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احتمال خاموش شدن حریق نفتکش ایرانی تا دیروز ظهر
مسئول کمیته ویژه رسیدگی حادثه نفتکش سانچی پس از دیداری که صبح امروز با سفیر
ژاپن داشت با مدیرعامل شرکت ملی نفتکش و کاپیتانی ...

رئیس پلیس راهور ناجا تاکید کرد

لزوم افزایش کیسه هوای خودروها به  4کیسه

رئیــس پلیــس راهــور ناجــا بــر لــزوم افزایــش آمبوالنسهــای
هوایــی و پایگاههــای امــداد و نجــات در کشــور تاکیــد کــرد
و گفــت :نیمــی از تلفــات جــادهای در ایــران در مســیر انتقــال
بــه بیمارســتان جــان خــود را از دســت میدهنــد
بــه گــزارش ایســنا ،ســردار تقــی مهــری در حاشــیه ســفر بــه
ســمنان بــرای بررســی وضعیــت تلفــات جــادهای ایــن اســتان
 ،اظهــار کــرد :تقویــت آمبوالنسهــای هوایــی و افزایــش
ایســتگاهها و پایگاههــای امــداد و نجــات در ســطح محورهــا
و همچنیــن ارتقــاء ایمنــی خودروهــای تولیــد داخــل میتوانــد
بــه کاهــش آمــار تلفــات حــوادث رانندگــی در کشــور کمــک
شــایانی کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایمنــی خودروهــا بهتــر شــده امــا
همچنــان نیازمنــد ارتقــاء بیشــتر اســت ،افــزود :در حــال
حاضــر سیســتم ترمــز ضــد قفــل و دو کیســه ایمنــی هــوا
در ســواریهای تولیــد داخــل تعبیــه میشــود کــه بایــد
کیســههای هــوا حداقــل بــه چهــار کیســه افزایــش یابــد
و اســتانداردها نیــز از رقــم فعلــی بیشــتر شــود.
رئیــس پلیــس راهــور ناجــا از وجــود  51اســتاندارد در تولیــد
خودروهــای داخلــی خبــر داد و اظهــار کــرد :ایــن اســتانداردها
براســاس اســتانداردهای اروپایــی تعریــف شــده اســت البتــه
تعــداد اســتانداردها در کشــورهای اروپایــی بالــغ بــر 120
اســتاندارد اســت لــذا  51اســتاندارد فعلــی بایــد افزایــش
بیشــتری یابــد.
وجود  5400نقطه حادثهخیز در کشور
وی بــه افزایــش تولیــد خــودرو در ایــران اشــاره و تصریــح
کــرد :از ســال  84تاکنــون تعــداد خودروهــا در ایــران تقریبــا
ســه برابــر شــده و از 7.5میلیــون خــودرو بــه بیــش از
 20میلیــون خــودرو رســیده و تعــداد موتورســیکلتها نیــز
از حــدود چهــار میلیــون بــه بیــش از 11.5میلیــون افزایــش

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش خبر داد

احتمال خاموش شدن حریق
نفتکش ایرانی تا امروز ظهر
مسـئول کمیتـه ویـژه رسـیدگی حادثـه نفتکـش سـانچی
پـس از دیـداری کـه صبـح دیـروز بـا سـفیر ژاپن داشـت
بـا مدیرعامـل شـرکت ملـی نفتکـش و کاپیتانـی کـه برای
بررسـی وضعیـت فنـی نفتکـش سـانچی در آبهـای چین
حضـور دارنـد ،ارتبـاط تلفنـی برقرار کـرد و در ایـن ارتباط
تلفنـی اعلام شـد احتمـاال حریـق نفتکـش تا امـروز ظهر
خاموش شـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـیروس کیـان ارثـی در ایـن
گفتوگـوی تلفنـی اظهـار کـرد :عملیـات اطفـای حریـق
جدیتر شـده و فـوم مسـتقیما روی آتش ریخته میشـود.
امیدواریـم شـرایط بهتـر شـود.

یافته اســت لــذا بــرای کاهــش تلفــات جــادهای میطلبــد
کــه اســتانداردهای خودرویــی در کشــور ارتقــاء یابــد.
مهــری بــه وجــود  5400نقطــه حادثهخیــز در کشــور
اشــاره و خاطرنشــان کــرد :بــه همــت وزارت مســکن و
شــهرداریها تعــداد نقــاط حادثهخیــز در چنــد ســال اخیــر

