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معبد شیطان پرستی در شهر دیترویت آمریکا 
برنامه دارد تا از مجســمه شیطان بر کنار بنای 
یادبود »ده فرمان« رونمایی کند که در کوه سینا 

به حضرت موسی نازل شد.
معبدشیطان پرســتی در شهر دیترویت آمریکا به 

رغم اعتراضات شدید مقامات کلیسا و ساکنان منطقه، هنوز هم برنامه دارد 
تا از مجســمه شیطان رونمایی کند. مجسمه »بافومت« در ابعاد 2/7 متری، 
از جنس برنز، و به شــکل آدمی با ســر بز و دارای شــاخ و بال ساخته شده 
است و ظاهراً یک تن وزن دارد.مقامات معبد در وب سایت رسمی خود اعالم 
کرده اند که مجســمه را »با هدف تکمیل و تقابــل با یادبود ده فرمان« )که 
خداوند کنار کوه ســینا به حضرت موســی نازل کرد( در کنار این یادبود در 
محوطه ساختمان مجلس ایالت اوکالهما مستقر خواهد کرد. البته طبق رأی 
دادگاه عالی اوکالهما، استقرار مجسمه در محوطه دولتی به دلیل دفاع از یک 
مذهب خاص، ممنوع است. معبد اکنون به دنبال آن است که بتواند مجسمه 
را کنار یادبود »ده فرمان« در آرکانزاس نصب کند.به گفته »لوسین گریوز« 
سخنگوی معبد شیطان »این مجسمه به عنوان ناقوس دعوت به محبت و درک 
متقابل میان همه مخلوقات خواهد بود. همچنین به شکل صندلی ساخته شده 
است تا افراد بتوانند در آغوش شیطان بنشینند و الهام بگیرند و تفکر کنند!

در پی مخالفت سران کلیسا با نصب این مجسمه، معبد شیطان پرستی نیز 
اعالم کرده این مخالفت ها »دعوت به جنگ« است و معبد هم جنگی را »به نام 
حقوق شخصی و آزادی عمل مقابل دین ساالرهای خودخواه« آغاز خواهد کرد!

دولت انگلیس تا 5 سال دیگر خود را متعهد 
کرده که هر سال دو درصد از تولید ناخالص ملی 
خود را به هزینه های ارتش و برای دخالت های 
نظامی خارجی اختصاص دهد. در حالی که تنها 
نیمی از بودجه نظامی ساالنه انگلیس برای نجات 

ده ها میلیون نفراز مرگ بر اثر گرسنگی کافی است.
به گزارش مشرق، انگلیس یکی از کشورهای مدعی حمایت از حقوق بشر 
در جهان اســت که به این بهانه با حمایت آمریکا به کشورهای افغانستان و 
عراق لشکرکشی کرد و در برخی کشورهای دیگر دنیا اقدام به فعالیت نظامی 
می کند. دولت انگلیس تا 5 سال دیگر خود را متعهد کرده که هر سال دو درصد 
از تولید ناخالص ملی خود را به هزینه های ارتش و برای دخالت های نظامی 
خارجی اختصاص دهد. این کشــور درصد سال گذشته، همواره در دست کم 

یک درگیری نظامی در نقطه ای از دنیا حضور داشته است.
در گزارش منتشــر شده توســط گروه ضد جنگ انگلیس آمده است: بر 
کســی پوشیده نیست که هزینه این جنگ ها باید صرف بازسازی کشورهای 
جنگ زده، ســرمایه گذاری در آموزش، و پیشرفت بشر شود، نه خرج دشمن 
تراشــی برای غرب. نه تنها هزینه نظامی انگلیس از سایر کشورهای اروپایی 
بسیار بیشتر است، بلکه مقامات این کشور برنامه ریزی کرده اند تا 100 میلیارد 
پوند )بیش از 156 میلیارد دالر( از ثروت عمومی کشور را برای نسل جدید 
ســالح های هسته ای »ترایدنت« خرج کنند. دست کم 37 میلیارد پوند )57 

میلیارد دالر( هر سال هزینه ارتش و جنگ های خارجی انگلیس می شود.
گزارش های اخیر نشان داده که تنها در سال گذشته، 14 تریلیون دالر در 
دنیا هزینه جنگ شده است. از سوی دیگر، سازمان غذا و کشاورزی سازمان 
ملل اعالم کرده که 30 میلیون دالر در سال برای ریشه کن کردن گرسنگی 
در دنیا کافی است. همچنین »ژان زیلگر« گزارشگر ویژه اسبق سازمان ملل 
در زمینه حقوق غذایی انســان ها، می گوید حدود 36 میلیون نفر هر سال بر 
اثر گرســنگی و سوء تغذیه جان خود را از دست می دهند. وقتی این آمار را 
کنار هم می گذاریم، متوجه می شــویم که تنها نیمی از بودجه نظامی ساالنه 
انگلیس برای نجات ده ها میلیون نفر از مرگ براثر گرسنگی کافی است. اگر 
همین بودجه را طی تنها یک دهه حساب کنیم، می تواند جان صدها میلیون 
نفر را نجات دهد. این یعنی انگلیســی ها تحت حکومت دولتی شرور زندگی 

می کنیم که به طرز نفرت انگیزی، ضد انسانی است.

