیز از پتروشــیمی به سبب آلودگی های ایجاد شده 

در محیط زیست شکایت کرده بودیم.
جاعل در دام

ســاری – خبرنگار کیهان: فرمانــده انتظامی مازنــدران گفت: متهم به 
کالهبرداری میلیاردی که اقدام به دریافت تسهیالت غیرمجاز بانکی به مبلغ 

چهار میلیارد ریال در ساری کرده بود، دستگیر شد. 
سرتیپ ســید محمود میرفیضی، افزود: پلیس آگاهی با انجام تحقیقات 
از مالباختــگان دریافتند، فردی به عنوان مدیر یک صندوق قرض الحســنه 
با دسترســی به مدارک هویتی و اطالعات حســاب افــراد در چندین فقره 
 اقــدام به دریافت تســهیالت غیرمجاز بانکــی به مبلغ چهــار میلیارد ریال

کرده است.
وی اضافه کرد: با شناســایی متهم به کالهبرداری و دستگیری این فرد، 
کارشناســان پلیس آگاهــی دریافتند، این فرد که به عنــوان مدیر صندوق 
قرض الحســنه در یکی از روستا های حومه شهرستان ساری فعالیت می کرده 
با اســتفاده از مدارک مشتریان صندوق و ارائه آن به یک بانک با سوء استفاده 
از اعتمــاد کارمندان بانک، اقدام به افتتاح حســاب و اخذ تســهیالت به نام 

مشتریان صندوق کرده است.
وی اظهار داشــت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی 

تحویل مرجع قضائی و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
تصادف مرگبار

همدان – خبرنگار کیهان: رئیس  پلیس راه اســتان همدان از مرگ چهار 
نفر بر اثر برخورد دو دستگاه خودرو در سه راهی سوباشی- گل تپه خبر داد.
ســرهنگ رضا عزیزی گفت: ســواری پژو به دلیل داشتن سرعت باال و 

گرفتن سبقت غیرمجاز با وانت نیسان به صورت رخ به رخ برخورد  کرد.
وی افزود: طبق نظر کارشناسان، تجاوز به چپ سواری پژو عامل بروز این 

سانحه فوتی گزارش شده است.
رئیس  پلیس راه اســتان همدان یادآور شــد: متاسفانه این سانحه ۴ نفر 

فوتی و یک نفر مصدوم برجای گذاشت.
مسمومیت با الکل 

بابــل – خبرنگار کیهان: رئیس  اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیر مرکز 
حوادث فوریت های پزشــکی بابل گفت: در نیمه اول آبان سال جاری به علت 
مســمومیت با الکل متانــول در بابل یک نفر فوت و ۱۱ نفر به علت شــدت 

عوارض تحت درمان دیالیز قرار گرفتند. 
ابوالقاســم لعلی، اظهار کرد: از ابتدای آبان سال جاری تا کنون ۱۳ بیمار 
به علت مســمومیت با الکل متانول در بیمارستان های بابل بستری شدند که 
از این تعداد یک نفر با وجود اقدامات درمانی فوت و ۱۱ بیمار به علت شدت 
عوارض کلیــوی تحت درمان دیالیز قرار گرفتند و یــک نفر پس از اقدامات 

درمانی از بیمارستان ترخیص شد.
وی تصریح کرد: تمامی این بیماران مرد و سن این بیماران بین ۲۵ سال 
تا ۴۶ ســال بوده اســت و تعداد پنج نفر از این بیماران به علت شدت عالئم 
در بخش مراقبت های ویژه بیمارســتان ها بستری و حال یک بیمار نیز وخیم 

اعالم شده است.
کالهبردار اينترنتي در دام 

یزد – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان میبد گفت: نوجوان 
۱۶ ساله ای که با ایجاد یک صفحه جعلي اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب 

شهروندان مي کرد در شهرستان میبد دستگیر شد. 
ســرهنگ سید محمدطاهر موسوي، افزود: در پي وصول نیابت قضایي از 
اســتان کردستان مبني بر شــکایت افرادي در خصوص برداشت غیرمجاز از 

حساب بانکي آنها، بررسي موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
وي افــزود: کارآگاهان پلیس پس از هماهنگي قضایي به مخفیگاه متهم 
اعزام و در عملیاتي غافلگیرانه کالهبردار را دستگیر و به پلیس آگاهي انتقال 

دادند. 
ترياک با طعم موز 

بندر عباس – باشگاه خبرنگاران جوان: فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان 
گفت: پاســداران گمنام امام زمان )عــج( ۳۲۰ کیلوگرم تریاک در هرمزگان 

کشف کردند. 
ســرتیپ اباذر ســاالری، افزود: این مواد در بازرســی از یک کامیون بار 

میوه کشف و یک متهم بازداشت شد.
وی اضافــه کرد: متهم به صورت ماهرانــه ای تریاک را در محموله موز و 

درون حلقه های نوار نقاله جاسازی کرده بود.
کالهبردار در دام پلیس 

دزفــول – ایرنا: فرمانده انتظامی شهرســتان دزفول گفت: فردی که ۳۰ 
میلیارد ریال از شــهروندان دزفول کالهبــرداری کرده بود با تالش نیروهای 

پلیس دستگیر شد. 
ســرهنگ روح اله گراوندی، گفت: در پی وقوع چنــد فقره کالهبرداری 
با عنوان خرید خودرو توســط فردی ناشــناس در سطح شهرستان دزفول و 
متواری شــدن وی به خارج از کشور نامبرده شناسایی و دستگیری متهم در 