از 8000نقطــه بــه  5400نقطــه کاهــش یافــت در واقــع
 2000نقطــه حادثهخیــز شــهری و  3400نقطــه حادثهخیــز
جــادهای همچنــان در کشــور وجــود دارد کــه بایــد بــرای
رفــع آنهــا تــاش بیشــتری شــود تــا شــاهد کاهــش تلفــات
جــادهای در کشــور باشــیم.
وی بــه حضــور پلیــس در  101گردنــه در طــرح زمســتانی
اشــاره کــرد و گفــت :همــکاران مــا تــا پایــان طــرح در ایــن
نقــاط حضــور دارنــد و بــا همــکاری دســتگاههای امــدادی و
خدماترســان بــر محورهــا نظــارت دارنــد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه حـرارت نفتکـش در حـال حاضـر
بسـیار باالسـت افـزود :تیمهـای امـداد و نجـات منتظـر
دسـتور هسـتند تـا در صـورت مطلـوب شـدن شـرایط به
داخل کشـتی وارد شـوند .گـروه اعزامی از سـوی ایران نیز
بـه محـل رسـیده اند.
مدیرعامـل شـرکت ملـی نفتکـش بـا بیـان اینکـه تیـم
امـداد چینـی بـه اسـتقبال تیـم امـداد ایرانـی رفـت اظهار
کـرد :قـرار اسـت این دو تیـم با یکدیگر جلسـه مشـترکی
داشـته باشـند .تالش میشود سـرعت بیشتر شـود زیرا با
ایـن شـرایط آتش امکان هلی بورن نیسـت .از سـوی دیگر
فاصلـه بـا مرزهای خشـکی زیـاد اسـت و سـوخت هواپیما
پاسـخگو نیست.
کیـان ارثـی بـا تاکیـد بـر اینکـه چینیهـا عملیـات اطفای
حریـق را بـه صـورت جـدی تـر دنبـال میکننـد تصریـح
کـرد :اگر حرارت کشـتی پایین آمـد امکان ورود به کشـتی
فراهـم میشـود .بـرای اینـکار  10نفـر از گـروه ایرانـی و
تیـم امـداد و نجـات چیـن در حالـت آمادهبـاش هسـتند.

زلزله  5.2ریشتری "هجدک" کرمان را لرزاند
زمینلـرزهای بـه بـزرگای  5.2در مقیـاس امـواج
درونـی زمین ،عصـر امروز پنجشـنبه حوالـی هجدک
کرمـان را لرزانـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،شـبکههای لرزهنـگاری مرکـز
لرزهنـگاری کشـوری موسسـه ژئوفیزیـک دانشـگاه
تهـران در سـاعت  17:05:32ثانیه دیروز پنجشـنبه
 ۲۱دی مـاه ایـن زمینلـرزه را ثبـت کردنـد.
مختصـات ایـن زمینلـرزه کـه در عمـق  7کیلومتری
زمیـن رخ داده ۳۰.80 ،درجه عرض شـمالی و ۵۷.28
درجه طول شـرقی ثبت شـده اسـت.
ایـن زمینلرزه در فاصلـه  27کیلومتـری هجدک41 ،
کیلومتـری چتـرود و  49کیلومتـری خانوک در اسـتان کرمان به ثبت رسـیده اسـت.

زلزلهای  ۳.۹ریشتری آستارا را لرزاند
لحظاتـی پیـش  ،زلزلـه ای بـا قـدرت  3.9ریشـتر
شهرسـتان مـرزی بنـدر آسـتارا در غـرب اسـتان
گیلان را لرزانـد.
بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از موسسـه
ژئوفیزیکدانشـگاه تهـران ،رأس سـاعت  6و 43
دقیقـه و  20ثانیه  ،زلزلهای بـه بزرگی  ۳.۹در مقیاس
ریشـتر ،شهرسـتان مـرزی بنـدر آسـتارا در غـرب
اسـتان گیلان را لرزانـد.
مرکـز ایـن زلزلـه  ،Kijabaاز توابـع آسـتارای
جمهـوری آذربایجـان بوده اسـت که علاوه بر بخش
هایـی از غـرب اسـتان گیلان و جنـوب جمهـوری
آذربایجـان  ،بخـش هایـی از اسـتان اردبیـل را بـه لـرزه درآورد.
ایـن زلزلـه در عمق  20کیلومتـری زمیـن  7 ،کیلومتـری  11 ،Kijabaکیلومتری آسـتارای
آذربایجـان و  15کیلومتـری آسـتارای ایران رخ داده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا  ،تاکنـون گزارشـی از خسـارات و تلفات این زمیـن لرزه مخابره نشـده
ا ست .