یک مرد روســی زمانی کــه در حال برش 
سوســیس تازه و تهیه ساندویچ بود، با صحنه 
وحشتناکی مواجه شد! یک موش مرده در داخل 

سوسیس بود!
به گزارش پارسینه، آناتول ورونکوف 28 ساله اهل 

روسیه در حال برش سوسیس با گوشت ممتاز بود که با شیء سیاه رنگ در 
وسط آن مواجه شد و پس از دقت بیشتر دریافت آن شیء، یک موش مرده 
اســت.وی گفت: به هنگام برش سوسیس ابتدا فکر کردم که یک فلفل است 

ولی بعد از برش بیشتر بایک موش مرده مواجه شدم.
وی از تولیدکننده سوسیس شکایت کرده و خواستار تعطیلی کارخانه اش 
شــده اســت.ورونکوف ادامه داد: من به دنبال دریافت خسارت نیستم، بلکه 
می خواهم قبل از تعطیلی کارخانه بازرسی کاملی انجام شود. من این سوسیس 
را از ســوپرمارکتهای گرانقیمت به عنوان یک محصول باکیفیت برای همسر 
بیمارم که گیاهخوار است، خریده بودم.الشه این موش به آزمایشگاه فرستاده 

شده تا میزان آلودگی اش مشخص شود!

سیل در استان »بدخشان« تاجیکستان باعث 
قطعی برق و خرابی ده ها خانه شد.

به گزارش خبرگزاری »اوســتا تج«، براثر ســیل 
و طوفان شــدید در ناحیه »شغنان« استان بدخشان 
تاجیکستان حدود 40 خانه تخریب و تعداد زیادی از 

ساکنان این مناطق آواره شدند.براساس این گزارش، حدود 40 خانه روستای 
»برسیم«، »سوچان« و ناحیه »شغنان« در این استان به طور کلی خراب شدند.
براثر وقوع این حادثه برخی خطوط برقی قطع شد و بزرگ ترین نیروگاه 
برقی آبی »پامیر-1« که منبع اصلی تأمین برق برای ســاکنان این اســتان 
محسوب می شد، از کار افتاد.در پی این حادثه »خیرالدین عبدالرحیم اف« وزیر 
وزارت شرایط اضطراری، »شیرعلی گنجل زاده« وزیرحمل و نقل و »عثمان 
علی عثمان زاده« وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان به این منطقه سفرکردند.

طی 3 روز گذشته در سراسر کشور

سیل 14 کشته و 10 مفقود بر جای گذاشت
سوانح رانندگی در همدان

همدان- ایرنا: جانشین رئیس پلیس راه استان همدان گفت: در تعطیالت 
عید سعید فطر امسال در سوانح رانندگی برون شهری همدان 6 نفر کشته و 
27 نفر مجروح شدند.سرهنگ فکری افزود: در یک سانحه رانندگی دیگری 
که در جنت آباد اسدآباد رخ داد بر اثر برخورد یک خودرو با عابر پیاده، فرد 

عابر در دم جان باخت.
برخورد خونین موتورسیکلت ها

رودســر- خبرنگار کیهان: برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در محور 
کالچای به رحیم آباد شهرستان رودسر 4 کشته برجای گذاشت.

فرمانده پلیس راه چابکسر رودسر با اعالم این خبر گفت: در این حادثه 
که در محور کالچای به رحیم آباد حوالی منطقه »بی باالن« این شهرستان رخ 
داد، دو دستگاه موتورسیکلت هر کدام به همراه یک سرنشین در الین مخالف 
یکدیگر در حال حرکت بودند که بر اثر تجاوز به چپ یکی از موتورسیکلت ها 
به صورت رو در رو با یکدیگر برخورد کردند.ســرهنگ علی اصغر صادقی با 
بیان اینکه دو راکب 23 ســاله این موتورســیکلت ها در این برخورد در دم 
کشــته شدند افزود: دو سرنشین 24 و 27 ساله این موتورسیکلت ها هم بر 
اثر شــدت جراحات وارده یکی در مسیر انتقال به بیمارستان و دیگری در 

بیمارستان جان خود را از دست دادند.
40 سانحه جاده ای در 4 روز

سمنان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه سمنان گفت: حوادث جاده ای 
در این اســتان در تعطیالت عید فطر امسال 3 کشته و 72 مجروح برجای 

گذاشت.
سرهنگ حسن خسروجردی افزود: 23 فقره از این سوانح واژگونی بوده 
و 68 درصد از آنها نیز به علت بی توجهی رانندگان به جلو و ناتوانی در کنترل 

وسیله نقلیه رخ داده است.
انحراف به چپ زانتیا 2 کشته داد

ســرویس شهرستانها: برخورد یک دستگاه خودرو زانتیا با یک دستگاه 
کامیون در محور »زاهدان- بم« اســتان سیســتان و بلوچستان، 2 کشته 
و 2 مصدوم برجای گذاشــت.رئیس پلیس راه شــمال اســتان سیستان و 
بلوچســتان در مورد این خبر گفت: در ساعت 23 شب دوشنبه برابر اعالم 
مرکز فوریت های پلیســی 110 مبنی بــر وقوع یک فقره تصادف منجر به 
فوت در کیلومتر 155 محور »زاهدان- بم« بالفاصله ماموران پلیس راه در 

