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تغییر در شیوه بخشش اضافه خدمتهای سربازی
رئیــس اداره ســرمایه انســانی ســرباز ســتادکل نیروهــای
مســلح توضیحاتــی را دربــاره بخشــش اضافــه خدمــت
ناشــی از غیبــت و تأثیــر غیبــت در درجــه و حقــوق
ســربازان ارائــه کــرد.
ســردار موســی کمالــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره
اضافــه خدمتهــای ناشــی از غیبــت از ســربازی گفــت :از
مدتــی قبــل تصمیــم گرفتیــم کــه مســاله بخشــش اضافــه
خدمــت ناشــی از غیبــت ســربازان را بــه فرماندهــان
یگانهــا تفویــض کنیــم و آنــان ایــن اختیــار را دارنــد
کــه بــر اســاس نــوع رفتــار و حســن اخــاق ســربازان،
تــا دو ســوم ایــن اضافــه خدمــت را ببخشــند امــا دیگــر
اینطــور نیســت کــه قبــل از اعــزام خدمــت اعــام شــود
کــه اضافــه خدمــت ناشــی از غیبــت بخشــیده خواهــد
شــد.
رئیــس اداره ســرمایه انســانی ســرباز ســتادکل نیروهــای
مســلح همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه مســئوالن یگانهــا

اجــازه صــدور اضافــه خدمــت انضباطــی بــرای ســربازان
را ندارنــد ،گفــت :ســتادکل نیروهــای مســلح بارهــا تاکیــد
کــرده کــه نبایــد اضافهخدمــت انضباطــی بــرای ســربازان

صــادر شــود و در همیــن راســتا نیــز هیــچ مســئولی در
یگانهــا حــق نــدارد کــه چنیــن اضافــه خدمتــی را بــرای
ســربازان صــادر کنــد.
کمالــی دربــاره اینکــه آیــا غیبــت تأثیــری در حقــوق و
دریافتــی ســربازان دارد یــا خیــر؟ هــم گفــت :غیبــت
تأثیــری در مبلــغ پرداختــی ماهانــه ســربازان نــدارد .حتــی
برخــی از ســربازان تصــور میکردنــد کــه در ماههــای
اضافــه خدمــت حقوقشــان قطــع میشــود کــه ایــن
مســاله نیــز درســت نیســت و ســربازان در ایــام اضافــه
خدمــت بــه میــزان ماههــای دیگــر حقــوق میگیرنــد.
رئیــس اداره ســرمایه انســانی ســرباز ســتادکل نیروهــای
مســلح در مــورد تأثیــر غیبــت بــر درجههــای ســربازان
نیــز اظهارکــرد :درجــه ســربازان تابــع شــرایطی خــاص
خــود اســت ،مــواردی ماننــد مــدرک تحصیلــی و شــرایط
عمومی    فــرد در ایــن مســاله تأثیرگــذار اســت و درجــه
ربطــی بــه غیبــت نــدارد.

خسارات سیل به بیش از  ۴۰هزار میلیارد تومان رسید
رئیــس جمعیــت هــال احمــر کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه
خســارات ســیل در اســتانهای مختلــف کشــور بــه بیــش
از  ۴۰هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت ،گفــت۱۸۳ :
میلیــارد تومــان بــه صــورت نقــدی و  ۱۰۰میلیــارد تومــان

اختصــاص داده اســت ،اظهــار کــرد :ایــن جایــگاه نشــان
نــگاه حمایتــی ویــژه مــردم قــم نســبت بــه هموطنــان
ســیلزده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مــا نتوانســتیم از بــاران رحمــت

بــه صــورت غیرنقــدی بــا مشــارکت مــردم در مجموعــه
هــال احمــر بــرای ســیلزدگان جمـعآوری شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،علیاصغــر پیونــدی پیــش از ظهــر
دیــروز در دیــدار بــا آیـتاهلل ســیدمحمد ســعیدی تولیــت
آســتان مقــدس و نماینــده ولیفقیــه در اســتان قــم کــه
در ســالن محــراب شبســتان امــام خمینــی(ره) حــرم
مطهــر انجــام شــد ،بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان قــم در
جم ـعآوری کمکهــای مردمــی بــرای ســیلزدگان رتبــه
ســوم کشــور را در میــان اســتانهای مختلــف بــه خــود

