دوشنبه  20مهر 1394

سیل میانمار قربانی گرفت
ِ
جاری شدن سیل در شمال غرب میانمار تاکنون دو قربانی گرفته است .بنا بر اعالم مقامات
داخلی میانمار ،بارش شدید باران طی سه روز...
فارس

 27کشته و مجروح بر اثر واژگونی
اتوبوس در استان فارس

سخنگوی ســازمان امداد و نجات از مجروح شدن  26نفر
و فوت یک تن بر اثر واژگونی یک دســتگاه اتوبوس در استان
فارس خبر داد.
ســید مصطفی مرتضوی سخنگوی سازمان امداد و نجات
جمعیت هالل احمــر در گفتوگو با خبرنــگار حوزه حوادث
گروه اجتماعی باشــگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص جزئیات
واژگونی اتوبوس دیروز در استان فارس اظهار کرد :بامداد دیروز
(یکشــنبه ) و در ســاعت  2:15دقیقه یک دستگاه اتوبوس در
محور فارس -جهرم  -خفر (زرک) واژگون شد.
وی در ادامــه با بیان اینکه این حادثه در کیلومتر  50محور
جهرم -الر و منطقه نصیر خوانی به وقوع پیوســته ،افزود :در
سانحه یاد شده  29نفر حادثه دیدند که  2تن از آنان به صورت
سرپایی درمان شدند.
مرتضوی تصریح کرد :بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس
در اســتان فارس  26نفر مجروح و راهی بیمارستان و یک نفر
نیز جان خود را از دست داد.

آخرین جزئیات زمین لرزه استان فارس

ســخنگوی ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر از
وقوع زمین لرزه  4/4ریشــتری در مرز اســتان  های فارس و
بوشهر خبر داد.
سید مصطفی مرتضوی ســخنگوی سازمان امداد و نجات
جمعیــت هالل احمــر در گفتوگو با خبرنــگار حوزه حوادث
گروه اجتماعی باشــگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص آخرین
جزئیات زمین لرزه مرز اســتانهای فارس و بوشهر اظهار کرد:
بامداد دیروز و در ســاعت  4:47دقیقه و  29ثانیه زمین لرزه به
بزرگی  4/4ریشــتر در مرز استانهای فارس و بوشهر و حوالی
کنار تخته فارس به وقوع پیوست.
وی در ادامه افزود :بالفاصله پس از وقوع زمین لرزه دو تیم
ارزیاب به مناطق زلزله زده اعزام شد.
مرتضوی تصریح کرد :در حال حاضر پس از تماس با مرکز
این دو اســتان گزارشی مبنی بر وقوع خسارت و تلفات جانی و
مالی اعالم نشده است.

یک انبار چوب در آتش سوخت

آتش سوزی انبار و کارگاه چوب در شیراز پس از یک ساعت
و  30دقیقه تالش آتش نشــانان مهار شد .در این رویداد یک
انبــار و کارگاه چوب که در کنار و پشــت دو انبار بزرگ لوازم
خانگی و یک دامداری بود سحرگاه دیروز دچار آتش سوزی شد.
در پی این حادثه مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی در مورد
وجود انبارهای قدیمی  در بافت تاریخی ،فرهنگی هشــدار داد.
محمدمهدی شایق گفت :وجود این گونه انبارها و کارگاه  ها در
این بافت بسیار خطرساز بوده و در صورت بروز حادثه می  تواند
جان ساکنین این محله  ها را تهدید کند.
وی افزود :این حادثه با توجه به این که در منطقه مسکونی
و کارگاهی رخ داده و نزدیک یکی از بیمارستانهای شهر شیراز
بوده اســت ،می  توانست بســیار خطرناک باشد که به سرعت
مهار شد.
این مقام مســئول اضافه کرد :شــدت این حادثه به حدی
بــوده که به یک دکل مخابراتی کــه در  10متری این کارگاه
وجود داشته ،آسیب رسانده اســت و باید بگویم که این حادثه
می  توانست ابعاد خطرناک تری داشته باشد.
شایق به تعداد نیروهای عمل کننده در این حادثه نیز اشاره
کرد و گفت :با توجه به ابعاد آتش سوزی و امکان سرایت آتش
بــه کارگاههــا و انبارهای مجاور و پشــتی 20 ،نیرو به همراه
تانکر آبرســان از شش ایســتگاه فراخوان شدند ،که در ابتدای
آتش سوزی موفق به مدیریت این حادثه گردیدند.
وی به نبود امکانات در این کارگاه اشاره کرد و افزود :در این
کارگاه هیچ گونه امکانات اســتانداردی مطابق با استانداردهای
انبارهــا و کارگاههای این چنینی موجود نبوده اســت که خود
جای سؤال دارد.
مدیرعامل آتش نشــانی اضافه کرد :چینش وسایل در این
کارگاه بدون توجه به اصول انبارداری بوده است که خود باعث
سخت و زمانبر شدن عملیات و مهار آتش سوزی شده است.
به گفته وی علت حادثه از ســوی کارشناسان این سازمان
در حال بررسی است.