محل حاضر شدند. 
ســرهنگ ایوب شــرافتی افزود: در این حادثه راننده خودرو زانتیا که 
حامــل اتباع بیگانه غیرمجاز بوده به دلیل بی احتیاطی و انحراف به چپ با 
یک دستگاه کامیون بنز برخورد کرد که در اثر شدت ضربات وارده، راننده 
و یک نفر از سرنشینان خودرو زانتیا در محل حادثه فوت کرده و 2 نفر دیگر 

از سرنشینان این خودرو نیز مصدوم، و به بیمارستان اعزام شدند.
نزاع خیابانی 3 کشته برجای گذاشت

سرویس شهرستانها: بامداد روز گذشته در یکی از خیابان های زاهدان 
بر اثر تیراندازی افراد ناشناس 3 نفر کشته شدند.

فرمانــدار زاهدان با بیان اینکه علت این حادثه درگیری طایفه ای بوده 
است گفت:  افراد مسلح پس از درگیری متواری شده اند، اما پیگیری پلیس 

ادامه دارد.
به گفته یکی از ساکنان این محله یک دستگاه خودرو نیز در این حادثه 

دچار آتش سوزی و به یکی دیگر از خودروها خسارت وارد شد.
سرعت غیرمجاز به بهای زندگی

همدان- خبرنگار کیهان: سرعت غیرمجاز، راننده جوان خودرو را به کام 
مرگ فرستاد.بنا به اعالم پلیس راهنمایی و رانندگی انتظامی  استان همدان، 
یک دســتگاه خودروی پژو 206 به رانندگی زن جوان که قصد حرکت از 
زیرگذر پژوهش به ســمت بلوار شهید احمدی روشن همدان را داشت، به 
شدت با تیر چراغ برق برخورد کرد.براساس این خبر شدت برخورد به حدی 
بود که راننده جوان از داخل خودرو به بیرون پرت شده و در دم جان باخت 

و خودرو وی نیز مچاله شد.
کشف سوخت قاچاق در سراوان

سرویس شهرستانها: جانشــین فرمانده انتظامی شهرستان »سراوان« 
استان سیستان و بلوچستان از کشف بیش از 39 هزار لیتر سوخت قاچاق 

طی چند عملیات خبر داد. 
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســرهنگ اســماعیل منصوری گفت: 
بامداد دیروز ماموران یگان تکاوری 111 ســراوان حین گشــت زنی به 2 
دســتگاه کامیون مشکوک شــده و آنها را توقیف کردند. وی افزود: پس از 
توقیف خودروها و بررسی مدارک، در بازرسی دقیق از یک دستگاه کامیون 
یــک عدد تانکر حاوی 10 هزار لیتــر و از کامیون دیگر 6 عدد تانکر هزار 
لیتــری در مجموع به مقدار 16 هزار لیتر ســوخت قاچاق از نوع نفت گاز 
کشف شد که بالفاصله خودروها به همراه متهمان جهت تشکیل پرونده و 
سیر مراحل قانونی به مقر پلیس آگاهی شهرستان سراوان منتقل شدند.این 
مقام انتظامی تصریح کرد: همچنین ماموران انتظامی این فرماندهی حین 
کنترل خودروهای عبوری ضمن توقیف 23 دستگاه خودرو وانت مقدار 23 

هزار و 220 لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.
مرگ بیش از یک هزار قطعه ماهی

مهاباد- ایرنا: رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد روز دوشنبه گفت: 
بیش از یک هزار قطعه ماهی بر اثر آلودگی شیمیایی قسمتی از آب رودخانه 

در نزدیکی روستای کوثر این شهرستان تلف شدند.
کامران حســینی افزود: این حادثه در اثر اســتفاده از مواد شیمیایی 
برای صید ماهی در قسمتی از آب رودخانه در نزدیکی روستای کوتر اتفاق 
افتاده اســت.وی ادامه داد: در ایــن حادثه بیش از یک هزار قطعه ماهی و 
صدها قطعه از دیگر گونه های آبزی و کنار آبزی بر اثر مســمومیت به مواد 

شیمیایی تلف شدند.
حسینی اضافه کرد: تیمی از کارشناسان این اداره برای بررسی وضعیت 
به محل اعزام شــده اند و تالش برای شناسایی عامل یا عامالن این حادثه 

در جریان است.
مصدومیت 4 نفر در واژگونی تریلر

قم- فارس: رئیس سازمان مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان 
قم از مجروح شــدن 4 نفر بر اثر واژگونی تریلر در جاده قدیم قم- تهران 

خبر داد.
محمدرضا حســینی گفت: مجروحان این حادثه توســط سه دستگاه 

آمبوالنس اورژانس به مراکز درمانی انتقال داده شدند.
وی در ادامه به برخورد دو دستگاه پراید اشاره کرد و افزود: این حادثه 
در جاده کهک حوالی روستای خورآباد روی داد که در اثر آن 3 نفر مجروح 
شدند.حسنی تصریح کرد: مجروحان این حادثه توسط دو دستگاه آمبوالنس 

اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.
کشف 541 کیلو موادمخدر در فارس

