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آخرین وضعیت سیالب در لرستان؛

برآورد اولیه خسارت سیل  37هزار میلیارد است
روسـتاهای سـیلزده لرسـتان درگیر مشکالت
و مسـائلی از جملـه خاموشـی و تخریب راهها
هسـتند بـا وجـود آنکـه خیلـی از مشـکالت
برطـرف شـده آب و غـذای کافـی بـه مـردم
این منطقه رسـیده و در اختیارشـان هسـت اما
هنـوز مشـکالت عمرانـی دارند.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار
لرسـتان گفـت :راه ارتباطـی  88روسـتای
اسـتان همچنـان قطـع اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،دکتـر احمـد مرادپـور
بیـان کـرد :از ابتـدای سـیل اخیر تاکنـون راه
ارتباطی بیش از  728روسـتای لرسـتان وصل
شـده است.
وی ضمـن تقدیر و تشـکر از همـه عواملی که
در ایـن مـدت پـای کار بـوده به ویـژه عوامل
راهـداری ،راه و شهرسـازی ،قـرارگاه خاتـم
و ...ادامـه داد :بـا پیگیریهـا و تالشهـای
شـبانهروزی عوامـل راهـداری  18اسـتان از
 816روسـتا کـه راه ارتباطـی آنهـا قطع شـده
تاکنـون راه ارتباطـی بیـش از  728روسـتا
وصل شـده اسـت.
وی عنـوان کـرد :تالشهـا همچنـان بـرای
بازگشـایی راههـای روسـتای و اصلـی قطـع
شـده لرسـتان ادامـه دارد.
راه بسـیار سـخت کار برقرسـانی به
 ۸روسـتا را دشـوار کرده است
مدیرعامـل شـرکت توزیع برق لرسـتان گفت:
از مجمـوع  ۱۱۴۵روسـتای بیبـرق شـده
ناشـی از سـیل  ۸روسـتا بـا راه بسـیار دشـوار
باقیمانـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،فریـدون خودنیـا بیـان
کـرد ۸ :روسـتای بدون برق در سـطح اسـتان
باقیمانـده کـه نداشـتن راه دسترسـی تـا این
لحظـه سـاکنین آنهـا را بـدون بـرق گذاشـته
ا ست .
وی ادامـه داد :سـه روسـتا در منطقـه قالیـی
الشـتر راهشـکافی شـد کـه بالفاصلـه گـروه
طراحـی و نظـارت برای تعیین جـای پایههای
بتونـی و پیکتـاژ بـه محـل مراجعـه و مسـیر
شـبکه جدیـد طراحـی و چالههـای محـل
نصـب تیـر را مشـخص و آمـاده اجـرا شـدند.
خودنیـا ادامه داد :سـه روسـتای مذکـور امروز
برقرسـانی میشـوند و  ۵روسـتای دیگـر
فعال شـرایط جـاده آنها برای حمـل تجهیزات
مناسـب نیست.
وی افـزود ۱۰ :اکیـپ اجرایـی همچنـان آماده
و پـای کار هسـتند و در صـورت مهیـا شـدن
شـرایط قطعـا روسـتاهای بیبـرق را برقـدار
خواهنـد کرد.
وی تعـداد خانـوار روسـتاهای باقیمانـده را ۵۰
خانـوار اعلام و بیـان کـرد :ایـن روسـتاها از
تعـداد خانـوار کمتـری برخوردارنـد و اکثریـت
روسـتاهایی بـا  ۵الـی  ۷خانـوار میباشـند.
خودنیـا در ادامـه ابـراز گفـت :در صـورت
بارندگـی کار بـرای تامیـن بـرق  ۸روسـتای
باقیمانـده بسـیار سـختتر خواهـد شـد.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان:
میـزان خسـارت وارد شـده ناشـی از
سـیالب به راههـا و ابنیههای اسـتان
 ۱۵۰۰میلیـارد برآورد شـده اسـت
مدیـرکل راه و شهرسـازی لرسـتان گفـت:
بـرآورد اولیه میزان خسـارت وارد شـده ناشـی
از سـیالب بـه راهها و ابنیههای اسـتان ۱۵۰۰
میلیـارد تومـان اعالم شـده اسـت.
بـه گزارش ایسـنا ،رضـا خالقی اظهـار کرد :به
دنبـال سـیالب فروردیـن مـاه  2000کیلومتر
از راههـای اصلـی ،فرعـی و روسـتایی آسـیب
جـدی دیدند.
وی ادامـه داد 1000:ابنیـه فنـی شـامل

