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گزارشی از سیل در کرمان

تخلیه  ۵روستای سیلزده استان کرمان
هشــدارهای رخــداد ســیالب در کرمــان
بــه وقــوع پیوســت و ســیل در برخــی
نقــاط اســتان کرمــان جــاری شــد؛ تاکنــون
بیــش از  3900نفــر در در ســطح اســتان
امدادرســانی شــده و ســاکنان پنــج روســتا
تخلیــه شــدهاند.
عــاوه بــر آن  ۲۲۵روســتای اســتان دچــار
مشــکل شــدهاند و برخــی آثــار تاریخــی،
تأسیســات و ابنیههــای شــهری و روســتایی
آســیب دیدهانــد.
هــم اینــک ســامانه بارشــی از کرمــان
خــارج شــده و حــاال بــا فروکــش کــردن
ســیالب ،مدیریــت بحــران اســتان در
حــال بــرآورد خســارت ،امــداد رســانی بــه
روســتاهای خســارت دیــده و نیــز بازگشــایی
مســیرهای بســته شــده در شهرســتانهای
آسیب دیده هستند.
تـردد بـه سـمت مشـهد تـا اطلاع
ثانـوی از مسـیر «کرمـان_ یـزد _
طبـس»  /تخریب کامل پل کالیشـور
فرمانــدار شهرســتان راور بــا اشــاره بــه
اینکــه فعــ ً
ا راه جایگزیــن مســیر «راور -
دیهــوک» وجــود نــدارد ،تصریــح کــرد :تــا
اطــاع ثانــوی تــردد بــه ســمت مشــهد از
«کرمــان_ یــزد _طبــس» انجــام میشــود
تــا ســیل فروکــش کنــد و بتوانیــم راه
دسترســی در کنــار رودخانــه ایجــاد کــرده و
پــل ســاخته شــود.
مالــک اژدری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
ایســنا در بــاره وضعیــت شهرســتان راور پــس
از بارندگــی دو روز اخیــر اظهــار کــرد :بنــده و
معــاون عمرانــی اســتاندار کرمــان ،مدیــرکل
بحــران و مدیــرکل راهــداری اســتان از
محــور «راور _ دیهــوک» بازدیــد داشــتیم.
وی افــزود :پــل کالیشــور در مســیر راور بــه
دیهــوک کام ـ ً
ا تخریــب شــده و تــا زمانــی
کــه آب فروکــش نکنــد ،امــکان تــردد در
ایــن مســیر وجــود نــدارد.
وی در بــاره بــرآورد خســارت بارندگیهــای
اخیــر در شهرســتان راور گفــت :چنــد پــل و
دهانــه پــل و جــاده در شهرســتان راور دچــار
خســارت شــده کــه هنــوز بــرآورد خســارت

نشــده اســت.
تخلیــه آب  ۵روســتای ســیلزده
اســتان
جانشــین ســتاد بحــران اســتانداری کرمــان
بــا یــادآوری  ۵روســتای تخلیــه شــده
در ســطح اســتان ،اظهــار کــرد :در حــال
تخلیــه آب ایــن  ۵روســتا هســتیم و احتمــا ًال
ســاکنین ایــن روســتاها میتواننــد بــه
خانههــای خــود برگردنــد.
در
آیتالهیموســوی"
"مصطفــی
گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا در خصــوص

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری
کرمــان گفــت :در حــوزه راههــای اصلــی،
فرعــی ،روســتایی ،عشــایری ،پــل و ابنیــه،
مســکن روســتایی ،کشــاورزی ،گلخانههــا،
کانالهــای انتقــال آب و قنــوات ،اســتخرهای
ذخیــره آب ،ســیل بنــد و بندهــای خاکــی،
تأسیســات کشــاورزی ،شــبکه انتقــال بــرق،
آب روســتایی و مخابــرات کل اســتان دچــار
خســارت شــده اســت.
"مجیــد ســعیدی" در گفــت و گو بــا خبرنگار
ایســنا در بــاره وضعیــت اســتان کرمــان پــس