باغ خان شوشتر از جمله آثار ثبت ملی کشور آتش گرفت
ایرنـا  -مدیـر عامل سـازمان آتش نشـانی و خدمات
ایمنـی شـهرداری شوشـتر از وقـوع اتش سـوزی در
بـاغ خـان یکـی از آثـار ثبـت ملی کشـور خبـر داد و
گفـت :ایـن آتـش سـوزی ظهـر روز پنجشـنبه آغاز
شد .
مجموعـه بـاغ خـان حـدود  700متـری محوطـه
تاریخـی آبشـارهای شوشـتر واقـع اسـت.
آب مـورد نیـاز این بـاغ از طریـق کانالهـای محوطه
آبشـارها و آسـیابهای شوشـتر تامیـن میشـود.
سـیدمهدی ایوبـی روز پنجشـنبه در گفـت و گـو بـا
خبرنگار ایرنـا اظهار کرد:حوالی سـاعت 12:30دقیقه
امـروز ایـن حادثـه گـزارش شـده و هـم اکنـون
گروه های آتش نشانی در محل حادثه هستند.
وی افـزود :نیروهای آتش نشـانی تلاش کردند تا در
کمتریـن زمـان آتـش سـوزی را در این اثـر تاریخی
خامـوش کنند.
مدیـر عامـل سـازمان آتـش نشـانی شوشـتر از آنجا
کـه فرماندهـی عملیات مهـار این آتش سـوزی را بر
عهده داشـت ارائـه اطالعات بیشـتر در خصوص این
حادثـه را بـه بعـد از خاموش کـردن آتش موکـول کرد.

قاتل خاموش جان سه کارگر افغان را درپاکدشت
گرفت
ایرنا -مدیرعامل سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری پاکدشـت از مرگ سـه
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بــه گفتــه رییــس پلیــس راهــور ناجــا ،همــکاران مــا در
حــال حاضــر براســاس  172کدتخلــف در ســطح معابــر و
محورهــا اعمــال قانــون میکننــد .اعمــال قانــون بــا هــدف
حفــظ جــان سرنشــین خودروهــا انجــام میشــود و پلیــس
بــا راننــدگان متخلــف و تخلفــات پرحادثــه و از جملــه
ســرعت غیرمجــاز ،رانندگــی پرخطــر و ...بــه شــدت برخــورد
میکند.
وی بــا بیــان اینکــه بیــش از 80درصــد تلفــات درون شــهری
مربــوط بــه عابریــن پیــاده و موتورسیکلتســوارها اســت
افــزود :ایمنســازی بــرای عابریــن پیــاده ،ایجــاد پلهــای
عابــر یــا مکانیــزه و...تــا حــد زیــادی میتوانــد بــه کاهــش
تلفــات در ایــن بخــش کمــک کنــد.
رئیــس پلیــس راهــور ناجــا از اســتان ســمنان بــه عنــوان یک
اســتان مهــم و پرتــردد نــام بــرد و بــا اشــاره بــه تــردد بــاالی
بــار و مســافر در ایــن اســتان در تمــام فصــول تصریــح کــرد:
قــرار گرفتــن اســتان در مســیر مشــهد مقــدس و همچنیــن
هممــرز بــودن بــا اســتانهای شــمالی ،محورهــای اســتان
ســمنان را بــه محورهــای مهــم و پرتــرددی تبدیــل کــرده
و از ایــن رو میطلبــد کــه توجــه بیشــتری بــه آنهــا شــود.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش تلفــات جــادهای در ایــن اســتان
گفــت :بیــش از 50درصــد تلفــات اســتان بــه دلیــل واژگونــی
خــودرو بــوده در حالــی کــه میانگیــن ایــن شــاخص در کشــور
30تــا 35درصــد اســت .
ســردار مهــری از افزایــش تصادفــات جــاده ای در اســتان
ســمنان خبــر داد و همچنیــن دلیــل حجــم بــاالی واژگونــی
در ســمنان را کویــری بــودن جادههــای آن دانســت و
گفــت :باتوجــه بــه فراوانــی بــاالی واژگونیهــا ایجــاد
اســتراحتگاههای بیــن راهــی در اســتان امــری ضــروری
اســت.

همچنیـن از ژاپـن درخواسـت شـده کـه در صـورت نیاز از
هلیکوپترهـای آنهـا اسـتفاده کنیـم.
براسـاس ایـن گـزارش در گزارشـی کـه کاپیتـان ایرانـی
مسـتقر در محـل حریـق در ایـن گفتوگـوی تلفنـی از
شـرایط ارائـه کـرد اعالم شـد از آنجایـی که عملیـات اطفا
بـا جدیت بیشـتری ادامـه دارد امید مـیرود آتش تـا امروز
ظهـر خاموش شـود.