دستور کار پلیس دزفول قرار گرفت.
وی افــزود: ماموران پلیــس اطالعات و امنیت عمومــی دزفول با انجام 
تحقیقات میدانی و پلیســی فرد کالهبــردار را در یکی از خیابان  های دزفول 

دستگیر کردند.
وی با اشاره به کشف یک اسلحه شکاری غیرمجاز در بازرسی از خودروی 
متهم اظهــار داشــت: متهم به ۳۰ میلیارد ریال کالهبرداری از شــهروندان 

اعتراف کرده است.
کشف مواد مخدر 

ســرویس شهرســتانها: فرمانده مرزباني ناجا از کشف هشت هزار و ۵۰۰ 
کیلوگرم انواع مواد مخدر توســط مرزبانان در مرزهای سیستان و بلوچستان 

خبر داد. 
سرتیپ »قاســم رضایی« اظهار داشت: مرزبانان سیستان و بلوچستان با 
اقدامات گســترده اطالعاتی در مرزهــا، از ورود اعضای یک باند کالن قاچاق 

مواد مخدر به کشور از مرزهای پاکستان مطلع شدند.
این مقام ارشــد مرزبانی ناجــا گفت: مرزبانــان در دو عملیات جداگانه 
مقدار هشت هزار و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل  شش هزار و ۴۵9 
کیلوگرم تریاک، دو هزار و پنج کیلوگرم مرفین، ۲۶ کیلوگرم حشــیش، پنج 

کیلوگرم هروئین، پنج کیلوگرم شیشه از قاچاقچیان کشف کردند.
رضایی خاطرنشــان کرد: در این عملیات  عالوه بر دســتگیری هشــت 
قاچاقچی، مقادیر قابل توجهی سالح و مهمات، بی سیم و خودرو از سوداگران 

مرگ نیز کشف شد.
مرگ بر اثر طوفان 

بندر عباس – باشگاه خبرنگاران جوان: مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
هرمزگان گفت: طوفان در شهرستان بندرخمیر یک کشته بر جای گذاشت. 

علیرضا صفا ایسینی، افزود: عصر روز شنبه بر اثر طوفان و سقوط تیر برق 
در روستای کشار باال بندرخمیر یک خانم ۵۰ ساله جان باخت.

صفحه 10
سه شنبه ۲1 آبان 1۳۹۸ 
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

آتش ســوزی در جنگل هــا که بخش 
شرقی استرالیا را فراگرفته است، سه کشته 

و ده ها زخمی برجای گذاشت.
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل 
از اسکای نیوز، مسئوالن ایالت »نیو ساوت ولز« 
اســترالیا به علت آتش ســوزی بی سابقه، در این 

ایالت اعالم حالت فوق العاده کردند.
نخســت وزیر ایــن ایالت گفــت: پیش بینی هــای آب و هوایــی روز بعد 
 فاجعه بار اســت. وی گفت: اعالم حالت فوق العاده، اقدامی پیشــگیرانه اســت.
آتش سوزی در جنگل ها که بخش شرقی استرالیا را فراگرفته است، سه کشته و 

ده ها زخمی بر جا گذاشت و باعث ویرانی بیش از ۱۵۰ خانه شد.

اعالم 
حالت فوق العاده

 در استرالیا

خانم معلم آمريکايی ســابقه دار در 
کالس درس بــه طرز وحشــیانه ای به 

دانش آموز حمله کرد.
بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
اخیــرا ویدئویــی در شــبکه های اجتماعی 
منتشر شــده که نشــان می دهد یک معلم 

 آمریکایی به شــکل بی رحمانه ای دانش آموز ۱۵ ساله را زیر مشت و لگد
 قرار داده است.

»تیفانی شیدل لنکفورد« ۳۲ ساله نام معلمی است که مدرسه کایل 
ایالــت تگزاس آمریکا تدریــس می کند. او در ســال ۲۰۱۴ نیز به جرم 

خشونت با خانواده اش دادگاهی شد.
اکنون نیز در مدرسه به طرز وحشیانه ای به دانش آموز حمله می کند 
و او را مورد ضرب و شــتم قرار می دهد. دلیل این حمله هنوز مشــخص 
نیســت. اما براساس تصاویر ضبط شده توسط یکی دیگر از دانش آموزان، 
در ابتدا معلم چندین مشــت به صورت دانش آموز نشســته روی صندلی 
می کوبــد و بعد او را از روی صندلی پــرت می کند و در حالی که قربانی 

گریه می کند با لگد به سرش می زند و شروع به فریاد زدن می کند.
دانش آموزان دیگر که از این صحنه تکان دهنده شوکه شده بودند به 

سرعت به مدیریت اطالع می دهند. 
مدیریــت مدرســه اعالم کرد که ایــن خانم معلم  بــه اتهام حمله، 

بازداشت و از مدرسه اخراج شده است.
دانش آمــوز ۱۵ ســاله ای که مورد حمله قرار گرفته، به بیمارســتان 
منتقل شــده اســت و والدین او اقدامات الزم بــرای مجازات و دادگاهی 

کردن معلم را آغاز کردند.

حمله وحشیانه 
معلم آمریکایی 
به دانش آموز

طوفان »بلبل« با بادهای شديد و باران 
سیل آسا جان ۲۰ نفر را در هند و بنگالدش 

گرفت.
به گزارش یورونیوز، دو میلیون نفر از ساکنان 
بنگالدش به دلیل شــرایط جوی مجبور به ترک 

محل سکونت خود شدند.