آخریــن وضعیــت اســتان کرمــان در پــی
بارندگیهــا روز گذشــته ،گفــت :در پــی
بارندگیهــای روز یکشــنبه در اســتان،
حــدود  ۲۲۵راه روســتایی دچــار مشــکل
شــدند کــه تاکنــون  ۸۵مــورد آن رفــع شــد و
امــروز بخــش عمــده آنهــا بازگشــایی خواهــد
شــد.
وی بــا بیــان اینکــه دسترســی  ۲۲۵روســتای
اســتان در پــی بارندگیهــای اخیــر دچــار
مشــکل شــدند ،اظهــار کــرد :هــم اکنــون
بارندگــی در ســطح اســتان نداریــم و اگــر در
نقطـهای بــارش داشــته باشــیم ،بــه صــورت
رگبــار پراکنــده خواهــد بــود.
آغــاز بــرآورد خســارت ســیل در
اســتان کرمــان

از بارندگیهــای دو روزه اظهــار کــرد :بــرآورد
خســارت در ســطح اســتان از امــروز آغــاز و
اقدامــات کارشناســی در ایــن راســتا صــورت
خواهــد گرفــت.
ســعیدی تصریــح کــرد :در روســتاهای
اســتان رانــش و فرونشســت زمیــن رخ داده و
شکســت پــل در محورهــای اصلــی و فرعــی
بــه وقــوع پیوســته و شــب هنــگام بیــش از
 ۹۰خــودرو در محــور «راور – دیهــوک»
گرفتــار ســیالب شــدند کــه توســط امــداد و
نجــات امدادرســانی شــدند.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری
کرمــان گفــت :بارندگیهــا در اســتان
کرمــان پایــان یافتــه و ســامانه بارشــی از
اســتان خــارج شــده اســت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان:

 104هزار گلستانی درگیر سیل شدند
معـاون بهداشـتی دانشـگاه
علـوم پزشـکی گلسـتان
بـا بیـان اینکـه مجموعـا
 104هـزار نفـر در گلسـتان
درگیـر حادثه سـیل شـدند،
گفـت :در روزهـای اول  8تا
 10هـزار نفـر در کمپهـا
اسـکان داشـتند در ادامـه
این تعـداد روز بـه روز کمتر
شـد و االن  2800نفـر در
 20کمـپ اسـکان دارنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،دکتـر
سـراجالدین عارفنیـا در
نشسـت خبـری بـا اصحـاب رسـانه اظهـار کـرد :مهمترین دغدغـه مـا خـارج از کمپها
موضـوع آب آشـامیدنی بـود .در ایـن رابطـه مردم را بـه صورت چهـره به چهـره و با نصب
بنـر و غیـره آمـوزش دادیـم.
وی بـا بیـان اینکـه نظارت بـر تانکرهـای آب را در دسـتور کار قـرار دادیـم ،تصریح کرد:
مـوارد بیماریهـای اسـهال در بیمارسـتانهای مناطـق سـیلزده بـا مناطـق غیرسـیلزده
اسـتان ،تفـاوت بـارزی ندارد.
عارفنیـا بـا بیـان اینکه  100تن آهـک را بین مـردم توزیع کردیـم ،گفت :نحوه اسـتفاده
از آهک و شسـت و شـوی ظـروف را به خانوارها آمـوزش دادیم.
معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی گلسـتان خاطرنشـان کـرد :بعـد از گزارشـات
مردمی    درخصـوص رهـا شـدن تعـداد زیـادی الشـه مـرغ در رودخانههـا و انهـار ،ایـن
موضـوع در دسـتور کار دامپزشـکی قـرار گرفـت و مجموعـا  48هـزار قطعـه الشـه مـرغ
جمع آوری شد و االن دیگر الشه مرغ رها شده را در آب نداریم.

