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حجره دار بازار بزرگ هدف 
اسیدپاشی مرد باربر

شهروند| مرد باربر یک مغازه دار را در بازار بزرگ 
پایتخت قربانی ســناریوی اسیدپاشی خود کرد. 
مرد حجره دار که هدف انتقام جویی مرد شیشه ای 
شده بود، در اثر ســوختگی با اسید راهی پزشکی 
قانونی شد.  ظهر چهارشــنبه 25 فروردین ماه بود 
که ماموران کالنتــری 113 بــازار درجریان یک 
اسیدپاشــی کینه جویانه قرار گرفتند. وقتی تیم 
تحقیق خود را به محل حادثه درخیابان خیام، بازار 
آل یاسین، پاساژ شریف رساندند، یک کارگر باربر 
40ساله به نام داریوش را دیدند که اقدام به ریختن 
ماده ای شبیه اسید روی بدن مدیر پاساژ کرده بود.  
متهم به اسیدپاشی درحالی دستگیر شد که گزارش 
این حادثه وحشــتناک به بازپرس احمد بیگی از 
دادســرای جنایی پایتخت مخابره شــد. همین 
گزارش کافی بود تا بازپرس کشیک قتل به همراه 
تیمی از کارآگاهان خود را به محل حادثه رساندند. 
مرد حجره دار که 43 سال دارد، به تیم قضائی گفت: 
داخل مغازه بودم که ناگهان متهم شیشه مغازه را 
شکست و وارد شد و سپس یک ظرف پالستیکی 
کوچک محتوی اسید را ســمت من پاشید که از 
ناحیه صــورت و اعضای بدن و چشــم چپ دچار 
صدمه شدید شدم. داریوش اعتیاد به شیشه دارد، 
به همین علت حجره داران از من خواسته بودند که 
اجازه کار در پاساژ را به او ندهم. با هم سر این موضوع 
درگیر بودیم. نمی دانســتم کینه به دل می گیرد و 
ظرف اسید را روی من می ریزد.  متهم که سر صحنه 
این اسیدپاشی ازسوی ماموران دستگیر شده بود، 
به کالنتری منتقل شــد و در بازجویی ها گفت: از 
5 سال پیش مرد حجره دار را می شناسم. 2 سال بود 
که نگهبان پاساژ بودم اما ناگهان مرا اخراج کرد. او 
زیر پوســت من ماده ای روغنی تزریق کرده که در 
تمام بدنم دور می زند، تمام حرف های مرا شــنود 
و حرکاتــم را کنترل می کند. تلفــن همراهم را از 
طریق رایانه کنترل می کند. امنیت ندارم. این مرد 
ادعا می کند که وقتی یک حرفی می زند یا فحشی 
می دهد، صدایش مدام در گوشش تکرار می شود 
و حدود سه سال اســت که ادامه دارد. خواب را از او 
گرفته و به همین علت دست به این کار زده است. 
متهم در اظهارات خود در برابر بازپرس احمدبیگی 
مدعی شــده که آن مایع اسید نبوده و جوهرنمک 
بوده است. با تفهیم اتهام اسیدپاشی ازسوی بازپرس 
احمدبیگی و صدور قرار بازداشت موقت، متهم به 
اداره 16 آگاهــی تحویل داده شــد، همچنین از 
آنجایی که احتمال آن می رفــت که متهم از نظر 
روانی بیمار باشــد، جهت بررســی وضع روانی به 

پزشکی قانونی اعزام شد.

تریلر الیکو، وارد منزل مسکونی شد 

یک تریلر با چند دستگاه خودروی سواری برخورد 
کرد و وارد خانه ای در بزرگراه شــهید کسایی تبریز 
شد.  حوالی ساعت 16 عصر روز پنجشنبه این حادثه 
به ســامانه 115 گزارش شــد که براساس آن، یک 
دستگاه تریلی حامل میلگرد از مسیر خود منحرف 
و وارد منزل مســکونی واقع درمحل حادثه شد و به  
دنبال این سانحه، 3 دستگاه آمبوالنس اورژانس به 
محل اعزام شد.  دربررسی از وضع صحنه مصدومیت 
6نفر از اعضای منزل مسکونی ) 3 زن و 3 مرد( تأیید 
شد و به تشخیص تکنیسین های اعزامی هر 6نفر به 
بیمارستان امام رضا تبریز منتقل شدند. حال عمومی 

هر 6 مصدوم رضایت بخش گزارش شده است. 

