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رانش زمین  24کشته و ناپدید در چین بر جا گذاشت
بر اثر بارش باران  های ســیل آســا و رانش زمین در جنوب غرب چین عالوه بر وارد آمدن
خسارات سنگین به منطقه ،دستکم  11نفر جان خود را از دست دادند...

بازیگوشی کودک خودرو را به آتش
کشید.

حریق ضایعات درون پارکینگ منجر به حریق شــد .به
گزارش روابط عمومی  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شــیراز در پی تماس با مرکــز  125مبنی بر حریق خودرو
درون پارکینــگ ،بالفاصله در ســاعت  10:41این مرکز
ایستگاه شماره  4را به محل حادثه اعزام کرد.
هادی عیدی پور فرمانده ایستگاه شماره  4سازمان آتش
نشانی شیراز درباره این عملیات گفت :پسر بچه  9ساله ای
با آتش زدن مقداری ضایعات از جمله پالستیک ،الستیک
و کارتن و نهایت ًا گسترش آتش و انتقال به پارکینگ مجاور
موجب حریق خــودرو پراید پارک شــده در این پارکینگ
گردیده بود.
وی افزود :آتش نشــانان با رسیدن به محل و مشاهده
حریق در چند قسمت همزمان به اطفاء خودرو طعمه حریق
شده و پارکینگ و فضای ســبز مجاور پارکینگ پرداختند.
این مقام مســئول در خصوص نگهــداری ضایعات درون
پارکینگ  ها هشــدار داد و گفت :هرگز نباید ضایعات و مواد
قابل اشتعال را در پارکینگ  ها انباشته کرد .در این عملیات
در صورتی که حریق به ســرعت اطفاء نشــده بود موجب
حوادث ناگواری می  شد.

ساکنین مجتمع مسکونی حریق را اطفاء
نمودند

حریق پیک نیک در بالکن منجر به حریق کولر شد .به
گزارش روابط عمومی  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شــیراز مرکز  125آتش نشانی در پی دریافت تماس مبنی
بر حریق آپارتمان ،بالفاصله  2دســتگاه خودرو اطفایی از
ایســتگاه از ایستگاه  4به محل حادثه واقع در تاچارا ،کوی
قدس اعزام کرد.
عیدی پور فرمانده این عملیات در خصوص این عملیات
گفت :بر اثر طعمه حریق شدن پیک نیک در قسمت بالکن
و نهایت ًا انتقال حرارت به کولر آبی موجود در این قســمت
حریق ایجاد شــده بود که خوشبختانه با هوشیاری ساکنین
مجتمع مسکونی و اقدام سریع آنها با استفاده از جعبه آتش
نشــانی موجود در آپارتمان و آپارتمان مجاور آن به وسیله
لوله  های آتش نشــانی جعبه فایرباکس (جعبه آتش نشانی)
که به منبع آب متصل اســت ،حریــق را از دو طرف اطفاء
کرده بودند و پس از رسیدن آتش نشانان حریق اولیه اطفاء
شده بود و آتش نشانان به اطفاء بقایای حریق پرداختند.

باز هم اقدام به خودکشی

آتش نشانان مرد  32ساله ای را که قصد خودکشی داشت
نجات دادند .به گزارش روابط عمومی  سازمان آتش نشانی
شــیراز با دریافت خبر مبنی بر اقدام به خودکشی شخص و
حبس خود درون اتاق و بازکردن شیرگاز شهری درون اتاق،
بالفاصله مرکز  125آتش نشانی در ساعت  47دقیقه بامداد
تیم  های امدادی ایســتگاه  9را به محل حادثه اعزام کرد.
ابوذر شــاهدی فرمانده ایســتگاه شــماره  9ســازمان
آتش نشــانی شــیراز در تشــریح این عملیات گفت :مرد
 32ساله ای خود را درون اتاق محبوس کرده و با بازکردن
شیرگاز شهری درون اتاق قصد خودکشی داشت.
وی افزود :آتش نشــانان پس از رســیدن به محل و با
حضــور عوامل انتظامی  درب ورودی را منزل را باز کردند و
ســپس با استفاده از ابزارهای تخصصی درب اتاقی که فرد
خود را درون آن محبوس کرده را باز و شخص را به عوامل
اورژانس تحویل نمودند .در صورتی که آتش نشانان اقدام
ســریع انجام نداده بودند ،عالوه بر جان باختن فرد مذکور
احتمال انفجار ناشــی از گاز متصاعد شــده در منزل فوق
نیز وجود داشــت که آتش نشانان ضمن نجات جان فرد از
انفجار منزل نیز جلوگیری کردند.