کارگـر افغانسـتانی بـر اثر مسـمومیت با
گاز منوکسـید کربن خبر داد.
بـه گـزارش روز پنجشـنبه ایرنا بـه نقل
از روابـط عمومی سـازمان آتش نشـانی
و خدمـات ایمنـی شـهرداری پاکدشـت
 ،قاسـم خواجـه حسـینی گفـت  :ایـن
سـه کارگـر در یـک کارگاه تولیـد زغـال
در روسـتای قشلاق حاجـی آبـاد از
توابع پاکدشـت دچـار مسـمومیت با گاز
منوکسـید کربن شـدند و جان خـود را از
دسـت دادند.
وی افـزود  :ایـن افراد شـب هنـگام از بخـاری زغالی اسـتفاده کـرده و با توجه بـه این که
ایمنـی الزم بـرای نصـب دودکـش را رعایت نکـرده بودند  ،جـان خود را از دسـت دادند.
خواجـه حسـینی بیـان کـرد :عوامـل سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری
پاکدشـت بـا اطلاع از وقوع ایـن حادثه به محـل اعزام شـدند و پس از ایمن سـازی محل
 ،پیکـر جـان باختـگان را بـه اورژانس تحویـل دادند.
پاکدشـت بـا  350هـزار نفـر جمعیـت در  20کیلومتـری جنـوب شـرق تهران و در مسـیر
محـور امـام رضـا(ع) واقع شـده اسـت.

آتشسوزی در ساختمانی با سقف شیروانی
سـخنگوی سـازمان آتشنشـانی
و خدمـات ایمنـی شـهر تهـران از
آتشسـوزی در یـک سـاختمان
قدیمـی در خیابـان انقلاب خبـر داد.
جلال ملکـی در گفـت و گـو با ایسـنا
در ایـن بـاره اظهـار کـرد :سـاعت
 14:58دقیقـه یـک مورد آتشسـوزی
در یـک سـاختمان سـه طبقـه قدیمی
حـد فاصـل خیابان نجـات الهـی و پل
کالـج بـه سـامانه  125اعلام شـد و
در پـی آن  4ایسـتگاه آتشنشـانی به
همـراه خـودروی باالبـر ،نردبـان هیدرولیکی و خودروهـای حامل تجهیزات تنفسـی به محل
اعزام شـدند.
سـخنگوی سـازمان آتشنشـانی و خدمـات ایمنـی شـهر تهـران بـا اشـاره بـه اینکـه
آتشسـوزی در طبقـه سـوم ایـن سـاختمان رخ داده اضافـه کـرد :ایـن سـاختمان دارای
سـقف شـیروانی فلـزی قدیمـی بـود کـه آتشسـوزی داخـل سـقفها رخ داد و حـدود
 300متر از این سقفها کامال شعلهور شده بود.
وی اضافـه کـرد :آتـش نشـانان در کمتـر از سـه دقیقـه خـود را به محـل حادثه رسـاندند
و عملیـات را آغـاز کردنـد .بخشـی از نیروهـای از طریـق راهپلـه بـه طبقـه سـوم رفتند و
بخشـی دیگـر از طریق پشـتبام مشـغول عملیات شـدند و خوشـبختانه از سـرایت آتش
بـه طبقههـای پاییـن جلوگیری شـد.
ملکـی بـا بیان اینکه از این سـاختمان بیشـتر برای کارگاه تولید البسـه و انبار آنها اسـتفاده
میشـد افـزود :خوشـبختانه ایـن حادثـه مصدومیت و تلفـات جانی نداشـت و تنهـا دو نفر
کـه در ایـن طبقه بودند دچار دودگرفتگی شـدند که به سلامت از سـاختمان خارج شـدند.
وی ادامـه داد :در حـال حاضـر عملیات همچنـان ادامه دارد و آتش نشـانان مشـغول انجام
مراحل پایانی هسـتند.

تیراندازی مرگبار به  4زن در باغ فردوس کرمانشاه
معـاون اجتماعـی انتظامـی اسـتان کرمانشـاه گفـت :پلیـس ،عوامـل تیرانـدازی صبـح
امروز(جمعـه) در بـاغ فـردوس را شناسـایی کـرده و بـه دنبـال دسـتگیری آنـان اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـرهنگ محمدرضا آمویـی در ایـن رابطه گفـت :صبـح روز ( 22آبان)
سرنشـینان یـک خـودرو بـه دنبـال اختالفـات خانوادگـی و طایفـهای قبلی به چهـار زن که
در آرامسـتان بـاغ فـردوس کرمانشـاه حضـور داشـتند تیرانـدازی کـرده و منجـر به مرگ
آنـان شـدند.وی افـزود :ضـارب که از بسـتگان مقتوالن اسـت شناسـایی شـده و اقدامات
اطالعاتـی و عملیاتـی بـه منظور دسـتگیری وی ادامـه دارد.
معـاون اجتماعـی انتظامی اسـتان کرمانشـاه یـادآور شـد :تیمی ویـژه از مامـوران انتظامی
اسـتان کرمانشـاه پیگیـر ایـن موضوع هسـتند و بـه زودی فرد ضـارب را دسـتگیر خواهند
کر د .
آمویـی بـا بیـان اینکـه پلیـس قاطعانـه بـا کسـانی کـه امنیـت عمومـی را خدشـهدار کنند
برخـورد میکنـد ،از مـردم خواسـت اختالفـات خانوادگـی خـود را از طریق مراجـع قانونی
پیگیـری کنند.