دستگیري باند سارقان منزل در »کرج«
باند حرفه اي و ســابقه دار ســارقان خانه با 40 
ســرقت در کرج به پایان خط رسیدند. درپي وقوع 
چند سرقت خانه درمحدوده جهانشهر شهرستان 
کرج، بررســي موضوع به طور ویژه در دستور کار 
ماموران کالنتري 13 باهنــر، قرار گرفت. ماموران 
کالنتري با شناســایي و ردیابي متهمان و بررسي 
مظنونان، ســرانجام پــس از گذشــت چند روز 
تحقیقات اطالعاتي موفق شدند، محل اختفاي یکي 
از سارقان را شناسایي کنند. ماموران کالنتري بعد از 
هماهنگي با مراجع قضائي و در یک اقدام غافلگیرانه 
وارد مخفیگاه متهم شدند و وي را دستگیر کردند. 
ماموران کالنتري 13 باهنر در بازرسي از مخفیگاه 
متهم، 30 گرم موادمخدر صنعتي را از نوع شیشه 
کشف کردند. ماموران متهم را به کالنتري منتقل 
کردند و وي را مــورد بازجویي قــرار دادند که در 
بازجویي بــه جرم خــود اعتراف کــرد  وگفت با 
همدستي ســه نفر دیگر، اقدام به سرقت از منازل 
کردیم و اموال ســرقتی را در یــک انبار نگهداري 
مي کردیم. ماموران کالنتري 13 باهنر با اخذ مجوز 
قضائي به سرعت به انبار مذکور رفتند و پس از ورود، 
هر سه همدست متهم را دســتگیر و به کالنتري 
منتقل کردنــد.  ماموران کالنتري در بازرســي از 
این انبار، 40 فقره اموال ســرقتي کشف کردند. در 
بازجویي هاي انجام گرفته، متهمان به چندین جرم 
خود مبنــي بر فروش موادمخــدر، خفت گیري و 

سرقت داخل خودرو و منزل اعتراف کردند.
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نجات پیرمرد در باران

بعد از 24ساعت جســت وجوی مداوم اهالی 
و نجاتگران هالل احمر هریس پیرمرد 73ســاله 

جیغه ای پیدا و از خطر حتمی نجات یافت. 
 درپي گزارش اهالي روســتاي جیغه از توابع 
شهرستان هریس مبني بر گم شدن یکي از اهالي 
روســتا به نام رحیم قاسم پور 73ســاله، حوالی 
ســاعت 5 عصر 23 فروردین مــاه بالفاصله تیم 
پایگاه امدادونجات جاده اي بیلوردي به این روستا 
مراجعه و با بسیج اهالي روستا دست به جست وجو 

زدند. 
نجاتگران پس از 24ســاعت تالش بي وقفه در 
هواي باراني و سرد موفق شدند فرد گمشده را پیدا 
و توسط آمبوالنس پایگاه امداد جاده اي به خاطر 
ضعف و بي حالي و افت فشارخون به بیمارستان 

امام حسین هریس انتقال دهند. 
 در این عملیات ســه تیم امــدادي )تیم امداد 
جاده اي شهید ابوالقاســم جعفري و یک تیم از 
هالل احمر شهرســتان هریس و یک تیم امداد 
روستایي روســتاي شهســوار( و با بسیج اهالي 
روســتاي جیغه و با کمک روستاهاي شهسوار، 
خرمالو، قراجــه، جیغنــاب و همچنین رئیس 
جمعیت هالل احمر شهرستان هریس و مسئول 

ستاد بحران فرمانداري ایفای نقش کردند. 