الهــی بــه شــیوه مطلــوب اســتفاده کنیــم ،اضافــه کــرد:
تلفــات ســیل بســیار کــم بــود و بــا توجــه بــه گســتردگی
و پراکندگــی آن آســیب جــدی بــه مــردم وارد نشــد هــر
چنــد زیرســاختهای اســتانهای مازنــدران ،ایــام،
لرســتان و خوزســتان درگیــر آســیبهای جــدی شــده
اســت.
رئیــس جمعیــت هــال احمــر کشــور خاطرنشــان کــرد:
ایــن مجموعــه بــا تمــام امکانــات و برنامهریزیهــا در
کنــار مــردم ســیلزده اســت و نجــات جــان انســانها

شهادت  ۲تن از دریابانان میناب
در درگیری با قاچاقچیان
فرمانـده مرزبانـی ناجـا گفـت ۲ :تـن از دریـادالن پایـگاه
دریابانـی مینـاب حین مقابلـه با قاچاقچیـان در منطقه جنوب
کشـور بـه درجـه رفیع شـهادت نائـل آمدند.
به گزارش ایسـنا ،سـردار قاسـم رضایی در این بـاره گفت:
در راسـتای مقابلـه بـا قاچـاق کاال در دریای جنـوب (منطقه
مینـاب) ،طی چند روز گذشـته مأمـوران دریابانـی هرمزگان
بـا اشـراف اطالعاتـی و تحـت کنتـرل قـرار دادن منطقـه از
وجـود مقادیـر قابـل توجهی مـواد مخدر ،سـوخت ،احشـام
و  ...مطلع شـدند.
وی افـزود :پـس از تحـت کنتـرل قـرار گرفتـن منطقـه،
دریابانـان امـروز بـرای توقیـف شـناور بـه منطقـه مینـاب اعـزام و بـه محـض مشـاهده
قاچاقچیـان فرمـان ایسـت صـادر کردند؛ ایـن در حالی اسـت کـه قاچاقچیان با مشـاهده
مامـوران بـا آنهـا درگیر شـده و  ۲تـن از دریـادالن پایـگاه دریابانـی میناب "اسـتوار یکم
سـجاد افراسـیابی" و "گروهبـان یکم حسـن کریمـی" حین درگیـری در ایـن عملیات ،به
درجـه رفیـع شـهادت نائـل آمدند.
بـر اسـاس گـزارش مرکز اطالع رسـانی پلیـس ،سـردار رضایی  -فرمانـده مرزبانـی ناجا،
جهـت بررسـی موضـوع عـازم منطقه شـده و اخبـار تکمیلـی متعاقبا اعالم میشـود.

کشف بلیت اعتباری مترو با  ۴۷سال اعتبار
فرمانـده یـگان انتظامی    پلیـس متـرو
پایتخـت از دسـتگیری  ۲متهم مرتبط
با جعـل کارت بلیت متـرو دارای اعتبار
تـا سـال  ۱۴۴۵خورشـیدی خبر داد.
بـه گـزارش روز سـه شـنبه ایرنـا از
پایـگاه اطالع رسـانی پلیـس پایتخت،
سـرهنگ علـی راقـی توضیـح داد:
مأمـوران پلیـس آگاهـی متـرو تهران
متوجـه یـک آگهـی در سـایت خریـد
و فـروش اینترنتـی شـدند کـه فردی
طـی آگهـی کـردن یـک کارت بلیـت
متـرو مدعـی شـده بـود ایـن کارت بلیت تـا سـال  ۱۴۴۵اعتبـار دارد و آن را بـه قیمت ۳۰
میلیـون تومـان میفروشـد.
ً
عملا
وی ادامـه داد :از آنجـا کـه بـه نظـر میآمـد ایـن آگهـی یـک کالهبـرداری باشـد و
نیـز چنیـن کارت بلیتـی توسـط شـرکت مترو صادر نشـده بـود با فرد ارسـال کننـده آگهی
تمـاس گرفتـه و زمینـه دسـتگیری وی فراهم شـد.
راقـی افـزود :ایـن فـرد با حضـور در محـل ادعا کـرد که چنیـن کارتـی را داراسـت و حتی
بـرای اثبـات ایـن موضـوع کارت بلیـت را جلـو چشـم مأمـوران آزمایش کرد که مشـخص
شـد کارت تـا سـال  ۱۴۴۵اعتبـار دارد و به ایـن ترتیب متهم کـه با یک نفر دیگـر در مترو
حضـور یافته بـود به کالنتـری داللت داده شـدند.
ایـن مقـام انتظامی    گفـت :در ادامـه متهمـان کـه هـر  ۲دانشـجوی فـوق لیسـانس
بودنـد مدعـی شـدند بـا همـکاری یکـی از دوستانشـان و بـا انجـام یـک سـری عملیـات
سـخت افـزاری و نـرم افـزاری موفـق بـه دسـتکاری کارت بلیـت متـرو شـدهاند و قصـد
داشـته انـد آن را بـه قیمـت  ۳۰میلیـون تومـان به فردی کـه خواهان آن باشـد بفروشـند.
بـه گفتـه وی در ایـن بـاره پرونـدهای تشـکیل و متهمـان بـه مقـام قضایـی بـرای انجام
تحقیقـات تکمیلـی معرفـی شـدند.

