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تصادف زنجیره ای در البرز 1کشته و  14مصدوم داشت
رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان البرز اعالم کرد که براثر تصادف زنجیره ای بین
 3دستگاه اتوبوس  ،یک دستگاه تریلر و یک ...

Apr 17, 2018

سال بیست و سوم شماره 6323

سیل و آبگرفتگی در  15استان کشور
ایرنا  -رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر از وقوع سیل و آبگرفتگی در 15
استان کشور خبر داد و گفت :عملیات امداد رسانی در ...

مدیر کل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه:

خشونت دلیل تشکیل  25/5درصد پرونده های
قضایی است

ایرنــا  -مدیــر کل پیشــگیری هــای وضعــی معاونــت
اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضاییــه
گفــت :عامــل تشــکیل  25،5درصــد پرونــده هــای
دســتگاه قضایــی ریشــه در اقــدام هــای خشــونت آمیــز
افــراد در جامعــه دارد.
علیرضــا ســاوری روز دوشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
قضایــی ایرنــا افــزود :ضــرب و جــرح عمــدی ماننــد
نــزاع فــردی و جمعــی ،توهیــن ،تهدیــد و تخریــب کــه
 25،5درصــد پرونــده هــای ورودی را بــه خــود اختصــاص
داده اســت ،ریشــه در خشــونت دارد.
وی بــا بیــان اینکــه بخــش عمــده ای از خشــونت هــا
بــدون برنامــه ریــزی قبلــی و صرفــا ناگهانــی شــکل
مــی گیــرد ،خاطرنشــان کــرد :بــا وجــود بــدون
برنامــه ریــزی قبلــی بودن وقــوع این خشــونت هــا ،تبعات
آن بــرای طرفیــن نــزاع خســارت بــار و ســنگین اســت.
مدیــر کل پیشــگیری هــای وضعــی قــوه قضاییــه بــا
بیــان اینکــه مــی تــوان جلــوی  90درصــد وقــوع نــزاع ها

را گرفــت ،افــزود :از مهمتریــن راهکارهــا بــرای کاهــش
نــزاع ،آمــوزش مهــارت هــای زندگــی ماننــد کنتــرل
غضــب ،فــرو خــوردن بغــض هــا و اتخــاذ تصمیــم

عاقالنــه در صحنــه اولیــه است.ســاوری تصریــح کــرد:
فرصــت بــروز خشــونت در حــوزه پیشــگیری هــای
وضعــی قابــل کنتــرل اســت یعنــی بــا ممانعــت یــا
ممنوعیــت حمــل ســاح ســرد و مجــازات افــرادی کــه از
ســاح ســرد اســتفاده مــی کننــد ،مــی تــوان وقــوع ایــن
حــوادث را کاهــش داد.
وی گفــت :همچنیــن اســتفاده از بانــک ژنتیــک بــرای آن
دســته از افــرادی کــه در بــروز جرائــم ضــرب و جــرح،
دخیــل هســتند مــی تــوان از بــروز خشــونت و بــه دنبــال
آن وقــوع جرائــم غیــر قابــل جبــران جلوگیــری کــرد.
وی ادامــه داد :برخــی افــراد بیــش از ســه تــا 10
پرونــده ضــرب و جــرح در دســتگاه قضایــی دارنــد کــه
بایــد شناســایی شــوند .همچنیــن آگاهــی دادن عمومــی،
پیگیــری مســائل درمانــی افــراد دارای اختــاالت روحــی
و روانــی و انجــام اقدامــات روان درمانــی روی ایــن افــراد
مــی توانــد در کاهــش و پیشــگیری از ایــن پدیــده موثــر
باشــد.

تصادف زنجیره ای در البرز
 1کشته و  14مصدوم داشت

ایرنــا -رئیــس مرکــز فوریــت هــای پزشــکی اســتان البــرز
اعــام کــرد کــه براثــر تصــادف زنجیــره ای بیــن  3دســتگاه

مهــرداد بابایــی بامــداد دوشــنبه در گفــت وگــو بــا ایرنــا
اظهــار داشــت :ایــن حادثــه بــا ادامــه بارندگــی هــا و لغزنــده

اتوبــوس  ،یــک دســتگاه تریلــر و یــک دســتگاه پرایــد در
اتوبــان کــرج  -قزویــن یــک نفــر کشــته و  14نفــر مصــدوم
شــدند.