شیراز- فارس: فرمانده انتظامی فارس گفت: ماموران پاسگاه هرمود باغ 
شهرستان الرستان هنگام گشت زنی در محور کرموستج به الرستان به یک 
خودرو ســمند مظنون شده و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه به 
دستور اقدام به فرار کرد.سرتیپ گودرزی افزود: پس از طی مسافتی تعقیب 
و گریز خودرو مورد نظر متوقف و در بازرســی از آن 358 کیلوگرم تریاک 
کشــف و راننده خودرو نیز دستگیر شــد.وی ادامه داد: همچنین ماموران 
انتظامی پاسگاه هرمود باغ و چهار برکه این شهرستان نیز در چند عملیات 
جداگانه، دو خودرو پژو 405 و یک پراید را متوقف و ضمن دســتگیری 3 
نفر، در مجموع 58 کیلو و 800 گرم تریاک کشــف کردند و در بازرسی از 
یک دستگاه خودرو نیز 61 کیلو حشیش کشف و راننده خودرو دستگیر شد.

فرمانده انتظامی اســتان فارس با اشاره به اینکه ماموران پلیس مبارزه 
با موادمخدر شهرســتان جهرم نیز در یک عملیات تعقیب و گریز پلیسی 
15 کیلو و 400 گرم حشــیش کشــف کردند، افزود: متهم ضمن پرتاب 
موادمخدر به بیرون با استفاده از یک خودرو پژو 405 از صحنه متواری شد 
و تالش برای دستگیری وی ادامه دارد.گودرزی یادآور شد: ماموران انتظامی 
شهرستان های خرم بید و استهبان نیز هنگام کنترل خودروهای عبوری در 
محورهای مواصالتی در مجموع 47 کیلو و 800 گرم تریاک کشــف و در 

این راستا 3 متهم را دستگیر کردند.

تولید ۵ تن زباله در دقیقه 
توسط شهروندان تهرانی

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر تهران 
با بیان این که در هر دقیقه، 5 تن زباله توسط شهروندان 
تهرانی تولید می شــود گفت: تهران یکــی از آلوده ترین 
شهرهای جهان و وضعیت تولید زباله در آن فاجعه است.
به گزارش  مهر، حجت االســالم عبدالمقیم ناصحی 
افزود: در حال حاضر روزانه 7 هزار و 500 تن زباله توسط 

شهرداری جمع آوری می شود .
درخواست ۳ کشور اروپایی

 برای اجرای برنامه های مشترک 
موزه ای با ایران

مدیــرکل موزه های ســازمان میــراث فرهنگی از 

درخواســت و پیشنهاد 3 کشــور انگلیس، آلمان و فرانسه 
برای اجرای برنامه های مشترک موزه ای با ایران خبر داد.

محمدرضا کارگر به تســنیم گفت: به شــدت پیگیر 
برگزاری برنامه مشترکی برای حضور موزه های کشورهای 
دنیا در ایران هستیم و در همین راستا در آینده ای نزدیک 
شــاهد حضور نمایشگاهی از مکزیک در ایران خواهیم بود 

که فرهنگ و تمدن مکزیک را در ایران معرفی می کند.
کارگر خاطرنشان کرد: از موزه بریتانیا پیشنهادات خوبی 
داریم و روی آن کار می کنیم، همینطور از آلمان و فرانسه نیز 
پیشنهاداتی برای برگزاری برنامه های دوجانبه آمده است .

فوت شهروند تهرانی به دلیل
 باز شدن در اتوبوس شرکت واحد

به دلیل باز شدن ناگهانی در اتوبوس شرکت واحد یک 
شهروند تهرانی فوت کرد.

به گزارش فارس، در ساعت 7:47 صبح دیروز در شهرک 
شهید باقری به دلیل رعایت نکردن قانون و باز شدن ناگهانی 

در بغل اتوبوس مردی 63 ساله جان باخت.
کارشناســان پلیس راهور به رانندگان ناوگان عمومی 
توصیه می کنند قبل از حرکت از بســته بودن کلیه درها 

اطمینان کامل داشته باشند.

شناسایی ۳۰ داروخانه 
فروشنده داروهای قاچاق و تقلبی

رئیس دادگاه بدوی نظام پزشکی کشورگفت: براساس 
بازرسی های اخیر وزارت بهداشت، 30 داروخانه فروشنده 

داروهای قاچاق و تقلبی در کشور شناسایی شدند.
به گزارش روابط عمومی ســمینار مبارزه با داروهای 
قاچاق و تقلبی، ایرج خســرونیا حکم داروخانه فروشنده 
داروی قاچاق را بیــن 3 تا 6 ماه محرومیت از کار عنوان 
کرد که اگر افراد غیرپزشــک این کار را انجام دهند بین3 

تا 6 ماه و یا حتی تا یک سال حکم زندانی دارند.
خســرونیا  به هموطنان توصیه کرد به هیچ عنوان از 
ناصرخسرو یا از طریق اینترنت و تبلیغات از بازارهای غیر 

رسمی دارو نخرند.