تصادف اتوبوس با تریلی
 ۲کشته و  ۲۷مجروح برجا گذاشت
در اثـر تصـادف یک دسـتگاه اتوبوس که از یاسـوج عـازم تهران بـود ،با تریلـی در اتوبان
قـم  -کاشـان  ۲نفر کشـته و  ۲۷نفر مجروح شـدند.
بـه گـزارش خبرنگار مهـر ،سـاعت  ۳بامداد سهشـنبه یک دسـتگاه اتوبوس که از یاسـوج
عـازم تهـران بـود در کیلومتـر  ۴۰اتوبـان قـم  -کاشـان بـا یـک دسـتگاه تریلـی برخورد
میکنـد کـه در ایـن تصـادف دو نفـر در دم جان خـود را از دسـت میدهنـد و  ۲۷نفر دیگر

و کاهــش مســدومیت را بهعنــوان مهمتریــن وظیفــه
مــورد توجــه قــرار داده اســت؛ بــا  ۲۸هــزار نفــر نیــروی
عملیاتــی  ۶۸۰هــزار انســانی کــه آســیب جــدی دیــده
بودنــد را از محــل حادثــه خــارج کــرده و توانســتیم تلفــات
را بــه شــیوه مطلــوب کاهــش دهیــم.
وی از هــزار ســاعت پــرواز هلیکوپترهــا و جــا بهجایــی
هــزار تــن اقــام امــدادی توســط هــال احمــر یــاد کــرد
و گفــت ۶۰:هــزار چــادر ۲۰۰ ،هــزار پتــو و بســتههای
غذایــی  ۷۲ســاعته را در میــان مــردم توزیــع و تــاش
کردیــم تــا بــا تامیــن ضروریــات از افزایــش آســیبها
جلوگیــری کنیــم.
پیونــدی بــا بیــان اینکــه تیــم درمــان جمعیــت هــال
احمــر مجــوز امدادرســانی در ســطح بینالمللــی را
داراســت ،تصریــح کــرد :ســیل خســارتهای ســنگینی
را بــرای مــردم و مســؤوالن بــه دنبــال داشــته اســت امــا
همبســتگی مــردم و اتحــاد نیروهــای امــدادی و مســلح
موجــب شــد کــه دردهــای مــردم کاهــش یابــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خســارات ســیل در اســتانهای
مختلــف کشــور بــه بیــش از  ۴۰هــزار میلیــارد تومــان
رســیده اســت ،مطــرح کــرد ۱۸۳ :میلیــارد تومــان بــه
صــورت نقــدی و  ۱۰۰میلیــارد تومــان بــه صــورت
غیرنقــدی بــا مشــارکت مــردم بــرای ســیلزدگان
جمــعآوری شــده اســت.
پیونــدی از تلفــات  ۲۱نفــر در ســیل شــیراز یــاد کــرد
و افــزود :همانطــور کــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی
نیــز فرمودنــد مــا نبایــد بــه حریــم رودخانــه تجــاوز کنیــم
چراکــه در ایــن صــورت بایــد منتظــر باشــیم کــه روزی
رودخانــه نیــز بــه حریــم منــازل مــا تجــاوز کنــد.

