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جهانگیری در تماس با نخست وزیر چین خواستار تسریع در عملیات شود
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس آخرین وضعیت عملیات اطفای حریق در نفتکش
ایرانی را تشریح کرد و پیشنهاد داد معاون اول رئیسجمهور ...
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مرگ  ۵۰مهاجر در آبهای لیبی
گارد ساحلی لیبی اعالم کرد :در پی حادثه دریایی که برای قایق حامل تعدادی مهاجر
اتفاق افتاده دستکم  ۵۰تن کشته شدند ...

جزئیات مرگ دردناک  ۳کودک بر اثر آتشسوزی
مهســا ،عبدالحنــان و رامتیــن ســه کــودک
 ٩ســاله ،چهــار ســاله و  ۲۲ماهــه در
آتشســوزی خانهشــان جــان باختنــد؛
مــرگ دردناکــی کــه در روســتای «کــدان»
در شهرســتان «ســرباز» رخ داد.
بــه گــزارش ایســنا« ،شــهروند» در ادامــه
نوشــت :بامــداد جمعــه بــود کــه زبانههــای
آتــش ،خانــه دو طبقــه «محمــد» را
فــرا گرفــت؛ پــدری کــه هرگــز تصــور
نمیکــرد روزی بــدون ســه کودکــش
مجبــور بــه زیســتن باشــد ٧ .صبــح روز
جمعــه بــود کــه اهالــی روســتای «کــدان»
صــدای فریادهــای مــادر  ٢٥ســاله را
شــنیدند .وقتــی خــود را بــه خانــه «محمــد»
رســاندند بــا شــعلههای آتــش مواجــه
شــدند؛ شــعلههایی کــه زن و ســه کــودک
«محمــد» را در آغــوش گرفتــه بــود .بــرادر
«محمــد» عمــوی بچههــا جزئیــات ایــن
حادثــه را تشــریح کــرد و پــرده از ایــن
حادثــه تلــخ برداشــت.
ماجرا از کجا شروع شد؟
ســاعت  ٧صبــح بــود کــه همســایهها
صــدای فریادهــای زن بــرادرم را شــنیدند.
آتــش خانــه بــرادرم را گرفتــه بــود .دایــی
بچههــا و بــرادر کوچکتــرم در نزدیکــی
خانــه محمــد زندگــی میکننــد .آنهــا زودتــر
بــه محــل آتشســوزی رســیدند .همزمــان
هــم بــا آتشنشــانی تمــاس گرفتنــد .کل
خانــه در آتــش میســوخت ،بهطــوری
کــه مــردم از در ورودی نتوانســتند وارد
خانــه شــوند ،بــه همیــن دلیــل پنجــره را
شکســتند و رفتنــد داخــل .زن بــرادرم در
ســمت نورگیــر خانــه گرفتــار شــده بــود و
بچههــا در ســوی دیگــر .بچههــا تنهــا آن
ســمت خانــه مانــده بودنــد .وقتــی ســعی
کردنــد در را بــاز کننــد ،قفــل در ذوب
شــده بــود .هیــچ صدایــی هــم از بچههــا
نمیآمــد .داخــل حــال و پذیرایــی را
گشــتند امــا اثــری از آنهــا نبــود .کل خانــه
هــم آتــش گرفتــه بــود .راهــی امــن و دور
از آتــش بــه ســمت اتاقهــا هــم نبــود.

همــه احتمــال میدادنــد بچههــا داخــل
اتــاق هســتند.
آتشنشانی کی رسید؟
آتشنشــانی یــک کیلومتــر بــا خانــه بــرادرم
فاصلــه دارد ٤٠ ,دقیقــه از آتشســوزی
میگذشــت کــه مامــوران آتشنشــانی
رســیدند امــا نــه شــلنگ داشــتند و نــه
نردبــان .خانــه بــرادرم دو نبش اســت و روی
شــیب ،از یــک طــرف خیابــان دو طبقــه و
از یــک طــرف ســهطبقه دیــده میشــود،
بــه همیــن دلیــل نیــاز بــه شــلنگ بلندتــر

کــرده بــود .فــرش را میســوزاند .آتــش بــه
مبلهــا ســرایتمیکنــد .همــان لحظــه
زن بــرادرم بیــدار میشــود .بچههــا را هــم
از جایشــان بلنــد میکنــد و در کنــار اتــاق
پنــاه میگیرنــد امــا زن بــرادرم خــود را بــه
ســمت نورگیــر میرســاند کــه از مــردم
کمــک بخواهــد .در ایــن لحظــه در بســته
میشــود و دیگــر نمیتوانــد بــه ســمت
بچههایــش بــرود .مهســا کــه بزرگتــر از
همــه بــود دو بــرادرش را بــه اتــاق کنــاری
بــرده و خواســته آنهــا را نجــات بدهــد امــا