طوفان روز یکشــنبه تهران در حالی خسارات 
متعددی بر جا گذاشت که ســازمان هواشناسی 
اخطاری مبنی بر احتمال وقوع این پدیده و خسارات 
ناشی از آن نداده بود و ظاهراً باز هم در پیش بینی 

طوفان غافلگیر شد.
عصر روز یکشنبه در استان تهران وزش شدید باد رخ 
داد که بنا به اعالم شورای شهر تهران موجب کشته شدن 

20 نفر بر اثر ریزش کوه در جاده امامزاده داود)ع( شد.
ظاهرا در پیش بینی این طوفان ســازمان هواشناسی 
دوباره غافلگیر شــد و پیش بینی نکردن به موقع طوفان 
و صــادر نکــردن اخطاریه مبنی بر احتمــال آبگرفتگی 
معابر و ایجاد خســارت موجب شد تا دست کم 20 نفر از 

هموطنانمان جان خود را از دست بدهند.
برخی از مسئوالن معتقدند اگر سازمان هواشناسی به 
موقع پیش بینی خود را اعالم می کرد و احتمال پدید آمدن 
خسارت را مانند گذشته اخطار می داد، امکان جلوگیری از 

خسارات جانی وجود داشت.
به گزارش خبرگزاری فارس، سایت سازمان هواشناسی 
معموال در زمانی که وزش شدید باد یا گرد و خاک و یا دیگر 
پدیده های جوی که احتمال بروز خسارت دارد را پیش بینی 
می کند اخطاریه ای را منتشر و آن را به تمام دستگاه های 
ذی ربط نیز ارسال می کند.اما روز یکشنبه در اطالعیه ای 
که در سایت سازمان هواشناسی منتشر شد هیچ اشاره ای 
به بروز خســارت در اســتان تهران بر اثر وزش شدید باد 
نشــده بود. شاید اگر این اخطاریه صادر می شد راهنمایی 
و رانندگی مسیرهایی که احتمال بروز خطر داشت )مانند 
مسیر امامزاده داود( را می بست تا حداقل شاهد خسارت 

جانی و کشته شدن هموطنانمان نبودیم.
امین حسین نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی در 
گفت وگو با فارس، با بیان اینکه یکشنبه اطالعیه شماره 38 
روی سایت سازمان هواشناسی قرار گرفت و حتی وضعیت 
آب و هوا برای تمام مدیریت های اســتان تهران فکس و 
پیامک شد، گفت: این اطالعیه که وزش شدید باد در تهران 
و البرز را پیش بینی کرده بود در ساعت 12/30 دقیقه روی 
سایت قرار گرفت و این پدیده در ساعت 17/30 دقیقه رخ 

داد.کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد: متن پیامکی 
که برای مدیران ارسال شد بدین شرح بود »روز یکشنبه 
94/4/28 در استان های البرز و تهران رگبار و رعد و برق و 
در بعضی ساعات وزش شدید باد و گرد و خاک در ساعات 
بعد از ظهر و شب پیش بینی می شود.«وی افزود: یکشنبه 
در ایستگاه مهر آباد سرعت وزش باد به صورت لحظه ای به 
42 نات رسید که این از نظر ما طوفان نیست و وزش باد 
شدید است!نقشینه تصریح کرد: در برخی از پیش بینی ها 
ما می توانیم به صورت کوتاه مدت پیش بینی کنیم و 2 یا 3 
ساعت قبل از وقوع پدیده اطالع رسانی کنیم ولی پدیده بعد 

از ظهر یکشنبه از روزهای قبل اعالم شده بود!
به هر حال سازمان هواشناسی غافلگیری خود را قبول 
نمی کند و ظاهراَ قرار است در این میان فقط مردم قربانی 

غافلگیری های مسئوالن شوند.
هواشناسی سیالب را به درستی اطالع رسانی نکرد

همچنین رحمتی مدیرکل مدیریت بحران استان تهران 
در جلسه مدیریت بحران شهر تهران که درخصوص سیالب 
یکشــنبه شب تشکیل شده بود، اظهار داشت: در اثر این 
سیالب خســارت هایی به بخش عمومی وارد شده است 
که باید دســتگاه های ذیربط نسبت به جمع آوری میزان 
خســارت و ارسال آن به ســازمان مدیریت بحران استان 

تهران اقدام کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه در کشته  شدگان این حادثه 
احتمال وجود اتباع خارجه وجود دارد بهتر است فرمانداری 
تهران نسبت به اطالع رسانی های الزم در این خصوص اقدام 
کند.مدیرکل مدیریت بحران استان تهران بیان داشت: دو 
جاده اوشان فشم و جاده میگون باید در طرح ویژه عملیاتی 
مورد بررســی قرار گیرند تا در صورت بروز حادثه بتوانیم 
بهتر اقدام کنیم و تعداد کشته  شــدگان نیز کاهش یابد.

رحمتی خاطرنشــان کرد: روز یکشنبه هواشناسی رگبار 
و رعد وبرق را اعالم کرده بود، ولی اطالع  رســانی دقیقی 
صورت نگرفت و مردم نیز آموزش الزم را برای مواجهه با این 
گونه حوادث ندیدند، لذا پیشگیری و جلوگیری از افزایش 
تلفات و خسارات هنگام حوادث از وظایف ذاتی مدیریت 
بحران است و باید نسبت به آموزش شهروندان اقدام شود.

سازمان هواشناسی در پیش بینی سیل و طوفان باز هم غافلگیر شد!