شــدت طوفان »بلبل« به ۱۲۰ کیلومتر در ساعت رسید. طوفان همچنین 
منجر به تعطیلی فرودگاه ها و بنادر در بنگالدش شد.

بنا به گزارش ها، همچنین ۱۲ نفر در ایالت های بنگال غربی و اودیســای 
هند بر اثر این طوفان کشــته شدند. این در حالی است که شمار کشته شدگان 

در بنگالدش به هشت نفر رسیده است.
مقامات بنگالدش همچنین اعالم کرده اند که پنج نفر به دنبال گذر طوفان 
»بلبل« از این کشور مفقود شده اند. شمار مصدومان در بنگالدش هم به دستکم 

۲۰ نفر رسیده است.
طوفان همچنین به حدود چهار هزار واحد مســکونی در بنگالدش آسیب 

وارد کرد.

 ۲0 کشته 
حاصل طوفان

 در هند و بنگالدش

در حادثه برخورد دو قطار در هند يک 
تن کشته و تعدادی مصدوم شدند.

به گزارش ایســنا، بنابر اعالم گزارش های 
اولیه از ســوی رســانه های محلــی در حادثه 
برخورد دو قطار در شــهر حیدرآباد هند، یک 
تن کشــته و بیش از ۳۰ نفر دیگر نیز مصدوم 

شدند.
 MMTS بــه گفته مقامات محلی، این حادثه در حالی رخ داد که قطار

با قطار اکسپرس که در ایستگاه متوقف بود برخورد کرد.
اســپوتنیک نیوز نوشــت: گزارش ها حاکی از آن اســت که مسافران 

مصدوم به بیمارستان های اطراف محل حادثه منتقل شدند.

برخورد دو قطار 
در هند

3هزار میلیارد ریال تسهیالت 
به زلزله زدگان آذربایجان شرقی تخصیص یافت

مديرکل بازســازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
گفــت: ۳ هزار میلیــارد ريال تســهیالت و کمک 
بالعوض به ۴ هزار و ۵۰۰ واحد مســکونی زلزله زده 

آذربايجان شرقی تخصیص يافت. 
مجیــد جودی، پــس از بازدید از مناطــق زلزله زده در 
گفت و گو با خبرنگاران افزود: بر اســاس مصوبه دولت حدود 
۲ هزار میلیــارد ریال وام و یک هــزار میلیارد ریال کمک 
بالعوض برای بازســازی واحدهای آســیب دیــده مناطق 

زلزله زده آذربایجان شرقی تخصیص می یابد.
وی اشــاره به بازدید از مناطق زلزله زده شهرستان های 
سراب و میانه، اظهار داشــت: ارزیابی های مناطق زلزله زده 
در روزهای گذشــته نشــان می دهد ۳ هزار واحد مسکونی 
روســتایی باید بازســازی و یک هزار و ۵۰۰ واحد نیز باید 

تعمیر شود.
مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: به 
هر واحد ۴۰۰ میلیون ریــال وام، ۱۵۰ میلیون ریال کمک 
بالعوض و ۱۵۰ میلیون ریال کمک معیشتی تعلق می گیرد 
که در مجموع هر خانــوار زلزله زده ۷۰۰ میلیون ریال وام و 

کمک بالعوض دریافت می کند.
جودی، با بیان اینکه آواربرداری از روستاهای زلزله زده 
آذربایجان شــرقی در حال انجام و بازگشایی معابر روستایی 
نیز انجام شــده اســت، ادامه داد: برای واحدهایی که ۱۰۰ 
درصد تخریب شــده اند، کمک اجاره ۱۰۰ میلیون ریالی به 

هر خانوار داده می شود.
وی یادآوری کرد: در زمان کنونی مردم مناطق زلزله زده 
در چادر اســکان یافته اند و از امروز اسکان آن ها از چادر به 
مناطق امن  تر آغاز و تمهیدات در این خصوص شروع می شود.

وقوع ۴۰۰ پس لرزه در آذربايجان شرقی 
مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان شرقی از وقوع تعداد 
۴۰۰ پس لرزه در این اســتان و به ویژه در بخش ترکمنچای 
شهرستان میانه پس از زلزله ۵/9 ریشتری روز جمعه گذشته 

در این منطقه خبر داد. 
محمدباقــر هنربــر ، افــزود: تعــداد ۱۰ پس لــرزه از 
پس لرزه های فــوق بیش از ۴ درجه در مقیاس امواج درونی 
زمین شــدت داشــته اند که این امر لزوم دقت و مراقبت از 

مناطق زلزله زده را اجتناب ناپذیر کرده است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر مهمترین اولویت ستاد 
بحران استان، اســکان اضطراری آســیب دیدگان زلزله در 
شهرستان های میانه و سراب است که با همکاری آحاد مردم، 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی و هالل احمر و سایر ارگان های 

مسئول این امر به سرعت در حال اجرا است.
هنربر با بیان اینکه ستاد بحران کشور مبلغ ۱۰ میلیون 
تومان به صورت بالعوض به تمام کسانی که اماکن مسکونی 
خود را در جریان زلزله از دســت داده و تخریب شده است، 
پرداخت می کنــد، اضافه کرد: هر کدام از زلزله زدگان با این 
مبلغ می توانند راســا برای خود واحد مسکونی تهیه کرده و 
یا به صورت استیجاری در اتاق های مقاوم اسکان یابند و در 
غیر این صورت نیز بنیاد مســکن وارد عمل شــده و اسکان 

اضطراری آنها را تامین می کند.
به گفته وی تاکنون ۲ هــزار و ۵۰۰ نفر از زلزله زدگان 