برخورد پراید با عابر پیاده

برخــورد پراید با عابر پیاده منجر به برخورد با دو خودرو
دیگر گردید .به گزارش روابط عمومی  سازمان آتش نشانی
و خدمات ایمنی شــیراز در پی اعــام تصادف ،مرکز 125
شــیراز در ساعت  15:1122ایستگاه شــماره 9را به محل
حادثه واقع در بلوار شهید وفایی اعزام کرد.
کامران صفــاری کمک فرمانده ایســتگاه شــماره 9
آتش نشانی شــیراز درباره این عملیات گفت :برخورد پراید
با عابر پیاده و منحرف شــدن به سمت جوی آب منجر به
برخورد به خودرو پژو و تاکسی پارک شده گردیده بود .آتش
نشــانان ضمن ایمنی محل ،با قطع جریان برق خودروها و
بســتن شیر گاز محل را ترک و به ایستگاه عزیمت کردند.
ضمن ًا مصدوم به عوامل اورژانس تحویل گردید.
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یک انبار چوب در آتش سوخت
آتــش ســوزی انبــار و کارگاه چوب در شــیراز پس از یــک ســاعت و  30دقیقه تالش
آتش نشانان مهار شد...

قتل خواهر
و خواهرزاده
به دستور
شیطان

ایســنا :یک مرد ایرانی  -هنــدی که خواهر و
خواهرزادهاش را به قتل رســاندهبود ،به دلیل جنون
از مجازات نجات پیدا کرد اما به دستور دادگاه باید تا
زمان تشخیص پزشک در مرکز نگهداری از بیماران
روانی بستری شود.
این مرد  ٤٠ساله ،دوسال قبل ،بعد از اینکه وارد
خانه خواهرش شد او و پسر چهارسالهاش را به قتل
رساند.
مادر زن جوان بعد از ورود به خانه ،جسد دختر و
نوهاش را پیدا و مأموران پلیس را با خبر کرد .این زن
به پلیس گفت« :احتماال پسرم که بهتازگی از کانادا
به ایران آمدهاســت ،دســت به این کار زده؛ چراکه
فقط او بود که با دخترم درگیری و مشکل داشت».
با دســتگیری مــرد جوان ،او به قتــل خواهر و
خواهــرزادهاش اعتراف کرد و گفت« :زمانی که من
به دنیا آمدم پدرم و مادرم در هند زندگی میکردند و
با اینکه خون ایرانی دارم اما متولد هند هســتم و در
آنجا زندگی و تحصیل کردم .بعد از اینکه تحصیالتم
را در هند به پایان رساندم به کانادا رفتم و زندگیام
را در آنجا شروع کردم .ازدواج کردم و بچهدار شدم.
مدتی قبل برای ســرزدن به خانوادهام به ایران آمدم