 آزار و اذیت دختر 14 ساله
در شکنجه گاه 5 پسر فراری

 قربانی این سناریوی سیاه تا صبح با پارس های 
سگ وحشی از ترس می لرزید

شــهروند| دختر 14ســاله وقتی در پارک با 
پسرجوانی آشنا شد، هرگز تصور نمی کرد که قربانی 
نقشه سیاه وی و 4 همدستش می شود. این 5 پسر، 
دختر نوجوان را  48ســاعت در شکنجه گاه خود 
مورد آزار و اذیت قرار دادند و پا به فرار گذاشتند.  19 
مردادماه  سال گذشته بود که پرونده ناپدیدشدن 
دختر 14ساله ای به نام سهیال پیش روی ماموران 
پلیس قرار گرفــت. تحقیقات نشــان می داد که 
سهیال برای خرید از خانه خارج شد اما دیگر به خانه 
بازنگشته اســت. با ادعای خانواده این دختر تیمی 
از ماموران اداره 11 پلیس آگاهی تهران به دستور 
بازپرس ایلخانی از شعبه هشــتم دادسرای ناحیه 
27 تهران برای ردیابی دختر گمشــده وارد عمل 
شدند.  در نخستین گام شماره تلفن دخترنوجوان 
مورد بررسی قرار گرفت. تحقیقات نشان می داد او 
در آخرین تماس هایش با پسر جوانی به نام احسان 
قرار مالقات گذاشته است. همین سرنخ کافی بود 
تا احســان دستگیر شود. احســان در بازجویی ها 
ادعا کرد که به همراه 5 تن از دوســتانم در پارک با 
سهیال آشنا شدیم. شماره تلفنش را گرفتم و قرار 
شد همان روز به خانه یکی از اقوامش برود. با مترو 
او را تا تجریش رســاندم و سپس از هم جدا شدیم 
و دیگر اطالعــی از او ندارم. درحالــی که ادعاهای 
پســرجوان مبهم بود، ماموران کالنتری ولنجک 
درحین گشــتزنی با دختر نوجوانی روبه رو شدند 
که رفتارهای مرموزی داشــت. این دختر نوجوان 
وقتی به مامــوران گفت که از خانه فــرار کرده، به 
کالنتری ولنجک منتقل شــد.  سهیال نام داشت. 
14ســاله. ادعا می کرد پدرش شیشه ای است و از 
او خواســته تا برای تأمین هزینه اعتیادش جلوی 
دوســتانش برقصد. به همین خاطــر از خانه فرار 
کرده اســت. او به داستان سرایی دســت زده بود. 
این را مادر ســهیال می گفت. مادر سهیال وقتی در 
برابر ادعاهای دخترش قرار گرفت، اصرار داشــت 
که دخترش دروغ پردازی می کند. وقتی ســهیال 
تحت بازجویی های تخصصی قــرار گرفت، پرده از 
سرنوشت تلخ و ســیاهش برداشت. دختر نوجوان 
گفت: با پدربزرگ و مادربزرگم به پارک رفته بودیم 
که پسرجوانی به اصرار شــماره موبایلم را گرفت. 
فردای آن روز تماس گرفت و قرار گذاشت. او وقتی 
مرا دید، به زور و تهدید ســوار خودرویش کرد و با 
سرعت به سمت کارگاهی رفت. با چشمانی بسته، 
زندانی ام کردند تــا این که فردای آن شــب رضا، 
احســان، آرش و 2 جوان دیگر مرا سوار خودرویی 
کردند و به باغی بردنــد. در آنجا بود که صدای یک 
مرد افغانی را می شنیدم. دستانم را بستند. احسان 
و 2 جوان دیگر مرا هدف نیت شومشان قرار دادند 
و برای این که پا به فرار نگذارم، سگ بزرگی را جلوی 
چشمانم آوردند و او را در یک قدمی من بستند که از 
ترس همه بدنم شروع به لرزش کرده بود. نیمه شب 
وقتی این 5 پسر خوابیدند، مرد افغان سراغم آمد 
برای من آژانس گرفت. من در منطقه ولنجک پیاده 
شدم. آنها مرا تهدید کرده بودند که اگر به پلیس و 
خانواده ام حرفی بزنم، من و پدر و مادرم را خواهند 
کشت. با ادعاهای دختر نوجوان ردیابی این باند در 
دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت. تیم تحقیق 
در این مرحله مخفیگاه یکی از آنهــا را که رضا نام 
دارد ردزنی کردند اما وی از مخفیگاهش فرار کرده 
بود. بازپرس ایلخانی از شعبه هشتم دادسرای امور 
جنایی با توجه به فراری بودن متهمان دســتورات 
ویژه را برای دستگیری اعضای این باند صادر کرد 

و تحقیقات برای بازداشت آنها ادامه دارد.