شهرستان های میانه و سراب اسکان اضطراری یافته اند.
هنربر از تهیه اقالم و مایحتاج اولیه و ضروری زلزله زدگان 
توســط جمعیت هالل احمر  خبر داد و گفت: در این زمینه 

هیچ گونه مشکلی برای افراد آسیب دیده وجود ندارد.
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۰۰۰ دســتگاه بخاری برقی 
برای زلزله زدگان اســتان تامین و توزیع شــده است، افزود: 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ارسال ۲ هزار دستگاه 
هیتربرقی را برعهده گرفته اســت که این اقالم نیز به تدریج 

در بین زلزله زدگان توزیع می شود.
چادرهای هالل احمر 

به واحدهای تخريب شده تعلق گرفته است
بخشدار ترکمانچای میانه در واکنش به تجمع یکشنبه 
شب عده ای از مردم این بخش در مقابل ساختمان بخشداری 
و اعتراض به تعلق نگرفتن چادر اسکان اضطراری، گفت: این 

چادرها تنها برای واحدهای تخریبی توزیع شده است. 
رســول یعقوبــی، اظهــار کرد: بیشــتر معترضــان از 
شهرنشینان این بخش بودند در حالی که هیچ واحد مسکونی 

در حوزه شهری تخریب نشده است.
وی از توزیــع یک هزار فقره چادر اســکان اضطراری در 
مناطق روســتایی بخش ترکمانچای میانه خبر داد و افزود: 
این چادرها بر اساس نیازسنجی انجام شده توسط دهیاری ها 

به نیازمندان واقعی تعلق گرفته است .
وی با اشــاره به اینکه الشه احشام تلف شده دفن شده 
اســت، گفت: انتظار می رود آواربرداری در روستای ورنکش 

که بیشترین تخریب را دارد تا پایان هفته به اتمام برسد .
یعقوبی از توزیع ۲ هزار پرس غذای گرم در روستاهای 
ایــن بخش به همت خیران و نهادهــای امدادی خبر داد و 
گفت: از طرف ستاد اجرایی فرمان امام هم تامین ۱۰۰ واحد 
کانکس وعده داده شــده اســت. به گزارش ایرنا،  براساس 
مطالب منتشر شــده در فضای مجازی از طرف روستائیان 
از جمله اهالی روســتای خواجه غیاث، چادرهای اســکان 
اضطراری هالل احمر در مناطق شــهری توزیع شده است و 

به این روستا یک فقره چادر هم تعلق نگرفته است .
۵ هزار واحد مسکونی مناطق زلزله زده آذربايجان شرقی

 نوسازی يا تعمیر می شود 
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: ۵ هزار واحد 

مسکونی آســیب دیده در مناطق زلزله زده شهرستان های 
میانــه و ســراب در آذربایجان شــرقی نوســازی و تعمیر 

می شود. 
اسماعیل نجار، افزود: براساس تصمیمات اتخاذ شده در 
جلسه ستاد بحران آذربایجان شرقی مقرر شد برای نوسازی 
۳ هزار واحد مســکونی و تعمیر ۲ هزار واحد مســکونی در 

مناطق زلزله زده اعتبار تخصیص یابد.
وی اظهار داشــت: عوامل اجرایی دستگاه ها و نیروهای 
امدادی، نظامی و انتظامی از اولیــن دقایق وقوع حادثه در 
محل حضور یافته و اقدامات الزم برای نجات و سپس امداد 

آسیب دیدگان را انجام داده اند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اسکان 
موقــت زلزله زدگان در چــادر، گفت: با توجه به ســردی 
هوا امکان زندگی در چادر بــرای زلزله زدگان وجود ندارد 
بنابرایــن مقرر شــد ۱۰۰ میلیون ریــال به واحدهایی که 
تخریب شــده و امکان اســتقرار زلزله زدگان در آن وجود 

ندارد پرداخت شود.
نجار، با بیــان اینکه هم اکنون بنیاد مســکن کارهای 
مربوط به اعطای این تسهیالت را آغاز کرده است، ادامه داد: 
این افراد می توانند با دریافت این مبلغ محلی را اجاره کرده 
یا در خانه وابستگان خود اقامت کنند و اگر این کارها میسر 
نشد در محوطه محل زندگی خود اتاق ۳*۴ یا ۴*۵ احداث 

و در آن سکونت یابد.
ستاد اجرايی فرمان امام 

۱۰۰ کانکس به زلزله زدگان آذربايجان شرقی می دهد 
مدیر عامل بنیاد احســان ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امــام )ره( گفت: در حال حاضر تعداد دو آشــپزخانه برای 
تهیه غذای گرم با ظرفیت پخت ۲ هزار پرس غذای روزانه 

در مناطق زلزله زده شهرســتان سراب مســتقر شده و به 
آسیب دیدگان خدمت رسانی می کند.