بــودن جــاده هــا ســاعت  23:45شــامگاه یکشــنبه در خــط
شــمالی آزاد راه کــرج  -قزویــن و درمحــدوده شهرســتان
ســاوجبالغ رخ داد.

در  11سال گذشته؛

ادوات انفجاری جان  75نفر را
در خوزستان گرفت
ایرنـا  -مدیـرکل امنیتـی،
انتظامـی و امـور مـرزی
خوزسـتان
اسـتانداری
گفـت :میـن و ادوات
انفجـاری عمـل نکـرده
مربـوط بـه دوران جنـگ
تحمیلـی ،در  11سـال
گذشـته (سـال  85تـا )96
در خوزسـتان ،موجـب
جـان باختـن  75نفـر و
مجروحیـت  399نفـر دیگر
شـده اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا رضـا
نجاتـی روز یکشـنبه در نشسـت هماهنگـی پاکسـازی زمیـن هـای آلـوده بـه میـن در
اسـتانداری خوزسـتان اظهـار کـرد :از این تعـداد  19نفـر از نیروهـای خنثی کننده شـهید
 ،و  199از ایـن نیروهـا در جریـان پاکسـازی زمیـن هـای آلوده بـه میـن و ادوات انفجاری
مربـوط بـه جنـگ تحمیلـی در خوزسـتان مجـروح شـدند.
وی ادامـه داد 54 :نفـر از جـان باختگان و  200نفـر مجروحان حوادث انفجـار مین و ادوات
انفجـاری در ایـن مـدت مربـوط بـه اهالـی مـرزی سـاکن در مناطـق آلـوده به ایـن ادوات
بودنـد که بیشـتر کشـاورز ،دام دار یـا مردم عـادی بودند.
نجاتـی ادامـه داد :افـرادی چـون کشـاورزان یـا سـاکنان منطقه که فعالیتشـان وابسـته به
ایـن زمیـن ها اسـت با تشـکیل پرونده شـهید محسـوب می شـوند.
وی گفـت :پرونـده افـرادی کـه در ایـن زمینـه فـوت کـرده یا دچـار آسـیب می شـوند به
کمیسـیون هـای مربوطـه ارجـاع داده مـی شـود و آنهـا تصمیـم الزم را دربـاره ایـن افراد
اتخـاذ مـی کنند.
مدیـرکل امنیتـی ،انتظامـی و امـور مـرزی اسـتانداری خوزسـتان ادامـه داد :در مجموعـه
دولـت تلاش بسـیار خوبی بـرای پاکسـازی زمین هـای آلـوده بـه میـن و ادوات انفجاری
در خوزسـتان در دسـت انجـام اسـت تـا ایـن زمین ها کـه قابلیـت کشـاورزی و دامپروری
دارنـد بـه کاربری اصلـی خود بازگردد و شـاهد حـوادث ناگواری کـه منجر بـه از بین رفتن
هموطنـان یـا صدمه بـه آنها می شـود نباشـیم.
وی پاکسـازی مناطـق مـرزی آلـوده بـه میـن را کمـک بـه امنیـت و آرامـش بیشـتر مردم
د ا نست .
نجاتـی افـزود :از سـال  85تـا  96بـه طـور کلـی  226هـزار و  357هکتـار زمین آلـوده به
میـن و ادوات انفجـاری در خوزسـتان پاکسـازی شـده کـه از ایـن تعـداد  12هـزار و 413
هکتـار آلـوده به میـن ،و  213هـزار و  944هکتار هـم زمین آلـوده به گلولـه و ادوات جنگی
بودند که پاکسـازی شـدند.
مدیـرکل امنیتـی ،انتظامـی و امور مرزی اسـتانداری خوزسـتان بیـان کرد 36 :هـزار و 484
هکتـار زمیـن آلـوده بـه مین دیگـر در خوزسـتان شناسـایی شـده که ایـن عدد مـی تواند
بیشـتر هم شـود.
وی ادامـه داد :از فرمانـداری هـا درخواسـت داریـم کـه در صـورت وجـود زمیـن آلـوده به
میـن ،آنهـا را شناسـایی و اطالعـات آن را در اختیـار ما قـرار دهند تا پس از جمـع بندی ،به
وزارت کشـور ارایـه،و برنامـه پاکسـازی با جدیت بیشـتر در امسـال ادامـه یابد.
متجـاوزان رژیـم بعـث عـراق در جریـان جنگ تحمیلـی بخش های وسـیعی از نـوار مرزی
خوزسـتان را بـرای جلوگیری از پیشـروی رزمندگان اسلام مین کاری کردند که با گذشـت
چندیـن سـال از پایـان جنـگ تحمیلـی ،همچنان شـاهد جان باختـن و مجروحیـت افرادی
در ایـن مناطـق هسـتیم .برخـی از ایـن مناطق نیـز در اثـر بمبـاران و گلوله بـاران ،آلوده به
ادوات انفجاری اسـت.