شــهروند| باران های بهاری این بار در 12 استان 
کشور، امدادگران را برای اجرای 138 ماموریت امدادی 
به صحنه های حوادث کشاند. در این سیالب ها تاکنون 2 
نفر جان خود را از دست داده اند و یک نفر هم ناپدید شده 
است. این درحالی اســت که  وزیر کشور درپی جاری 
شدن سیل در غرب و جنوب  غرب کشــور در نامه ای 
به رئیس سازمان مدیریت بحران کشور خواستار انجام 
اقدامات الزم برای ارایه خدمات به مناطق سیل زده شد. 
عبدالرضا رحمانی فضلی در نامه ای به اسماعیل نجار، 
رئیس سازمان مدیریت بحران کشــور از وی خواست 
تــا اقدامات الزم بــرای بکارگیری و اســتفاده از تمام 
ظرفیت های دستگاه های امدادی و خدماتی برای ارایه 

خدمات به مناطق سیل زده را انجام دهد. 
از 72 ساعت گذشته بارش باران های بهاری 12 استان 
کشور را درحالی در برگرفت که امدادگران هالل احمر 
از مناطق مختلف ماموریت های ســخت خود را برای 
نجات سیل زدگان آغاز کردند. استان های لرستان، ایالم، 
کرمانشاه، فارس، خوزســتان، چهارمحال وبختیاری، 
همدان، اصفهان، خراسان شمالی و رضوی، کردستان و 
آذربایجان  شرقی در این بارش ها دچار سیل و آبگرفتگی 
شــدند و صحنه های وحشــتناکی را برای مردم این 
استان ها رقم زدند. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر درباره آخرین وضع امدادرسانی در مناطق 
سیل زده کشور گفت:  »امدادگران و نجاتگران جمعیت 
هالل احمر در استان های متاثر از سیل و آبگرفتگی به 
2 هزار و 500 نفر از هموطنان خدمات اسکان اضطراری 
با برپایی 548 دستگاه چادر امدادی ارایه کردند و آب از 
325 واحد مسکونی تخلیه شد. همچنین به 136 شهر، 
روستا و مناطق عشایرنشین از سوی ماموران هالل احمر 

امدادرسانی شد.«
وی با بیان این که به دنبال بارش های 3 روز گذشته، 
امدادگران خدمات الزم را به 5 هزار و 600 تن از متاثران 
از سیل و آبگرفتگی در 12 اســتان کشور ارایه کردند، 
گفت: »11 نفر نیز در این ســیالب ها نجات یافتند و از 
سوی امدادگران به مناطق امن منتقل شدند.  5 نفر از 
این افراد در 3 ســورتی پرواز نجات یافتند و به مناطق 
امن منتقل شدند.  6 نفر از آسیب دیدگان نیز به مراکز 
درمانی منتقل شــدند که از این تعداد 3 نفر به وسیله 
بالگرد در 3 سورتی پرواز انتقال داده شدند. همچنین 
امدادرســانی در اســتان های  خوزســتان، لرستان، 
کرمانشــاه، ایالم، چهارمحال و بختیــاری و اصفهان 

همچنان ادامه دارد.«
2 کشته و یک مفقودی

این درحالی است که تا پنجشنبه شب گذشته دو نفر 
در اســتان ایالم جان خود را در پی وقوع سیل از دست 
دادند. همچنین جست وجوها برای یک نفر مفقودی به 
دلیل وقوع سیل در منطقه مهران همچنان ادامه دارد. 
سیدمصطفی مرتضوی، سخنگوی ســازمان امداد و 
نجات هالل احمر نیز درباره آخرین وضع امدادرسانی در 
کشور گفت: »تاکنون 11 نفر از مرگ نجات یافته اند و 6 
روستا در نهاوند به دلیل این حادثه تخلیه اضطراری شد 
و تاکنون 30 خودرو نیز از مسیر وقوع سیل رهاسازی 