لزوم افزایش کیس ه هوای خودروها به  4کیسه
رئیس پلیس راهور ناجا بر لزوم افزایش آمبوالنسهای هوایی و پایگاههای امداد و
نجات در کشور تاکید کرد و گفت :نیمی از تلفات جادهای ...

فارس

كشف محموله هاي كاالي قاچاق
ميلياردی در الرستان

فرمانـده انتظامـي الرسـتان از توقيف دو دسـتگاه اتوبوس و كشـف
انـواع كاالي قاچـاق بـه ارزش يك ميليـارد ريال در آن شهرسـتان
خبر داد.
سـرهنگ "حسـين ديندارلـو" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليـس ،گفـت :در راسـتاي مبـارزه بـا قاچـاق کاال و برخورد
قاطـع بـا قاچاقچيـان ،مامـوران انتظامي الرسـتان اقدام بـه كنترل
و بازرسـي از خودروهـاي عبـوري در محورهـاي مواصالتـي كردند .
وي افـزود :در اين راسـتا مأموران موفق شـدند  2دسـتگاه اتوبوس
حامـل كاالي قاچاق را شناسـايي و متوقف كنند.
ايـن مقام انتظامـي تصريح كرد :در بازرسـي از ايـن خودروها 150
هـزار نـخ سـيگار خارجـي و  320ثـوب انواع پوشـاك فاقـد مجوز
قانوني و گمركي كشـف شـد.
سـرهنگ ديندارلـو با اشـاره به دسـتگيري  2قاچاقچـي كاال در اين
رابطـه و معرفـي آنهـا بـه مراجع قضائـي ،اظهـار كـرد :ارزش اين
محمولـه هاي كشـف شـده ،يك میلیـارد ريال برآورد شـده اسـت.
ايـن مقام انتظامـي در پايان ضمن قدرداني از همـکاري خوب مردم
بـا پليـس در انجـام ماموريت هـا ،خاطرنشـان کرد :شـهروندان در
صـورت برخـورد بـا قاچاقچيـان و مخالن نظـم و امنيـت اقتصادي،
مراتـب را از طريـق تلفـن  110به پليس اطلاع دهند.

گازگرفتگي اين بار در فيروزآباد
قرباني گرفت
فرمانـده انتظامـي فيروزآبـاد از فوت يـك نفر بر اثر بـي احتياطي در
اسـتفاده از وسايل گرمايشـي در آن شهرستان خبر داد.
سـرهنگ "حسـين ارجمنـد مزيـدي" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار
پايـگاه خبـري پليـس ،بيان كـرد :در پي اعلام مركـز فوريت هاي
پليسـي  110مبني بـر حادثـه گاز گرفتگي يك نفـر در اطراف زمين
هـاي كشـاورزي منطقـه "مطهـري بـاال" در شهرسـتان فيروزآباد،
بالفاصلـه تيمـي از عوامل انتظامي بـه همراه ديگـر نيروهاي امدادي
بـه محل حادثـه اعزام شـدند.
وي افـزود :در بررسـي هـاي صـورت گرفتـه و گـزارش پزشـك
قانونـي ،مشـخص شـد كه يـك نفر بـه هويـت معلوم كه مشـغول
آبيـاري زميـن هـاي كشـاورزي بوده اسـت بـا توجه به سـردي هوا
در يـك اتاقـك بـا روشـن كردن پيـك نيك اسـتراحت مـي كند كه
بـه دليـل سـهل انـگاري دچار مسـموميت شـده و جـان خـود را از
دسـت داده است.
فرمانـده انتظامي شهرسـتان فيروزآبـاد به شـهروندان توصيه كرد:
بـا شـروع فصـل سـرما ،آمـوزش و هشـدارها در خصـوص رعايت