و نردبــان بــود .دوبــاره مامــوران رفتنــد تــا
نردبــان و شــلنگ بیاورنــد .خیلــی زمــان
بــرد .وقتــی رســیدند از نردبــان بــاال رفتنــد
و پنجــره اتــاق بچههــا را شکســتند .داخــل
شــدند .صحنــه وحشــتناکی بــود .مهســا
 ٢بــرادرش را در آغــوش گرفتــه بــود .رفتــه
بودنــد زیــر پتــو تــا آتــش بــه آنهــا صدمــه
نزنــد امــا آنهــا نــه از آتــش ،بلکــه از گاز
مونوکســیدکربن جــان داده بودنــد.
علت آتشسوزی چه بود؟
زن بــرادرم ســاعت  ٥صبــح بــرای نمــاز
بیــدار شــده بــود .هــوا ســرد بــود ،بــه
همیــن دلیــل بخــاری برقــی را روشــن
میکنــد امــا انــگار بخــاری برقــی اتصالــی

گاز بچههــا را خفــه کــرده بــود.
اورژانس نیامد؟
اورژانــس کــه نیامــد .بچههــا را بــا ماشــین
شــخصی بــه مرکــز درمانــی بردنــد .وقتــی
معاینــه شــدند ،پزشــک درمانــگاه گفــت
کــه  ٤٥دقیقــه اســت بچههــا بــه دلیــل
استنشــاق گاز مونوکســیدکربن مردهانــد.
شما کی باخبر شدید؟
مــن خــودم آن روز ایرانشــهر بــودم چــون
همــه اقواممــان در آنجــا زندگــی میکننــد.
وقتــی ایــن خبر را شــنیدم خــودم را رســاندم
امــا کار از کار گذشــته بــود .پــدر بچههــا
هــم دانشــجوی رشــته حســابداری در
چابهــار اســت .روز حادثــه بــه دانشــگاه

رفتــه بــود .زیــر خانــه بــرادرم هــم یــک
نانوایــی اســت کــه همیشــه ســاعت ٥
صبــح شــروع بــه کار میکنــد امــا از بخــت
بــد مــا آن روز ســاعت  ١٠صبــح آمــده
بــود .اگــر نانواهــا در مغازهشــان بودنــد و
صــدای زن بــرادرم را زودتــر میشــنیدند،
حــاال برادرزادههایــم زنــده بودنــد.
حــال بــرادر و زن برادرتــان چطــور
اســت؟
درحــال حاضــر وضــع روحــی زن بــرادر و
بــرادرم خــوب نیســت .چندینبــار بــه دلیــل
افــت فشــار و وضــع جسمانیشــان در
بیمارســتان بســتری شــدهاند .نمیتواننــد
مــرگ بچههایشــان را بــاور کننــد .محمــد
و همســرش  ١٠ســالی بــود بــا هــم ازدواج
کــرده بودنــد کــه حاصــل ازدواجشــان
مهســا  ٩ســاله ،عبدالحنــان و رامتیــن بودند.
از وقتــی ایــن حادثــه رخ داده بــه ایرانشــهر
آمدهانــد و در اینجــا زندگــی میکننــد.
میخواهنــد در کنــار مــزار بچههایشــان
باشــند.
پزشــکی قانونــی مــرگ بچههــا را
تأییــد کــرد؟
وقتــی بچههــا جــان باختنــد بــرای
اینکــه شــک و شــبههای نباشــد ،آنهــا را
بــه پزشــکی قانونــی در ایرانشــهر منتقــل
کردیــم .مــرگ آنهــا بــر اثــر استنشــاق
مونوکســیدکربن تأییــد شــد و پیکــر آنهــا را
در ایرانشــهر دفــن کردیــم.
علت نوسان برق چه بود؟
همیشــه در ایــن منطقــه نوســان بــرق
داریــم؛ چــه تابســتان و چــه زمســتان.
تابســتان وقتــی کولــر را روشــن میکنیــم
و زمســتان هــم وقتــی بخــاری برقــی را ،بــا
مشــکل مواجــه میشــویم.
وســیله گرمایشــی دیگــری
ند ا ر یــد ؟
ایــن منطقــه گازکشــی نشــده اســت .بــه
همیــن دلیــل مجبوریــم از بخــاری برقــی
اســتفاده کنیــم کــه نوســان بــرق هــم
همیشــه وجــود دارد و حادثهســاز میشــود.