انهدام اعضای باند سارقان مسلح طالجات
از آرایشگاه زنانه در ایرانشهر
و
انتظامی    سیسـتان
فرمانـده
بلوچسـتان از انهـدام بانـد سـارقان
مسـلح طالجـات از آرایشـگاه زنانـه،
کشـف و دسـتگیری مالخـر طالهـای
مسـروقه ،پلمـب طلا فروشـی ایـن
مالخـر خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا -و بـه نقـل از
پایـگاه اطالع رسـانی پلیس ،سـردار
محمـد قنبـری افـزود :بـا اعلام
گزارشـی مبنـی بر سـرقت مسـلحانه
از یـک آرایشـگاه زنانـه واقـع در
تقاطـع الزهـرا و درزاده در حـوزه اسـتحفاظی کالنتری  ۱۲شهرسـتان ایرانشـهر بالفاصله
تیمـی    از مأمـوران پلیـس بـه محـل اعـزام شـدند.
وی بیـان کـرد :پـس از حضـور مأمـوران پلیـس در محـل جـرم ،خانمی    بـه آنهـا مراجعه و
اعلام داشـت کـه در آرایشـگاه زنانه بود کـه ناگهان یک مـرد و زن ملبس بـه لباس محلی
بـا پوشـش زنانه واردشـده و با تهدید اسـلحه گـرم  ۸۰مثقال طلا و جواهـرات را از داخل
کیفش سـرقت کـرده و متواری شـدند.
سـردار قنبـری اظهـار کـرد :کارآگاهـان پلیـس آگاهـی در تحقیقات اولیـه از کارکنـان این
آرایشـگاه متوجـه اظهـارات ضـد و نقیض یکی از آنها شـدند کـه در تحقیقـات تکمیلی و با
اسـتفاده از شـیوههای خـاص پلیسـی محرز شـد که وی بـا همدسـتی افراد دیگـری اقدام
به ارتـکاب ایـن جرم کرده اسـت.
ایـن مقـام انتظامی    بیـان کـرد :بـا اقدامـات فنـی و تخصصـی ایـن متهمـه اعتـراف کرد و
گفـت :در روز حادثـه بـه محـض ورود آن خانـم کـه از مشـتریان ثابت آرایشـگاه اسـت از
طریـق پیامـک ،حضور او و همراه داشـتن طلا و جواهرات را به همدسـتانش اطلاع داده و
درب را بـه روی آنهـا بازکرده اسـت.
سـردار قنبـری بـا بیـان اینکه بـا دسـتگیری این فـرد  ۱۵۰گرم از طالهای سـرقت شـده
توسـط خواهـر وی تحویل پلیس شـد اظهار داشـت :تحقیقات برای شناسـایی مرد سـارق
ادامـه یافـت تا مأموران سـرانجام توانسـتند این سـارق مسـلح را نیز شناسـایی و در یک
عملیـات غافلگیرانـه دسـتگیر کننـد کـه در بررسـی از منـزل متهم یـک دسـتگاه خودروی
 ۴۰۵سـرقتی بـه همـراه یـک جفـت پلاک سـرقتی و یـک قبضـه سلاح کالش و  ۵تیغه
خشـاب و مهمات متعلقه کشـف شـد.
وی گفت :در بررسـی بیشـتر خودروی سـرقت شده مشـخص شد که دارای سـابقه سرقت
مسـلحانه در اسـفند ماه سـال گذشـته در شهرسـتان ایرانشـهر اسـت که در بازجوییهای
تکمیلـی ،متهـم بـه  ۱۰فقـره سـرقت منـزل بـا همدسـتی فـرد دیگـری اعتـراف کـرد که
مأمـوران بالفاصلـه در یـک عملیـات ضربتی ایـن فـرد را نیز دسـتگیر کردند.
سـردار قنبـری ابـراز کـرد :متهمـان در ادامـه اعترافـات خـود بیـان کردنـد کـه طالهـای
سـرقتی را بـه یـک مالخـر طالفـروش در سـطح شهرسـتان فروخته انـد که بـا هماهنگی

خــروج کامــل ســامانه بارشــی از
اســتان کرمــان
رئیــس مرکــز پیــش بینــی اداره کل
هواشناســی اســتان کرمــان بــا بیــان ایــن
مطلــب کــه تــا آخــر هفتــه افزایــش ابــر و
وزش بــاد خواهیــم داشــت ،ادامــه داد :دیــروز
شــمال غــرب اســتان مقــداری کاهــش دمــا
داشــت کــه بــه تدریــج دمــا رونــد افزایشــی
گرفــت.
"حمیــده حبیبــی" در گفتوگــو بــا خبرنــگار
ایســنا از خــروج کامــل ســامانه بارشــی از
اســتان خبــر داد و گفــت :در مجمــوع مناطــق
جنوبــی بیشــترین بارشهــا را داشــتند ،امــا
فیــض آبــاد راور ،ریســه شــهربابک و
شهرســتان منوجــان بــا  ۶۰میلیمتــر بارندگــی
بیشــترین بارشهــای را در روز گذشــته در
اســتان کرمــان داشــتند.
کمک یک میلیارد تومانی کرمانیها به
سیلزدگان
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان از
کمــک یــک میلیــارد و  ۱۲۲میلیــون تومانــی
مــردم خیــر و نوعدوســت اســتان کرمــان
بــه ســیلزدگان کشــور خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا" ،یحیــی صادقــی" بــا
بیــان اینکــه مــردم نوعدوســت اســتان
کرمــان ایــن بــار نیــز حماســه آفریدنــد
و هــم چــون مــردم دیگــر اســتانهای
کشــور بــه یــاری هموطنــان ســیلزده خــود
شــتافتند افــزود :مــردم نوعدوســت اســتان
کرمــان یــک میلیــارد و  ۱۲۲میلیــون تومــان
بــه ســیلزدگان کشــور کمــک کردنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون شــش
محمولــه کمکهــای مردمی    شــامل ۸۴
قلــم کاال از ســوی کمیتــه امــداد اســتان
کرمــان بــه مناطــق ســیلزده ارسالشــده
اســت ،گفــت :ایــن کاالهــا شــامل مــواد
خوراکــی ،پوشــاک ،کفــش ،آب معدنــی،
چــادر هاللاحمــر ،فــرش ،موکــت،
پتــو ،تشــک ،بســته بهداشــتی ،کنســرو
جــات ،حبوبــات و مــواد شــوینده بــوده
کــه بــه مناطــق ســیلزده ارســال شــده
است.