مختصات زلزله  4.4ریشتری "سردشت"

وی گفــت :بــه منظــور امدادرســانی و انتقــال مصدومــان
 ،یــک دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس و پنــج دســتگاه
آمبوالنــس بــه محــل حادثــه اعــزام شــد.
بابایــی اظهــار داشــت :پــس از رســیدن تکنســین هــای
اعزامــی بــر بالیــن مصدومــان و ارزیابــی صحنــه و وضعیــت
 ،مشــخص شــد کــه  14نفــر شــامل  7زن و  7مــرد از
سرنشــینان خودروهــا مصــدوم و راننــده یکــی از اتوبــوس هــا
کــه مــردی حــدود  50ســاله بــود در اثــر شــدت آســیب در
دم جــان باختــه اســت.
وی گفــت :مصدومــان شــامل راننــده  48ســاله ســواری پرایــد
و بقیــه سرنشــینان یــک دســتگاه اتوبــوس  ،ضمــن دریافــت
خدمــات درمانــی پیــش بیمارســتانی بــا آمبوالنــس هــای
اعزامــی بــه بیمارســتان هــای شــهید مدنــی کــرج و امــام
جعفــر صــادق (ع ) ســاوجبالغ منتقــل شــدند.
وی بیــان داشــت :خوشــبختانه مصدومیــت سرنشــینان
خودروهــا ســطحی و حــال هیچیــک از آنــان وخیــم نبــوده
اســت.
 2روز پیــش نیــز براثــر واژگونــی یــک دســتگاه اتوبــوس و
برخــورد یــک دســتگاه تریلــر واژگــون شــده بــا  2دســتگاه
ســواری در آزاد راه کــرج  -قزویــن  13نفــر مصــدوم
شدند.

زمینلـرزهای بـه بـزرگای  4.4ریشـتر در مقیـاس امـواج درونـی زمیـن ،دیـروز عـراق-
حوالـی "سردشـت" در اسـتان آذربایجـان غربـی را لرزاند.بـه گزارش ایسـنا ،شـبکههای
لرزهنـگاری مرکـز لرزهنـگاری کشـوری موسسـه ژئوفیزیـک دانشـگاه تهـران در سـاعت
 09:00:36ثانیـه روز دوشـنبه 27 ،فروردیـن مـاه ایـن زمینلـرزه را ثبـت کردنـد.
مختصـات ایـن زمینلـرزه کـه در عمـق  28کیلومتـری زمیـن رخ داده 35.9 ،درجـه عرض
شـمالی و  44.78درجـه طـول شـرقی ثبـت شـده اسـت.این زمینلـرزه در  69کیلومتری
سردشـت در اسـتان آذربایجان غربـی 77 ،کیلومتری میـر آباد در اسـتان آذربایجان غربی
و  89کیلومتـری کانی سـور در اسـتان کردسـتان به ثبت رسـیده اسـت.