درخواست توقف منفجر کردن
قایق های ماهیگیری غیرقانونی در
اندونزی
ایرنـا -برخـی مقامـات ارشـد اندونـزی از وزارت امـور دریایـی و
شـیالت ایـن کشـور خواسـتند تـا از منفجـر کـردن قایـق هـای
ماهیگیـری غیرقانونـی که بر صنعـت ماهیگیری و روابـط دیپلماتیک
ایـن کشـور تاثیـر مـی گـذارد ،جلوگیـری کند.
بـه گـزارش روز پنـج شـنبه ایرنـا از سـال  2014تاکنـون ،صدهـا
قایـق ماهیگیـری غیرقانونـی از جملـه قایق هـای چینـی ،تایلندی و
ویتنامـی در آبهـای اندونـزی منفجـر شـده اند.
شـبکه خبـر آسـیا درایـن زمینـه گـزارش داد' :یوسـف کاال' معاون
رئیـس جمهـوری اندونـزی معتقـد اسـت ،سیاسـت معـدوم کردن
قایـق هـای ماهیگیـری غیرقانونـی روابـط اندونـزی بـا دیگـر
کشـورهای منطقـه را تحـت تاثیـر قـرار مـی دهـد.
معـاون رئیس جمهـور افـزود :معدوم کـردن قایق هـای غیرقانونی
از نظـر دولـت به دلیـل ایجاد نگرانـی بـرای روابـط دیپلماتیک باید
متوقف شـود.
پکـن در سـال  2015پـس از معدوم شـدن یـک قایـق ماهیگیری
چیـن بـه همـراه  40قایـق دیگـر توسـط اندونـزی ،ابـراز نگرانـی
جـدی کرد.
اتـاق بازرگانـی اندونزی نیز روز سـه شـنبه هفته جاری به سیاسـت
معدوم سـاختن قایق هـای غیرقانونـی ماهیگیری کـه باعث کاهش
صادرات محصوالت دریایی شـده اسـت ،اعتـراض کرد.
'یوگـی پرایانتـو' یکی از اعضای ارشـد اتـاق بازرگانـی در این مورد
گفـت :مـا خواسـتار توجـه دولـت به تاثیـر جنبـه های مختلـف این
اقـدام بـر تولیـد و افزایـش سـرمایه گـذاری در صنعـت تولیـدات
دریایی هسـتیم.
'سـوزی پاجاسـتوتی' وزیـر امور دریای و شـیالت اندونزی از سـال
 2014تـا کنون بـه دلیل رویکرد جدی خـود در مقابله بـا ماهیگیری
غیرقانونـی ،بـه یکی از وزیران پرچالش این کشـور شـده اسـت.
وی پیشـتر گفتـه بـود :صنعـت ماهیگیـری اندونـزی بـه دلیـل
ماهیگیـری غیرقانونی هر سـال بیـش از  200میلیـارد روپیه (معادل
تقریبـا  14میلیـون دالر) مـورد ضـرر و زیـان قـرار مـی گیـرد.
اندونـزی ،بزرگتریـن کشـور جنـوب شـرق آسـیا در ماهیگیـری به
شـمار مـی رود و مقامـات آن معتقدند ماهیگیـری غیرقانونی تا کنون
باعـث خسـارت مبالـغ هنگفتی به اقتصاد این کشـور شـده اسـت.
'جوکـو ویـدودو' رییس جمهـوری اندونزی پس از در دسـت گرفتن
سـکان هدایـت این کشـور بیـش از  260میلیون نفری قـول داد در
دفـاع از منابـع کشـورش و ماهیگیـران بـه مقابلـه بـا فعالیـت های
غیرقانونـی ماهیگیـری برخیزد.

دزدان فراری در پاریس جواهرات
دزدیده شده را جا گذاشتند
پلیـس فرانسـه همه جواهـرات دزدیده شـده از یک جواهرفروشـی
در پاریـس را بـه دسـت آورده و سـه نفـر از سـارقان را بازداشـت
کرده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـارقان عصـر پنجشـنبه شیشـههای یـک
جواهرفروشـی در هتـل پنـج سـتاره "ریتـز" را بـا تبر شکسـتند و
توانسـتند جواهراتـی بـه ارزش پنـج میلیـون و  ۴۰۰هـزار دالر را
جمع آوری و در کیسهای به خارج از هتل منتقل کنند.
این هتل در همسـایگی سـاختمان وزارت دادگسـتری فرانسـه قرار
دارد.
بـه نوشـته مطبوعـات محلـی ،یـک مامـور پلیـس کـه در منطقـه
مشـغول گشـت زنـی بـوده بـا دزدهـا مقابلـه کـرده و مانـع از فرار
سه نفر از آنها شده که به داخل فروشگاه رفته بودند.
دو سـارقی کـه در خـارج از هتل منتظـر همدستانشـان بودند در پی
مداخلـه پلیـس فـرار کردهاند.
گـزارش شـده هنـگام برخـورد یکـی از دزدان فـراری با یـک عابر
پیـاده کیسـه جواهـرات بـه داخل خیابـان افتاده اسـت.
بـه گزارش بی بی سـی ،پلیس خودروی اسـتفاده شـده بـرای فرار
از محـل را در حومـه شـمالی پاریس پیدا کـرده ولی هنوز نتوانسـته
دو سـارق فراری را به چنـگ بیندازد.

بالروس کشوری با کمترین آمار
تخلفات رانندگی
در سـال گذشـته میلادی در پایتخـت بلاروس تنهـا  ۴۸۸مـورد
تصـادف رانندگـی رخ داده اسـت.
بـه گزارش ایسـنا از توتبـای ،میزان تخلفـات راهنمایـی و رانندگی

نـكات ايمنـي وسـايل گرمايشـي از طريـق رسـانه هـا بـه كـرات
انجـام مـي شـود ولـي متاسـفانه بـا بـي توجهي بـه نـكات ايمني،
شـاهد حـوادث تلـخ و جبـران ناپذير هسـتيم.