دستگيري عامالن درگيري مسلحانه
در فيروزآباد

ایسنا :ماموران پليس شهرســتان فيروزآباد ،در اقدامي
ســريع موفق به شناسايي و دســتگيري عوامل درگيري
مسلحانهاي كه در اين منطقه رخ داده بود ،شدند.
فرمانده انتظامي شهرســتان فيروزآباد در اين خصوص
گفــت :بهدنبال وقوع يك درگيري مســلحانه كه منجر به
زخمي شــدن يك نفر شد ،ماموران پليس كالنتري روزبه،
موفق به شناسايي و دستگيري عوامل اين درگيري شدند.
سرهنگ حسين ارجمندمزيدي توضيح داد :مأموران در
بررسيهاي اوليه دريافتند اقدام به تيراندازي از سوي دو نفر
انجام و منجر به مصدوميت يك نفر شده است.
او گفت :ماموران با رد زنــي خودروي پژوي ضاربان و
اجراي طرح مهار ،متهمان را شناسايي و دستگير كردند.
رئيس پليس فيروزآباد گفت :اســلحه مورد اســتفاده در
درگيري از ضاربان كشف شــده و متهمان پس از تشكيل
پرونده جهت طي مراحل قانوني به دستگاه قضايي تحويل
داده شدهاند.

 21مجروح در واژگونی خونین مینیبوس
زائران امامزاده محمدابنحسن

واژگونــی یــک دســتگاه مینیبــوس زوار امامــزاده
محمدابنحسن الیگودرز  21مجروح بر جای گذاشت.
به گزارش خبرنگار حوزه حوادث گروه اجتماعی باشگاه
خبرنگاران جوان ،ســاعت  2:50دقیقه بامداد دیروز جمعه
یک دســتگاه مینیبوس زوار امامزاده محمد ابن حســن
الیگودرز که اهل شهرســتان خمین بودند واژگون شد و بر
اثر این حادثه  21نفر مجروح شدند.
به محض وقوع ایــن حادثــه آمبوالنسهای جمعیت
هالل احمر و اورژانس شهرستان الیگودرز به محل حادثه
اعزام و  21مجروح را به بیمارســتان امام جعفر صادق (ع)
انتقال دادند.
غالمرضا لونی رئیس جمعیت هاللاحمر الیگودرز درباره
این خبر گفت:حال بیشــتر مجروحان این حادثه مســاعد
اعالم شده است.

حوادث
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 21مجروح در واژگونی خونین مینیبوس زائران امامزاده محمدابنحسن
واژگونی یک دســتگاه مینیبــوس زوار امامزاده محمدابنحســن الیگــودرز  21مجروح
بر جای گذاشت...

ساکنین مجتمع مسکونی حریق را اطفاء نمودند
حریق پیک نیک در بالکن منجر به حریق کولر شــد .به گزارش روابط عمومی  سازمان
آتش نشانی و خدمات ایمنی شیراز مرکز  125آتش نشانی در پی دریافت...

آتش سوزی جدید در محل انفجار اخیر
در تیانجین

پایان
زورگیری  های
یک زن
با همکاری
 3مرد

فرمانده انتظامی  الهیجان از متالشی شدن
باند چهار نفره شامل سه مرد و یک زن سارق
به عنف در این شهرستان خبر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار حوزه حــوادث
گروه اجتماعی باشــگاه خبرنــگاران جوان،
محمــود قاســمی در نشســت انتظامی  این
شهرســتان در تشــریح چگونگــی انهدام و
دســتگیری باند سارقان به عنف در الهیجان
اظهــار کــرد :با تــاش کارآگاهــان باند
چهــار نفره ســارقان به عنــف در الهیجان
منهدم شد.
وی تصریح کرد :به دنبال وقوع ســرقت
یک دســتگاه خودرو با توسل به زور و تهدید
چاقو در لنگرود ،پیگیری این مسئله در دستور
کار پلیس قرار گرفت.
فرمانــده انتظامی  الهیجان با بیان اینکه
سرانجام مخفیگاه سارقان زورگیر در یکی از
روســتاهای اطراف این شهرستان شناسایی