ورود ناگهانی موج گرد و غبار و بارش شدید 
باران، برف و تگرگ در بیشتر شهرهای شمالی و 
شمال شرقی کشور خسارت جانی و مالی فراوانی 
در استان های گیالن، مازندران، خراسان شمالی، 
سمنان و شهرهای کرج، منطقه کن و سولقان 
تهران، چالوس، سقز و گیالنه ... به جای گذاشت. 
بطوری که 14 نفر جان خود را از دست دادند و 
10 نفر مفقود و ده ها تن دیگر نیز مصدوم شدند.
به گزارش خبرنگار کیهان از کرج، جاری شــدن 
سیالب در جاده چالوس حد فاصل روستای سیجان 
از توابع این شهرســتان باعث کشته شدن 4 زن و 2 

مرد در حاشیه رودخانه کرج شد.
دکتر احسان نصیری مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان البرز در گفت وگو با خبرنگار ما تاکید کرد: این 
حادثه در شامگاه یکشنبه پس از طوفان شدید اتفاق 
افتاد و ضمن وارد کردن خســارت های جانی در این 
حادثه، ده ها دستگاه خودرو پارک شده مفقود و تعدادی 

خانه و چند دستگاه پل نیز تخریب شدند.
در همین حال محمدتقــی ایرانی فرماندار کرج 
از کشــف 2 جســد دیگر در رودخانه کرج خبر داد و 
گفت: تعداد قربانیان سیل در چالوس تا این لحظه به 

8 نفر رسیده است. 
بنابراین گزارش، هم اکنون 65 نیروی امدادی و 4 
قالده سگ در حال جست و جو برای پیدا کردن 10 
مفقود این حادثه هستند که تعدادی از آنان مسافرانی 
بودند که در حاشیه رودخانه کرج اسکان یافته بودند.
وی افزود: تاکنون 40  دستگاه خودرو از میان گل و 
الی سیالب بیرون کشیده شده اند که برخی از قربانیان 

این حادثه در داخل این خودروها بوده اند.
جاده چالوس بسته اعالم شد

سرهنگ رضا اکبری رئیس پلیس راه  البرز از بسته 
بودن جاده کرج- چالوس در محدوده استان مازندران 
بــه دلیل ریزش کوه در منطقــه هزار چم خبر داد و 
به هموطنان توصیه کرد که از مســیرهای جایگزین 

استفاده کنند.
6 کشته در سیالب کن و سولقان

فرماندار تهران هم  به حادثه جاری شدن سیالب در 
منطقه کن و سولقان اشاره کرد و گفت: طغیان رودخانه 
و جاری شدن سیل در این منطقه موجب کشته شدن 

یک تبعه کشور چین و 5 شهروند ایرانی شده است.
عیســی فرهادی دیروز در گفت وگو با خبرنگاران 
تاکید کرد: طغیان رودخانه در منطقه کن و ســولقان 

طی 40 سال گذشته بی سابقه بوده است.
فرماندار تهران با اشــاره به تعطیلی اخیر و حضور 
نزدیک به هفت هزار خودرو در محور تهران به امامزاده 
داوود تصریــح کرد: به دلیل بارش باران، رعد و برق و 
ریزش کوه، رانش جاده و مســدود شدن چند پل در 
پی وقوع طوفان با سرعت 75 تا 80 کیلومتر بر ساعت، 
بیــش از 3 کیلومتر از این مســیر در محدوده تونل 
سولقان مســدود و ترافیک سنگینی در این محدوده 

به وجود آمد.
وی وضعیت فعلی مســیر تهران به کن و سولقان 
را عادی ذکر کرد و گفت: مســیر ذکر شــده و تمام 
مسیرهای روســتایی منطقه باز است و تردد در آنها 
جریان دارد.گفتنی اســت هواشناســی استان البرز 
ســرعت باد در این اســتان را 93 کیلومتر در ساعت 
عنوان کرده است.گزارش های دریافتی حاکی است 5 
روستای شهرستان طالقان در محاصره سیل قرار گرفت.
ابوالقاســم باقری مدیرکل بحران استانداری البرز 
دیــروز در گفت وگــو با فارس تاکید کــرد: برخی از 
روستاهای این شهرستان با قطعی برق مواجه هستند.
وی افزود: امدادرسانی به حادثه دیدگان به خاطر 
کمبود امکانات از جمله روشــنایی در برخی مناطق 

بی ثمر است.
جاده  هراز باز شد

به گزارش خبرنگار کیهان از ساری باران سیل آسا 

در مازندران اگرچه مردم این اســتان را پس از ماه ها 
کاهش بارندگی و خشکسالی خوشحال کرد، اما شدت 
و مــدت بارندگی  به حدی بود که رودخانه ها طغیان 
و با جاری شدن سیل بر روی جاده ها موجب مسدود 
شدن راه های مواصالتی هراز و کندوان در چند نوبت 
و تخریب قسمتی از قطعه چهارم آزادراه تازه تاسیس 

چالوس شد.
علی اصغــر احمــدی مدیرکل مدیریــت بحران 
استانداری مازندران در گفت وگو با خبرنگار ما تاکید 
کرد: ســیل به مزارع کشاورزی، راه ها، پل ها و منازل 