قرهخانی با تشریح آخرین وضعیت نفتکش ایرانی خواستار شد:

جهانگیری در تماس با نخست وزیر چین خواستار
تسریع در عملیات شود

ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس
آخریــن وضعیــت عملیــات اطفــای حریــق در
نفتکــش ایرانــی را تشــریح کــرد و پیشــنهاد
داد معــاون اول رئیسجمهــور بــرای تســریع
در ایــن عملیــات بــا نخســت وزیــر چیــن
تماســی را برقــرار کنــد.
اســداهلل قرهخانــی در گفتوگــو بــا ایســنا
بــا تشــریح آخریــن وضعیــت نفتکــش ایرانــی
در آبهــای چیــن اظهــار کــرد :تــا بــه امــروز
تــا حــدودی آتــش فروکــش کــرده و ۹
آتشخــوار چینــی چنــد روز اســت کــه در
اطــراف کشــتی مســتقر هســتند امــا بــه
نظــر میرســد چینیهــا بــه دو دلیــل تعلــل
دارنــد.
وی افــزود :یــک دلیــل ایــن اســت کــه
تمایــل دارنــد محمولــه مــواد شــیمیایی
ســوخته و در آب پخــش نشــود تــا
مشــکالتی را بــرای ســواحل چیــن بــه وجــود
نیــاورد .مســئله دیگــر هــم تولیــد گازهــای

ســمی اســت.
ایــن عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون انــرژی
مجلــس خاطــر نشــان کــرد :بــا توجــه بــه

سخنگوی کمیته اضطرار سانحه نفتکش «سانچی» خبر داد:

احتمال محبوس شدن خدمه نفتکش سانچی در
موتورخانه
ایرنـا -سـخنگوی کمیتـه اضطـرار سـانحه نفتکش «سـانچی» بـا بیـان اینکه پیکـر یافت
شـده ایرانی اسـت ،گفـت :احتمال محبوس شـدن خدمـه در موتورخانه نفتکـش وجود دارد
کـه برای دسترسـی بـه آنها بایـد آتش سـریعتر خاموش شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار اقتصـادی ایرنـا« ،محسـن بهرامـی» دیـروز (سـه شـنبه) در جمـع
خبرنـگاران افـزود :از ژاپنـی هـا بـرای کمک بـه نفتکش سـانچی کمـک خواسـتیم و قرار
اسـت آنهـا وارد عملیات شـوند.
وی ادامه داد :چینیها در این حادثه بسیار با احتیاط و دست به عصا حرکت میکنند.
بهرامـی اضافـه کـرد :یک شـرکت آمریکایـی برای کمـک به حادثـه نفتکـش ایرانی اعالم
آمادگـی کـرده امـا تجهیـزات الزم را بـرای ایـن اطفـای حریـق در منطقه نداشـته اسـت
بنابرایـن نمـی توانسـته به سـرعت کمـک کند.
وی ادامـه داد :هویت جسـد یافت شـده که به بندر شـانگهای چین منتقل شـده ،مشـخص
و ایرانـی بـودن آن محرز شـد اما هنوز هویت دقیق و نام وی مشـخص نشـده اسـت.
سـخنگوی کمیتـه اضطـرار سـانحه نفتکـش سـانچی همچنیـن از دسـتور ویـژه رییـس
جمهـوری بـه وزرای نفـت و امـور خارجـه بـرای تسـریع در پیگیری این مسـاله خبـر داد.
بهرامـی گفـت :خاموش کردن آتـش نفتکش سـانچی به دلیـل اینکه حامـل میعانات گازی
بـوده ،زمانبر اسـت زیـرا میعانات گازی حتـی از بنزین فرارتر هسـتند.
وی بـه راهکارهـای بررسـی حادثـه گفـت :کشـتی هـا دارای  2جعبـه سـیاه هسـتند کـه
جزییاتـی ماننـد صحبـت هـای اتـاق فرماندهـی و مسـیر را ثبـت مـی کنـد.
وی اظهـار داشـت :علـت ایـن حادثه بررسـی شـده و ابعـاد آن مخفـی نخواهد مانـد زیرا
شـرکت هـای بیمـه گـر بیـن المللی بـه دلیـل مباحـث مالـی چنـد  10میلیـون دالری خود،
جزییـات ایـن مسـاله را بـه طـور کامل بررسـی خواهنـد کرد.
امـا اکنـون نمی تـوان علـت حادثـه را اعلام کرد.بهرامـی اضافه کرد :کشـتی سـانچی از
مجهزتریـن نفتکـش ها بود که توسـط شـرکت هیوندای کره جنوبی سـاخته شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه حضـور دانشـجویان دریایـی در نفتکـش در دنیا مرسـوم اسـت ،گفت:
ایـن دانشـجویان در حـال آموزش بـوده اند و تیم حاضـر در این نفتکش افـرادی متخصص
بودند.
سـخنگوی کمیتـه اضطـرار سـانحه نفتکش «سـانچی» دربـاره پوشـش بیمـه ای نفتکش
گفـت :همـه  32سرنشـین نفتکـش سـانچی زیـر پوشـش بیمـه بودنـد و مشـکلی از این
بابـت وجـود نـدارد ضمـن آنکه بدنه ،مسـایل زیسـت محیطـی و محموله کشـتی نیـز بیمه