ایســنا :رییس پلیس فتای تهران بزرگ
از دســتگیری فــردی که بــا دادن وعده
تورهای ارزان قیمت اقدام به کالهبرداری
از شهروندان کرده بود خبر داد.
ســرهنگ محمدمهــدی کاکــوان ،در
اینبــاره گفــت :چندی پیش شــماری از
شهروندان با مراجعه به پلیس اعالم کردند
که از فــردی تورها یا بلیتهایی به مقاصد
مشهد و کیش را خریداری کرده اما پس از
واریز مبلغ یا فرد فروشنده از دسترس خارج
شده و یا بلیت جعلی بوده است.
وی ادامه داد :شاکیان در اظهاراتی مشابه
به ماموران اعالم کردند که در سایتهای
اینترنتی یا شبکههای اجتماعی با فردی به
نام "هشــوتن" آشنا شــده و این فرد ادعا
کرده به دلیل ارتباطی کــه با آژانسهای
مســافرتی و دفاتر هواپیمایی دارد میتواند
تورهای دقیقــه نــودی و لحظهآخری را
با نصف قیمت برایشــان خریــداری کند.
رییس پلیس فتــای تهران بزرگ با بیان
اینکه متهم شماره موبایلی را به مالباختگان
اعالم کرده و از آن طریق شــماره حسابی
را برای واریز وجه برایشــان پیامک کرده
افزود :این فرد برای برخی از شاکیان بلیتی
جعلــی را از طریق ایمیل ارســال کرده و
برخی دیگر از شاکیان نیز پس از واریز پول
به حســاب این فرد دیگر موفق به صحبت
با وی نشدهاند.
کاکوان ادامه داد :با کسب این اطالعات
عوامــل پلیس آگاهــی مازنــدران با
همــکاری عوامل کالنتــری 144جوادیه
تهرانپارس موفق به دســتگیری سه متهم
خطرنــاک متــواری در خیابان اســتخر
تهران شدند.
به گزارش خبرنگار حوزه حوادث گروه
اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،ساعت
 14:33بیست و ششــم مردادماه براساس
اعالم مرکز فوریتهای پلیســی  110مبنی
بــر تیر اندازی در آدرس خیابان اســتخر،
خیابان  ۲۴۴شرقی بالفاصله واحد گشت
خودرویی کالنتری 144جوادیه تهرانپارس
دادســتان عمومی  و انقالب دزفول از کشف
جســد یک بانوی فرهنگی در این شهرســتان
خبر داد.
به گــزارش خبرنــگار حوزه حــوادث گروه
اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ،احمد قهرمانی
دادســتان عمومی  و انقالب دزفول گفت:جسد
بانویی که معاون یکی از دبیرستان  های دخترانه
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ایســنا :نیروهــای امــداد و نجات چیــن از وقوع چهار
مورد آتشســوزی جدیــد در محــل انفجــار هفته قبل
خبر دادند.
هفته گذشــته دو انفجــار مهیب در محــل نگهداری
مواد شــیمیایی خطرناک در تیانجیــن رخ داد که به فوت
 114تن منجر شد.
ماموران آتش نشــانی تیانجین پس از وقوع چهار مورد
آتشســوزی جدید به ســرعت عملیات اطفــای حریق را
آغاز کردند.
به نقل از خبرگزاری شینهوا ،کارشناسان در حال بررسی
دقیق علت بروز این آتشسوزیهای جدید هستند.

برخورد دو هواپیمای حامل تعدادی
چترباز در اسلواکی

شد ،ادامه داد :در یک عملیات موفقیتآمیز با
هماهنگی مقام قضایی سه نفر مرد و یک نفر
زن در منزل استیجاری دستگیر شدند.
وی وقوع یک فقره سرقت موتورسیکلت
و دو فقره ســرقت منزل در خشــک بیجار و
چمخاله لنگرود را از جرایم سارقان عنوان کرد
و گفــت :همچنان بازجویی از آنها ادامه دارد.
قاســمی  با اشــاره به اینکــه تحقیقات از
سارقان دستگیر شــده ادامه دارد ،خاطرنشان
کــرد :متهمــان پــس از بازســازی تمــام
صحنههای سرقت و تکمیل پرونده به دادسرا
معرفی و با قرار وثیقه یک میلیارد تومان روانه
زندان شدند.
وی ،ســارقان را شامل دو مرد  27ساله و