مجروح میشـوند.
ایـن تصـادف مرگبـار در حوالـی
اسـتراحتگاه بین راهی مارال سـتاره در
اتوبان قـم کاشـان رخ داد و مصدومان
ایـن حادثه توسـط اورژانـس  ۱۱۵قم
بـه بیمارسـتانهای شـهید بهشـتی و
فرقانـی منتقل شـدند.
رئیـس اورژانـس قـم در گفتگـو بـا
خبرنـگار مهـر اظهـار داشـت ۴ :دقیقه
بعـد از اطلاع از وقـوع ایـن حادثـه
اولیـن خـودروی اورژانـس قـم در محـل حاضـر شـد و پس از آن سـه دسـتگاه خـودروی
اورژانـس دیگـر اعـزام شـدند.
محمـد شـهیدی بـا بیـان اینکـه  ۲۷مجـروح این حادثـه بـه دو مرکز بیمارسـتانی شـهید
بهشـتی و فرقانـی انتقـال داده شـدند ،افـزود :در میـان مصدومان ،مـورد بدحـال نداریم و
اکثـر مصدومـان نیـز پـس از اقدامـات درمانـی در حـال ترخیـص هسـتند و تعـداد نیـز به
مراقبهـای پزشـکی بیشـتری نیـاز دارنـد کـه اقدامـات الزم در حـال انجام اسـت.
مسنترین مصدوم این حادثه  ۶۰ساله و جوانترین نیز  ۱۹ساله بوده است.

فارس

صاعقه اين بار منابع طبيعي الرستان
را به آتش كشيد
فرمانـده انتظامـي "الرسـتان" از آتش سـوزي  12هكتـار از مراتع
و جنگل  هـاي واقـع در اطـراف روسـتاي "هـرم" آن شهرسـتان بر
اثـر صاعقه خبـر داد.

همـراه ديگـر نيروهـاي امـدادي به محـل مورد نظـر اعزام شـدند.
وي افـزود :مامـوران در بررسـي  هاي اوليـه مشـاهده کردنـد يـك
سـواري پرايـد بـا يـك موتورسـيكلت بـا  5سرنشـين برخـورد و
بـر اثـر آن  2از سرنشـينان بـه دليـل شـدت جراحـت وارده در دم
فـوت و  3نفـر ديگـر مجـروح و بـه بيمارسـتان منتقل شـدند.
رئيـس پليس راه شـمالي اسـتان بيان كـرد :كارشناسـان در صحنه
حاضـر و علـت وقـوع ايـن حادثـه را تجـاوز به چـپ راننـده پرايد
اعلام كـرده اند.
سـرهنگ "داود امجـدي" در گفـت و گـو بـا خبرنگار پايـگاه خبري
پليـس ،بيان كـرد :مأموران انتظامـي اين شهرسـتان از طريق مركز
فوريت  هـاي پليسـي  110از آتـش سـوزی مراتـع و جنگل  هـاي
واقـع در اطـراف روسـتاي "هرم" مطلع شـدند.
ايـن مقـام انتظامـي تصريـح كـرد :مامـوران انتظامـي پاسـگاه
"كاريـان" بـه همراه ديگـر نيروهاي امـدادي به محل مذكـور اعزام
و در بررسـي  هاي اوليـه مطلـع شـدند ايـن مراتـع به دليـل برخورد
صاعقـه طعمـه حريـق شـده و در حال سـوختن اسـت.
سـرهنگ "امجـدي" با بيـان اينكه با تلاش كليه نيروهـاي امدادي
آتـش سـوزي مهـار گرديـد ،خاطـر نشـان كـرد :براسـاس اعالم
كارشناسـان حـدود  12هكتـار از منابع طبيعي در اين آتش سـوزي
طعمه حريق شـده اسـت.

واژگونی پژو يك كشته و 2مجروح
بر جاي گذاشت
رئيـس پليـس راهور اسـتان از فوت يـك و مجروحيت  2نفـر بر اثر
واژگوني پژو  405در بلوار "غدير" شهرستان المرد خبر داد.

گاوهاي قاچاق به مقصد نرسیدند
فرمانـده انتظامـي "آبـاده" از توقيـف  2دسـتگاه كاميـون حامـل 6
راس دام قاچـاق در يـك عمليـات ضربتي در محورهـاي مواصالتي
خبر داد.