زلزله در «تسوج»
زمینلـرزهای بـه بزرگـی  ۳,۷ریشـتر تسـوج را لرزاند.بـه گزارش ایسـنا ،زمینلـرزهای به
بزرگـی  ۳.۷ریشـتر در سـاعت  04:32:07صبح امـروز در حوالی تسـوج رخ داد.
ایـن زمیـن لرزه در هشـت کیلومتری عمـق زمیـن و در دو کیلومتری تسـوج 20 ،کیلومتری
شـرفخانه و  21کیلومتری کشکسـرا به وقوع پیوسـت.
«وحیـد شـادینیا» ،سـخنگوی اورژانـس  115اسـتان گفـت :در پـی ایـن زمیـن لـرزه،
خسـارات جانـی گـزارش نشـده و فقـط باعث تـرس و خـروج اهالی از منزل شـده اسـت.

حادثه رانندگی در جاده هراز هفت مصدوم
برجا گذاشت
ایرنـا  -برخـورد کامیـون
و اتوبـوس در جـاده هـراز
هفـت نفـر را زخمـی و
روانـه بیمارسـتان کـرد .به
گـزارش خبرنـگار ایرنـا ،
ایـن حادثـه حوالی سـاعت
چهـار بامداد دیروز دوشـنبه
در منطقـه آبگـرم رخ داد.
رئیـس مرکـز فوریـت های
پزشـکی مازنـدران گفـت
کـه یـک خانـم  ،یک پسـر
بچـه  2سـاله و پنـج مـرد از مصدومان ایـن حادثـه بودند گخ بـرای انجام کارهـای درمانی
الزم ابتـدا بـه درمانگاه شـهر گزنک منتقل شـدند و سـپس با توجـه به نیاز بـه درمان های
تخصصـی بـه بیمارسـتان  17شـهریور آمـل انتقـال یافتند.
ذکریـا اشـکپور افـزود  :خوشـبختانه حـال عمومـی هیچیـک از مصدومـان وخیـم گـزارش
نشـده است .
بـارش بـاران و بـرف در روزهـای پایانـی فروردین امسـال عالوه بـر غافلگیر کـردن مردم
 ،موجـب لغزندگـی جـاده هـای مازندران شـده اسـت کـه بـروز تصادفـات جـاده را نیز به
همراه داشـته اسـت .

محموله کالن مواد منفجره در مرزهای شرقی
کشور کشف شد
ایرنا -سـربازان گمنـام امام زمان (عـج) در اقدامی هوشـیارانه محموله کالن مـواد منفجره
را کـه قـرار بود با پوشـش مواد مخدر از مرزهای شـرقی وارد کشـور شـود ،کشـف و ضبط
کردند.بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل اطالعات سیسـتان و بلوچسـتان ،نیروهای این
اداره کل بـا اقدامـات اطالعاتـی و فنـی توانسـتند گـروه هـای تروریسـتی را در انتقـال 80
کیلوگـرم مـواد منفجـره ترکیبـی 17 ،عدد تلـه انفجـاری پدالـی (مخصـوص بکارگیری در
بمـب هـای کنار جـاده ای و تلـه های انفجـاری) 28 ،قبضه سلاح کمری با دوهـزار و 100
فشـنگ 35 ،قبضـه نارنجک جنگـی ،ده ها چاشـنی الکترونیکی ،فتیله و تجهیـزات انفجاری
نـاکام گذارنـد.در ایـن عملیـات سـربازان گمنام امـام زمـان (عج)همچنیـن  580کیلوگرم
مـواد مخـدر از تروریسـت ها کشـف کردند.