محمد ترکمانه با تاکید بر اینکه بنیاد احســان بخشی 
از خســارات وارده به زلزلــه زدگان را تامین می کند، اظهار 
داشــت: از لحظه وقوع زلزله در شب جمعه تمامی امکانات 
امدادی بنیاد احســان برای کمک به آسیب دیدگان زلزله 

بسیج شده است.
وی اضافــه کرد: بــر همین اســاس اقداماتی با کمک 
گروه های جهــادی در منطقه آغاز شــده و دو قرارگاه در 
شهرســتان های میانه و ســراب ایجاد کرده ایم و در همان 
ابتدای وقــوع زلزله کمک های اولیه، پتو، کنســرو، چادر، 
موکت، بسته های غذایی و مقدار ۵ تن برنج برای پشتیبانی 
اقالم خشــک و جیره غذایی و لوازم اســکان اضطراری به 

مناطق زلزله زده ارسال شد.
ترکمانه با بیان اینکه اقدامات امداد اجتماعی با حضور 
متخصصین ســالمت نیز از سوی ستاد اجرایی فرمان امام 
به منطقه اعزام شــدند، گفت: کاروان فرهنگی احسان نیز 
برای کاهــش آالم درد کودکان از روز گذشــته به منطقه 

اعزام شده است.
وی گفت: برای تهیه وســایل خانگی برای کسانی که 
وسایل خود را از دست داده اند قول می دهیم به طور کامل 

وسایل را در اختیار آنها قرار دهیم.
ترکمانه اظهار داشت: برای کســانی که دام های خود 
را از دســت داده انــد نیز به نســبت دامی که تلف شــده 

است،  بخشی از آن را تامین خواهیم کرد.
مدیرعامل بنیاد احسان ســتاد اجرایی فرمان حضرت 
امــام )ره( همچنین از ایجاد مکانی برای نگهداری دام های 

زنده در مناطق زلزله زده خبر داد.

تبریز- خبرنگار کیهان:
سخنگوی دولت گفت: آواربرداری در روستاهای 

زلزله زده به زودی به پايان می رسد. 
علی ربیعی، در جمــع زلزله زدگان روســتای ورنکش 
شهرســتان میانه افزود: دولت در کنار زلزله زدگان  اســت 
و بــا آنها احســاس همراهی و همدلــی دارد و وظیفه خود 
می دانیم؛ گرچه مصیبت جان باختگان قابل جبران نیســت، 

اما سایر خسارت ها را در اسرع وقت جبران کنیم.
وی اظهار داشت: یک ســاعت پس از وقوع زلزله میانه 
فرماندار، ارتش، ســپاه و هالل احمــر و مدیریت بحران در 
منطقه حضور داشتند و این حضور به موقع در منطقه ادامه 

کمک به برنامه ریزی های بهتر را آسان کرد.
ربیعی با بیان اینکه برنامه هــای دولت در میان مدت و 
کوتاه مدت مقاوم ســازی خانه ها بوده است، یادآوری کرد: در 

این روســتا تا حدودی این اقدامات به چشم می خورد و به 
همین خاطر آسیب کمتری دیده است.

وی ادامه داد: بنیاد مسکن مقاوم سازی ها را در روستاهای 
کشور ادامه می دهد.

ربیعی با اشاره به اینکه دولت به ساکنان مقیم روستای 
ورنکش تسهیالت بالعوض می دهد، اضافه کرد: اعتباری که 
به عنوان وام های قرض الحسنه در ساخت و سازها پیش بینی 

شده، می تواند مشکالت زلزله زدگان را برطرف کند.
به گفتــه وی خاکبرداری و آواربرداری در روســتاهای 
زلزله زده آذربایجان شــرقی شروع شده که به زودی به اتمام 

می رسد.
ربیعی ادامه داد: جهاد کشــاورزی نیز خسارت دام ها و 

دامداری ها بر اثر زلزله را جبران می کند.
وی گفت: بر اساس مصوبه جدید اشتغال و کارآفرینی، 
اعتبــاری نیز در این خصوص تخصیص یافته که بر اســاس 
آن به فوریت تسهیالت داده می شود، اما آنچه که مهم است 
اینکه در چند روز آینده با توجه به ســرمای شــب روستا، 

مسئوالن نسبت به گرمایش باید بیشتر توجه کنند.
را  دولت افــزود: مســئوالن مشــکالت  ســخنگوی 
فهرســت بندی کرده اند و در این خصــوص گرمایش آنها و 

کیفیت اسکان ابتدایی در اولویت است.
به گفته وی، معاون اول رئیس جمهوری چهارشــنبه یا 
پنجشــنبه هفته جاری برای تکمیــل تصمیمات به منطقه 
زلزله زده آذربایجان ســفر می کند تا ثابت شود زلزله زدگان 

تنها نیستند.

ربیعی: 

آواربرداری روستاهای زلزله زده به زودی تمام می شود

 معاون استاندار تهران از تعطیلی امروز مدارس 
ابتدايی شهرستان های ورامین، پیشوا، پاکدشت، 
قرچک و ناحیه يک و ۲ شــهرری و کهريزيک به 

خاطر آلودگی هوا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد تقی زاده افزود: 
مدارس این شهرستان ها  امروز )سه شنبه( در دو شیفت 
صبح و عصر در مقطع ابتدایی و پیش دبســتانی تعطیل 

می باشد.

به گفته تقی زاده، براســاس پایش های ایســتگاه ها 
در ســطح تهران، شاخص آلودگی روی عدد ۱۳۰ بود و 

براین اساس مدارس تهران  امروز تعطیل نیست.
وی با اشــاره بــه پیش بینــی تــداوم آلودگی هوا 
و انباشــت آالینده ها طــی روزهای آتی گفــت: برای 
روز چهارشــنبه نیــز بــا توجه بــه شــرایط و کیفیت 
 هــوا، بعدازظهرســه شــنبه تصمیمــات الزم اتخاذ و

اطالع رسانی می شود.

