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آخرین خبرها از زلزله شدید در غرب کشور

خسارات
و تلفات
زلزله
در عراق

زلزله شامگاه یکشنبه در عراق حداقل 6
کشته و بیش از  500مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش ایســنا ،به دنبال وقوع زلزله 7/3
ریشتری در مرز ایران و عراق ،وزارت کشاورزی
اقلیم کردستان عراق اعالم کرد که آسیبهایی به

سد دربندخان وارد شده که کارشناسان در حال بررسی آن هستند .از
ساکنان منطقه نیز خواسته شده از این محل دور شوند.
بنابر اعالم شبکه الحره ،وزارت منابع آبی عراق نیز اعالم کرد که
زلزله موجب ریزش سنگ از کوه مجاور سد به داخل آن شده است.
بنابر این گزارش بسیاری از شهروندان عراقی نیز برای حفظ جانشان
شب را در خیابانها به سر بردند.
خبرگــزاری عراقی «نینا» نیز به نقل از منابع آگاه اعالم کرد که
در جریان زلزله ،بیمارستانهای کرکوک ،آزادی و کیوان پذیرای ۷۰
تــن از مصدومان این حادثه از منطقه کرکــوک بودهاند .بنابر اعالم
این منبع تا کنون  6تن در این حادثه کشــته شــدهاند.به گفته وزیر
بهداشت منطقه کردستان عراق بیش از  ۳۰تن از مصدومان این حادثه

از شــهرک دربندیخان واقع در  ۷۵کیلومتری شــرق شهر سلیمانیه
کردستان هســتند.دربندیخان از شهرهای عراق ،بیشترین آسیب را
بیمارســتان این شهر
دیده و زمین لرزه همچنین موجب قطعی برق
ِ
ت دیدهاند.
شده و ساختمانهای شهر نیز به شدت خسار 
همچنین بنابر اعالم شبکه العالم برق مناطق زلزلهزده در عراق نیز
قطع شده است.مرکز هماهنگی بحران دولت منطقهای کردستان عراق
نیز اعالم کرد :در پی وقوع زلزله  7/3ریشتری یکشنبه شب در عراق
دستکم  6تن کشته و بیش از  ۵۰۰نفر مصدوم شدند.
طبــق اعالم مرکز لرزهنــگاری آمریکا بیــش از  ۷۰میلیون نفر
زمینلرزه یکشنبه شب را احساس و  ۲۳۹هزار نفر از آنان ،لرزههای
آن را بسیار قوی و شدید تجربه کردهاند.به گزارش روزنامه اکسپرس،
یکی از مقامات دپارتمان هواشناســی عراق اعالم کرد :این زمینلرزه
در سراسر کشور از جمله بغداد احساس شده اما بزرگی آن حدود 6/5
ریشتر بوده است .در پی این حادثه بسیاری از ساکنان پایتخت عراق
وحشتزده خانهها و ساختمانهای بلند را ترک کردهاند.
آیــا میتوانید یک شــب را در هتلی
بندند،
بگذرانید که در آن شما را با طناب می
ترسناکترین
مجبورتان میکنند وارد قفســی پر از مار
هتل دنیا!
بشوید و رویتان خون میریزند؟!
بــه گــزارش جامجــم آنالین بــه نقل از

لستســکند ،این سؤالی اســت که در کمال تعجب ۲۴ ،هزار نفر به
آن پاســخ مثبت دادند و مشتاق یک شب ماندن در هتلی بودند که
بر اساس داســتان یک کتاب ترسناک ساخته شده است .مککامی
مانور ( ،)McKamey Manorنام این هتل اســت که در ساندیهگو در
جنوب کالیفرنیا در کشــور آمریکا واقع شده است .در این هتل باید
از چهار لوکیشــن مختلف و وحشتناک بگذرید که در هرکدام از آنها
اتفاقات ترســناکی برایتان میافتد .ممکن است هر لحظه داخل یک
قفس بیفتید ،به صندلی بسته بشوید و به خون آغشته بشوید! در هر
بار بازدید از این هتل ،تنها دو نفر میتوانند به آن وارد بشوند و بازدید
کنندگان میتوانند از طریق وبکمهای کار گذاشته شده ببینند که در
طول حضور آنها در این هتل چه اتفاقاتی برایشان میافتد.
بازدید از این هتل  ۸ســاعت طول میکشد و برای بیماران قلبی
اصال توصیه نمیشوند ۸ .ساعت ماندن در این هتل یک چالش است
که تا به حال هیچکس نتوانسته در آن موفق بشود .با این وجود هزاران
نفر اسم خود را در لیست انتظار گذاشتهاند تا شانس امتحان کردن و
برآمدن از پس این چالش را داشته باشند.