خشونت دلیل تشکیل  25،5درصد پرونده های قضایی است
ایرنا  -مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه
قضاییه گفت :عامل تشکیل  25،5درصد پرونده های ...
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جانشـين فرماندهـي انتظامـي اسـتان در راسـتاي برخـورد بـا
قاچاقچيـان بـزرگ مواد مخـدر و سـوداگران مرگ ،گفـت :ماموران
انتظالمـي اسـتان فـارس در ايـام نوروز موفق به كشـف انـواع مواد
مخـدر شـدند كـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل ،افزايـش
 80درصدي داشته است.
بـه گـزارش خبرنـگار پايـگاه خبـري پليـس ،سـرهنگ "علـي
ذوالقـدري" در مراسـم صبحـگاه عمومـي پليس فارس با اشـاره به
اينكـه حفـظ امنيت بـدون آگاه سـازي مـردم ممكن نيسـت ،گفت:
برقـراي امنيـت از اولويـت هاي ناجاسـت.
وي افـزود :بـا تدبير خوبـي كه فرماندهـي انتظامي اسـتان فارس با
افزايش گشـت ها در سـطح اسـتان انجام داده اسـت باعث شـده
تعـداد تلفـات ناشـي از تصادفـات منجر به فـوت در درون شـهرها
نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل 36 ،درصد كاهـش يابد.
جانشـين فرماندهـي انتظامـي اسـتان با اشـاره به افزايـش تردد و
حجـم ترافيـك محورهاي مواصالتي اسـتان فارس نسـبت به مدت
مشـابه سـال قبل ،افـزود :در نوروز امسـال  44درصد تزدد نسـبت
بـه سـال قبـل افزايـش يافتـه اسـت كه دلبـل اصلـي آن شـرايط
خـوب آب و هوايـي اسـتان قـارس بود كـه مسـافران زيـادي را از
سراسـر كشـور جذب كـرده بود.
سـرهنگ ذوالقـدري وضعيـت امنيـت در اسـتان فـارس را مطلـوب
عنـوان كرد و گفـت :خوشـبختانه در ايـام نوروز شـاهد كاهش 28
درصـدي جرائـم مهـم در اسـتان بوديم.
ايـن مقـام انتظامـي بـا تاكيـد بـر برخـورد بـا خودروهـاي پلاك
مخـدوش در سـال جـاري ،تصريـح كـرد :هرگونـه دخـل و تصرف
و دسـتكاري و مخـدوش كـردن پلاك و ارقـام آن در وسـائل نقليه
ممنـوع و برابـر قانـون بـا آن هـا برخـورد مي شـود.
سـرهنگ ذوالقدري خاطر نشـان كرد :بـا هدايت و نظـارت فرمانده
انتظامـي اسـتان و اراده و انگيـزه كاركنـان ،فاصلـه وقـوع و كشـف

خودروی فِراری در اتریش دو نیم شد
ایرنـا  -یـک خـودروی
فِـراری عصـر یکشـنبه
در منطقـه ای در شـمال
اتریـش بـر اثر تصـادف و
اصابـت بـه درخـت بـه دو
نیم شـد و دو سرنشین آن
در دم جـان باختنـد.
بـه گـزارش ایرنـا،
رسـانه هـای اتریـش
گـزارش دادنـد کـه ایـن
سـانحه در منطقه 'فورناخ'
در ایالـت 'اتریـش علیا' در شـمال این کشـور روی داده و راننده 59
سـاله خـودرو و همسـر  58سـاله او در دم جـان باختنـد.
پلیـس اتریـش اعالم کرده که علت سـانحه هنوز مشـخص نیسـت
و در دسـت بررسـی قرار دارد .قربانیان این سـانحه سـاکنان محلی
بودند.
حوادث و سـوانح جاده ایی در کشـورهای پیشـرفته و توسـعه یافته
اروپایـی هـر از گاهـی روی مـی دهد و تلفاتـی نیز بر جا مـی گذارد،
امـا خـودروی فـراری دو نیم شـده در اتریـش رویدادی کم سـابقه
به شـمار می رود.
دی مـاه گذشـته نیـز سـانحه تصـادف یـک قطار سـریع السـیر با
یـک قطـار مسـافربری عـادی در نزدیکـی شـهر ویـن  15مجروح
برجا گذاشـت.