مقـام قضائـی ایـن فرد نیـز دسـتگیر و به جـرم ارتکابـی اعتـراف و با حکـم قانـون روانه
زنـدان و مغـازه وی پلمب شـد.
فرمانـده انتظامی    اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان گفـت :پلیـس با مخلان نظـم و امنیت با
قاطعیـت برخـورد میکنـد و پایمـال کننـدگان حقوق شـهروندان باالخـره باید در پیشـگاه
قانـون و عدالـت پاسـخگوی اعمـال مجرمانه خود باشـند.

فارس

كاهش  55درصدي متوفيان
حوادث رانندگي در فارس

فرمانـده انتظامي اسـتان از كاهـش  55درصدي متوفيـان تصادفات
رانندگـي درون و برون شـهري در طرح نـوروزي  98خبر داد.

دستگیری عامل کالهبرداری از سالمندان
سرپرسـت فرماندهـی انتظامی    شهرسـتان زابـل
از دسـتگیری یکـی از سـارقان حرفـهای کـه
طعمههـای خـود را از افـراد سـالمند و بیسـواد از
مقابـل عابربانکهـا انتخـاب میکـرد ،خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا -سـرهنگ " احمـد ثمـره
حسـینی " گفـت :در پـی شـکایت شـهروندی
سـالخورده مبنـی بـر اینکـه کارت عابـر بانکـش
توسـط مـردی جـوان مـورد سـو اسـتفاده قـرار
گرفتـه ،پیگیـری پرونـده بـه صـورت ویـژه در
دسـتور کار تیمـی    از پلیـس فتـا قـرار گرفـت.
وی افـزود :در بررسـی اظهارات شـاکی مشـخص
شـد کـه به دلیـل کهولت سـن از مردی جـوان که
در محـدوده دسـتگاه خودپـرداز بـازار زابل پرسـه
مـی    زده درخواسـت کمک کـرده که پـس از انجام
عملیـات بانکـی متوجـه میشـود تمامی    موجـودی
کارت عابـر بانکـش توسـط ایـن فـرد بـه کارت
دیگـری منتقل شـده اسـت.
سـرهنگ ثمـره حسـینی اظهـار کـرد :کارشناسـان پلیـس فتـا پـس از بررسـی اظهارات
مالباختـه با یک سـری تحقیقات میدانی و اسـتفاده از شـیوههای نوین پلیسـی بـا همکاری
مأمـوران کالنتـری  ،۱۲فرد کالهبـردار را که درهمان محـدوده در کمین طعمـهای دیگر بود
شناسـایی و در اقدامی    غافلگیرانـه دسـتگیر و در بازرسـی از او تعـداد  ۲قطعـه کارت عابـر
بانک کشـف کردند.
ایـن مقـام انتظامی    افـزود :متهـم  ۲۴سـاله در بازجوییهای اولیـه منکر هرگونـه جرمی    بود
کـه در ادامـه تحقیقـات در مواجهه با مالباخته و مسـتندات کشـف شـده بـه  ۹میلیون ریال
کالهبـرداری طی  ۷فقره سـرقت از افراد سـالخورده و بیسـواد در شـهر زابـل اعتراف کرد.
سرپرسـت فرماندهـی انتظامی    شهرسـتان زابـل با اشـاره بـه معرفـی متهم به دادسـرا از
شـهروندان خواسـت از در اختیـار گذاشـتن کارتهـای اعتبـاری خـود بـه افراد ناشـناس
خـودداری کـرده تا مـورد سـو اسـتفاده قـرار نگیرند.