سانحه
ریلی در
کنگو با ۳۴
کشته

در پی وقوع حادثه ریلی که در استان
لواالبا در جنوب شــرق کنگو اتفاق افتاد
دســتکم  ۳۴تن کشــته و  ۲۶نفر دیگر
مجروح شدند.
به گزارش ایسنا ،احتمال افزایش تلفات این

حادثه ریلی وجود دارد زیرا  ۱۱واگن قطار دچار آتشسوزی شدهاند
کــه برخی از آنها حامل ســوخت بودهاند .علت وقــوع حادثه هنوز
مشخص نیست.
 26شهروند هندی در سانحه غرق شدن
قایق مسافربری در رودخانهای در یک ایالت
مسافربری جان
جنوبی هند ،جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایرنا ،به نقــل از روزنامه تایمز او  26نفر را گرفت
ایندیا ،دولت ایالت آندرا پرادش دیروز اعالم کرد:
غرق شدن قایق

این قایق که بیش از ظرفیت خود مسافر سوار کرده بود ،در رودخانه
کریشــنا در ایالت آندرا پرادش حرکت میکرد که در نزدیکی شــهر
ویجایاداوا واژگون شد .مسافران این قایق قصد عزیمت به یک جشن
مذهبی را داشتند.فرماندار منطقه ویجایاداوا گفت :تاکنون جسد 26
نفر از رودخانه کریشــنا بیرون آورده شده است .این قایق در هنگام
بروز حادثه حامل  40مسافر بود .درحالی که  9نفر دیگر نجات پیدا
کردهاند ،پنج نفر نیز همچنان مفقود هستند.

خانهها لرزید
لرزیدند دلها بیشتر

برنامه محافل و مساجد
* حسینیه کیانی ،خیابان  17شهریور ،خیابان فیاضبخش
 دهه آخر صفر ،هر شــب از ســاعت  21ســخنرانی حجتاالسالمسیدمهدی طباطبایی و مداحی آقای سیدحسن احمدی

حوادث کوتاه از کشور

قاچاق دارو

زاهدان -خبرنگار کیهان :رئیس پلیس امنیت عمومی استان از کشف 27
هزار و  618قلم داروی قاچاق در شهرستان زاهدان خبر داد.
سرهنگ «علیمحمدی» گفت :ماموران با اشراف اطالعاتی محل دپوی
بار قاچاق را شناســایی و در بازدید از این مکان مقدار  27هزار و  618قلم
انواع داروی قاچاق به ارزش  552میلیون ریال کشف کردند.

تعطیلی کبابی بین راهی

جاسک -خبرنگار کیهان :سه واحد کبابی بین راهی به دلیل عدم رعایت
موازین بهداشتی توسط بازرســان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان
شهرستان جاسک پلمب شد.