خودسوزی وکیل آمریکایی در
اعتراض به تغییرات اقلیمی!
رئیس سازمان امداد و نجات اعالم کرد

سیل و آبگرفتگی در  15استان کشور
ایرنـا  -رییـس سـازمان
امـداد و نجـات جمعیـت
هالل احمـر از وقوع سـیل
و آبگرفتگی در  15اسـتان
کشـور خبـر داد و گفـت:
عملیـات امـداد رسـانی
در سـه اسـتان کشـور
همچنـان ادامـه دارد.
مرتضـی سـلیمی روز
یکشـنبه در گفـت و گـو با
خبرنـگار اجتماعـی ایرنـا
دربـاره وقوع سـیل و آبگرفتگی در  15اسـتان کشـور ،گفـت :از 23
فروردین تاکنون اسـتان هـای آذربایجان شـرقی و غربی ،اصفهان،
ایالم ،خراسـان شـمالی و رضوی ،چهـار محال و بختیاری ،سـمنان،
کرمـان ،کرمانشـاه ،کهگیلویـه و بویر احمـد ،فارس ،لرسـتان و یزد
درگیـر سـیل و آبگرفتگـی شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه امدادرسـانی  1349حادثهدیـده در روزهـای یـاد
شـده ،گفـت :در ایـن مـدت  22واحـد مسـکونی نیـز از آب تخلیـه
شـده است.

دانش آموز اسالمآبادغربی مورد
اسیدپاشی قرار گرفت
رئیـس اداره آمـوزش و پـرورش شهرسـتان اسلام آبادغـرب از
اسیدپاشـی بـه صورت یکـی از دانش آمـوزان این شهرسـتان خبر
داد.
جمالالدیـن برجـی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایسـنا ،در خصوص
اسـید پاشـی صورت گرفته در شهرسـتان اسلام آبادغـرب ،اظهار
کـرد :حدود سـاعت هفت و نیم صبـح روز  26فروردیـن دانش آموز
کالس ششـم ،در مسـیر مدرسـه و قبل از وارد شـدن به مدرسـه از
سـوی دو نفر مورد اسیدپاشـی قـرار گرفت.
وی بـا بیـان اینکـه این دانش آمـوز از ناحیـه صورت و پشـت دچار
سـوختگی شـده ،افـزود :ایـن دانـش آمـوز ابتـدا بـه بیمارسـتان
اسلام آبـاد غرب منتقـل و بـه دلیل شـدت جراحات به بیمارسـتان
امـام خمینـی(ره) کرمانشـاه منتقل شـد.
رئیـس اداره آمـوزش و پـرورش شهرسـتان اسلام آبـاد غـرب با
بیـان اینکه این اسیدپاشـی خـارج از محیط مدرسـه اتفـاق افتاده،
گفـت :بنـا بـه گفتـه مسـئوالن نیـروی انتظامـی یکـی از ایـن دو
نفر(افـراد اسـیدپاش) دسـتگیر شـده و تالش برای دسـتگیری فرد
دیگر ادامـه دارد.

آتشسوزی مهیب به خانههای جنوب
سیدنی رسید
صدهـا مامـور آتشنشـانی در اسـترالیا بـرای مهـار آتشسـوزی
وسـیعی کـه بنابـه گزارشهـا بـه خانههـای حومـه جنوبی سـیدنی
رسـیده تلاش میکننـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـازمان آتـش نشـانی نواحـی روسـتای
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جرائـم در اسـتان فـارس كاهـش يافته اسـت كـه اين امـر موجب
افزايـش رضايتمندي شـهروندان از پليس شـده اسـت.
گفتنـي اسـت در پايـان اين مراسـم ،يـگان هـاي نمونـه حاضر در
ميـدان صبحـگاه بـا نظـم و ترتيـب خاصـي از مقابـل جايـگاه رژه
ر فتند .