دستگیری عامل شهادت مأمور پلیس در خاش
فرمانـده انتظامی    سیسـتان و بلوچسـتان از دسـتگیری یکـی از اشـرار و قاچاقچیـان
مـواد مخـدر کـه در سـال  ۹۶در یـک عملیـات مسـلحانه باعـث شـهادت یکـی از
مأمـوران پلیـس مرزبانـی بـه نـام شـهید گرانقـدر سـرگرد رسـول طالبـی شـدند،
خبر داد.
بـه گـزارش ایسـنا -بـه نقـل از پایـگاه خبـری پلیـس ،سـردار محمد قنبـری اظهـار کرد:
در پـی شـهادت یکـی از مأمـوران جـان برکـف فرماندهـی مرزبانی اسـتان به نام سـرگرد
رسـول طالبـی در درگیری مسـلحانه با قاچاقچیـان مواد مخـدر موضوع به صـورت ویژه در
دسـتور کار مأمـوران پلیس اسـتان قـرار گرفت.
وی افـزود :کارآگاهـان پلیـس آگاهـی پـس از انجـام مسـتمر کارهـای اطالعاتـی یکـی از
عوامـل شـهادت این شـهید بزرگوار را در محله اسلام آباد شهرسـتان خاش شناسـایی و
در یـک عملیـات غافلگیرانـه و ضربتـی دسـتگیر کردند.
فرمانـده انتظامی    سیسـتان و بلوچسـتان تصریح کـرد :پلیس بـا اقتدار در برابر سـوداگران
مـرگ میایسـتد و در راه مبـارزه بـا پدیده شـوم قاچـاق از جـان خویش نیز دریـغ نمیکند
و هرگـز اجـازه نمیدهـد تا خـون شـریف همرزمانش کـه برای تأمیـن نظـم و امنیت مردم
و مرزهـای میهـن اسلامی    جان عزیز خـود را فـدا میکنند ،پایمال شـود.

سـرهنگ "دالور القاصـي مهـر" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،بيان كـرد :در پـي اعالم مركـز فوريت  هاي پليسـي
 110مبنـي بـر وقـوع يك فقـره آتس سـوزي در خيابان ابريشـمي
شـيراز ،بالفاصلـه مامـوران بـه همـراه ديگـر نيروهـاي امـدادي به
محـل حادثـه اعزام شـدند.
فرمانـده انتظامـي شـيراز بـا بيان اينكـه مامـوران در بررسـي  هاي
اوليـه برابـر نظر كارشناسـان علت ايـن حادثه را اتصال برق ناشـي
از جـارو برقي عنـوان كردند ،عنوان داشـت :در اين حادثـه  3نفر از
عوامـل آتش نشـاني مصـدوم و به بيمارسـتان منتقل شـدند.
گفتنـي اسـت برابـر اعلام مالـك آپارتمان ،تمـام امـوال موجود در
منـزل بـه ارزش  3ميليـارد ريال در آتش سـوخته اسـت.