انفجار مین

سرویس شهرستانها-
با حضور چشمگیر نیروهای نظامی سپاه پاسداران
و ارتــش در مناطق زلزلــهزده کار آواربرداری در
این مناطق از نخستین ســاعات بامداد دیروز آغاز
شــد و گزارشها حاکی است نیروهای امدادی برای
آواربرداری نیاز به تجهیزات بیشتری دارند.
زمینلرزه شدید  7/3ریشتری  30ثانیهای یکشنبه شب
در استان کرمانشاه شهرستانهای سرپل ذهاب ،اسالمآباد
غرب ،داالهو ،ثالث و باباجانی و قصرشــیرین را بیشــتر از
شــهرهای دیگر تکان داد و مردم این شــهرها را هراسان
و بیمنــاک روانه پارکها و خیابانها کرد .این زلزل ه گرچه
خسارت قابل توجهی به مرکز استان وارد نکرد اما ترس از
زلزله مجدد باعث شد که خیلی از ساکنان کرمانشاه ،شهر
را ترک کنند و به مناطق امن پناه ببرند.
این زلزله که در ســاعت  21و  48ثانیه یکشنبه روی
داد و تاریکی هوا اجازه نداد که کمکرســانی چندانی به
زخمیها و زیرآوارماندگان انجام شــود و بسیاری از مردم
فرصــت نکردند از زیرآوارهای ســنگ و بتن بگریزند و از
مهلکه جان سالم به در ببرند اما از ساعات اولیه صبح دیروز
امدادرسانی سرعت گرفت و تعداد کشتهها و زخمیها به
ت فرسوده ،روستایی و دورافتاده لحظه
ویژه در مناطق باف 
به لحظه بیشتر از برآورد اولیه میشد .با این حال مسئوالن
ارشد استان کرمانشاه از همان دقایق اولیه دست به کار شده
و با تشکیل جلسه ستاد مدیریت خدماترسانی را کلید زدند.
گزارشها حاکی است شهرستان سرپلذهاب در این زلزله
بیشترین خسارت را متحمل شده است .در پی این حادثه
استانهای همجوار کرمانشاه نیروهای امدادی خود را به این
اســتان اعزام کردند و  100تیم هاللاحمر و بیشتر از 11
بالگرد امدادی حاضر در غرب کرمانشاه از سایر استانها به
غرب کرمانشاه اعزام شدند.
تاکنون هزاران تخته چادر و پتو و بستههای غذایی بین
زلزلهزدگان توزیع شده است 70 .روستای سرپل ذهاب در
این حادثه تخریب شده است و  6تیم عملیاتی سگ زندهیاب
از تهران و  250نیروی امدادی از اســتانهای کشور به این
شهرستان اعزام شدهاند.
گزارش خبرگزاریها حاکی اســت ،مناطق زلزلهزده با
کمبود دارو ،سرم ،تخت و تجهیزات مواجه است .تیمهای
پزشکی قانونی در شهرهای استان کرمانشاه مستقر شده و در
حال معاینه اجساد زلزله هستند .به گفته معاون غذا و داروی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیمارستان سرپلذهاب عمال
تخریب شــده است .معاون عملیات سازمان امداد و نجات
جمعیت هاللاحمر از عملیات جستوجو و نجات به صورت
گســترده در مناطق زلزله زده خبر داد و گفت :سازه کیلی
منطقه ،عملیات آواربرداری را دشــوار کرده است .شاهین
فتحی افزود41 :دستگاه آمبوالنس10 ،فروند بالگرد31 ،
تیم ســگ زندهیاب 41 ،تیم آواربرداری و  41تیم اسکان
اضطراری و  15تیم واکنش ســریع در این مناطق مستقر
شدهاند .رئیسجمهوری در پی زلزله یکشنبه شب در استان
کرمانشاه طی دستوری به معاون اول خود ماموریت داد تمام
امکانات کشور را برای نجات جان هموطنان گرفتار زیرآوارها
و همچنین رسیدگی کامل به مصدومان حادثه بسیج کند.
همچنین مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با صدور
دســتوری به مدیران بیمهای و درمانی اســتانهای غربی
کشــور بر لزوم تسریع خدمترســانی به آسیبدیدگان از
زلزله تاکید کرد.
نوربخش همچنیــن برقراری مســتمری بازماندگان
بیمهشدگان متوفی و همچنین برقراری کمک هزینه ایام
بیمــاری برای حادثهدیــدگان را از وظایف مهم واحدهای
بیمهای سازمان تامین اجتماعی برشمرده و دستور تسریع
در انجام این تعهد سازمان تامین اجتماعی در قبال ذینفعان
را صادر کرده است.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز از به کارگیری همه
خدمات و امکانات بهداشتی و درمانی زیرمجموعه سازمان
تامین اجتماعی خبر داد و تاکید کرد با فوریت نســبت به
بستری و مداوای حادثهدیدگان اقدام کرده و همه مساعی
خود را برای کمکرســانی به هموطنان آسیبدیده در دو
استان ایالم و کرمانشاه و سایر استانهای خسارتدیده به
کارگیرند.
رئیس مجلس شــورای اسالمی در پیامی جان باختن
جمعی از هموطنان در حادثه زمینلرزه شــب دوشــنبه