كشف ترياك در عمليات مشترك
پليس فارس و كهگيلويه و بوير احمد
فرمانـده انتظامي اسـتان از كشـف 165كيلو و  600گـرم ترياك در
عمليات مشـترك پليـس مبازره با مـواد مخدر شهرسـتان خرمبيد و
اسـتان كهگيلويـه و بوير احمـد خبر داد.
سـردار "احمـد علـي گـودرزي" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،بيان كرد :در راسـتای تشـدید اقدامات مبـارزه ای با
قاچاقچیـان و سـوداگران مرگ و تعامـل بين مأمـوران پليس مبارزه
با مـواد مخدر شهرسـتان خرمبيد و اسـتان كهگيلويـه و بوير احمد،
مأمـوران از تـردد دو دسـتگاه سـواري هيونـدا و راكـروز حامل مواد
مخدر مطلع شـدند.
فرمانـده انتظامـي اسـتان افزود :موضـوع به صورت ویژه در دسـتور
کار مامـوران قـرار گرفـت کـه پـس از انجـام یـک سـری کارهاي
اطالعاتـی و پلیسـی ،هـر دو خـودرو مـورد نظـر در محـور خرمبيـد
شناسـايي و متوقف شـد.
ايـن مقـام انتظامـي تصريـح كـرد :در بازرسـي از خـودرو هيونـدا
ميـزان  83كيلـو و  600گرم ترياك و در بازرسـي از خـودرو راكروز
ميـزان 82كيلوگـرم تريـاك كـه بـه صـورت ماهرانـه اي در پشـت
داشـبورد خـودرو هـا جاسـازي شـده بـود كشـف و در ايـن زمينـه
 4نفر قاچاقچي نيز دستگير شدند.
فرمانـده انتظامـي اسـتان در پايـان يـادآور شـد :نيـروي انتظامـي
فـارس بـا اشـراف اطالعاتـي و حضور خـود در تمـام نقاط اسـتان
پهنـاور اجـازه نمـي دهـد قاچاقچيـان و مخلان نظـم و امنيـت
در هيـچ نقطـه اي از اسـتان احسـاس امنيـت و آرامـش كننـد و
برخـورد نيـروي انتظامـي و دسـتگاه قضائي بـا آنان قاطـع و قانوني
است.

بین الملل

یـک وکیـل سرشـناس آمریکایی در اعتـراض به تغییـرات اقلیمی و
سیاسـتهای مربـوط به این مسـئله ،خـود را در پارکـی در نیویورک
آتـش زد که ایـن حادثـه منجر به مرگ او شـد.
به گـزارش ایسـنا ،بقایای
جسـد "دیویـد بـاکل"
در پـارک "پراسـپکت"
در منطقـه پرجمعیـت
و قدیمـی بروکلیـن در
کالنشـهر نیویـورک پیـدا
شـد.
بـاکل در یادداشـت
نوشـته
خودکشـیاش
اسـت کـه خـود را بـا
اسـتفاده از سـوختهای
فسـیلی آتـش زده تا به صـورت نمادین آسـیبهایی را نشـان دهد
کـه انسـان بـه محیـط زیسـت و زمیـن میزنـد.
او نوشـته کـه بیشـتر آدمهـای روی زمیـن در حال حاضر هـوای بد
تنفـس میکننـد و بسـیاری دچار مـرگ زودرس میشـوند.
یادداشـت خودکشـی بـاکل کمـی پیـش از خودسـوزی بـرای چند
سـازمان خبـری ایمیل شـده بـود .به گـزارش نیویورک تایمـز او در
این یادداشـت نوشـته اسـت :آلودگی ،سـیاره مـا را ویـران میکند
و از طریـق هـوا و خـاک و آب آرام آرام آن را غیرقابـل سـکونت
خواهـد کرد.
بـه گـزارش بیبیسـی ،روزنامـه نیویـورک دیلـی نیـوز هـم ایـن
بخـش از یادداشـت خودکشـی بـاکل را منتشـر کرده اسـت :مرگ
زودهنـگام مـن بـا سـوخت فسـیلی نمایانگـر کاری اسـت کـه مـا
داریـم بـا خودمـان میکنیم ...این مسـئله تازهای نیسـت ،بسـیاری
تصمیـم گرفتهانـد زندگیشـان را بدهنـد چـون راه معنـادار دیگری
بـرای جبـران آسـیبهایی کـه میبیننـد ،وجود نـدارد.