مالباختگان با مراجعه به دســتگاه خودپرداز،
میــزان پول حســاب خود را به ســارقین اعالم
می  کردند.
به گــزارش خبرنــگار حوزه حــوادث گروه
اجتماعی باشــگاه خبرنگاران جــوان ،در مورخه
 1394/02/05فردی با مراجعه به کالنتری 126
تهرانپارس بــه مأمورین اعالم کرد که توســط
دو نفر مــورد زورگیری قرار گرفتــه و این افراد
پــس از زورگیری عابربانــک ،بالفاصله اقدام به
برداشــت و انتقال تمامی  وجوه نقد داخل حساب
وی کرده اند.
بــا تشــکیل پرونــده مقدماتی بــا موضوع
"زورگیری" و به دســتور شعبه ســوم دادیاری
دادسرای ناحیه  34تهران ،پرونده جهت رسیدگی
در اختیار پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار رگفت.
مالباخته پس از حضور در پایگاه چهارم پلیس
آگاهی تهران بزرگ ،در اظهاراتش به کارآگاهان
گفت" :چند روز پیش و طــی تماس تلفنی چند
نفر مبنی بر فروش یک دســتگاه خودرو سواری،
بــا آنها جهت بازدید و خریــد خودرو در محدوده
فلکه سوم تهرانپارس قرار گذاشتم ؛ دو نفر جوان
به محل قرار آمدند و پس از توافق اولیه بر ســر
قیمت خــودرو عنوان کردند که پول خودرو را به
صــورت کامال نقد می  خواهند و اگر قرار اســت
کــه فروش به صورت شــرایطی (قســطی و)...
صورت گیرد ،آنها به هیچ عنوان حاضر به معامله
نیســتند ؛ من نیز با توجه به شرایط مناسب خرید
خودرو ،بــرای اطمینان دادن به نقد بودن معامله
و برای اثبات حرف خــود ،به همراه یکی از این
دو جوان به محل دستگاه خودپرداز مراجعه و برگه
موجودی حساب خود را به این شخص نشان دادم
و او نیــز از وجود پول در حســاب بنده اطمینان
پیدا کرد ".
مالباختــه در ادامه اظهاراتــش به کارآگاهان
گفت :هنوز چند متری از محل دستگاه خودپرداز
دور نشده بودیم که ناگهان همان جوانی که برگه
موجودی حســاب خود را به او نشان داده بودم،
به همراه دوست خود به سمت من حمله ور شده
و با تهدید چاقو و قمه اقدام به ســرقت عابربانک
از من نموده و به سرعت از محل دور شدند ".
با آغاز رسیدگی به پرونده ،کارآگاهان در اولین
مرحله از اقدامات خود به بررســی تراکنش مالی
حســاب عابربانک متعلق به مالباخته پرداخته و
اطالع پیدا کردند که مبلغ  64میلیون تومان پول
داخل حســاب مالباخته ،به چندین حساب بانکی

برگ ســبز و ســند کمپانی
موتورسیکلت کبیران  125پالک
 39471ایران  691به شــماره
موتور  11029092و شــماره تنه
 9025073به نام حامد امیدوار
مفقــود گردیــده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشــجویی ایــن جانب ســید روح اله کاظمی  به شــماره دانشــجویی
 92137034170021و شــماره ملــی  6489888467مفقود گردیــده و از درجه
اعتبار ســاقط می باشد .از یابنده تقاضا می شود با شــماره تلفن 09387691457
تماس بگیرد.
برگ سند موتورسیکلت پیشرو  125پالک  15986ایران  688به شماره موتور
 32001120و شــماره تنه  8710741به نام نادر خشتی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
مدرک فارغ التحصیلی عباس کاظمی  فرزند اکبر به شماره شناسنامه 2436
صادره از شیراز مقطع کارشناسی رشته الکترونیک دانشگاه آزاد اسالمی  واحد
فسا به شماره  70411250251مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اسالمی  واحد فسا
ارسال نمایند.

و متوجه شــدم خواهرم قصد دارد ارثیه پدریام را از
من بگیرد و همه اعضای خانواد ه هم با او همکاری
میکنند .همه به من میگفتند تو اشتباه میکنی ،در
حالیکه من اطمینان داشــتم خواهرم چنین قصدی
دارد .روز حادثه به خانه او رفتم و مثل همیشه با هم
جر و بحث کردیم .من که خیلی از دستش عصبانی
شد ه بودم دستم را دور گردنش انداختم و آنقدر فشار
دادم که خفه شــد ،بعد هم پسر چهارسالهاش را به
قتل رساندم».
متهم مدعی شد زن جوان مستحق مرگ بود زیرا
قصد کالهبرداری داشــت .این مرد گفت« :از اینکه
پسر چهارســاله خواهرم را به قتل رساندم پشیمان
هستم .آن بچه گناهی نداشت».
با توجه به شــکایت اولیایدم کــه بهجز مادر
مقتول ،فرزند دیگر زن جوان و شــوهر او نیز بودند
کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه
کیفری استان تهران فرستاده شد.
بعد از تشکیل جلسه و صحبتهای اولیایدم که