در پنج کیلومتری ازگله در
در غــرب کشــور را
شد به آهنگ عجیبی خاک ما زیر و زبر
استان کرمانشاه روی داده
تســلیت گفــت و از
تمامی مســئوالن و خانهها لرزید و لرزیدند دلها بیشتر
است .زلزله تمامی مدارس
دستاندرکاران امداد آن تکان ناگهانی تا همیشه خواب کرد
نوبت بعدازظهر پنج شــهر
و نجــات خواســت کودکان خفته در گهواره را بار دگر
کردستان شــامل شهرها
است
مانده
تــا بــا فوریــت و با دستهای کوچکی از خاک بیرون
و روســتاهای سنندج بانه،
تمام تــوان به یاری دستهایی بر سر است و دستهایی بر کمر
سقز ،ســروآباد ،مریوان و
آســیبدیدگان ،در کودکان خانه را جز مرگ ،همبازی نماند
بیجار را دیروز تعطیل کرد
زیرآوارمانــدگان و باز ،بازی میکند داغ عزیزان با جگر
و همچنیــن تمــام ادارات
لحظه لحظه شوق پرواز از زمین تکثیر شد
شهرســتان ایــام به جز
مصدومان بشتابند.
پر
و
بال
های
ه
ماند
ی
باق
ریخت،
هرسو
بسکه
دستگاههای خدماترسان
ســفیر آلمان در
تهران با ابراز همدردی داغهای باغ سنگین است اما نو به نو
و امدادی دیروز تعطیل بود.
با قربانیان زلزله غرب از دل این خاک میروید درختی تازهتر
آیتاهلل مکارم شیرازی
کشور از آمادگی این یک به یک دیوارها افتاد تا هجرت کنیم
ضمن تسلیت به درگذشت
شب این چاردیواری به آغوش سحر
کشور برای کمک به از
ِ
جمعــی از هموطنــان در
ن
عرفا
میالد
پور
زلزله غرب کشور استفاده
زلزلهزدگان خبر داد.
از یک سوم سهم امام برای
مســئول شبکه
ک کردن به آسیبدیدگان این حادثه را
لرزهنگاری استان کرمانشاه گفت :از شب دوشنبه و پس از امدادرســانی و کم 
وقوع بزرگترین زمینلرزه استان که در ازگله اتفاق افتاد تا مجاز اعالم کرد .مدیرکل انتقال خون اســتان کرمانشاه نیز
ساعت هشت صبح دیروز  118پسلرزه اتفاق افتاد.
با اشاره به وجود ذخیره خون کافی در استان خواست فقط
همچنین پست سیار  63کیلوولت سرپلذهاب که در اثر افرادی با گروههای خونی منفی به خصوص  Oمنفی برای
اهدای خون مراجعه کنند .ابراهیم سلطانیان افزود :با توجه
زلزله تخریب شده بود مرمت و وارد مدار شد.
معاون امداد و نجــات جمعیت هاللاحمر چهارمحال به استقبال گسترده مردم برای اهدای خون مجبوریم فقط
و بختیــاری از اعزام  12اکیپ امداد و نجات 11 ،دســتگاه از افراد ثبتنام کنیم تا در صورت لزوم با آنها تماس بگیریم.
براساس این گزارش بیشترین خرابی زلزله اخیر در استان
آمبوالنــس و خودروی کمکدار ،یک دســتگاه مینیبوس
امــداد و نجات ،یک فروند بالگــرد ،تیم تخصصی واکنش کرمانشاه مربوط به مجتمع آپارتمانی در سرپل ذهاب است
ســریع و تیم سگهای جســتوجوگر و همچنین رئیس که احتمال وجود بیش از  200نفر در زیر آوار وجود دارد.
شنیده شده تاکنون بیش از یکصد نفر از زیرآوار بیرون
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان از اعزام هشــت دستگاه
آمبوالنس ،یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس و همچنین یک کشیده شدهاند.
بنابراین گزارش رئیس بیمارستان امام خمینی اسالمآباد
خودروی پشتیبانی از اصفهان به مناطق زلزلهزده در استان
غرب گفت :بر اثر زلزله مرحله اول بیمارستان امام خمینی
کرمانشاه خبر دادند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی هم گفت :در استانهای اسالمآباد غرب تخریب شد.
احمدرضا بیگلری افزود :کارکنان بیمارستان بالفاصله
کشور فراخوان برای گروههای جهادی صادر شده تا با سرعت
و در اسرع وقت این گروههای جهادی در دو استان کرمانشاه بیماران بســتری در بخش را به خارج از بیمارستان منتقل
کردند و مشکلی برای بیماران به وجود نیامد.
و ایالم به کمک و امداد در مناطق زلزلهزده بپردازند.
وی با اشــاره به اعزام تعداد زیادی از مصدومان حادثه
رضا محمودیان مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری
کرمانشاه گفت :یک فروند هواپیمای سی 130-برای اعزام زلزله به این بیمارستان اضافه کرد :این بیمارستان تخریب
مصدومان زلزله به تهران در فرودگاه کرمانشــاه مســتقر شده و از لحاظ قانونی امکان بستری بیمار و مصدوم در این
بیمارستان وجود ندارد.
شده است.
وی ادامه داد :برای خدماترسانی به بیماران و مصدومان
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت:
برای کمکرســانی به زلزلهزدگان استان نیاز جدی به نان ،حادثه در محوطه اورژانس چادرهایی نصب کردیم.

آب ،غذا ،چادر و پتو داریم.
مسئول روابط عمومی شرکت مخابرات استان کرمانشاه
هم گفت :خطوط تلفنهای ثابت و همراه استان همگی وصل
بوده و مشکلی برای برقراری ارتباط وجود ندارد.
به دنبال وقوع زمینلرزه در استان کرمانشاه امامجمعه
و اســتاندار کرمانشاه پیام تســلیت مشترکی صادر کردند.
آیتاهلل عالمه هوشنگ بازوند در این پیام ضمن تسلیت به
بازماندگان این حادثه تاسفبار از روز دوشنبه به مدت  3روز
در استان کرمانشاه عزای عمومی اعالم کردند .به گفته مدیر
کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تمام مدارس استان
امروز تعطیل است و از مجموع  25مدرسه سرپل ذهاب 8
مدرســه در اثر زلزله کامال تخریب شده است و تعدادی از
زلزلهزدگان در مدارس مقاوم این شهر اسکان داده شدهاند.
گزارشهای ارســالی از مناطق زلزلهزده میافزاید :برق
شــهرها و مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه که بر اثر زلزله
قطع شده بود وصل شد .آب بستهبندی در حال توزیع است
و بالگردها در حال انتقال مصدومان و امدادرسانی هستند.
جادههایی بر اثر ریزش کوه بسته شده بود که غیر از برخی
از راههای روستایی مابقی راهها باز شده است و تالش برای
بازگشایی راههای بسته ادامه دارد .مرکز وقوع این زمینلرزه