کشف بيش از  27كيلوگرم ترياك
در"فيروزآباد"
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "فيروزآباد" از كشـف  27كيلو و 500
گـرم تريـاك و توقيف يك دسـتگاه پرايـد خبر داد.
بـه گـزارش خبرنـگار پايـگاه خبـري پليـس ،سـردار "احمدعلـي
گـودرزي" در مراسـم صبحگاه عمومـي فرماندهي انتظامي اسـتان،
بيـان كـرد :بـا اشـاره بـه تـردد حـدود  23ميليـون خـودرو از 25
اسـفند  97تـا  16فرورديـن مـاه سـال جـاري ،شـاهد كاهش 55
درصـدي متوفيـان و  12درصـدي مجروحـان حـوادث رانندگـي در
طـرح نـوروزي اسـتان فـارس بـوده ايم.
سـردار "گـودرزي" بـا اشـاره بـه اينكـه  38درصـد از تصادفـات
منجـر بـه فـوت و جرح ،ناشـي از عـدم توجه بـه جلو و خسـتگي و
خـواب آلودگي بوده اسـت ،عنوان داشـت :بيشـترين سـاعات وقوع
تصادفـات 16 ،الـي  20شـب بوده اسـت.
ايـن مقـام ارشـد انتظامـي در خصـوص تمهيـدات پليـس در طرح
نـوروزي ،خاطـر نشـان كـرد :فرهنـگ سـازي ترافيـك و برپايـي
ايسـتگاه شـادماني و سلامت بـا مشـاركت سـاير دسـتگاه  ها ،از
اقدامـات خيلـي خوبـي بـود كـه در سـطح اسـتان فـارس انجام و
منجـر بـه كاهـش حـوادث رانندگي شـد.
فرمانـده انتظامي اسـتان ،آشكارسـازي نقـاط حادثه خيـز و اصالح
آن ،فرهنـگ سـازي و حضـور مسـتمر پليـس در خيابـان و جاده  ها
را سـه ضلـع كاهـش تصادفـات رانندگـي در ايـن ايـام دانسـت و
تصريـح كـرد :فرهنـگ سـازي بـه خصـوص از طريق صدا و سـيما
نقـش موثـري در كاهـش سـوانح در ايـام نـوروز داشـت و بايـد
آنچنـان روي اين مسـئله كار شـود كـه راننـده بـه دور از دوربين و
پليـس ،خـود را مقيد بـه رعايـت قوانيـن بداند.
وي در ادامـه بـا اشـاره به اينكـه نيروهاي مسـلح دژ محكم كشـور
هسـتند ،افـزود :مجاهـدت ،وحـدت و انسـجام ايـن نيروهـا در
ماموريت  هـاي مختلـف باعـث رضايتمنـدي مـردم شـده اسـت.
فرمانـده انتظامي اسـتان بـا بيان اينكـه در طرح نـوروزي120 ،98
ميليـارد ريـال كاالي قاچـاق كشـف شـده اسـت ،گفت :ايـن ميزان
كشـفيات نسـبت به مـدت مشـابه سـال قبـل  59درصـد افزايش
داشـته است.
سـردار گـودرزي در پايـان از شـهروندان كـه بـه توصيه  هـاي
پليـس مبنـي بـر رعايـت قوانيـن رانندگـي توجـه كردنـد و تمامي
دسـتگاه  هاي امـدادي و خدمـات رسـان كـه پليـس را در كاهـش
تصادفـات يـاري رسـاندند تشـكر و قدردانـي كـرد.
گفتنـي اسـت در پايـان يگان  هـاي نمونه مسـتقر در ميـدان با نظم
خاصـي از جلو جايـگاه رژه رفتند.

آتش سوزي منزل مسكوني
منجر به فوت يك نفر شد
معـاون اجتماعـي فرماندهـي انتظامي اسـتان از مرگ يك شـهروند
در حادثـه آتش سـوزي يك منزل مسـكوني در شهرسـتان شـيراز
خبر داد.

انتقال  ۲۰مادر باردار از مناطق سیل زده
به مراکز درمانی
اورژانس ایرانشهر  20مادر باردار را به مراکز درمانی انتقال داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،به منظـور فاه حال مـادران بـاردار در مناطق سـیل زده ۲۰ ،مـادر باردار
روسـتایی سـاکن روسـتاهای مسـتعد سـیل و بحران به مراکز خدمات جامع سلامت جهت
مراقبـت و تحـت نظـر و ارائه خدمات زایمان بهداشـتی طی دو روز گذشـته انتقـال یافتند.
از بیـن بیمـاران منتقـل شـده تاکنون چهار مـادر بـاردار وضع حمـل نموده که خوشـبختانه
حـال عمومی    هـر چهـار نفـر بـه همـراه نـوزادان مسـاعد گـزارش شـده و سـایر بیماران
تحـت نظر هسـتند.
بـر اسـاس گـزارش بـه نقـل از روابـط عمومی    سـازمان اورژانس کشـور ،در آخریـن مورد
نیـز دقایقـی پیش مـادر باردار گیـر افتاده پشـت رودخانه دوکـی (مابین تنبالن و سندسـر)
بـا کمـک مـردم محلـی و اورژانـس  ۱۱۵کنـارک از رودخانـه عبـور و بـه مرکز تسـهیالت
زایمانـی زرآباد منتقل شـد.
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سـرهنگ "كاووس محمـدي" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليـس ،بيان كـرد :در پـي اعالم مركـز فوريت  هاي پليسـي
 110مبنـي بـر وقـوع يك فقـره آتـس سـوزي ،بالفاصلـه ماموران
بـه همـراه ديگـر نيروهاي امـدادي بـه محل حادثـه اعزام شـدند.
وي افـزود :مامـوران در بررسـي  هاي اوليـه و تحقيـات از اهالـي
محـل متوجـه شـدند كه فرد مذكـور به تنهايـي درون منـزل زندگي
مـي كـرده اسـت كه بـه دليـل نامعلـوم دچار آتش سـوزي شـده و
آن فـرد فـوت كرده اسـت.
گفتنـي اسـت آتش توسـط نيروهـاي امدادي مهـار و متوفـي براي
سـير مراحـل قانونـي تحويل پزشـك قانوني شـد.