یک زن و شــوهر  34و  27ساله ذکر کرد و
یادآور شد :از مخفیگاه متهمان مقداری اموال
مسروقه مانند کپسول گاز ،چراغ خودرو ،چند
دستگاه گوشــی تلفن همراه ،کیف زنانه و...
کشف و ضبط شده است.
فرمانده انتظامی  الهیجان از دســتگیری
دو عضــو یک باند ســرقت خــودرو در این
شهرســتان خبر داد و خاطرنشــان کرد :روز
گذشته یکی از گشــتهای کالنتری  11به
یک دستگاه خودروی سواری که سرنشین آن
در حال بررســی درهای خودروی پارک شده
بود مشکوک شدند.
این مســئول با بیان اینکــه ماموران به
خودروی مذکور نزدیک شــدند ،تصریح کرد:

کالهبرداری «هشوتن» با وعده
تورهای لحظه آخری

تیمی  از کارآگاهان پلیس فتا رســیدگی به
موضوع را در دســتور کار خــود قرار داده
و با استفاده از شــیوه مهندسی معکوس و
دیگر شیوههای پلیســی متهم را در تاریخ
 27خردادماه دستگیر و به مقر پلیس منتقل
کردند.
کاکوان با بیان اینکه متهم  31سال سن
دارد گفت :در بررســی سوابق این فرد که
خود را "هشــوتن" مینامید مشخص شد
وی ســابقهدار بوده و پیــش از این نیز به
اتهام کالهبرداری مدتی را در زندان سپری
کرده است.

رییــس پلیس فتــای تهران بــزرگ با
اشــاره به بازجویی از متهم دســتگیر شده
گفــت :این فرد در اعترافات خود به  9فقره
کالهبرداری از شهروندان تهرانی به بهانه
فــروش بلیت یا تورهای کیش یا مشــهد
مقدس اعتراف کرد.
کاکوان اضافه کرد :علی رغم اینکه متهم
به این تعداد کالهبرداری اعتراف کرده اما
در بررســی از سیستمهای نرم افرازی وی
مشخص شــد که این فرد با همین عنوان
هشوتن از شــماری از ساکنان زنجان ،قم،
مشهد و  ...نیز کالهبرداری کرده است که

 3متهم خطرناک متواری مازندران در
تهران دستگیر شدند

به محل اعزام شد.
با حضور ماموران مشــاهده شد ،عوامل
آگاهــی مازندران ضمن اخذ نیابت قضایی
و بــا همانگی مرجع قضایــی در محل به
منظور دســتگیری ســه متهم خطرناک
متواری حضور دارند که پس از شناســایی
متهمان ،اقدام به فرار کرده اند و ماموران
پلیس آگاهی اســتان مازنــدران نیز پس

از اینکه دســتور ایســت دادند و متهمین
توجــه نکردند بــا اســتفاده از قانون به
کارگیری ســاح با اســلحه ســازمانی
اقــدام به شــلیک یــک تیر بــه صورت
هوایی و ســپس  4تیر جنگی به ســمت
متهمین کردند.
در نهایــت دو نفــر از متهمین از ناحیه
پای راســت و چپ زخمی  شدند که سریع ًا

جسد معاون مدرسه دخترانه دزفول پیدا شد
احتماال سارقان به دنبال طال و جواهرات بودند

دزفول می  باشــد در یکــی از کانالهای آبیاری
کشــاورزی در حاشیه شــهر دزفول کشف شده
است.