برف پاییزی روستاهای کوهستانی آمل را سفیدپوش کرد

بخشدار الریجان از توابع شهرستان آمل گفت
که بارش برف در دومین ماه فصل پائیز دســتکم 10
روستای این بخش را سفیدپوش کرد.
توگو با ایرنا افزود :بارش برف به صورت
رضا مقدم در گف 
پراکنده از بعد از ظهر روز یکشــنبه در الریجان آغاز شد و
در کمتر از سه ساعت تا  10سانتی متر بعضی از ارتفاعات
را سفیدپوش کرد.
وی بــا اعالم اینکــه برف بیشــتر در ارتفاعات بخش
کوهســتانی الریجان بوده و مشــکل خاصی برای مردم و

جادهها ایجاد نکرده است ،گفت که هم اکنون هیچ مشکلی
برای تردد وسایل نقلیه در جادههای روستائی و جاده هراز
وجود ندارد.بخشــدار الریجان افزود :تیمهای راهداری در
نقاط مختلف جاده هراز حضور یافته و به نمک پاشی سطح
جاده برای تردد آسان خودروها پرداختند.
وی از رانندگانــی که قصد عبــور از این جاده را دارند
خواســت تا با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی و
هوشیاری کامل رانندگی کنند و زنجیرچرخ و تجهیزات گرم
همراه داشته باشند.

رئیس بیمارســتان امام خمینی اسالمآباد غرب اضافه
کرد :به  400مصدوم این حادثه خدمات ســرپایی ارایه شد
و  107مصدوم نیز به مراکز درمانی کرمانشاه اعزام شدند.
بیگلــری بــا تاکید بر این کــه کمبود خــون ،دارو و
تجهیزات درمانی نداریم ،افزود :بیشترین حادثهدیدگان در
بحث ارتوپدی اســت که توسط سه جراح به این مصدومان
خدمترسانی میشود.
اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور در تماس
تلفنی جداگانه با اســتانداران کرمانشاه ،کردستان و ایالم،
بر ضرورت بســیج تمام امکانات این استانها برای رسیدگی
ت تاکید کرد و از آنها
فوری به آسیبدیدگان و جبران خسار 
خواست با استفاده از تمام ظرفیت کمک به حادثهدیدگان و
آواربرداری را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دهند.
گزارش خبرنگار کیهان از تبریز نیز حاکی اســت مردم
این شهر با وقوع زلزله به خیابانها ریختند به طوری که در
بســیاری از مناطق شــهر ترافیک سنگینی به وجود آمد و
پمپبنزینها شلوغ شدند.
رئیس اورژانس آذربایجانشــرقی از اعزام  5آمبوالنس
به همراه  15پرســنل درمانی به مناطق زلزلهزده خبر داد
و افزود :تیم امدادی که در مهران برای خدماترســانی به