سـرهنگ "طهماسـب سـمايي" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،گفـت :در راسـتاي اجـراي طرح تشـديد مبـارزه با
قاچـاق  ،مامـوران انتظامـي حين کنتـرل خودروهاي عبـوري در يك
عمليـات ضربتـي بـه  2دسـتگاه كاميون حامل احشـام مشـکوک و
دسـتور ایسـت را صـادر کردند.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "آبـاده" ادامـه داد :مامـوران در
بازرسـي از ايـن خـودرو  6 ،راس گاو قاچـاق و بـدون پروانـه
بهداشـتي و مجـوز حمـل كشـف کردنـد.
سـرهنگ "سـمايي" بـا اشـاره بـه اينكـه برابر نظـر كارشناسـان
ارزش گاوهـاي مكشـوفه 2 ،ميليـارد و  400ميليـون ريـال بـرآورد
شـده اسـت ،تصريح كـرد :در اين خصـوص  2نفر متهم دسـتگير و
بـه مراجـع قضائـي معرفي شـدند.

 2كشته و  3مجروح حاصل برخورد
پرايد با موتورسيكلت
رئيـس پليس راه شـمالي اسـتان گفت :بـر اثر برخورد يك سـواري
پرايـد بـا يـك موتورسـيكلت در گردنـه "ديـده گان" شهرسـتان
خرمبيـد 2 ،نفـر كشـته و  3نفـر نيز مجروح شـدند.
سـرهنگ "عبدالهاشـم دهقانـي" در گفـت و گـو با خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،گفـت :در پـي اعلام يـك فقـره تصـادف فوتي در
گردنـه "ديـده گان" شهرسـتان خرمبيـد ،بالفاصلـه مأمـوران بـه

 ۶کشته در آتشسوزی
کلینیک روانپزشکی در اوکراین
بخـش اورژانـس اوکرایـن از کشـته شـدن شـش نفـر در حادثـه
آتشسـوزی در یـک کلینیـک روانپزشـکی در این کشـور خبر داده
ا ست .

اعطا لوازم خانگی به  ۴۰هزار خانوار سیل زده
از سوی سازمان داوطلبان
رئیس سـازمان داوطلبان هلال احمر
از اعطـای بسـته  های لـوازم خانگـی
شـامل  ۵قلـم اصلـی خانوارهـا بـه
حـدود  ۴۰هـزار خانواده آسـیب دیده
در سـیل اخیـر خبـر داد.
محمـد نصیـری رئیـس سـازمان
داوطلبـان هلال احمـر در گفتگـو بـا
خبرنـگار مهـر درخصـوص اعطـای
بسـتههای لـوازم خانگـی بـه
سـیل زدگان کشـور گفـت :قـرارگاه
سـتاد فرمـان حضرت امـام خمینـی (ره) حدود  ۱۱۰هـزار خانوار کـه در جریان سـیل اخیر
آسـیب دیـده و نیـاز به لـوازم خانگی دارند را شناسـایی کرده و بر این اسـاس تقسـیم کار
میـان دسـتگاهها بـرای رسـیدگی بـه ایـن افراد انجام شـده اسـت.
نصیـری افـزود :بـه همیـن منظور و بـر اسـاس اقدامات انجام شـده ،قرار اسـت سـازمان
داوطلبـان هلال احمـر به حـدود  ۳۵الـی  ۴۰هـزار از این خانوارهـا پک  های لـوازم خانگی
اعطـا کنـد .سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام نیـز حـدود تأمیـن لـوازم خانگـی حدود
 ۴۰هـزار از خانوادههـا را بـر عهـده گرفتـه اسـت.وی دربـاره جرئیـات ایـن بسـتهها نیـز
توضیـح داد :بسـتههای لـوازم خانگـی که قرار اسـت میـان خانوادههـای سـیل زده توزیع
شـود شـامل  ۵قلـم از جملـه یـک تخته فـرش ،گاز ،تلویزیـون ،یخچـال و پتو خواهـد بود.
رئیـس سـازمان داوطلبـان هلال احمر با بیـان اینکـه تمامی    این اقلام از تولیـدات داخلی
تهیـه خواهـد شـد ،اظهـار داشـت :بـه منظـور حمایـت از تولیدکننـدگان داخلـی ،تمامی    از
اقلام از تولیـدات ملـی خواهـد بـود و مناقصـه تهیـه ایـن اقلام نیـز میـان شـرکتهای
تولیدکننـده داخلـی برگزار شـده اسـت.
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بـه گـزارش ایسـنا ،ایـن حادثـه بعدازظهـر روز دوشـنبه در یـک
کلینیـک روانپزشـکی در شـهر جنوبـی بنـدر "اودسـا"ی اوکراین
بـه وقوع پیوسـته اسـت.
بنابـر گـزارش رویتـرز ،علـت ایـن آتشسـوزی در بیانیـه منتشـر
شـده از سـوی مسـئوالن اورژانـس اوکرایـن اعالم نشـده اسـت.