به علت آلودگی هوا

مدارس ابتدایی در جنوب و جنوب شرق  تهران
 امروز تعطیل است

مديرعامل خانه »ای. بی« از مرگ ۱۵ کودک مبتال 
به اين عارضه به دلیل عفونت ناشی از نبود پانسمان 

میپلکس خبر داد.
سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی، با ابراز تاسف از اینکه 
تحریم  ها بر ملزومات پزشکی بیماران ای بی اعمال شده است، 
به ایلنا گفت: اگر پانسمان میپلکس در اختیار کودکان مبتال 
به ای بی قرار نگیرد، آنها درد شدیدی را در اندام شان متحمل 
می شــوند. بیماران ای بی بی نهایت به این پانسمان نیازمند 
هســتند و متاســفانه برای  آنها درمان جایگزینی هم وجود 
ندارد. امروز در شرایط تحریم این پانسمان ها، مجبور هستیم 
از پمادهای ترکیبی و گاز وازلینه های چرمی استفاده کنیم، 
این در حالی اســت که تمام این پانسمان ها یک دهم تاثیر 

پانسمان میپلکس را ندارند.
هاشــمی افزود: میپلکس از ســال 9۵ توســط وزارت 
بهداشــت برای کــودکان ای بی تهیه می شــد، ولی بعد از 
بازگشــت دوباره تحریم ها در اردیبهشــت ســال 9۷، ما با 
عدم واردات پانســمان میپلکس مواجه شدیم. ما با نهادهای 
مختلف رایزنی کردیم، اما نتوانســتند پانسمان مورد نیاز را 

وارد کنند. در نهایت سعی کردیم خودمان به عنوان یک نهاد 
غیرسیاسی با شرکت تولید کننده وارد مذاکره شویم.

وی ادامه داد: ما با شرکت سوئدی که تنها تولیدکننده 
این پانسمان در دنیا اســت، نامه نگاری کردیم. این شرکت 
سوئدی طی نامه ای رسما اعالم کرد که کشور شما در تحریم 
است و ما نمی توانیم سهمیه پانسمانتان را ارسال کنیم؛ برای 
تهیه پانســمان ها مشــکل نقل و انتقال ارز نیست، بلکه آن 
شرکت سوئدی مشخصا از ارسال میپلکس به ایران خودداری 

می کند.
هاشــمی اظهار داشت: به خاطر عدم دسترسی کودکان 
ای بی به پانسمان میپلکس، حداقل ۱۵ نفر به خاطر عفونت 
فوت کرده اند و ما این موضوع را به گوش مسئوالن مربوطه، 
وزارت بهداشت و وزارت کشور رسانده ایم، ولی بیشتر از این 

کاری نمی توانیم انجام دهیم.
گفتنی اســت، مرگ کــودکان معصــوم پروانه ای در 
حالی اســت که مدعیان غربی حقوق بشر و وضع کنندگان 
تحریم های بی رحمانه علیه کشــورمان مدعی هســتند این 
تحریم ها آسیبی به مردم نمی زند و دارو جزء تحریم نیست.

مرگ ۱۵ کودک »ای. بی« به علت تحریم پانسمان

معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی 
تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که در پوشش 
عنوان »موسســه کنکور« وعده قبولی صددرصد در 
رشته های پزشکی اقدام به دريافت مبالغ هنگفت از 

کنکوری ها کرده و از آنان کالهبرداری کرده بود.
به گــزارش پلیــس پایتخت، ســرهنگ جهانگیر تقی 
پور گفت: در پی شــکایت نماینده دانشــگاه آزاد اسالمی از 
کالهبرداری تحت عنوان قبولی صددرصد در رشته پزشکی 
دانشــگاه آزاد اســالمی و فروش صندلی های این دانشگاه، 
پلیــس وارد عمل شــد و بعد از تحقیقات اولیــه، دو تن از 
همدســتان متهم که اقدام به جذب مشــتری و تبلیغ برای 

موسسه این فرد کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند. 
بــه گفته تقی پور، در ادامه تحقیقــات نیز از طریق این 
افراد محل سکونت متهم اصلی پرونده در منطقه ستارخان 
شناسایی شد و ماموران در یک عملیات غافلگیرانه متهم را 

دستگیر کردند.
وی افــزود: متهم اصلی پرونده اعتــراف کرد که دارای 
مدرک تحصیلی لیسانس اســت اما خودش را دکترای برق 
و مشــاور ارشــد کنکور معرفی کرده و در همین راستا نیز 

اقدام به راه اندازی یک موسســه کنکور در محدوده صادقیه 
کرده  است. این فرد همچنین گفت که از طریق مربیان اقدام 
به اغفال داوطلبان کنکور کــرده و به آنان وعده قبولی صد 
در صد در کنکور پزشــکی را داده و با این ادعا که با افرادی 
خاص در دانشــگاه آزاد اســالمی در ارتباط است و می تواند 
صندلی های رشته پزشکی این دانشگاه را تهیه کند، اقدام به 
دریافت مبالغی بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون از افراد کرده تا مثال 

سهمیه رشته پزشکی را به آنان بدهند.
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی تهران 
بــزرگ با بیان اینکه بنا بر اعترافات متهــم این فرد در این 
مدت از حدود ۳۰ نفر مبالغ مورد نظر را دریافت کرده  است، 
گفت:  این فرد کارت دانشــجویی و مدارک نام نویسی جعلی 
متقاضیان را به آنها داده و قبل از شــروع ترم جدید اقدام به 

تعطیل کردن موسسه خود کرده بود. 
تقی پور بــا بیان اینکــه متهم و همدســتانش مبلغی 
حدود ۱۰میلیارد تومــان را از مالباختگان در تهران و کرج 
کالهبرداری کرده بودند، اظهار داشت: عالوه بر دانشگاه آزاد 
اسالمی، حدود ۳۰نفر از فریب خوردگان این فرد نیز شکایت 

خود را ثبت کرده اند.