زائران اربعین مستقر بود با توجه به وقوع زلزله به قصرشیرین
اعزام شده است.
ش سریع و اتوبوس
فرزاد رحمانی گفت :تیمهای واکن 
آمبوالنس اورژانس نیز به این مناطق اعزام شده است.
رئیس جمعیت هاللاحمر آذربایجانشرقی هم گفت:
 20تیم امداد و نجات آماد ه امدادرسانی هستند و همچنین
بیمارســتان صحرایی اورژانس آذربایجانشرقی به منطقه
اعزام شده است.
زمینلرزه شــدیدی ســاعت  21و  48دقیقه شامگاه
یکشــنبه  21آبان با قدرت  7/3ریشــتر در ژرفای 33/9
کیلومتری زمین استانهای کرمانشاه ،ایالم و کردستان و
بخشهای گستردهای از غرب و شمال غرب کشور را لرزاند.
این زمینلرزه که کانون آن جنوب حلبچه عراق نزدیک
مرزهای استان کرمانشاه گزارش شده زیانها و آسیبهای
زیادی در استانهای کرمانشاه و ایالم به بار آورده است.
به گفته اســماعیل نجار معاون وزیرکشــور  21فروند
بالگرد 141 ،دســتگاه آمبوالنــس و  2فروند هواپیما کار
امدادرســانی به مجروحان و انتقال آنها به مراکز درمانی را
انجام میدهند.
حضور فرماندهان ارتش و سپاه
در مناطق زلزلهزده
فرماندهان ارشد ارتش و سپاه در مناطق زلزلهزده غرب
کشور حضور یافتند.
سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح در پیامی از نیروهای مسلح خواست تا امکانات امدادی
خود را در اختیار حادثهدیدگان قرار دهند.
سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه نیز
در مناطق زلزلهزده حضور یافت و دســتور گسیل امکانات
و نیروهای سپاه برای کمک به زلزلهزدگان را صادر کرد.
امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و
امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز در
این مناطق حاضر شدند و یگانهای مختلف نیروی زمینی
ارتش کمکرسانی به زلزلهزدگان را آغاز کردند.
ســردار غالمحســین غیبپرور رئیس سازمان بسیج
مســتضعفین در پــی وقوع زلزله در مناطق غرب کشــور
از تشکیل ستاد ویژه رســیدگی به مناطق آسیبدیده به
ی جانشین رئیس سازمان بسیج
فرماندهی سردار علی فضل 
خبر داد.
وی اعالم کرد که بنیاد تعاون بســیج ،بســیج جامعه
پزشــکی و مجموعه سازندگی بســیج نیز در این ستاد به
منطقه اعزام شدند.
غیبپــرور از اعــزام گردانهــای امام حســین(ع) و
بیتالمقدس در  5شهر سرپل ذهاب ،قصرشیرین ،داالهو،
ثالث باباجانی و اسالمآباد غرب به مناطق زلزلهزده خبر داد.
رئیس ســازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه لشکر
نبیاکــرم با  10دســتگاه آمبوالنس 3 ،دســتگاه لودر5 ،
دستگاه کمپرسی و جرثقیل و تعدادی تانکر آب به سرپل
ذهاب اعزام شــده گفت :ظرفیت بیمارستانی صحرایی نیز
که به مناســبت اربعین در مهران برپا شده بود ،به مناطق
زلزل ه زده انتقال یافت.
وی اضافه کرد 30 :گروه جهادی دانشجویی از کرمانشاه
و  20گروه دانشجویی جهادی از ایالم در حال اعزام به منطقه
هستند و  100گروه جهادی دانشجویی از استانهای همجوار
در حال انتقال امکانات و نیروها هستند.
آخرین خبرها حاکی است پزشکی قانونی کرمانشاه اعالم
کرد آمار جانباختگان زلزله کرمانشاه از  ۴۰۷نفر گذشت .و
 ۷هزار و  ۱۵۶مصدوم برجای گذاشت که مجروحان از زیر
آوار خارج و به مراکز درمانی منتقل میشوند.
سازمان بهزیستی شماره حساب  90190بانک ملت،
شــماره مشــارکتهای مردمی بهزیستی کشــور را ویژه
کمک به زلزلهزدگان غرب کشور اعالم کرد .همچنین 40
روانشــناس در قالب تیمهای سالمت روان برای کمک به
هموطنان زلزلهزده اعزام شدند.استاندار کرمانشاه از افزایش
آمار فوتیها و مجروحان زلزله خبر داد و ابراز امیدواری کرد
که صبح امروز کار امدادرسانی و نجات خاتمه یابد .فرمانده
ناجا در کرمانشاه هم اعالم کرد پلیس در مناطق زلزلهزده
حضور دارد و مردم از نظر تامین امنیت نگرانی نداشته باشند.
برخی از روستاهای زلزلهزده به کمکهای فوری نیاز دارد و
از مردم خواسته شده از ورود به ساختمانهای آسیبدیده
و بدون استحکام خودداری کنند.

سیر صعودی مصرف مواد مخدر در زنان

رئیساداره ارزیابی پزشکی قانونی استان تهران
گفت :در بررســیهای انجام شده به نسبت گذشته،
شاهد افزایش مصرف مواد مخدر زنان هستیم.
آرش ســاالری به مهرگفت :آنچه امروز در جامعه هم
میبینیم موید همین مطلب اســت چرا که متاسفانه قبح
مصرف در بین زنان از بین رفته است.
ساالری ادامه داد :هر روز شاهد افزایش مصرف سیگار در
زنان جامعه هستیم که این مسئله ناشی از تغییرات اجتماعی
و فرهنگی است .این موضوع هشدار اجتماعی است که نشان

میدهد مصرف سیر صعودی داشته است.
وی درخصوص مصرف مشــروبات الکلی در جامعه هم
گفت :متاسفانه آمار مصرف مشروبات الکلی هم در چند سال
اخیر در جامعه افزایش پیدا کرده است .نمونهگیریهای انجام
شده هم موید باال رفتن این آمار در هر دو جنس است.
رئیــساداره ارزیابی پزشــکی قانونی اســتان تهران
درخصوص آمار مسمومیتهای دارویی در استان تهران گفت:
میزان آمار مسمومیتهای دارویی منجر به فوت و آنچه به
پزشکی قانونی ارجاع داده میشود به طور کلی کم است.