وی بــا بیــان اینکــه پرونده ایــن قتل به
طور ویژه از ســوی دســتگاه قضایی و نیروی
انتظامی  شهرســتان دزفول در دســت پیگیری

ماموران با اطمینان از اینکه هر دو نفر سارق
خودرو هستند برای دستگیری آنها اقدام کرده
و در یــک عملیات ضربتی آنها را بازداشــت
کرده و به کالنتری انتقال دادند.
بــه گفته قاســمی ،متهمــان  41و 31
ســاله در بازجوییهای فنی و پلیســی به 7
فقره ســرقت داخل خودروی سواری اعتراف
کردند اموال مســروقه را به افرادی ناشناس
به فروش می   رساندند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه تــاش برای
دســتگیری خریدار اموال مسروقه ادامه دارد،
یادآور شــد :متهمان پس از تشــکیل پرونده
برای ســیر مراحــل قانونی تحــول مقامات
قضایی شدند.
در این خصوص تحقیقات ادامه دارد.
وی از افــرادی که به این شــیوه مورد
کالهبــرداری واقع شــده و پس از حضور
در فرودگاه از خیالــی و جعلی بودن بلیت
خود مطلع شــدهاند خواســت چنانچه که
مشــخصات فــرد کالهبردار بــا این فرد
مشــابه اســت از طریق مراجعه یا تماس
با پلیس فتــای تهران بــزرگ موضوع را
اطالع دهد.
رییس پلیــس فتای پلیس تهران بزرگ
در هشداری به شــهروندان گفت :موضوع
تورهــای ارزان قیمــت و لحظهآخــری
موضوعی است که در برخی از آژانسهای
مســافرتی رواج داشــته و این به این معنا
نیســت که تمام تورهــای لحظهآخری به
منظــور کالهبرداری از شــهروندان تبلیغ
میشــود بنابراین الزم اســت کسانی که
قصد خرید تورها یا بلیتهای ارزان قیمت
را دارند پس از تماس با شــماره تلفنهای
تبلیغاتی حتما آدرس و شــماره تلفن ثابت
آژانس مســافرتی را دریافــت کرده و پس
از اطمینان از صحت وجود چنین آژانســی
اقدام به خرید بلیت کنند.
وی افزود :بنابراین هیچ گاه شهروندان
نبایــد با صرف یک شــماره تلفن همراه و
ادعای فردی ناشناس که میگوید میتواند
بلیتها یا تورهــای ارزان قیمت خریداری
کنــد بــه وی اعتمــاد کــرده و مبلغی را
پرداخت کند.
توســط عوامل اورژانس به بیمارســتان
انتفال یافته و نفر ســوم به هویت " قادر"
22ساله که از ناحیه پای چپ مورد اصابت
گلوله قرار گرفته بود ،توســط واحد گشت
کالنتری 144جوادیه تهرانپارس دستگیر و
پس از انتقال به کالنتری توســط عوامل
اورژانس به بیمارستان منتقل شد.
ســرهنگ علی احمدنادری سرکالنتر
چهارم پلیــس پایتخت دربــاره این خبر
به باشــگاه خبرنگاران جوان گفت:در این
رابطــه پرونده تکمیل و مراتــب به مقام
قضایی منعکس شد.
اســت افزود:طبق پیش بینی اولیه عامالن این
جنایــت خودروی این بانو را به ســرقت برده و
متواری شده اند.
گفتنی است ،وقوع این قتل  ها موجب نگرانی
مردم دزفول شده و مردم این شهرستان خواستار
شناسایی و دســتگیری عوامل این جنایت  ها و
اشد مجازات عوامل آن می  باشند.

کتابخانه شخصی شما را خریداریم

برگ سند پیشرو بهتاز  125به شماره پالک  41632تهران
 21و شماره تنه  84817932و شماره موتور 35007797
به نام عباس زارعی مفقود گردیــده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

برگ سند تریل گلد  250به شماره پالک  98997ایران
 694و شماره موتور  24930002092و شماره تنه 9356047
به نام یداله حســینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی   -جدید

کتابفروشی دوستان

مرادی 32360669 - 09171236039

ایســنا :بر اثر برخورد دو فروند هواپیمای حامل تعدادی
چترباز در غرب اســلواکی دســتکم هفت تن جان خود را
از دست دادند.
طبق اعــام مقامات داخلی اســلواکی ایــن دو فروند
هواپیما روز پنجشــنبه بــا یکدیگر برخــورد کردند که بر
اثر آن هفت تن کشــته شــدند .همچنیــن  31نفر دیگر
توانســتند با کمک چتر نجــات از این حادثه جان ســالم
به در ببرند.
گفتــه شدهاســت ایــن دو هواپیما در مجمــوع حامل
 38سرنشــین بوده که از میــان  31بازمانده آنها پنج نفر
تحت درمان قرار گرفتند.
به نقل از  ،cbs newsعلــت برخورد این دو فروند
هواپیما در دست بررسی است.