ایــن مباحــث پیشــنهاد میکنیــم کــه
معــاون اول رئیسجمهــور بــا نخســت وزیــر
چیــن تماســی را برقــرار کنــد تــا نســبت بــه

انجــام عملیــات تســریع داشــته باشــند.
نماینــده مــردم علیآبــاد کتــول در مجلــس
تصریــح کــرد :البتــه کشــتی ژاپنــی نیــز
بــرای کمــک رســانی در ایــن منطقــه حضور
دارد و نیــروی دریایــی جمهــوری اســامی
ایــران نیــز بــه دســتور امیــر خانــزادی و
امیــر ســیاری تیــم هــای حرفــهای خــود
را بــه ایــن منطقــه اعــزام کردهانــد تــا
هرچــه ســریعتر آتــش کشــتی خامــوش
شود.
وی اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه
شــرایط آب و هوایــی امــروز بــرای اطفــای
حریــق فراهــم اســت ایــن احتمــال وجــود
دارد کــه بتــوان نیروهــا و خدمــات ایــن
نفتکــش را نجــات دهنــد.
قرهخانــی در پایــان اظهــار کــرد :عملیــات
اطفــای حریــق دیــروز هــم از ســاعت ۴
صبــح بــه وقــت محلــی مــا در حــال انجــام
بــود.

بوده اسـت.
وی گفـت :ارزش محمولـه روی ایـن نفتکـش حـدود  60میلیـون دالر و ارزش نفتکـش
سـانچی بـا توجـه بـه قدمـت  10سـاله آن حـدود  60میلیـون دالر بـرآورد شـده اسـت.
سـخنگوی کمیتـه اضطـرار سـانحه نفتکش «سـانچی» درباره آلودگی ناشـی از ایـن حادثه
نیـز گفـت :بـه دلیـل اینکـه میعانـات گازی بسـیار فـرار اسـت آلودگـی و لکه نفتـی ایجاد
نمـی کند.

ذوالقدر مطرح کرد

درخواست از ظریف برای جلب همکاری کشورهای
نزدیک به محل آتشسوزی نفتکش ایرانی
نماینـده مـردم تهـران در مجلس از وزیـر امور خارجه درخواسـت کرد بـرای جلب همکاری
کشـورهای نزدیـک بـه محل حادثـه آتش سـوزی نفتکـش ایـران اقدامـات الزم را انجام
د هد .
سـید فاطمـه ذوالقـدر در گفتوگـو بـا ایسـنا اظهـار کرد :متاسـفانه چهـار روز از سـوختن
نفتکـش ایرانـی در آبهـای چیـن میگـذرد ،این در شـرایطی اسـت که هیچگونـه اطالعی
از وضعیـت و سرنوشـت  ٣٢خدمه کشـتی در دسـترس نیسـت.
وی افـزود :بنابـر اعلام مدیرعامـل شـرکت ملـی نفتکـش ،چینیهـا در مهـار آتـش
همکاریهـای الزم را نمیکننـد ،لـذا از وزیـر محتـرم امـور خارجـه جنـاب دکتـر ظریـف و
همکاران سـاعی و کوشـای ایشـان که همواره در صیانـت و دفاع از حقوق اتباع کشـورمان،
در خـارج از مرزهـا مجدانـه و دلسـوزانه پیگیـری مـی نماینـد ،خواسـتارم شـخصا در این
موضـوع نیـز ورود نماینـد و اقدامـات مربوطـه را بـرای جلـب همـکاری کشـورهای نزدیک
بـه محـل حادثـه جهـت مهـار سـریعتر آتـش ،رسـیدگی و تعییـن تکلیـف خدمـه ایرانـی
بکار بندند.
ذوالقـدر همچنیـن اضافـه کـرد :این آتـش برافروختـه ،نه تنها جـان خدمـه زحمتکش این
نفتکـش را در چنـگال خویـش دارد ،بلکـه آسـیبهای جـدی محیط زیسـتی بسـیاری را به
آبهـای آزاد وارد مـی کنـد کـه عـدم مهـار آن ،میتوانـد منجر بـه انفجار کشـتی و صدمات
و لطمات بسـیار بیشـتری شود.
ایـن نماینـده مجلـس تصریـح کـرد :همچنیـن با توجـه به شـرایط پیـش آمـده ،ضروری
اسـت بـه خانوادههـای ایـن عزیـزان توجـه و رسـیدگی الزم انجـام شـود ،از صداوسـیما
نیـز درخواسـت دارم پوشـش خبـری مناسـبتری از موضـوع داشـته باشـد تـا مـردم
اخبـار صحیـح و درسـت و فراینـد اقدامـات را از رسـانه رسـمی دنبـال کننـد نـه از دل
شایعات.