انهدام باند کالهبرداران و جاعالن در استان البرز
 ۲۰نفر از اعضــای یک باند کالهبرداری به مبلغ
۱۵۰میلیارد تومان ،در البرز ،شناســایی و دستگیر
شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز البرز ،فرمانده
انتظامی اســتان البرز با اعالم این خبــر گفت 2 :نفر با در
دست داشتن یک وکالت به یکی از بانکهای کرج مراجعه
و درخواست برداشت مبلغ 150میلیارد تومان میکنند که

با توجه به مبلغ باالی درخواســتی بــه رئیس بانک ارجاع
داده میشوند.
سرتیپ محمدیان افزود :رئیس بانک مورد نظر به افرادی
که برای برداشــت پول به بانک مراجعه کرده بودند مظنون
و پس از اســتعالم از صاحبان حساب و مطلع نبودن آنها از
این امر موضوع را به پلیس اعالم کرد.
فرمانده انتظامی اســتان البرز افزود :ماموران کالنتری

 17مهرویال به بانک مورد نظر مراجعه و پس از دستگیری
افراد مظنون برای رسیدگی تخصصی به موضوع ،پرونده به
پلیس آگاهی ارجاع یافت.
محمدیان با اشاره به اینکه نتیجه استعالمات حاکی از
آن بود که وکالت ارائه شده جعلی و صاحبان حساب نیز آن
را تایید نکرده بودند ،افزود :متهمان در اعترافات خود اذعان
داشتند که افرادی که وکالت به نام آنها بوده است خودشان

را از قبــل با ما هماهنگ و مدارک هویتیمان را گرفته و در
دفترخانه وکالت جعلی بــرای دریافت وجه به نام ما صادر
کردند تا پس از دریافت وجه مربوطه از بانک ،مبلغ  3میلیارد
تومان به عنوان دستمزد به ما بدهند.
وی گفــت :با هماهنگیهای صــورت گرفته با مقامات
قضایی و با همکاری افراد دستگیر شده ،دیگر متهمان پرونده
نیز شناسایی و دستگیر شدند.

ایالم -ایرنا :فرماندار دهلران از انفجار مین در این شهرســتان و مجروح
شدن  2سرباز مرزبانی خبر داد.
سیدحسینعلی موسوی گفت :در حادثه انفجار مین اطراف پاسگاه انتظامی
نهر عنبر  2سرباز مجروح شدند.وی افزود :با توجه به میزان جراحت ،سربازان
برای ادامه درمان به مرکز استان منتقل شدند.

کشف برنج خارجی

اهواز -خبرنگار کیهان :جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف
 58تن برنج و شکر قاچاق به ارزش  3میلیارد ریال در شهرستان شادگان خبر
داد.سیدمحمد صالحی با اعالم این خبر گفت :ماموران اداره مبارزه با قاچاق
کاال و ارز پلیس آگاهی موفق به شناسایی یک انبار بزرگ دپوی شکر و برنج
خارجی در یکی از مناطق شهرستان شادگان شدند.
وی افزود :ماموران پلیس در بازرسی از محل دپوی این محموله قاچاق،
 50تن برنج و  8تن شکر خارجی فاقد هر گونه مدارک مثبته گمرکی کشف
و ضبط کردند.صالحی گفت :کارشناســان ارزش ریالی این محموله قاچاق را
بالغ بر  3میلیارد ریال ارزیابی کردند.جانشــین فرمانده انتظامی خوزســتان
افــزود :در این رابطه یک قاچاقچی که اقدام بــه دپوی محمولههای قاچاق
میکرد دستگیر شد.

تصادف خونبار

یاسوج -ایسنا :رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کهگیلویه
و بویراحمد از کشــته شــدن  3نفر و مصدومیت  3نفر دیگر در اثر وقوع دو
حادثه رانندگی در محور یاسوج -اصفهان خبر داد.
جالل پورانفرد گفت :در حادثه نخســت بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو
پــارس یک نفر مجروح شــد و در حادثه دوم بر اثــر برخورد یک کامیون با
خودروی پراید سه نفر کشته و دو نفر مجروح شدند.

مصدومیت بر اثر تیراندازی

دزفول -ایرنا 2 :نفر راکب موتورسیکلت در دزفول با شلیک سالح شکاری
یک شهروند را مصدوم کرده و متواری شدند.
معــاون سیاســی و اجتماعی فرمانــداری ویژه دزفول گفــت :راکبان
موتورسیکلت شنبه شب در حالی که صورت خود را پوشانده بودند در یکی
از مناطق حاشیهای این شهر اقدام به تیراندازی کردند.
امیر عیسیزاده با بیان اینکه دستگیری عوامل این تیراندازی در دستور کار
نیروی انتظامی قرار گرفته است افزود :در این تیراندازی یک نفر مصدوم شده
که در بیمارستان تحت درمان است.وی اضافه کرد :بر اساس تحقیقات پلیس
عوامل این تیراندازی شناسایی شده و به زودی دستگیر و مجازات میشوند.