"نیـو سـاث ولـز" گفـت نگران اسـت کـه اخگرهـا با جهـش باعث
ایجـاد آتشسـوزیهای تـازه شـوند.
بـه بعضـی از سـاکنان دسـتور داده شـده اسـت در نقاط امـن پناه
بگیرنـد چون تـرک محل در ایـن مقطع خطرناک اسـت .آب و هوای
جنوب شـرقی اسـترالیا بـرای این وقت سـال بیش از حـد داغ بوده
ا ست .
شـین فیتسـیمونز از سـازمان آتـش نشـانی منطقـه گفـت کـه
آتـش سـوزی "خیلـی مهیـب" اسـت .بادهـای شـدید شـعله های
آتـش را بـه طـرف شـمال و شـرق به سـوی نواحـی مسـکونی در
حومـه سـیدنی مـی رانند.
بـه گـزارش بیبیسـی ،آتـش سـوزی حـدود  ۲۵۰۰هکتـار زمین
را سـوزانده است.
شـبکه سـی بـی اس نیـز در گزارشـی اعالم کـرد که بیـش از ۷۰
دسـتگاه آتـش نشـانی در طول جـاده هایی کـه نواحی طبیعـی را از
مسـکونی جـدا میکند مسـتقر شـدهاند و همزمان بالگردهـا در حال
ریختن آب از باال هسـتند.
مالکولـم ترنبال ،نخسـت
وزیـر اسـترالیا از واکنـش
سـازمان آتـش نشـانی
تقدیـر کـرده اسـت.
او گفـت :هـوا بـرای ایـن
فصـل سـال بیـش از حـد
داغ اسـت و ایـن مایـه
نگرانـی شـدید اسـت اما
مـا مجبوریـم بـا بدتریـن
بالیـای طبیعـی مقابلـه کنیـم.
همچنیـن بنابـر گـزارش اس بی اس ،پلیـس "نیو سـاث ولز" اعالم
کـرده اسـت کـه ایـن ناحیـه اکنـون "صحنه جـرم" تلقی می شـود
امـا سـازمان آتشنشـانی مـی گویـد هنـوز نمـی تـوان در مـورد
عمـدی بـود شـروع آتش سـوزی قضـاوت کرد.

کشف جسد مردی پشت فرمان خودرو
در خیابان دماوند
مامـوران کالنتری  ۱۴۴جوادیه تهرانپارس سـاعت  23شـب جسـد
مـردی را پشـت فرمـان خـودرو سـواری در خیابـان دماوند کشـف
کردند.
بـه گـزارش ایسـنا ،مامـوران کالنتـری  ۱۴۴جوادیـه تهرانپـارس
در حـال گشـت زنـی در محـدوده خیابـان دماونـد  -تقاطـع خیابان
اتحـاد بودنـد کـه به یک دسـتگاه خودرو سـواری هیونـدا آزرا که به
صـورت موتور روشـن در حاشـیه خیابـان توقف کرده بودمشـکوک
شد ند .
بـا حضور مامـوران مقابل خودرو و بررسـیهای بیشـتر آنـان متوجه
شـدند راننـده مـرد حـدودا  ۴۰سـاله ایـن خـودرو در حالـی کـه از
ناحیـه سـینه مـورد اصابـت گلوله قـرار گرفتـه ،فوت کرده اسـت.
بـا اعلام خبر به دادسـرای امور جنایـی و پلیس آگاهـی ،کارآگاهان
اداره دهـم ویـژه قتـل پلیس آگاهـی و قاضی کشـیک ویـژه قتل در
محـل حاضر شـده و پرونـده مقدماتی بـا موضوع قتل عمد تشـکیل
و تحقیقـات برای شناسـایی و دسـتگیری قاتل یا قاتالن در دسـتور
کار اداره دهـم پلیـس آگاهـی تهران بزرگ قـرار گرفت.
مرکـز اطلاع رسـانی پلیس پایتخـت با تاییـد این خبر اعلام کرد:
جسـد مقتول نیـز با دسـتور مقام قضایی به پزشـکی قانونـی منتقل
شد .