شده است.«
۱۳۸ ماموریت در مناطق سیالبی

در ادامه مرتضی ســلیمی، قائم مقام سازمان امداد 
و نجات جمعیــت هالل احمــر از انجــام 138 مورد 
ماموریــت برای امدادرســانی به 3 هــزار و 408 تن از 
هموطنان در 24 ســاعت گذشــته خبر داد و گفت: 
»88 نفر از آســیب دیدگان حوادث 24 ساعت گذشته 
نجات یافتند و 51 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و 
94 نفر از خدمات درمان سرپایی و یک هزار و 928 نفر 
نیز از خدمات اســکان اضطراری استفاده کردند و 16 
مورد عملیات رهاسازی نیز انجام شده است.« به گفته 
قائم مقام ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر، 
هشت آســیب دیده نیز در 9 ســورتی پرواز به مراکز 

درمانی منتقل شدند. 
تخلیه جمعیت ۱۳ روستای شوش 

ســیالب ها درحالی رخ داد که به چندین روســتا 
خســارت های زیادی وارد کرد. رضــا نجاتی، فرماندار 
شــوش در این باره گفت: »در پی بارندگی های دو روز 
گذشته، ستاد حوادث شهرستان شوش برای پیشگیری 
و کنترل سیالب در روستاها عازم محل های حادثه شد 
و از همه ظرفیت ها و امکانات ازجمله بلدوزر، کمپرسی 

و سایر موارد برای ساماندهی وضع در مسیر روستاهای 
دشت شاوور و کناره های رودخانه های دز استفاده کرد. 
همچنین تاکید شده که اهالی هشت روستا در بخش 
شاوور و پنج روســتای بخش مرکزی شوش خانه های 
خود را تخلیــه کننــد. امکانات نیز جهــت تخلیه و 
جا به جایی مردم روستاها فراهم شده است. جمعیت 13 
روستا در بخش های شاوور و مرکزی که دستور تخلیه 
آنان صادر شده، به روستاهای همجوار منتقل شد و با 
همکاری هالل احمر برای اسکان آنها چادر برپا می شود. 
همچنین تا هنگامی که ارتفاع آب کم شود، روند تخلیه 

روستاها ادامه خواهد داشت.«
علی کله دزفول زیر آب رفت

ورود حجم باالی آب به حوضه آبریز سد دز و پر شدن 
آن موجب شد که سد دز بازگشــایی شود و به صورت 
مهندسی شــده آب هدایت شود.  سیل و حجم آبی که 
وارد رودخانه دز شده در 50 سال گذشته بی سابقه بوده 
است. افزایش دبی رودخانه دز موجب به زیر آب رفتن 
بوستان ساحلی علی کله و برخی مناطق و روستاها در 
دزفول شده و قسمتی از پل شناور دزفول نیز به دلیل 

افزایش دبی رودخانه تخریب شده است. 
میزان افزایش دبی رودخانه دز اکنون حدود 4500 
متر مکعــب بر ثانیه اســت. همه مســئوالن ازجمله 
ســازمان های مرتبط با ســد دز و نیروهــای امدادی 
و انتظامــی در دزفول بــه حال آماده باش هســتند و 
امدادرسانی به مناطق متاثر از ســیالب درحال انجام 

است. 
فرماندار دزفول با اشاره به جاری شدن سیل در جاده 
زاویه دزفول به دلیل عبور حجم آبی به عرض 100 متر 
در جاده گفت: »مردم منطقه زاویه، بن جعفر، علی کله، 
عباس آباد و زاویه و منطقــه مجاور پل چهارم دزفول با 
مشکل مواجه شده اند که با کمک ارتش و هالل احمر 

جابه جا می شوند.«
برپایی پنج پایگاه برای اسکان سیل زدگان

مهندس علی اصغــر احمدی، دبیــرکل جمعیت 
هالل احمر و دکتر ناصر چرخساز، رئیس سازمان امداد 
و نجات جمعیــت هالل احمر بــرای بازدید از مناطق 
سیل زده شهرهای دزفول، شــوش، اندیمشک و اهواز 
به استان خوزستان سفر کردند. براساس این گزارش، 
تاکنون پنج پایگاه اســکان افراد سیل زده در شهرهای 
اهواز، دزفول و شوش شــامل 510 چادر با گنجایش 

یک هزار نفر برپا شده است. 
جست وجوها برای نجات زن باغدار 

»محمد سلیمانی« مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان ایالم نیز در این باره گفت: »از زمان وقوع باران و 
سیالب در دهلران عملیات امدادرسانی به سیل زدگان 
توسط امدادگران این جمعیت با تمام توان انجام شده 
است. در دو روز گذشته در مجموع 15 نفر در شهرستان 
دهلران از سیل نجات یافتند و ســه نفر از این افراد نیز 