جزئیات مرگ دردناک  ۳کودک بر اثر آتشسوزی
مهسا ،عبدالحنان و رامتین سه کودک  ٩ساله ،چهار ساله و  ۲۲ماهه در آتشسوزی
خانهشان جان باختند؛ مرگ دردناکی که در روستای ...

فارس

زلزله  3.9ريشتري شهرستان كازرون
را لرزاند
زلزلـه اي بـه بزرگي  3.9دهم ريشـتر سـاعت  12و  26دقيقه و 38
ثانيـه روز سه شـنبه در عمـق  8كيلومتري زمين شهرسـتان كازرون
در فـارس را لرزاند.
بـه گـزارش خبرنـگار پايـگاه خبـري پليـس ،بـر اسـاس گـزارش
مركـز لـرزه نگاري موسسـه ژئـو فيزيك دانشـگاه تهران ،سـاعت
 12و  26دقیقـه و  38ثانیـه روز گذشـته زلزلـه ای بـه بزرگـي
3.9ريشـتر در عمـق  8كيلومتـري زمين و موقعيت طـول جغرافیایی
 51.54و عـرض جغرافیایـی  29.71در شهرسـتان كازرون اسـتان
فـارس رخ داده اسـت.
گفتنـي اسـت ،شهرسـتان كازرون در  120كيلومتري اسـتان فارس
قـرار دارد و ايـن زميـن لـرزه هيـچ گونـه خسـارت جانـي و مالـي
نداشـته است.

كشف  124كيلوگرم ترياك در شيراز
رئيـس پليـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان گفـت :بـا تلاش
مأمـوران پليـس مبـازره با مـواد مخدر اسـتان 124 ،كيلوگـرم مواد
مخـدر از نـوع ترياك كشـف شـد.
سـرهنگ "محمـد جعفر تواليـي" در گفت و گـو با خبرنـگار پايگاه
خبـري پليس ،بيان كرد :در راسـتای تشـدید اقدامات مبـارزه ای با
عناصـر اصلـي مـواد مخدر ،مامـوران پليـس مبـارزه با مـواد مخدر
اسـتان بـا انجـام كارهـاي اطالعاتي منسـجم موفق شـدند یکی از
شـبکه های بـزرگ حمل مـواد مخـدر را شناسـایی كنند.
وي ادامـه داد :در ايـن خصـوص مأمـوران بـه محـور سروسـتان-
شـيراز اعـزام و ضمـن برپايـي ايسـت و بازرسـي ،يـك دسـتگاه
خـودرو نيسـان و يـك دسـتگاه خـودرو آريـزو (اسـكورت محموله
مـواد مخـدر) متعلق بـه قاچاقچيـان را شناسـايي و متوقـف كردند.

تیراندازی شدید در دو پایگاه ارتش
ساحل عاج
ایرنـا  -شـاهدان عینـی از
تیرانـدازی شـدید در دو پایـگاه
ارتـش سـاحل عـاج در «بواکـه»
دومیـن شـهر بـزرگ ایـن کشـور
آفریقایـی خبـر دادنـد.
بـه گـزارش بامـداد چهارشـنبه
ایرنـا ،جـرج کوامـی یکـی از
سـاکنان این شـهر بـه خبرگزاری
رویتـرز گفـت کـه در حـال حاضر
صـدای تیرانـدازی شـدیدی در شـهر بـه گـوش مـی رسـد.
وی همچنیـن از شـنیده شـدن صـدای انفجارهای ناشـی از سلاح
های سـنگین خبـر داد.