کالهبرداری ۱۰ میلیاردی با وعده قبولی در رشته های پزشکی

دادســتان عمومی  و انقالب مرکز استان همدان 
گفت: ۱۰ دفتــر ازدواج که در آن عقد آريايی صورت 

می گرفت در مرکز استان شناسايی و پلمب شد. 
حســن خانجیانی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: پس از 
دریافت گزارش های مردمی  مبنی بر عقد آریایی در برخی از 

دفاتر ازدواج، موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی بیان کرد: در این باره ۱۰ دفتر ازدواج پلمب شــدند 
که پس از اخذ تعهدنامه، 9 دفتر دوباره بازگشــایی شد اما 
بــرای یکی از دفاتر بــه علت تعدد تخلــف، پرونده قضایی 

تشکیل شده و همچنان پلمب است.
وی اظهار داشت: عقد آریایی خالف شرع بوده و با دفاتر 
ازدواج و طالقی که در آنها این گونه مراســم برگزار شــود، 

برخورد می شود.
دفاتر ازدواج عالوه بر هزینه دریافتی برای خواندن صیغه 
عقــد هزینه دیگری نیز برای برگزاری مراســم عقد آریایی 

دریافت می کنند.

۱۰ دفتر ازدواج در همدان 
به علت عقد آریایی پلمب شد

 مديرکل تعزيرات حکومتی البرز گفت: طبق 
بررســی های میدانی و قانونی شــرکت موقوفه 

آبرسانی دهقان ويال کرج متخلف شناخته شد. 
علی اکبــر مختاری در گفت و گو بــا ایرنا افزود: این 
شرکت از مشــترکان خود هزینه اضافی دریافت کرده 

بود که برای آن حکم محکومیت صادر شد.
وی اضافه کرد: اداره کل بازرسی استان البرز اتهام 

اضافه دریافتی این شــرکت از مشترکان را به تعزیرات 
حکومتی اســتان البرز اعالم  کرد که در بررســی های 

کارشناسی تخلف این شرکت محرز شد.
مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان البــرز اظهار 
داشــت: برخورد با این گونه پرونده ها  از حساســیت 
 خاصــی برخوردار بــوده و بــدون اغمــاض پیگیری

می شود.

 شرکت موقوفه آبرسانی در کرج متخلف شناخته شد

انتظامی لرستان گفت:  معاون عملیات فرماندهی 
کودک سه ساله کوهدشتی پس از ربوده شدن توسط 

سارقان خودرو به آغوش خانواده بازگشت. 
به گزارش ایرنا سرهنگ حسین نجفی اظهار داشت: روز 
جمعه براساس اعالم فردی مبنی بر اینکه خودرو وی به همراه 
فرزند سه ســاله اش مورد سرقت قرار گرفته است، موضوع به 
کالنتری محل وقوع سرقت و همچنین یگان امداد شهرستان 

کوهدشت اعالم شد.
وی بیان کرد: ماموران با به کارگیری شیوه های تخصصی 
پلیســی موفق به شناســایی مکان توقف خودرو در یکی از 
روستاهای حوالی شهرستان کوهدشت شدند و با هماهنگی 
مقام قضائی به روستای مورد نظر رفته که سارقان به محض 

مشاهده خودروهای پلیس اقدام به فرار کردند.
وی ادامه داد: با انجام تعقیب و گریز و اجرای طرح مهار، 
پلیس به آن ها دستور ایست داد اما متاسفانه سارقان به دستور 

و شلیک تیرهای هوایی هشداری پلیس توجهی نکردند.
وی اضافه کرد: خودروی حامل ســارقان بر اثر ســرعت 
غیرمجاز از کنترل راننده خارج و واژگون شــد و ماموران سه 
نفرمتهم سرنشینان خودرو را که دچار مصدومیت شده بودند 

به بیمارستان منتقل کردند.
معاون عملیات فرمانده انتظامی لرســتان یادآور شد: در 
تحقیقات بعمل آمده محرز شد مالک خودرو پس از پارک خودرو 
در جلوی منزلشان از خودرو خارج و سوییچ را در خودرو جای 
می گذارد که در بازگشــت متوجه می شود سارقان از غفلت و 
 فرصت پیش  آمده استفاده کرده و خودرو و فرزندش را ربوده اند.
ســرهنگ نجفی افزود: در بازجویی های بعمل آمده متهمان 
اظهار داشتند در هنگام سرقت خودرو متوجه حضور کودک 
در آن نبودنــد و پس از طی مســیری کوتــاه وی را در بین 
 راه از خودرو پیاده که توســط ماموران به آغوش خانواده اش

باز گردانده شد.

کودک ربوده شده 
به آغوش خانواده بازگشت

 در نیمه نخست امسال ۸۹۸ نفر در حوادث کار جان 
خود را از دســت دادند که نسبت به مدت مشابه ۷/۴ 

درصد بیشتر شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی کشور، سقوط 
از بلندی در حوادث کار بیشــترین علت مرگ افراد را به خود 
اختصاص می دهد به نحوی که در ۶ ماهه اول امســال ۳9/۴ 
درصد از کل تلفات حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی جان 
خود را از دست داده اند. در این مدت ۳۵۴ نفر به دلیل سقوط 
از بلندی، ۲۳۲ نفر به دلیل اصابت جسم سخت، ۱۴۰ نفر به 
دلیل برق گرفتگی، ۷۸ نفر به دلیل سوختگی، ۴۳ نفر به دلیل 
کمبود اکسیژن و ۵۱ نفر به سایر دالیل دیگر جان خود را در 

حوادث کار از دست داده اند.