سيگارهاي قاچاق به بازار نرسيد
فرمانده انتظامي اسـتان از توقيف دو دسـتگاه ايسـوزو و كشـف سه
ميليـون و هشـتصد و پنجاه هزار نخ سـيگار خارجي بـه ارزش هفت
ميليـارد و هفتصد ميليون ريال در شهرسـتان شـيراز خبر داد.
سـردار "احمـد علـي گـودرزي" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،گفـت :مامـوران كالنتـري " 11زنـد" شهرسـتان
شـيراز هنـگام گشـت زنـي در سـطح حـوزه اسـتحفاظي بـه دو
دسـتگاه كاميـون ايسـوزو مظنـون و آن هـا را متوقـف كردنـد.
وي ادامـه داد :مامـوران موفق شـدند در بازرسـي از ايـن خودروها،
 3ميليـون و  850هـزار نـخ سـيگار خارجـي قاچـاق و فاقـد مدارك
قانونـي كشـف كنند.
فرمانـده انتظامـي اسـتان بـا بيـان اينكـه در ايـن راسـتا  2نفـر
قاچاقچـي دسـتگير و بـه مرجـع قضائـي تحويـل داده شـد ،افزود:
ارزش ريالـي ايـن محمولـه قاچـاق  7ميليـارد و  700ميليـون ريال
برآورد شـده اسـت.
سـردار گـودرزي خاطر نشـان كرد :بـراي مقابلـه با پديـده قاچاق،
شـهروندان و مسـئوالن بايد با تمـام وجود در صحنه حاضر شـده و
فضـاي موجـود را براي قاچاقچيـان و سـودجويان ناامن كنند.

كشف  500راس احشام قاچاق در
داراب
فرمانـده انتظامـي داراب از توقيـف چهار دسـتگاه كاميون و كشـف
پانصـد راس احشـام قاچـاق بـا ارزش دو ميليـارد و پانصـد ميليون
ريـال در آن شهرسـتان خبر داد.
سـرهنگ "عبدالرضـا ضربـت" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليـس ،بيـان كـرد :مامـوران انتظامـي شهرسـتان داراب
هنگام گشـت زنـي در محورهـاي مواصالتي بـه  4دسـتگاه كاميون
حامـل احشـام مظنـون و آنها را براي بررسـي بيشـتر متوقف كردند.
وي افـزود :در بازرسـي از آن خودرها 500 ،راس احشـام قاچاق كه
فاقـد هـر گونه پروانه بهداشـتي و مـدارك معتبر بود كشـف و  4نفر
قاچاقچي دسـتگير شد.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان داراب بـا اشـاره بـه اينكـه ارزش
احشـام قاچـاق برابـر نظـر كارشناسـان  2ميليـارد و  500ميليـون
ريـال بـرآورد شـده اسـت ،خاطـر نشـان كـرد :پـس از تشـكيل
پرونـده متهمـان براي سـير مراحـل قانونـي تحويل مراجـع قضائي
شدند.
ايـن مقـام انتظامـي در پايـان اظهـار كـرد :نيـروي انتظامـي بـا
قاچاقچيـان برخـورد قاطـع و قانونـي خواهـد کـرد و اجـازه جوالن
بـه آنهـا نخواهـد داد.

بین الملل

در ایـن کشـور در سـال  ۲۰۱۷میلادی ۱۵.۷درصـد درمقایسـه با
مـدت مشـابه در سـال قبـل کاهش یافته اسـت.
همچنیـن در سـال  ۲۰۱۷میلادی  ۵۸۸نفـر براثـر تصادفـات
جـاده ای در «مینسـک» پایتخت بالروس آسـیب دیدنـد که  ۴۰نفر
جـان خود را از دسـت داده اند.
رعایـت قوانیـن راهنمایـی و رانندگـی توسـط مـردم بلاروس،
اسـتفاده از فـن آوری هـای جدیـد بـرای کنتـرل و هدایـت عبـور
و مـرور در بزرگـراه هـا  ،اسـتاندارد بـودن خیابانهـا و بزرگراههـا ،
اسـتفاده صحیـح از عالیـم هشـدار دهنـده راهنمایـی و خط کشـی
تمامـی معابـر عبـوری حتـی در مناطق روسـتایی از عوامـل موفقیت
ایـن کشـور در کاهـش حـوادث جـاده ای اسـت.
جریمـه هـای سـنگین متخلفـان و کنتـرل هـای دوره ای سلامت
راننـدگان و خودروهـای سـواری از دیگـر علـل ارتقـای کیفیـت
رانندگـی در بلاروس اسـت.