ریشتری در دریای
زلزله ۷.۶
ِ
کارائیب
وقـوع زمیـن لـرزه  ۷.۶ریشـتری
در دریـای کارائیـب مناطقـی از
آمریـکای مرکـزی را بـه لـرزه
درآورد.
بـه گـزارش ایسـنا ،در پـی وقوع
ایـن زمینلـرزه مهیـب کـه در
دریـای کارائیـب اتفـاق افتـاد
مناطقـی از هنـدوراس ،مکزیـک
و بلیـز بـه لـرزه درآمـد و در
بخـش هایـی از منطقـه کارائیب هشـدار سـونامی صادر شـد که دو
سـاعت بعد این هشـدار لغو شـد.
خبرگـزاری رویتـرز اعالم کـرد :در پی وقـوع این زلزله گزارشـی از
خسـارتهای احتمالی آن منتشـر نشـده است.

مرگ  ۵۰مهاجر در آبهای لیبی
گارد سـاحلی لیبـی اعلام کرد :در پـی حادثه دریایی کـه برای قایق
حامـل تعدادی مهاجر اتفاق افتاده دسـتکم  ۵۰تن کشـته شـدند.
بـه گزارش ایسـنا ،گارد سـاحلی لیبی برای نجات سرنشـینان سـه
قایـق کـه تعـداد آنهـا در مجمـوع  ۳۰۰نفـر بـوده به آبهـای این
کشـور اعزام شـدند امـا هنگام رسـیدن آنـان به محـل حادثه یکی
از قایقهـا غـرق شـده و تنهـا  ۱۶مسـافر آن نجات پیـدا کردند.

محاکمه  ۳مامور ناجا در پی مرگ
یک جوان
ســه مأمــور پلیــس
بــه اتهــام مباشــرت
در قتــل پســری
جــوان در شــعبه دهــم
دادگاه کیفــری اســتان
تهــران پــای میــز
محاکمــه ایســتادند
امــا هــر ســه منکــر
اتهــام قتــل شــدند.
بــه گــزارش ایســنا« ،ایــران» نوشــت :رســیدگی بــه ایــن پرونــده
از بهمــن ســال  ۹۰بهدنبــال تماسهــای مکــرر اهالــی نارمــک
کــه از آزار واذیتهــای پســر جوانــی بــه ســتوه آمــده بودنــد در
دســتور کار قــرار گرفتــه بــود .مأمــوران نیــز بــا توجــه به شــکایت
اهالــی ،پســر جــوان را دســتگیر و بــه کالنتــری منتقــل کردنــد.
پــس از یــک هفتــه بازجویــی ،پســر جــوان بــه زنــدان انتقــال
یافــت امــا بهطــور ناگهانــی فــوت کــرد .پــس از انتقــال جســد
بــه پزشــکی قانونــی مشــخص شــد پســر جــوان در اثــر ضــرب و
شــتم جــان باختــه اســت .بنابرایــن اولیــای دم از مأمــوران پلیــس
شــکایت کردنــد و آنهــا را عامــل قتــل فرزندشــان معرفــی کردنــد.
صبــح دیــروز ســه مأمــور همــراه وکالی خود در شــعبه دهــم دادگاه
کیفــری بــه ریاســت قاضــی قربانــزاده و بــا حضــور حجتاالســام
تقویــان و ملکــی  -مستشــاران دادگاه  -پــای میــز محاکمــه
ایســتادند .ابتــدا اولیــای دم خواســتار اشــد مجــازات متهمــان
شــدند ،ســپس هــر ســه مأمــور در جایــگاه قــرار گرفتنــد و بــا
انــکار قتــل پســر جــوان اتهاماتشــان را رد کردنــد.
ســپس قضــات از والدیــن پســر جــوان پرســیدند آیــا راضــی
هســتند ادامــه جلســه بــا اجــرای مراســم قســامه و ادای ســوگند
متهمــان برگزارشــود و دیــه مقتــول نیــز از صنــدوق بیتالمــال
پرداخــت شــود کــه مــادر مقتــول ایــن پیشــنهاد را نپذیرفــت و
گفــت قاتــان فرزنــدم بایــد قصــاص شــوند.
بنابرایــن پایــان جلســه اعــام شــد و قضــات بــرای تصمیمگیــری
دربــاره ایــن پرونده وارد شــور شــدند.