درخواست صدور حکم قصاص کردهبودند ،متهم در
جایگاه حاضر و مدعی شد شخصی به او دستور داده
که دســت به این کار بزند و آن فرد حتی گفت ه است
کســانی که باید بکشی ٩ ،نفر هستند و اگر این کار
را نکنی اشــتباه بزرگی است و اولین کسی که باید
بمیرد خواهرت است.
بعد از این ادعا و بررســی ســوابق روانی متهم،
هیأت قضایی تصمیم گرفت او را به پزشکی قانونی
معرفی کند .بعد از اینکه کمیســیون پزشــکی ،نظر
خود را در این خصوص اعالم کرد ،روز شنبه جلسه
رســیدگی به این پرونده برای بار دوم آغاز شد و با
توجه به نظریه پزشــکی قانونی که متهم را مجنون
تشــخیص داده و اعالم کرده بود او مسئول اعمال
خویش نیســت ،قاضی این متــن را قرائت کرد و از
اولیایدم خواســت تا اگر خواســتهای دارند عنوان
کنند.
مادر مقتول و متهم گفت :من از پســرم شکایت
دارم و اگر گفته شده او بیمار روانی است پس ما این

گرفتن موجودی حساب با تهدید قمه

دیگر منتقــل و نهایتا
تمامی  ایــن پول  ها در
چنــد طالفروشــی در
جنوب تهــران ،صرف
خرید ســکه از چندین
طالفروشی شده است؛
بالفاصلــه صاحبــان
حســاب  های بانکــی
جدیــد را شناســایی و
در تحقیقــات بعــدی
مشخص شــد که آنها
به هیچ عنوان از وجود
حســاب بانکی خود که
مورد اســتفاده سارقین
قرار گرفته اطالع ندارند و به احتمال بسیار زیاد،
سارقین با اســتفاده از مدارک شناسایی مسروقه
اقدام به افتتاح حساب  های بانکی کرده اند.
با توجه به شــیوه و شگرد ســارقین در خرید
سکه از طالفروشی  های جنوب شهر تهران بویژه
در منطقه شهرک ولیعصر و احتمال مراجعه دوباره
سارقین به این مغازه  ها جهت خرید دوباره طال در
قالب ســکه و ،...کارآگاهان اقدام به ارائه آموزش
برای تعدادی از فروشــندگان طــا و جواهرات
در منطقه شــهرک ولیعصــر کردند تا در صورت
مراجعه دوباره ی ســارقین ،بالفاصله موضوع را
از طریق مرکز فوریت  های پلیســی  110اطالع
دهند.
در ســاعت  19:30مورخــه ،1394/02/15
جوانی حدودا  25ســاله بــا مراجعه به یک مغازه
طالفروشی در منطقه شهرک ولیعصر قصد خرید

شرکت ملی گاز استان فارس
(سهامی  خاص)

دهها سکه طال به ارزش
تقریبی  50میلیون تومان
را داشت ؛ صاحب مغازه
طالفروشی که به نحوه
رفتار این جوان مشکوک
شــده بــود ،با بررســی
کارت  هــای عابربانــک
ارائه شــده از سوی این
جــوان اطمینان پیدا کرد
که هیچکدام از کارت  ها
متعلــق به ایــن جوان
نمی  باشــد ؛ لذا با توجه
بــه آموزش  هــای ارائه
شده از سوی کارآگاهان
و طی تمــاس صاحب طالفروشــی ،موضوع از
طریق فوریت  های پلیسی  110به کالنتری 153
شهرک ولی عصر اعالم شد.
با حضــور مأمورین کالنتری  153شــهرک
ولی عصر در محل طال فروشــی ،جوان خریدار
ســکه طال که با مشــاهده مأموریــن قصد فرار
از داخل طالفروشــی را داشت ،دســتگیر و به
کالنتری منتقل شد.
با دستگیری امین .خ (  24ساله ) و اعترافات
صریح وی به زورگیــری در منطقه تهرانپارس،
متهــم جهت ادامــه تحقیقات در اختیــار پایگاه
چهارم پلیس آگاهی و در مواجه حضوری ،توسط
مالباخته مورد شناسایی قرار گرفت.
بــا اعتراف صریح متهم بــه زورگیری ،دیگر
عضو گروه بنــام "پرویز .ب" (  35ســاله ) نیز
شناســایی و نهایتا در مورخــه  1394/02/27در