توسط امدادگران به مراکز درمانی اعزام شده اند.«
سلیمانی در ادامه از آغاز توزیع مواد غذایی و ضروری 
در میان مردم سیل زده شهرســتان دهلران خبر داد و 
گفت: »در حال حاضر جست وجو برای نجات یک زن 
باغدار که عصر چهارشــنبه در منطقه میمک بخش 
صالح آباد از توابع شهرستان مهران مفقود شده همچنان 
ادامه دارد، اما تاکنون اثری از این فرد پیدا نشده است.  با 
توجه به شدت بارندگی ها و تداوم آن تا پایان روز جاری 
همه نیروهای امدادی این جمعیــت اکنون در حالت 
آماده باش کامل هستند تا در صورت نیاز نسبت به ارایه 

خدمات به حادثه دیدگان اقدام کنند.«
قطع ارتباط زمیني لرستان و خوزستان

ریزش کوه و طغیان رودخانه هاي بین محور ارتباطي 
لرستان و خوزســتان، راه ارتباط زمیني این دو استان 
را به طور کامل قطع کرده اســت. بارش هــاي مداوم و 
کم سابقه، از روز  چهارشــنبه موجب طغیان رودخانه 
کشکان واقع در محور خرم آباد- پلدختر- اندیمشک، 
موجب مسدود شدن این مسیر شده است.  در این مدت 
تمامي ترددها به سمت استان خوزستان از طریق محور 
آزاد راه خرم آباد - پل زال صورت مي گرفت که با رانش 
زمین و ریزش کوه در چندین نقطه این مسیر، این جاده 

نیز به طور کامل مسدود شد.  
سیل ارتباط روستاهای کهگیلویه را قطع کرد

بارش باران از دو روز پیش در کهگیلویه و بویراحمد 
آغاز شد که در برخی از مناطق استان این بارش موجب 

جاری شدن ســیل و تخریب برخی از زیرساخت های 
عمرانی، خدماتی، کشاورزی و دامپروری شده است. تا 
جایی که علی پوزش، فرماندار کهگیلویه با اشاره به بارش 
باران سیل آسا در این شهرستان گفت: »بر اثر وقوع سیل 
راه ارتباطی بخش های دیشــموک، چاروسا و سوق به 
کلی قطع شده است. ارتباط روستاهای بخش دیشموک 
و چاروســا به علت خرابی جاده ها ممکن نیســت. بر 
اثر بارش شــدید باران که از 2 روز گذشته آغاز شده و 
پنجشنبه شب به اوج خود رسید خسارات بسیاری به 

بخش کشاورزی نیز وارد شده است.«
فرماندار کهگیلویه با بیان این که کانال های آبیاری، 
باغات، مزارع، پمپاژهای کشاورزی و آشامیدنی دچار 
خسارت شده است، گفت:   »میزان خسارات وارده بعد 

از برآورد دقیق اعالم می شود.«
این درحالی اســت که »ســید علی وفایی مقدم« 
مدیرکل مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد 
در گفت وگو با ایرنا گفت: »بر اثر بارش های سیل آسا و 
تگرگ بیش از یک هزار و200 میلیارد ریال خســارت 
به کشــاورزان و دامداران و زیرساخت های عمرانی این 
استان وارد شــده اســت. از این میزان خسارت بیش 
از 600 میلیــارد ریال در بخش هــای عمرانی و بیش 
از 600 میلیــارد ریال نیز در بخش های کشــاورزی و 
دامداری بوده است. همچنین بر اثر برخورد صاعقه بیش 
از 50 رأس دام در شهرســتان چرام تلف شده است.  بر 
اثر بارش باران و تگرگ در ســه شهرستان بویراحمد، 
چرام و بهمئی خســارت هایی به باغداران، دامداران و 
برخی از اماکن عمومی وارد شــده است. بارش تگرگ 
در شهرســتان بویراحمد موجب ریزش شکوفه های 
درختان شده و خسارت های زیادی به باغ های میوه این 