قرارداد  70میلیون دالری مالزی با
شرکت آمریکایی برای یافتن اثری از
هواپیمای گمشده ام اچ370
ایرنـا -دولـت مالزی قـراردادی بـه ارزش  70میلیـون دالر را با یک
شـرکت آمریکایـی برای پیـدا کردن اثـری از هواپیمای گمشـده ام
اچ  370کـه دو تبعـه ایـران نیز از سرنشـینان آن بودنـد ،امضا کرد.
بـه گـزارش روز پنجنشـبه ایرنـا ،بـر اسـاس ایـن قـرار داد مالزی
حداکثـر تـا سـه مـاه پـس از زمـان شـروع عملیـات جسـتجو ،در
صورت پیدا شـدن نشـانه ای از هواپیمایی که یافتن آن مدتهاسـت
بـه معما تبدیل شـده و یـا جعبه سـیاه آن ،تا سـقف  ۷۰میلیون دالر
بـه ایـن شـرکت پرداخت خواهـد کرد.
'لیوتونـگ لـی' وزیر حمل و نقـل مالزی در یـک کنفرانس مطبوعاتی
در ایـن زمینـه گفت :ماموریـت اصلی این شـرکت شناسـایی محل
دقیـق الشـه هواپیمـا یـا یافتن ضبـط کننـده صدا یـا ضبـط کننده
اطالعـات پـرواز ( )FDRهواپیمای گمشـده مالزی اسـت.
بـر اسـاس این قـرار داد اگر پیمانـکار بتوانـد حداکثر تا سـه ماه از
زمـان شـروع عملیات جسـتجو ،هواپیمـای مفقود شـده ام اچ ۳۷۰
را در جنـوب اقیانـوس هنـد پیـدا کنـد ،مبلـغ  25میلیـون دالر و اگر
خـارج از ایـن حـوزه موفـق بـه پیدا کـردن بخـش های مـورد نظر
هواپیمـا شـود  70میلیـون دالر دریافـت خواهد کرد.
لیوتونـگ لـی همچنیـن بـا بیـان اینکـه ' اکنـون کشـتی تحقیقاتی
درمسـیر خـود بـه سـمت اقیانـوس هنـد درحرکـت اسـت '.ابـراز
امیـدواری کـرد :پـس از چهـار سـال پاسـخی بـرای ایـن حادثـه
ناگـوار بـه دسـت آید
رسـانه هـای مالزیایی پیشـتر گـزارش دادنـد که دولت این کشـور
موافقـت کـرده تا اگر شـرکت امریکایـی صرفا در صورتـی که اثری
از الشـه هواپیمـا پیدا کنـد  ،پول دریافـت خواهدکرد.

مرکز میانمار لرزید
ایرنـا – یـک زلزلـه به بزرگـی  6ریشـتر در مقیـاس امـواج درونی
زمیـن اوایل صبـح جمعـه مرکـز میانمـار را لرزاند.
بـه گزارش روز جمعـه ایرنا از میانمارپسـت  ،مرکـز تحقیقات زمین
شناسـی آمریـکا با اعالم وقوع ایـن زمین لرزه  ،مـکان آن را در 40
کیلومتـری غـرب شـهر 'پیو' در مرکـز میانمـار اعالم کـرد .کانون (
مرکـز) ایـن زمین لـرزه میـان دو شـهر نایپیدائو پایتخـت و یانگون
از شـهرهای مهم میانمار واقع شـده اسـت.
ایـن زلزلـه تاکنون سـه پس لـرزه دیگر به قـدرت  5/3ریشـتر نیز
داشـته است.
مقامـات محلـی درمیانمـار دراین زمینه بـا اعالم اینکـه بافت مناطق
مسـکونی در ایـن منطقه زلزله زده بسـیار قدیمی اسـت گفتند هنوز
از میزان خسـارات احتمالی گزارشـی نرسـیده است.
میانمـار درمنطقـه کمربنـد زلزلـه در جنوب شـرق آسـیا قـرار دارد.
مـردم میانمـار در سـالهای  1930تـا  1956شـاهد بیش از شـش
زلزلـه بـا قـدرت بـاالی  7ریشـتر و عمدتـا درمنطقـه 'سـاگاینگ
فالـت' درپهنـه ای از شـمال تـا جنـوب ایـن کشـور بودند.
زلزلـه قدرتمنـد  6.8ریشـتری نیـز کـه در سـال  2016در پایتخت
قدیمـی میانمـار ' بـاگان ' رخ داد سـه کشـته دراین کشـور به جای
گذاشت .
ایـن زمیـن لـرزه بسـیاری از معابـد قدیمـی این شـهر را کـه یکی
از مهمتریـن جاذبـه های گردشـگری میانمـار بودنـد ،تخریب کرد.
زلزلـه پرقـدرت  6.8ریشـتری نیـز در سـال  2012در مرکـز ایـن
کشـور سـبب کشـته شـدن  26نفر و زخمی شـدن صدها نفر شـد.
میانمـار یـا بـِـرمه کشـوری در آسـیای جنوب شـرقی بـه پایتختی
نایپیـداو و جمعیتـی بیـش از  60میلیـون نفراسـت.