آگهی تملک
بر اساس مجوز شماره
1394.3735

شرکت گاز استان فارس به اســتناد الیحه قانونی نحوه
خریــد و تملک اراضی و امالک بــرای اجرای برنامههای
عمومــی ،عمرانــی و نظامی  دولت مصــوب 58/11/17
شــورای انقالب جمهوری اســامی  ایران ،قصد تصرف
قانونــی یک قطعه زمین به مســاحت  655/6مترمربع
واقع در اراضی روســتای رشــیدآباد داراب به شــرح
نقشــه شــماره  1294به منظور احداث ایســتگاه TBS
مجموعه روستاهای رشیدآباد داراب با انجام تشریفات
قانونی را دارد .لذا بدینوســیله از صاحبان حقوق قانونی
دعوت میگردد ،حداکثر ظرف مــدت  15روز از تاریخ
انتشــار نوبت دوم این گهی با به همراه داشتن مدارک
و مستندات قانونی مالکیت به شرکت گاز استان فارس
به نشانی شــیراز – بولوار استقالل – جنب پارک کودک
ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس – امور حقوقی
مراجعه نمایند .بدیهی اســت در صورت عدم مراجعه،
اقدام قانونی معمول خواهد شد.
نوبت اول94/7/20 :

نوبت دوم94/8/20 :