واژگونی مرگبار قایق مهاجران
ِ
در آبهای یونان

سـرهنگ "مصطفـي عباسـي" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليـس ،گفـت :شـب گذشـته خبـري مبنـي بـر وقـوع يك
فقـره حادثـه رانندگـي در بلـوار "غديـر" شهرسـتان المـرد اعالم
و مأمـوران بـه همـراه ديگـر نيروهـاي امـدادي بـه محل مـورد نظر
اعـزام شـدند.وي افـزود :مامـوران در بررسـي  هاي اوليه مشـاهده
کردنـد يـك سـواري  405بـا  3نفـر سرنشـین در حركت بـوده که
واژگـون و يكـي از سرنشـينان بر اثر شـدت جراحـات وارده فوت و
 2نفـر ديگـر مجـروح و به بيمارسـتان منتقل شـدند .رئيـس پليس
راهور اسـتان بيان كرد :کارشناسـان عـدم مهـارت و توانايي راننده
در كنتـرل وسـيله نقليـه را علت وقـوع ايـن حادثه اعالم کـرده اند.

پرايد حامل ترياك به مقصد نرسيد

فرمانـده انتظامـي "فسـا" از توقيـف يـك سـواري پرايـد و كشـف
 58كيلـو و  500گـرم تريـاك در آن شهرسـتان خبـر داد.سـرهنگ
"فـرج رسـتمي" در گفـت و گـو با خبرنـگار پايـگاه خبـري پليس،
گفـت :مامـوران انتظامي ايـن شهرسـتان در اجراي طـرح مقابله با
ورود مـواد مخـدر و كنتـرل محور مواصالتـي ،به يك سـواري پرايد
مظنـون و آن را متوقـف كردند.وي افزود :ماموران در بازرسـي از اين
خـودرو مقـدار  58كيلـو و  500گرم تريـاك كه به طـرز ماهرانه اي
در قسـمت  هاي مختلـف خـودرو جاسـازي شـده بود كشـف كردند.
سـرهنگ "رسـتمي" بـا بيـان اينكـه در ايـن رابطه يـك قاچاقچي
مـواد مخدر دسـتگير و با تشـكيل پرونـده به مراجـع قضائي معرفي
شـد ،تاكيـد كـرد :اقدامـات قاچاقچيـان كاال در اين شهرسـتان به
هيـچ وجه از چشـمان تيـز بين پليـس دور نخواهـد ماند.

بین الملل

یونـان در سـالهای اخیـر بـه یکـی از دروازههـای اصلـی بـرای
پناهنـدگان بـه اروپـا تبدیـل شـده اسـت کـه بسـیاری از آنهـا از
درگیریهـای کشـورهای خـود از جملـه سـوریه و افغانسـتان در
شـدیدترین دوره بحـران مهاجـرت بـه قـاره اروپا از جنـگ جهانی
دوم تاکنـون ،فـرار کردهانـد.
هجـوم مهاجـران در پـی توافقـی که در سـال  ۲۰۱۶میلادی میان
ترکیـه و اتحادیـه اروپا صـورت گرفت و پس از آن کـه صدها مهاجر
در چنـد کیلومتـری سـواحل ترکیـه و در تلاش بـرای رسـیدن بـه
جزیـره یونـان کشـته شـدند ،کاهـش یافـت .بـا ایـن حـال هنـوز
بسـیاری از مهاجـران دسـت بـه ایـن مسـافرت کوتـاه اما بسـیار
خطرنـاک میزننـد.
کمیسـاریای عالـی پناهنـدگان سـازمان ملـل متحـد ()UNHCR
بـا فاجعهآمیـز خوانـدن ایـن اتفاقـات از تالشهـای دو جانبـهای
یـاد کـرد که بـرای اطمینـان از راههای امـن و قانونی برای رسـیدن
بـه اروپا نیاز اسـت تا مهاجـران از شـر قاچاقچیان رها شـوند.
بنـا بر گـزارش رویتـرز ،طبق اعلام کمیسـاریای عالـی پناهندگان
سـازمان ملـل متحد ،نزدیک بـه  ۱۰هـزار و  ۷۰۰پناهنـده و مهاجر
در سـال جـاری میلادی ( )۲۰۱۹از طریـق دریـا خـود را بـه یونان
رسـاندهاند و  ۳۹نفـر نیـز در ایـن مسـیر جـان خـود را از دسـت
داد هاند.