شهرستان وارد کرده است.«
مدیرکل مدیریت بحران کهگیلویــه و بویراحمد با 
بیان اینکه این میزان خسارت قطعی نیست، ادامه داد: 
»کارشناســان درحال بررسی میزان دقیق خسارت ها 

هستند.«
براساس گزارش هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد 
در روز های چهارشنبه و پنجشنبه  بیش از 80 میلیمتر 
در شهرســتان لنده باران باریده اســت. میزان بارش 
باران در قلعه رئیسی 69 میلیمتر، لیکک 58 میلیمتر، 
سی سخت 62 میلیمتر و یاسوج 39 میلیمتر گزارش 
شده است. در این گزارش، میزان بارندگی در دهدشت، 
چرام و باشت به ترتیب 35، 36 و 22 میلیمتر اعالم شد. 

سیل در دهلران چند خودرو را با خود برد
همچنین بارش شــدید باران موجب وقوع سیل در 
برخی مناطق دهلران و بخش هــای میمه و زرین آباد 
شد و عالوه بر آبگرفتگی معابر چند دستگاه خودرو را 
نیز با خود برد.  براساس اعالم ستاد بحران دهلران، وقوع 
سیل باعث گرفتار شدن 10 نفر از عشایر منطقه خربزان 
شده که عملیات نجات آنها توســط تیم های امدادی 
جمعیت هالل احمر درحال انجام است. ریزش کوه در 
جاده ارتباطی دنه به زرین آباد نیز موجب مسدود شدن 
این جاده شده که عوامل راهداری و تجهیزات راهسازی 
در منطقه حضــور یافته و عملیات پاکســازی جاده و 
بازگشــایی آن را آغاز کرده اند.  بارش های شدید باران 
و تگرگ همچنین باعث وارد شدن خسارت زیادی به 

مزارع کشاورزی و باغات شهرستان دهلران شده است. 
آبگرفتگی در بیمارستان امام رضا)ع( مشهد

فقط چند ساعت بارندگی شدید در مشهد کافی بود 
تا چاه فاضالب بخش داخلی بیمارســتان امام رضا)ع( 
بیرون بزند و تا زیر تخت  بیماران گندآبی متعفن جاری 
شود. این حادثه غروب 26 فروردین ماه امسال در بخش 
جنرال داخلی بیمارستان امام رضا)ع( که دارای حدود 

10 اتاق و بالغ بر 60 بیمار است، رخ داد.  
نجات ۱۵ خانوار عشایری شوشتری

15 خانوار عشــایری که پنجشنبه شب در سیالب 
گرفتار شــده بودند، نجات یافتند.  ایــن تعداد خانوار 
عشــایری در منطقه درب خزینه، تک تکاب و مناطق 
حاشیه ای شهر شوشتر ســاکن بودند. بسته های مواد 

غذایی و پوشاک بین این خانوارها توزیع می شود. 
 تخریب پایگاه اورژانس ۱۱۵ با ریزش کوه 

ریزش کــوه در محــدوده کارون 4 موجب تخریب 
پایگاه اورژانس 115 سد و نیروگاه کارون 4 شد. درپي 
بارش باران از روز پنجشنبه تا سحرگاه روز جمعه، ریزش 
کوه در شهرســتان لردگان باعث آسیب به آمبوالنس 

اورژانس و خودروهاي پرســنل پایگاه در این محدوده 
شد. در این حادثه پرسنل پایگاه اورژانس 115کارون  4 
آسیب ندیدند، اما این حادثه باعث تعطیلي پایگاه شد. 
پس از چهار ساعت تالش ماموران، خودروهای پرسنل 

و آمبوالنس اورژانس از زیر سنگ ها خارج شد. 
هشدار به استان های شمال شرقی کشور

در ادامه مرتضی اکبرپور، معــاون آمادگی و مقابله 
ســازمان مدیریت بحران کشور گفت: »با وجود شدت 
بارش ها این حادثه مصدومیت جدی برای ســاکنان 
مناطق سیل زده نداشته است. درحال حاضر نیز طبق 
پیش بینی هواشناســی این ســامانه بارشی به سمت 