امور حقوقی شرکت گاز استان فارس

 27کشته و مجروح بر اثر واژگونی اتوبوس در استان فارس
سخنگوی سازمان امداد و نجات از مجروح شدن  26نفر و فوت یک تن بر اثر واژگونی یک
دستگاه اتوبوس در استان فارس خبر داد...
نظریه را قبول میکنیم اما مشــکل اصلی اینجاست
که اگر پســرم از زندان بیرون بیاید امنیت بقیه را به
خطر میاندازد و او قبال هم قصد کردهبود برادرانش
را به قتل برســاند و برای اینکه پســرم به دیگران
آسیب وارد میکند من درخواست دارم او را در زندان
نگهداری کنید.
این ،درخواست شوهرخواهر متهم بهعنوان یکی
دیگــر از شــکات هم بود .او گفــت :من یک دختر
 ١٠ســاله دیگر هم دارم و حاال که زن و پسرم را از
دســت دادهام دلم نمیخواهد کس دیگری در این
مســئله آســیب ببیند و امنیت جانی خودم و دخترم
در خطر است و من درخواست دارم متهم آزاد نشود.
بعد از این گفتهها متهم در جایگاه حاضر شد .او
که رفتاری پرخاشــگرانه داشت و سعی میکرد جو
دادگاه را بههــم بریزد ،گفت :مــن قبال هم گفتهام
که شــیطان به من دســتور داد این کار را بکنم .به
من گفت اینها  ٩نفر هستند که باید بمیرند و تو باید
خواهرت را بکشی .من ارثیه نمیخواستم و مشکلی
هم ندارم اما شــیطان به من دســتور داد این کار را
بکنم و من هم اســیر شدم و خواهرم را کشتم .حاال
هم نمیخواهم زندانی بشوم و اگر خواسته خانوادهام
قصاص اســت ،حرفی ندارم و آماده مرگ هســتم.
از خانوادهام میخواهــم هیچوقت به دیدنم نیایند و
سراغی از من نگیرند.
ســپس وکیل مدافــع متهم در جایــگاه حاضر
شــد .او اتهام موکلش را قبول کرد اما خواســت با
توجه به نظریه پزشــکی قانونی که متهم را مجنون
تشــخیص داد ه اســت ،موکلش را مجــرم ندانند.
با پایان جلســه رســیدگی ،هیأت قضــات برای
صــدور رأی دادگاه وارد شــور شــد و متهــم را
به بستریشــدن در مرکــز نگهــداری از بیماران
روانی تــا زمانی که پزشــکان تشــخیص بدهند،
محکوم کرد.
مخفیگاهش واقع در شــهرک ولیعصر ،دستگیر
و جهت ادامه تحقیقات بــه پایگاه چهارم پلیس
آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.
"پرویز .ب " در اعترافات خود عنوان داشــت:
"عالوه بر شناســایی تعــدادی از مالباختگان به
شــیوه کشاندن آنها به محل معامله و اطمینان از
وجود پول در داخل حساب بانکی آنها  ،در برخی
از سرقت  ها نیز در نزدیکی دستگاه  های خودپرداز
تردد کرده تا نهایتــا در زمان مراجعه مالباختگان
به این دســتگاه  ها ،به آنها نزدیک و به "شــیوه
زاغ زنی" اقدام به برداشــت رمــز عابربانک آنها
می  کردم ؛ پس از آن و به همراه همدســت خود
( امین ) و به شــیوه زورگیری و با تهدید چاقو و
قمه اقدام به ســرقت کارت عابربانک و در ادامه
برداشــت وجوه نقد داخل حساب و یا انتقال پول
به سایر حساب  های بانکی می  کردیم ".
در ادامه رســیدگی به پرونده و با شناســایی
تعداد دیگری از شــکات و مالباختگانی که دقیقا
به همین شیوه و شــگرد و توسط متهمین مورد
زورگیری و ســرقت قرار گرفته بودند ،ســومین
عضو گروه به عنوان ســرکرده گروه و برادر یکی
از متهمین (امین) بنام "علی .خ" مورد شناسایی
قرار گرفت.
تحقیقات پلیسی جهت شناسایی و دستگیری
ســرکرده گروه ادامه داشــت تا نهایتا کارآگاهان
پایگاه چهــارم پلیس آگاهی با اخذ نیابت قضایی
بــه کرمان رفته و آخرین عضو گروه ( ســرکرده
گروه ) را در مورخه  1394/07/11دســتگیر و به
تهران منتقل کردند.
سرهنگ کارآگاه سعداهلل گزافی ،رئیس پایگاه
چهارم پلیس آگاهــی تهران بزرگ ،با اعالم این
خبر گفت " :با توجه به اعتراف صریح متهمین به
ارتکاب سرقت  های به عنف ( زورگیری ) به شیوه
و ترفندهای مختلف و همچنین ســوابق متهمین
در ارتکاب ســایر جرایم از جمله کالهبرداری و
احتمال ارتکاب ســایر جرایم ،دستور انتشار بدون
پوشــش تصویر هر ســه متهم از ســوی مقام
محترم قضایی صادر شــده اســت ؛ لذا از کلیه
شــکات و مالباختگانی که موفق به شناســایی
تصاویر متهمین شــدند دعوت می  شود تا جهت
پیگیری شــکایات خود به نشــانی پایگاه چهارم
پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در ســیدخندان
– خیابــان ابوذر غفاری – باالتر از بیمارســتان
رســالت – جنب کالنتــری  120ســیدخندان
مراجعه نمایند ".
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بازار شهرداری "بنی یاس" امارات
طعمه حریق شد

ایسنا :بازار شهرداری " بنی یاس " شیخ نشین ابوظبی
روز شنبه در شعله  های آتش سوخت.
عصر روز شنبه بازار شهرداری "بنی یاس" شیخ نشین
ابوظبی طعمه حریق شــد و بیش از  16مغازه در این بازار
به طور کامل در شعله  های آتش سوخت.
ســرهنگ عبداهلل حمــد التمیمی  مدیر آتش نشــانی
بنی یاس در جمع خبرنگاران اظهار داشت :علت اولیه این
آتش سوزی اتصال ســیم برق می  باشد و کارشناسان در
حال بررسی علت اصلی این آتش سوزی هستند.
وی افزود :این  16مغازه به صورت کامل تخریب شدند
و خوشبختانه خسارت جانی در این حادثه نداشتیم.