برخورد بالگرد با آسمانخراشی
در نیویورک
رسـانههای داخلـی آمریـکا اعلام کردنـد :در حادثـه سـقوط
یـک بالگـرد روی آسمانخراشـی در نیویـورک یـک نفـر کشـته
شد.

گارد سـاحلی یونـان از غـرق شـدن دو کـودک ،چهـار زن و یـک
مـرد مهاجـر در پـی واژگونی قایـق حامل آنهـا در آبهـای جزیره
"لسـبوس" این کشـور خبـر داد.

کشف قاب عکس تریاکی قبل از ارسال به کانادا
رئیـس پلیـس پیشـگیری پایتخـت از شناسـایی و دسـتگیری دو متهـم و کشـف مـواد
تریـاک قبـل از انتقـال مـواد مخـدر بـه کانـادا خبـر داد.بـه گـزارش ایسـنا سـردار کیوان
ظهیـری اظهـار کـرد :سـاعت  ۱۲روز ۲۰خـرداد مامـوران پسـت گمـرک اداره چهـارراه
لشـگر بـا کالنتـری ابوسـعید تماس گرفتنـد و اعلام کردند که مـردی ۳۳سـاله قصد دارد
بسـتهای مشـکوک را به کشـور کانادا ارسـال کنـد بنابراین مامـوران بالفاصله رسـیدگی به
موضـوع را در دسـتور کار خـود قـرار دادنـد و به محل اعالم شـده اعـزام شـدند .وی ادامه
داد :پـس از حضـور مامـوران در محل و بررسـی بسـته مشـخص شـد که این بسـته حاوی
یـک قـاب عکس  ۴۵×۵۰سـانتیمتری اسـت که بهطـرز ماهرانـهای لولهای حـاوی تریاک
در آن جاسـازی شـده اسـت.رئیس پلیـس پیشـگیری پایتخـت با بیـان اینکه فرد ارسـال
کننـده کـه همـان موقـع در اداره پسـت حضور داشـت ،گفـت :فردی که بسـته را بـه اداره
پسـت تحویـل داده بـود بـه ماموران اعلام کرد که بسـته را از فـرد دیگری تحویـل گرفته
و هـم اکنـون این فـرد بیـرون از اداره و در خودرو شـخصی خود در حال اسـتراحت اسـت.

بـه گـزارش ایسـنا ،ایـن حادثـه دیـروز بـه وقـوع پیوسـته و گارد
سـاحلی یونـان اعلام کـرده کـه در عملیـات صـورت گرفتـه در
شـمال شـرق "لسـبوس" ،همچنیـن  ۵۷نفـر دیگر نیز نجـات داده
شـد هاند.
هنـوز جزییـات بیشـتری درمـورد علت وقـوع ایـن حادثه یـا ملیت
قربانیـان آن اعالم نشـده اسـت.

به گـزارش ایسـنا ،بنابر اعلام نیروهای آتشنشـان شـهر منهتن،
خلبـان ایـن بالگرد پـس از آنکه با این آسـمانخراش برخـورد کرد
جان خود را از دسـت داد.
بـه دنبـال وقـوع ایـن حادثـه آتشسـوزی رخ داد کـه بـه سـرعت
اطفـا شـد .همچنیـن برخی از افـرادی که داخل سـاختمان مشـغول
کار بودنـد از بـرج تخلیه شـدند.
اداره فـدرال هوانـوردی آمریـکا اعلام کرد :ایـن بالگـرد دو موتوره
تنهـا حامـل یک سرنشـین بوده اسـت.
بـه گـزارش شـبکه خبـری بیبیسـی ،فرمانـدار شـهر منهتـن نیز
گفـت :گزارشهـای اولیـه حاکـی از آن اسـت که این اتفـاق عمدی
نبوده اسـت.