مسکونی و مدارس خسارت های جدی وارد کرد.
براساس آخرین اخبار دریافتی، جاده هراز که در 
این حادثه تونل های شــماره 1 و 2 دچار ریزش شده 
بودند هم اکنون باز و تردد در آن در جریان  اســت و 
25 دستگاه خودرو، 8 دستگاه آمبوالنس، 16 دستگاه 
لجن کــش و 17 خودرو امداد و نجــات نیز در حال 

امدادرسانی به حادثه دیدگان هستند.
نجات 50 نفر از سیالب در قزوین

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین از کشته 
و مفقود شــدن دو نفر در جریان وقوع ســیل در این 
اســتان خبر داد و گفت: البته امدادگران موفق شدند 
در این حادثه 50 نفر مســافر را  که در مسیر الموت 
شرقی به تنکابن در تردد بودند از سیالب نجات دهند.
سیدعلی موسوی تاکید کرد: سیل به هفت دستگاه 
خودرو خسارت زده است و در روستای اوان یک مزرعه 
پرورش  ماهی تخریب و مالک آن مفقود شده و دو تن 

از اعضای خانواده  وی نیز  از سیالب نجات یافتند.
وی گفــت: راه هــای تمام روســتاها کــه بر اثر 

رسوب گرفتگی بسته شده بود توسط نیروهای راهداری 
بازگشایی و ترمیم راه ها آغاز شده است.

خسارت 4 میلیاردی به راه های خراسان
حوادث اخیر جوی و جاری شدن سیل در خراسان 
شمالی بیش از 3 میلیارد و 900 میلیون ریال به حوزه 
راه این اســتان خســارت وارد کرده است. علی اصغر 
بدیعی مقدم در گفت وگو با ایرنا تاکید کرد: این میزان 
خسارت به راه های ارتباطی اسفراین، بجنورد،  فاروج 

و شیروان وارد شده است.
بنابر همین گزارش بیشترین عملیات امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر این استان مربوط به خانوارهای 
عشــایری بود که 70 نفــر از آنها در مناطق مایوان و 

نجف آباد فاروج و شیروان اسیر سیالب شده بودند.
در همین حال به گزارش فارس فرشــاد ســاکی 
مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی بجنورد از فرود 
اضطراری هواپیمای پرواز صبح دیروز تهران به بجنورد 
به دلیل کاهش دید خلبان در فرودگاه مشهد خبر داد 
و گفت: خلبان به دلیل ابری بودن هوا، بارش شــدید 
بــاران و در نتیجه کاهش دید مجبور به فرود هواپیما 

در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد شد.
رگبار باران، مسافران 500 خودرو را

 گرفتار کرد
از شاهرود نیز خبر می رسد که بارش تند و رگبار 
باران که باعث خرابی جاده ای این شــهر شــده است 
مســافران بیش از 500 دســتگاه خودروی عبوری 
را در منطقه آبشــار تنگه داســتان غافلگیر و گرفتار 

سیالب کرد.
به گفته مجید آقایی شــهردار مجن با حضور به 

موقع مأموران شهرداری، بسیج امکانات راهداری و نیز 
همکاری مردم، سرنشینان حدود 500 دستگاه خودرو 
که در منطقه غافلگیر شده بودند ساعت 22 یکشنبه 

شب منطقه را ترک کردند.
وی تأکید کرد: با وجود گرفتار شــدن سرنشینان 
این تعداد خودرو به لطف الهی و با همکاری مسافران 
و گردشــگران به کســی آسیب وارد نشــد. گزارش 
خبرگزاری ها از شهرها و استان های دیگر حاکی است 
که حادثه ســیل در 3 روز گذشته باعث خسارت های 
فراوانی در این شــهرها شده است. بنابراین گزارش ها 
بیش از هزار خانه و مغازه و زیرساخت های شهر سقز 

براثر وقوع سیل دچار خسارت شده اند.
در شهر بیجار ضمن تلف شدن بیش از 200 رأس 
گوســفند بالغ بر 5 میلیارد تومان خسارت به مردم و 
کشاورزان وارد شده است. همین حادثه در شهر بابل 
نیز بیش از 7 میلیارد تومان خسارت به بار آورده است 
و همچنین باعث قطع ارتباطی ده ها روســتا و رانش 
زمین 25 نقطه منطقه جنگلی این شــهر شده است. 
این گزارش ها به نقل از فرماندار فیروز کوه می افزایند، 
طغیان رودخانه در ارجمند باعث آبگرفتگی جدی در 
این منطقه شده ولی خوشبختانه آسیب جانی به کسی 

وارد نشده است.
از گیــالن نیز گزارش می رســد کــه وزش باد با 
ســرعت 100 کیلومتر در ساعت درجیرنده رودبار به 
ثبت رسیده است ولی تاکنون گزارشی از خسارات در 
بخش تأسیسات زیربنایی استان مخابره نشده است، 
اما برای پیشگیری از حوادث بعدی مرخصی مدیران 
برای مقابله با حوادث احتمالی لغو شــده اســت. از 
سمنان نیز گزارش شده است که اسکان شمار زیادی 
از مسافران سیل زده صورت گرفته و هم اکنون همه 

راه های سمنان باز است.
در همیــن حال خبرگزاری فــارس نیز به نقل از 
کارشناس پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان 
از بارش باران و تگرگ در این منطقه خبر داد و خواستار 
احتیاط رانندگان در تردد در مناطق مستعد سیالب و 