سـرهنگ "مهـدی جوکار" در گفـت و گو بـا خبرنگار پايـگاه خبري
پليـس ،بيـان كـرد :مامـوران انتظامـي ايـن شهرسـتان در اجـراي
طـرح مقابلـه بـا ورود مـواد مخـدر و كنتـرل خودروهاي عبـوري در
جـاده الرسـتان بـه فيروزآبـاد ،بـه يـك دسـتگاه پرايـد مظنـون و
دسـتور توقـف دادنـد.وي افـزود :پـس از طـي مسـافتي تعقيـب و
گريـز ،ماموران موفق شـدند خـودرو پرايـد را توقيف و در بازرسـي
از آن ميـزان  27كيلـو و  500گـرم تريـاك كشـف كننـد.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "فيروزآبـاد" بـا بيـان اينكـه در اين
خصـوص  2نفـر قاچاقچـي دسـتگير شـد ،عنـوان كـرد :متهمـان
تحويـل مراجـع قضائـي و ا ز آن طريـق روانـه زنـدان شـدند.

ناكامي قاچاقچيان در انتقال
 19كيلو ترياك در"زرين دشت"
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "زريـن دشـت" از كشـف 19كيلو و
 500گـرم تريـاك و دسـتگيري  2نفـر متهم خبـر داد.

سـرهنگ "محمـد بردبـار" در گفـت و گو بـا خبرنگار پايـگاه خبري
پليـس ،گفـت :مامـوران انتظامي اين شهرسـتان با انجـام اقدامات
فنـي و عملياتـي مطلـع شـدند يـك دسـتگاه پـژو پـارس در حـال
انتقـال تريـاك بـه زرين دشـت مي باشـد كه رسـيدگي بـه موضوع
را دسـتور كار خـود قـرار دادند.
وي افـزود :ماموران با اسـتفاده از شـگردهاي خاص پليسـي ،موفق
شـدند خـودرو پژو پـارس را توقيـف و در بازرسـي از آن  19كيلو و
 500گـرم ترياك كشـف كنند.
سـرهنگ "بردبـار" بـا بيان اينكـه در اين خصوص  2نفـر قاچاقچي
دسـتگير و بـه همـراه مـواد مكشـوفه بـه منظـور انجـام تحقيقات
تكميلـي بـه مقـر پليس مبـارزه بـا مـواد مخـدر منتقل شـد ،عنوان
داشـت :شـهروندان هرگونـه اخبـار و اطالعاتی در خصـوص تهیه و
توزیـع ،خریـد و فـروش مواد مخـدر و یا سـایر جرایم را در اسـرع
وقـت از طریـق تلفـن  110در اختیـار پليس قـرار دهند.

اتوبوس حامل كاالي قاچاق ميلياردي
در الرستان توقيف شد
فرمانـده انتظامي الرسـتان از توقيف يك دسـتگاه اتوبوس و كشـف
انـواع كاالي قاچاق در آن شهرسـتان خبر داد.

مهار آتش سوزي در منزل مسكوني
فرمانـده انتظامي شـيراز با اشـاره به مهـار آتش سـوزي در خيابان
ابريشـمي ايـن شهرسـتان ،گفـت :در اين حادثـه  3نفـر از عوامل
آتش نشـاني مجروح شـدند.
سـرهنگ "داود امجـدي" در گفـت و گـو بـا خبرنگار پايـگاه خبري
پليـس ،گفـت :در راسـتاي مبـارزه بـا قاچـاق کاال و برخـورد قاطع
بـا قاچاقچيـان ،مامـوران انتظامـي اين شهرسـتان اقدام بـه كنترل
و بازرسـي از خودروهـاي عبـوري در محورهـاي مواصالتـي كردند.
وي بـا بيـان اينكـه مامـوران موفـق شـدند يـك دسـتگاه اتوبوس
حامـل كاالي قاچـاق را شناسـايي و متوقف كنند ،افزود :در بازرسـي
از ايـن خـودرو 120 ،هـزار و  800نـخ سـيگار 9 ،دسـتگاه گوشـي
موبايـل و  19طاقـه پارچه قاچاق و فاقد مدارك قانوني کشـف شـد.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "الرسـتان" با اشـاره به دسـتگيري
 2نفـر قاچاقچـي و معرفـي آن  هـا بـه مراجـع قضائـي ،بيـان كرد:
ارزش ايـن محمولـه قاچـاق برابـر نظر كارشناسـان ،يـك ميليارد و
 80ميليـون ريـال برآورد شـده اسـت.