زلزله  ۴/۲ریشتری در خوزستان
زمینلــرزهای بــه بــزرگای  ۴.۲در مقیــاس امــواج درونــی زمیــن،
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رئيـس پليـس مبـارزه با مـواد مخدر اسـتان گفـت :در بازرسـي از
خـودرو نيسـان 97 ،كيلوگـرم تريـاك كـه بـه طـرز ماهرانـه اي در
كـف خـودرو جاسـازي كرده بـود كشـف و در ايـن خصـوص  2نفر
قاچاقچـي مـواد مخدر دسـتگير شـدند.
سـرهنگ تواليـي بـا اشـاره بـه انجـام عملياتـي ديگـر توسـط
مأمـوران پليـس مبـازره با مـواد مخـدر اسـتان ،خاطر نشـان كرد:
مأمـوران هنـگام گشـت زنـي در يكـي از روسـتاهاي شهرسـتان
شـيراز ،بـه يـك دسـتگاه خـودرو پـژو  405مظنـون و پـس از طي
مسـافتي تعقيـب و گريـز آن را متوقـف كردنـد.
ايـن مقـام انتظامـي گفـت :در بازرسـي مأمـوران از ايـن خـودرو،
 27كيلوگرم ترياك كشف و راننده خودرو نيز دستگير شد.
ايـن مقـام انتظامـي تأكيـد كـرد :مبارزه بـي امـان بـا قاچاقچيان و
پديـده شـوم مـواد مخدر ،همـواره بـه صورت ويـژه در دسـتور كار
مأمـوران انتظامي اسـتان قـرار دارد.

پوشاك  قاچاق در دام پليس الرستان
فرمانـده انتظامي الرسـتان از کشـف پوشـاك قاچاق بـه ارزش يك
ميليـارد و دويسـت ميليون ريـال در آن شهرسـتان خبر داد.
سـرهنگ "حسـين ديندارلـو" در گفـت و گـو بـا خبرنـگاه پايـگاه
خبـري پلیـس ،گفـت :در راسـتاي مبـارزه بـا قاچـاق و جلوگيري از
هـدر رفتـن سـرمايه هـاي ملـي ،مامـوران انتظامی این شهرسـتان
هنـگام کنتـرل محورهـای اصلـی ،بـه يـك دسـتگاه اتوبـوس
حامل بار مظنون و آن را متوقف كردند.
وي افـزود :در بازرسـي از ايـن خـودرو 2 ،هـزار و  85ثوب پوشـاك
قاچـاق و فاقـد مجـوز گمرکی کشـف كردند.
ایـن مقـام انتظامـی بـا بیـان اینکـه ارزش کاالهـاي مکشـوفه يك
ميليـارد و  200ميليـون ريال برآورد شـده اسـت ،بيان كـرد :در این
رابطـه يـك دسـتگاه خـودرو توقيـف و يـك قاچاقچـی دسـتگیر و
تحویـل مقـام قضائی شـد.
فرمانـده انتظامي شهرسـتان الرسـتان در پايان ضمـن قدرداني از
همـکاري خـوب مردم بـا پليس در انجـام ماموريت ها ،خاطرنشـان
کـرد :تهديـد جدي توليـد ملـي در حال حاضـر قاچاق کاالسـت كه
نيـروي انتظامـي بـه صـورت قاطع بـا آن برخورد مـي كند.

بین الملل

بـه گفتـه نجاتیافتگان دسـتکم
 ۵۰نفـر در نتیجـه ایـن حادثـه
کشـته شـدهاند.
گارد سـاحلی لیبـی اعلام کـرد:
متاسـفانه نتوانسـتهایم اجسـاد
قربانیـان و سرنشـینان دیگـر را
پیـدا کنیـم.
طبـق اعلام رسـانههای لیبـی،
طی روزهای گذشـته حـدود ۷۰۰
مهاجـر در آبهـای ایـن کشـور نجـات پیـدا کردهانـد .روز شـنبه،
پـس از وقـوع حادثـه دریایـی سـال  ۲۰۱۸کـه منجـر بـه کشـته
شـدن  ۶۴نفـر شـد ،عملیـات امـداد و نجـات در دریـای مدیترانـه
انجام شـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری اسـپوتنیک ،از زمـان جنـگ جهانـی دوم
اروپـا بـا جدیترین بحـران مهاجـران روبروسـت که از مشـکالت
اقتصـادی و وقـوع جنگهـای متعـدد در کشـورهای آفریقایـی و
خاورمیانـه ناشـی میشـود .همچنیـن با توجه بـه اقدامـات صورت
گرفتـه تعـداد مهاجرانـی کـه در سـال  ۲۰۱۷وارد ایتالیـا شـدهاند
کاهـش  ۳۴درصـدی پیـدا کرده اسـت.