شمال شرق کشور درحال حرکت است.«
وی با بیان این که ســازمان مدیریــت بحران طبق 
اخطاریه های قبلی هواشناسی هشــدارهای الزم را به 
دســتگاه های امدادی و خدماتی داده و پیش از شروع 
بارندگی آنان را به حالت آماده باش درآورده بود، گفت: 
»در مجموع سه اســتان خوزســتان، ایالم و لرستان 
دارای بیشــترین بارندگی و خســارات ناشی از جاری 
شدن ســیالب هســتند و امدادگران نیز همچنان در 
این مناطق درحال امدادرسانی به شهروندان  هستند.  
از دســتگاه های ارزیاب خواسته ایم که هرچه سریع تر 
ارزیابی های خود از خسارات ناشی از سیل را به سازمان 
مدیریت بحران اعالم کنند تا اقدامات الزم در این زمینه 

انجام شود.«
اکبرپور با اشاره به قطعی ارتباط جاده های روستایی 
گفت:  »برخی از روســتاها به دلیــل تخریب پل های 
ارتباطی یا جاده های ارتباطی، ارتباط شان با یکدیگر یا 
مرکز قطع شده که البته اقدامات الزم برای بازگشایی 

مسیر انجام شده است.«
به گفته اکبرپــور در برخی از روســتاهای مناطق 
ســیل زده نیز با توجه به اختالل پیش آمده در شبکه 
آبرسانی،  آبرســانی به روستاییان انجام شده است. وی 
همچنین درباره وضع ســد دز و سرریز شدن آن نیز به 
ایسنا گفت: رهاسازی آب سد درحال مدیریت است و 

مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد. 
معاون آمادگــی و مقابله ســازمان مدیریت بحران 
کشور با اشــاره به ســفر تیم های وزارت نیرو و رئیس 
سازمان مدیریت بحران کشور به مناطق سیل زده گفت: 
»پیگیری های الزم در این زمینه درحال انجام است. با 
توجه به عبور سامانه بارشی به سمت شمال شرق کشور 
هشــدارهای الزم در این زمینه به مدیران کل بحران و 
استان هایی که احتمال بروز ســیل در آنها وجود دارد 
داده شده و دستگاه های امدادی نیز به حالت آماده باش 
درآمده اند اما از شدت این سامانه به مرور کاسته خواهد 

شد.«
رهاسازی ۳0 خودرو در 9 محور برفگیر

عالوه بر باران های سیل آسا، بارش برف سنگین 
نیز سه اســتان کشــور را گرفتار کرد. مرتضوی، 
ســخنگوی ســازمان امداد و نجــات هالل احمر 
در این باره گفت: »در 72 ســاعت گذشــته برف و 
کوالک 4 استان شامل لرســتان، اصفهان، گیالن 
و چهارمحال و بختیاری  را گرفتــار کرد و به 317 
نفر در 9 محور امدادرساني شد.  همچنین 85 نفر 
اسکان اضطراری یافتند و 100 تیم به مناطق اعزام 
شدند.  به 85 نفر از متاثران نیز به صورت اضطراری 
اسکان داده شد.« سخنگوی سازمان امداد و نجات 
در ادامه گفت:  »از 72 ســاعت گذشــته تاکنون 
امدادگران عملیات رهاســازی بــرای 30 خودرو 

گرفتار در برف را نیز انجام داده اند.«
بارش برف عشایر بختیاری را غافلگیر کرد

 بارش برف در نقاط مختلف چهارمحال وبختیاری 
ضمــن خســارت و شکســتگی درختان، عشــایر 
بختیاری را که در مســیر کوچ قرار داشتند، غافلگیر 
کرد. یک سامانه بارشــی از روز چهارشنبه وارد استان 
چهارمحال وبختیاری شــد کــه این ســامانه در روز 
پنجشــنبه فعال و موجب وقــوع بارش های رگباری 
برف و باران در سطح استان شد. جدا از ایجاد خسارت 
بارش ها به حوزه کشاورزی و فضای سبز شهری، بارش، 
تردد عشایر بختیاری را با مشــکل مواجه کرده است 
به طوری کــه نیروهای امــدادی جمعیت هالل احمر 
اســتان چهارمحال وبختیاری شــب پرکاری را برای 
 امدادرســانی به عشــایر طی کردند. از آغاز بارش ها

تا کنون به 200 نفر از عشایر امدادرسانی شده است. 

۱2 استان کشور گرفتار آبگرفتگی های شدید شد

آشوب سیل در ایران 