4 کشته درحادثه اتوبوس حامل 
اتباع پاکستانی 

رئیس  پلیس راه خراســان جنوبی گفت: برخورد 
يک دستگاه کامیون با اتوبوس حامل اتباع پاکستانی 
در محور نهبندان به زاهدان ۴ کشته و ۳۹ مصدوم بر 

جای گذاشت.
به گــزارش خبرگزاری صداوســیمای مرکز خراســان 
جنوبی، ســرهنگ رضایــی، افزود: در کیلومتــر ۲۵ محور 
نهبندان به زاهدان یک دســتگاه کامیــون با اتوبوس ایرانی 
حامل ۴۴ تبعه پاکستانی برخورد کرد که راننده و یک مسافر 
اتوبوس و راننده و شــاگرد کامیون فــوت کردند و تعدادی 
از مســافران اتوبوس هم مصدوم شــدند. وی علت حادثه را 
انحراف به چپ کامیون ناشــی از خستگی و خواب آلودگی 

راننده اعالم کرد.

حوادث کار در 6 ماه اول امسال 
جان ۸۹۸  نفر را گرفت

فرمانده انتظامــی  زاهدان گفت: با تالش مأموران 
انتظامی  اين شهرستان شرور مسلحی که با تیراندازی 
در يک نزاع دسته جمعی موجب مجروحیت تعدادی 

از شهروندان شده بود دستگیر شد. 
سرهنگ حمیدرضا اکبری، اظهار داشت: درپی وقوع یک 
مورد تیراندازی و نزاع مسلحانه در ۱۲ خرداد  سال جاری در 
یکی از محالت شهر زاهدان که طی آن عالوه بر مجروح شدن 
چند شهروند، باعث ایجاد رعب و وحشت در بین اهالی محل 
شــده بود، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار یگان های 

انتظامی  شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: با تحقیقات فنی صورت گرفته توسط پلیس، 
شرور مسلحی که عامل اصلی این ناامنی شده بود، شناسایی 
که با توجه به متواری بودن این شــرور و نامشــخص بودن 

مخفیگاهش تالش برای دستگیری وی ادامه یافت.
فرمانــده انتظامی زاهــدان افزود: ســرانجام مأموران 
کالنتری ۱۵ این شهرســتان بــا انجام یکســری اقدامات 
تخصصی مخفیگاه این شــرور را در محله کریم آباد زاهدان 
شناســایی و در عملیاتــی ضربتی و غافلگیرانــه وی را در 

مخفیگاهش دستگیر کردند.

شرور مسلح 
در زاهدان دستگیر شد

ماموران  گفت:  آذربايجان غربی  مرزبانی  مانده  ر ف
مرزبانی شهرستان های ارومیه و پیرانشهر محموله های 
کاالی قاچاق به ارزش حدود ۲۱ میلیارد ريال کشف و 

ضبط کردند. 
سرتیپ یحیی حســین خانی در گفت و گو با خبرنگاران 
افزود: این محموله ها در دو عملیات جداگانه در مرزهای سرو 

و تمرچین کشف و ضبط شد.
وی اضافــه کرد: بــا تالش ماموران مرزبانی ســرو، ۱۱ 
دستگاه خودرو حامل کاالی قاچاق شامل چهار هزار و ۷۵۴ 
عدد قرص، ســه هزار و ۶۰۸ قلم لوازم آرایشــی و دوهزار و 
۶۶۷ ثوب لباس توقیف شد. وی بیان کرد: ماموران مرزبانی 
تمرچیــن نیز حین کنتــرل خودروهای ورودی به کشــور 
یکهزار و 9۵۰ ثوب البسه، 9 دستگاه صنعتی و هشت قطعه 
سرسیلندر خودروهای سنگین از چهار دستگاه تریلی کشف 
و ضبط کردند. فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی ادامه داد: در 
این عملیات ها پنج متهم دســتگیر و ۱۵ دستگاه خودرو نیز 

توقیف شد.

کشف حدود ۲۱ میلیارد ریال کاالی قاچاق
در مرزهای آذربایجان غربی فضاپیمای »وويجر۲« ناسا که ۴۱ سال 

پس از پرتاب از هلیوســفر خارج شده و 
وارد فضای میان ستاره ای شده اطالعات 
جديدی از اين فضا را به دســت آورده 

است.
به گــزارش فارس به نقل از ناســا،  این 
کاوشــگر ۷۲۲ کیلوگرمی تا تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱9 به مدت ۴۲ سال و 
۲ ماه و ۲۲ روز در مأموریت بوده و همچنان به ارسال پیام ادامه می دهد. 
حدود یک ســال پیش، فضاپیمای وویجر۲ منظومه شمسی را ترک 
کرد؛ گزارش های متعددی که اخیراً در طبیعت نجوم منتشر شده است، 

یافته های اصلی علمی فضاپیما را توصیف می کند.
ناسا می گوید، مأموریت وویجر۲ منجر به اکتشافات جدیدی در مورد 

منظومه شمسی و فضای میان ستاره ای شده است.
 هلیوسفر فضایی تحت سیطره بادهای خورشیدی یا ذراتی است که 

از خورشید پرتاب می شود.
دانشمندان فضای بین ستاره ای را مکانی تعریف می کنند که جریان 
مداوم خورشــید از مواد و میدان مغناطیســی متأثر از محیط اطراف آن 

شود.

 فضاپیمایی 
با ۴۲ سال سن
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