سیل میانمار قربانی گرفت
ِ

ایسنا :جاری شدن سیل در شمال غرب میانمار تاکنون
دو قربانی گرفته است.
بنا بر اعــام مقامــات داخلی میانمار ،بارش شــدید
باران طی ســه روز گذشــته در شــمال غرب این کشور
موجب جاری شــدن ســیل و مــرگ دســتکم دو تن
شده است.
ســیل  16نفــر را بــا خود بــرده که احتمــال مرگ
آنان وجــود دارد .عالوه بــر این در مجمــوع  81هکتار
زمین کشــاورزی زیر آب رفته اســت .بــه گفته مقامات
میانمــاری ،عملیات امــداد و نجات در مناطق ســیلزده
در حال انجام است.
بــه گزارش خبرگزاری شــینهوا ،از اواســط ماه ژوئیه
چندین مورد بارندگی شــدید و بیوقفه در میانمار رخ داده
که بیش از  100کشته برجای گذاشته و زندگی نزدیک به
یک میلیون نفر را مختل کرده است.

دستگیری  89نفر به اتهام قاچاق انسان
در اسپانیا

ایســنا :پلیس اســپانیا از دســتگیری  89نفر به اتهام
همکاری با گروههای قاچاق انسان خبر داد.
این افراد متهم هســتند با گروههایی که توسط افرادی
با ملیت چینی و پاکستانی هدایت میشوند ،همکاری دارند
و پناهجویان را به صورت غیرقانونی به کشــورهای دیگر
میرسانند.
به گزارش یورونیــوز ،قاچاقچیان برای هر نفر  20هزار
یــورو دریافــت میکنند کــه نیمــی  از آن در زمان خروج
از کشــور مبداء و بخشــی دیگــر در کشــور مقصد باید
پرداخت شود.

زلزله  1/5ريشتري در شهرکي
در ترکيه

واحــد مرکزی خبر :دو زمین لرزه به بزرگی  1/5و 1/4
درجه در مقیاس ریشتر شهرک آربعا از توابع استان توطات
در منطقه دریای سیاه ترکیه را به لرزه در آورد.
به گزارش خبرگزاری عراقــی واع ،طبق گزارش مرکز
قندیلی وابســته به دانشــگاه بسفور و موسســه تحقیقات
لرزه نگاری ،این زمین لرزه در عمق  5کیلومتری زیر زمین
صورت گرفته اما تلفات یا خساراتی نداشته است.
شــبکه خبری ان تــی وی ترکیه نیز طبق نخســتین
گزارش  هــا از محل حادثه از زخمی  شــدن پنجاه نفر بر اثر
این زمین لرزهها خبر داده است.

يک کشته و يک زخمي در حادثه سقوط
هواپيما در سيبري
واحد مرکزی خبر :رســانه  های خبری ســیبری روز
یکشــنبه از حادثه ســقوط یک فروند هواپیما خبر دادند
و اعــام کردند ایــن حادثه یک کشــته و یک زخمی
  بر جا گذاشت.
این منابع گزارش دادند ایــن هواپیما بر فراز دریاچه
موخرینو در منطقه خودمختار خانتی مانسی رخ داد که بر
اثر آن یک نفر کشته و یک نفر زخمی  شد.
به گزارش خبرگزاری ایتارتاس از سیبری ،امدادگران
بالفاصله به محل حادثه اعزام شدند.
بر اثر غرق شدن يک قايق در درياي مديترانه
 11سوري و آفريقايي جان باختند
واحد مرکزی خبــر :به گزارش خبرگزاری فرانســه
از قاهــره ،منابع امنیتی و بیمارســتانی خبر دادند بر اثر
غرق شــدن یک قایق در سواحل شــهر بلطیم مصر در
دریــای مدیترانه  11نفر از آوارگان ســوری و آفریقایی
جان باختند.
این منابع افزودند نیروهای امنیتی مصر  15ســوری،
آفریقایــی و مصری را که از این حادثه نجات پیدا کردند
در سواحل بلطیم در استان کفر الشیخ (شمال دلتای نیل)
بازداشت کردند.
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