وقوع انفجار گاز در یکی از مدارس
نیویورک

ایســنا :پلیس آمریــکا از وقوع انفجــار گاز در یکی از
مدارس نیویورک و زخمی  شــدن ســه کارگر در این حادثه
خبر داد.
پلیس نیویــورک اعالم کرد :این انفجار در ســاختمان
یک مدرســه اتفاق افتاد که ســه نفر بر اثر آن به شــدت
مجروح شدند.
نیروهای امداد و نجات نیویورک با بیان اینکه شدت این
انفجار بسیار زیاد بودهاست ،اظهار داشتند :این حادثه زمانی
رخ داد که کارگران در حال ساخت یک آزمایشگاه در طبقه
ششم این مدرسه بودند.
به نقل از شــبکه خبری  ،nbcتاکنون علت وقوع این
انفجار مشخص نشدهاست.

بر اثر رانش زمين در فيليپين سه نفر جان
باختند

واحــد مرکزی خبر :مقامات فیلیپیــن روز جمعه اعالم
کردند بر اثر رانش زمین ناشــی از بارش شــدید باران تا
کنون دست کم سه نفر در این کشور جان باخته اند.
مقامات اداره هواشناسی دولت فیلیپین در این باره اعالم
کردند «توفان گنی » عامل بارش این باران  های سیل آسا
است و ســرعت آن در ساحل شــرقی جزیره «کاالیان»
اکنــون به حــدود  100کیلومتر رســیده اســت .حداکثر
سرعت بادهای ناشــی از این توفان برابر با  170کیلومتر
در ساعت عنوان شده است.
به گزارش اسوشــیتد پرس از مانیل ،اداره هواشناسی
فیلیپین در این باره اعالم کرد این توفان اکنون با سرعت
هفت کیلومتر در ســاعت به سمت جزایر کوچکتر شمالی
در حال حرکت است.
«انــدرو الکــس اوی » رئیــس اداره دفــاع
غیرنظامی  فیلیپیــن در ایــن بــاره گفت دو تــن از جان
باختگان حادثه رانش زمین ،یک مادر و پسربچه  10ساله
او بودند.
در حادثه رانش زمین در استان شمالی «ماونتن» چند نفر
نیز زخمی  شدند.

رانش زمین  24کشته و ناپدید در چین
بر جا گذاشت

ایرنا :بر اثر بارش باران  های ســیل آسا و رانش زمین در
جنوب غرب چین عالوه بر وارد آمدن خســارات سنگین به
منطقه ،دستکم  11نفر جان خود را از دست دادند.
تصاویر منتشــر شــده از تلویزیون چین حاکی است که
این اتفاقات در چند روز گذشته همچنین باعث ناپدید شدن
 13نفر دیگر در استان «سیچوان» شده است.
رانــش زمین باعث قطع ارتباط با بخش «شــو یونگ»
در این اســتان شده و همین مســاله کار کمک رسانی را با
مشکل مواجه کرده کرده است.
نیروهای امدادی می  گویند که بر اثر بارش باران سنگین
و جاری شــدن ســیل و نیز ریختن خروارها خاک بر روی
جاده  ها ،هنوز نتوانســته اند تجهیزات کمک رســانی را با
خودرو حمل کنند.
شــاهدان می  گویند که برخی از خیابان  های این بخش
به طور کامل زیر گل و الی فرو رفته و قابل تردد نیست.
از سوی دیگر در برخی از خیابان  ها به دلیل جاری شدن
آب باران و آبگرفتگی شــدید معابــر ،امدادگران از طریق
شــناورهای کوچک در تالشند تا کودکان و سالمندان را به
مناطق امن تر منتقل کنند.
از آنجا که بســیاری از منازل در خاک و گل و الی فرو
رفته ،مســووالن نگرانند که در ســاعات آینده شمار تلفات
افزایش یابد.
جاری شــدن ســیل در چین در ســال جاری میالدی
تاکنون جان بیش از  230نفر را گرفته و باالتر از  50ناپدید
داشته است.
این بارش  ها در  29شــهر و منطقه و استان در سرتاسر
چین زندگی  60میلیون نفر را مختل کرده و میزان خسارات
اقتصادی آن بالغ بر  18میلیارد دالر بوده است.