آبگرفتگی در این منطقه شده است.
بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران 

از جاده چالوس
اسماعیل نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت 
بحــران دیروز در بازدید از مناطق ســیل زده البرز از 
اختصاص بودجه برای بازسازی مناطق خسارت دیده 

خبر داد.
بــه گزارش واحد مرکزی خبر، وی در این بازدید 
تأکیــد کرد: این بودجه از محل پنج درصد بودجه در 
اختیار دیگر مناطق خسارت دیده کشور که در سیل 

3 روز گذشته متحمل شده اند پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به آمارهای رسمی، تعداد کشته های 
البــرز را 6 نفر اعــالم کرد و گفت: 12 نفر نیز در این 

حادثه مفقود شده اند.
وی خاطرنشان کرد: در این حادثه 80 خودرو به 
طور کامل متالشی شده اند. طهایی استاندار البرز نیز با 
حضور در روستای سیجان گفت: خسارات وارده بسیار 
جدی اســت ولی در حال حاضر اولویت مردم روستا 

آب و نان است که باید هر چه سریع تر تأمین شود.
طهایی افزود: ســاخت و ســاز غیرمجاز در حریم 
رودخانه این روســتا و ســاختن پل های شــخصی و 
سلیقه ای غیراستاندارد باعث افزایش خسارات جانی 

و مالی شده است.
وی آمار 20 کشــته در این حوادث را تأیید نکرد 
و گفت: مردم نباید به اینگونه شــایعات توجه داشته 
باشــند. در همین حال مدیر بنیاد مسکن شهرستان 
کرج از اعطای وام 15 میلیــون تومانی برای احداث 
ســاختمان جدید و 2 میلیون تومان برای تعمیرات 
به هر خانواده در مناطق ســیل زده خبر داد و گفت: 
برای ساکنان روستای سیجان شرایط راحت تری برای 

دریافت وام فراهم می شود.

تفاهم نامه همکاری 480 میلیارد ریالی بین 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و ســتاد اجرایی 
فرمان امام )ره ( با هدف هم افزایی و ارائه خدمات 

حمایتی به مددجویان کمیته امداد امضا شد.
رئیس کمیته امداد و رئیس ســتاد اجرایی فرمان 
امــام ایــن تفاهم نامه را با هدف تعامل و گســترش 
همکاری های موثر و کمک به محرومان و نیازمندان 
تحــت حمایت کمیتــه امداد در قالــب ارائه کمک 
هزینه تهیه جهیزیه، کمک هزینه درمان بیماری های 
صعب العالج ، وام قرض الحســنه ضروری و اشــتغال 

امضاء کردند.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، ستاد اجرایی 

فرمان امام در این تفاهم نامه متعهد شده است اعتبار 
مورد نیاز کمک  هزینه جهیزیه و درمان جانبی بیماران 
صعب العالج برای چهار هزار مددجو را به مبلغ 

80 میلیارد ریال به صورت بالعوض فراهم نماید.
همچنین این ستاد متعهد شد وام قرض الحسنه 
اشــتغال و کارگشایی را طی مدت دو سال به مبلغ 
400 میلیارد ریال در اختیار مددجویان تحت حمایت 

کمیته امداد قرار دهد.
کمیته امداد امام نیز در این تفاهم نامه متعهد شد 
خدمــات مصوب را طی مدت یک ماه بعد از دریافت 
اعتبارات از ســتاد اجرایی فرمان امام به مددجویان 

ارائه نماید.

رئیس گشت های مشترک تعزیرات تهران 
از کشف 350 کیلو گوشت فاسد در یک قصابی 

در منطقه پاسداران تهران خبرداد. 
امید شهرآبادی در گفت وگو با مهر، ضمن اشاره 
به انجام 20 گشــت مشترک در روز یکشنبه گفت: 
در یکی از گشت های مشترک با حضور کارشناس 
دامپزشکی از یک قصابی در محدوده محله پاسداران 
350 کیلو گوشت قرمز، 100 کیلو گوشت مرغ و 50 

عدد مرغ فاسد و تاریخ مصرف گذشته کشف شد.
رئیس گشت های مشــترک تعزیرات حکومتی 

افزود: بارها اعالم کرده ایم که با متخلفانی که تخلف 
آنها علیه ســالمت مردم  اســت با دقت و سرعت 

بیشتری برابر قانون برخورد می کنیم.
وی اظهــار داشــت: در مورد ایــن تخلف نیز 
گوشت های کشف شده توسط کارشناس دامپزشکی 
در محل معدوم شد و با توجه به اینکه ارزش ریالی 
ایــن تخلف بیش از 300 هــزار تومان بود، پرونده 
تخلــف تشــکیل و برابر قانون برای رســیدگی به 
هیئت رســیدگی به تخلفات در تعزیرات حکومتی 

ارجاع می شود.

ستاد اجرایی فرمان امام متعهد شد
پرداخت وام قرض الحسنه به مددجویان کمیته امداد

رئیس گشت های مشترک تعزیرات تهران خبر داد

کشف ۳۵۰ کیلو گوشت فاسد 
در یک قصابی محله پاسداران
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