کشف چک پول جعلی

رشت -خبرنگار کیهان :فرمانده انتظامی رودبار گفت :ماموران انتظامی این
شهرستان  157قطعه ایران چک  500هزار ریالی جعلی در مجموع به قیمت
 78میلیون و  500هزار ریال در بازرســی از یک خودرو پراید در شهرستان
رودبار کشف کردند.
سرهنگ علیزاده افزود :راننده و سرنشین این خودرو یک زن و شوهر اهل
مازندران بودند که هر دو دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

انفجار گاز

کرج -ایرنا :مســئول روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری کرج اعالم کرد که بر اثر انفجار گاز شهری در البرز یک نفر مصدوم
و سه واحد مسکونی تخریب شد.
سیدجواد موسوی اظهار داشت :این حادثه در خیابان حافظ منطقه گلشهر
کرج در یک ساختمان پنج طبقه نوساز رخ داد.
وی با بیان اینکه این ساختمان نوساز فاقد سکنه بود ،ادامه داد :انباشت
گاز در طبقه چهارم ســبب انفجار شــد که  3واحد حدود  70تا  100متری
خسارت کلی دید.موسوی خاطرنشان کرد :بر اثر این حادثه یک کارگر دچار
سوختگی شد که به مراکز درمانی البرز انتقال یافت.
این مســئول اظهار داشت :میزان خســارت وارده توسط کارشناسان در
دست بررسی است.

دستگیری کالهبردار

یزد -خبرنگار کیهان :سرپرســت پلیس آگاهی استان یزد از دستگیری
فردی خبر داد که از طریق فروش مال غیر هفت میلیارد ریال از شهروندان
یزدی کالهبرداری کرده است.سرهنگ محمدرضا حناساب گفت :تحقیقات
پلیس نشانگر این بود که متهم ضمن تصرف مال غیر اقدام به فروش زمینهای
مسکونی به چندین نفر از شهروندان کرده است.
وی اضافه کرد :تاکنون  20نفر از شاکیان و مالباختگان شناسایی شدهاند.

جان باختن یک کارگر

گناباد -مهر :مسئول سازمان آتشنشانی گناباد گفت :عدم رعایت مسائل
ایمنی جان یک کارگر را هنگام کار با دستگاه سنگکوب گرفت.
محمد قصاب افزود :یک کارگر به داخل دستگاه سنگکوب سقوط کرده و
در داخل دستگاه محبوس شد که گروه نجات ،مصدوم این حادثه را از البهالی
چرخ دندههای دستگاه بیرون آورده و به نیروهای اورژانس تحویل دادند.
وی اضافه کرد :مصدوم به دلیل پارگی شــریانها و خونریزی زیاد جان
خود را از دست داد.

برخورد مرگبار دو خودرو

رشت -خبرنگار کیهان :برخورد کامیون کمپرسی «بنز» با یک دستگاه
خودروی سواری پراید در شهرستان رشت  4کشته و زخمی برجای گذاشت.
رئیس پلیس راه اســتان گیالن با اعالم این خبر اظهار داشــت :در این
حادثه کامیون کمپرسی«بنز» هنگام تردد در محور رشت -جیرده در محدوده
«فلکده» شهرستان رشت پس از انحراف از مسیر اصلی به یک دستگاه خودروی
پراید در الین مخالف برخورد که بر اثر آن راننده و یکی از  2سرنشین خودروی
پراید در دم جان باختند.سرهنگ حسین محمدپور سن کشتهشدگان را 35
و  33ســاله عنوان کرد و افزود 2 :سرنشین دیگر خودروی پراید نیز در این
حادثه به شــدت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.به گفته وی تجاوز به
چپ کامیون کمپرسی علت اصلی این سانحه رانندگی بود.

سارق طالفروشی در دام پلیس

سرویس شهرستانها :فرمانده انتظامی شهرستان نائین از دستگیری عامل
سرقت طالفروشی در یزد و کشف سه میلیارد ریال طالجات مسروقه توسط
ماموران پاسگاه انتظامی چوپانان این فرماندهی خبر داد.
ســرهنگ «صادق کاظمزاده» اظهار داشت :ماموران انتظامی مستقر در
سه راهی چوپانان به اردکان حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه
خودروی ســواری پژو  405که با دیدن ماموران تغییر مسیر داد ،مشکوک و
بالفاصله نسبت به متوقف کردن آن اقدام کردند.
وی افزود :در بازرسی از این خودرو یک کیف حاوی مقدار دو کیلو و 758
گرم طالجات کشــف که پس از بررسیهای صورت گرفته مشخص شد فرد
مذکور این طالجات را از یک طالفروشی در شهرستان یزد به سرقت برده و
قصد فرار به سمت استانهای شمالی کشور را داشته است.
این مقام انتظامی عنوان کرد :در این رابطه متهم دســتگیر و به همراه
پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