سردار کمالی:

تعویق اعزام مشموالن مناطق
سیلزده به معنای کسر خدمت نیست

رئیس اداره سـرمایه انسـانی سـرباز
سـتاد کل نیروهای مسـلح توضیحاتی
را در بـاره چگونگـی تغییـر اعـزام به
خدمـت مشـمول سـربازی مناطـق
سـیل زده و نیـز مشـموالن در
خوزسـتان ارائـه کـرد.
سـردار موسـی کمالـی در گفتوگـو
بـا ایسـنا ،در بـاره دغدغـه و ابهامات
برخـی از مشـموالن سـاکن مناطـق
سـیلزده در اسـتانهای لرسـتان و خوزسـتان گفـت :سـتاد کل
نیروهـای مسـلح بـا توجـه بـه وضعیـت مناطـق سـیل زده اعلام
کـرد کـه مشـموالن در کـدام منطقـه از اسـتانهای گلسـتان و
لرسـتان اعـزام بـه خدمتشـان تعویـق افتـاده و یـا میتوانـد از
مرخصـی اضطـراری اسـتفاده کننـد کـه توضیحـات ارائه شـده در
ایـن خصـوص موجود اسـت.وی در باره مشـموالن مناطق سـیلزده
اسـتان خوزسـتان نیز اعالم کـرد :در ایـن زمینه به سـازمان وظیفه
عمومی    ناجـا اختیارات الزم از سـوی سـتاد کل نیروهای مسـلح داده
شـده تـا پـس از بررسـیهای الزم تسـهیالت الزم بـرای اعـزام

مشـموالن بـه سـربازی را در نظـر بگیرنـد .همچنین بـه فرماندهان
یگانهـای مناطـق سـیل زده نیز ایـن اختیار داده شـده تـا در مورد
مرخصـی اضطـراری سـربازان در ایـن مناطـق تصمیمگیـری کنند.
کمالـی در بـاره ی ایـن کـه چـرا تاکنون مشـخصاً مناطق سـیل زده
اسـتان خوزسـتان اعلام نشـده گفـت :بـا توجـه به وضعیت سـیل
در اسـتان خوزسـتان مقـرر شـد تـا پـس از جمـع بنـدی نهایـی و
پیگیریهـای نماینـده سـتاد کل نیروهـای مسـلح در ایـن اسـتان،
اسـامی    این مناطـق اعلام شـود.
رئیـس اداره سـرمایه انسـانی سـرباز سـتاد کل نیروهای مسـلح با
تاکیـد بـر ایـن کـه تسـهیالت ارائـه شـده مربـوط بـه سـربازان و
مشـموالن مناطق سـیل زده اسـت و کل اسـتان را شـامل نمیشـود
گفت :بنابراین آن دسـته از مشـموالنی که در اسـتانهای سـیل زده
بودنـد و شـهر محـل سکونتشـان درگیر سـیل نبـوده مشـمول این
تسـهیالت نیسـتند.کمالی در بـاره ابهـام دیگـر برخـی از سـاکنان
مناطـق سـیل زده مبنـی بـر ایـن کـه تغییـر دو ماهـه در اعـزام
سـربازی بـه منزلـه کسـر خدمـت اسـت؟ گفـت :چنیـن چیـزی به
هیـچ عنـوان تأییـد نشـده و کسـر خدمـت نیز بـه سـاکنان مناطق
سـیل زده تأییـد نشـده بلکـه تنها اعـزام به خدمتشـان بـه تعویق
افتـاده اسـت .بنابرایـن مـدت سـربازی این افـراد نیز تابـع قوانین
کلـی اسـت و تغییـری در آن ایجـاد نشـده اسـت.
وی از سـربازان و نیروهایـی کـه با حضـور داوطلبانه و نیـز اقدامات
مؤثـر و فراتـر از وظایفشـان بـه سـیلزدگان یـاری میرسـانند
قدردانـی کرد.