مرگ  ۱۳تن در اثر رانش زمین در
کالیفرنیا
رسـانههای داخلـی آمریـکا از
کشـته شـدن  ۱۳تـن در حادثـه
رانشزمیـن در جنـوب کالیفرنیـا
خبـر دادنـد.
به گـزارش ایسـنا ،بارش شـدید
بـاران در مناطقـی از ایـن ایالـت
موجـب رانـش زمیـن شـده و
بـه تعـدادی خـودرو و سـاختمان
خسـارت وارد کـرده و موجـب
شکسـته شـدن درختـان شـده اسـت.
بنابـر اعلام مقامات محلـی وقوع سـیل در مناطقـی رخ داده که ماه
گذشـته بـه دلیـل آتشسـوزیهای مهیب جنگلی به شـدت آسـیب
دید هاند.
مقامـات محلـی هشـدار دادهانـد کـه احتمـال افزایـش تلفـات این
حادثـه وجـود دارد و تعـداد نامشـخصی هـم مفقـود شـدهاند و
عملیـات جسـتوجو بـرای یافتـن آنـان ادامـه دارد.
بـه گـزارش شـبکه خبری بیبیسـی ،بیـش از  ۵۰نفر از پشـتبام
سـاختمانها نجـات پیـدا کردنـد زیـرا تیرهای بـرق و تنـه درختان
موجب مسـدود شـدن راههای ارتباطی شـده اسـت.
بامــداد دیــروز چهارشــنبه "گوریــه" خوزســتان را لرزانــد.
بــه گــزارش ایســنا ،شــبکههای لرزهنــگاری مرکــز لرزهنــگاری
کشــوری موسســه ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران در ســاعت
 ۰۲:۴۲:۵۵ثانیــه بامــداد دیــروز چهارشــنبه  ۲۰دی مــاه ایــن
زمینلــرزه را ثبــت کردنــد.
مختصــات ایــن زمینلــرزه کــه در عمــق  ۱۰کیلومتــری زمیــن رخ
داده ۳۱.۹۱ ،درجــه عــرض شــمالی و  ۴۸.۶۵درجــه طــول شــرقی
ثبــت شــده اســت.
ایــن زمینلــرزه در فاصلــه  ۱۲کیلومتــری گوریــه ۲۵ ،کیلومتــری
شوشــتر و  ۲۹کیلومتــری الــوان ،خوزســتان بــه ثبــت رســیده
اســت.

مرگ جوان کوهبنانی براثر آتش سوزی
ایرنــا  -فرمانــدار کوهبنــان
گفــت :صبــح ســه شــنبه
چــادر اســکان یکــی از
زلزلــه زدگان روســتای جــور
کوهبنــان آتــش گرفــت و
جــوان  25ســاله در آتــش
جــان باخــت.
محمدرضــا مهدلــو در گفــت
وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا
افــزود :ایــن حادثــه حــدود
ســاعت هفــت صبــح امــروز بــه وقــوع پیوســت و فــرد متوفــی بــه
تنهایــی در ایــن چــادر ســاکن بــود.
وی بــا بیــان اینکــه علــت آتــش ســوزی در دســت بررســی اســت
اظهــار کــرد :دســتگاه هــای امــدادی بــه محــض اطــاع از حادثــه،
بــرای خامــوش کــردن آتــش اقــدام کردنــد ،امــا فــرد مذکــور
دچــار ســوختگی  100درصــد شــده بــود.
فرمانــدار کوهبنــان تاکیــد کــرد :افــرادی کــه در چادرهــای
امــدادی ســکونت دارنــد نــکات ایمنــی را رعایــت کننــد تــا از
بــروز چنیــن اتفــاق هایــی جلوگیــری شــود.
شــامگاه پنجشــنبه  30آذر زمیــن لــرزه ای بــا بزرگــی  5.2ریشــتر
شهرســتان کوهبنــان و مناطــق اطــراف آن را در اســتان کرمــان
لرزانــد.
این زلزله به  85درصد ابنیه کوهبنان خسارت وارد کرد.
 30واحــد تجــاری و یــک هــزار و  500واحــد مســکونی در
کوهبنــان تخریــب شــده اســت.
کوهبنان در  180کیلومتری مرکز استان کرمان واقع است.