پلهـای مسـیر اصلـی ،پلهایـی کـه روی
رودخانـه کشـکان قـرار داشـتند و پلهـای
روسـتایی خسـارتی بیـن  ۲۰تـا  ۱۰۰درصدی
وارد شـده اسـت.
مدیـرکل راه و شهرسـازی لرسـتان میـزان
خسـارت وارد شـده بـه راههـا و ابنیههـای
اسـتان  ۱۵۰۰میلیـارد تومـان عنـوان کـرد و
افـزود :با کمـک اسـتانهای معین از سراسـر
کشـور ،راهـداران و بخش خصوصـی اقدام به
ایجـاد راه دسترسـی کردیـم.
خالقـی با اشـاره به اینکـه در این سـیالب راه
دسترسـی  ۸۰۰روسـتای اسـتان مسـدود شده
بـود ،گفـت :بـا تلاش همه توانسـتیم مسـیر
دسترسـی  ۶۳۰روسـتا را فراهـم کنیـم و در
ایـن راسـتا  ۱۷۰روسـتا باقـی مانده اسـت.
وی بـا تقدیـر از همـکاری پیمانـکاران بخش

باعـث کـم شـدن تلفـات انسـانی شـد ،ادامـه
داد :آمادگـی مـردم و مسـئولین ،هماهنگـی
بیـن دسـتگاهها و اطلاع رسـانی کـه بخـش
اعظـم ایجـاد آمادگی و اطالع رسـانی مرهون
پیـش بینیهـای هواشناسـی بوده اسـت.
میرعمـادی بـا تقدیـر از تالشهـای مرکـز
هواشناسـی لرسـتان اضافـه کـرد :بایـد از این
حادثـه سـیل لرسـتان درس آموخـت و افـراد
توانمنـد و متخصـص بـا امکانـات و تجهیزات
مـدرن در امـر هواشناسـی بـه کار گرفـت.
امـام جمعـه خرمآبـاد دقـت نظـر در
پیشبینیهـا و و ضـرورت جـدی گرفتـن
هشـدارهای هواشناسـی از سـوی دسـتگاهها
را ضـروری دانسـت و پیشـنهاد داد :در هیـات
دولـت مصوبـهای بـرای عملیاتـی کـردن
پیشبینیهـای هواشناسـی صـورت گیـرد تـا

خصوصـی در امـر بازگشـایی جادههـا عنـوان
کـرد :از تـوان و ماشـین آالت پیمانـکاران
اسـتفاده کردیـم و توانسـتیم راه دسترسـی
برخـی روسـتاها را بازگشـایی کنیـم.
مدیـرکل راه و شهرسـازی لرسـتان خاطـر
نشـان کـرد :پیمانـکاران بخـش خصوصـی
بـدون هیـچ قـرارداد مالـی در  ۲۱محـور کـه
شـامل راه اصلـی خرمآباد_پلدختـر از مسـیر
ویسـیان_معموالن همچنیـن محورهایـی
ماننـد کوهدشـت شـمالی مسـیر چـم چـرا_
دوآب ،محـور بلیلونـد ،دلبرسـادات ،سـرفراش
و محورهای شهرسـتان دلفـان از جمله گردنه
گاماسـیاب،نورآباد و خرمآبـاد بیـش از ۱۰۰
دسـتگاه ماشـین آالت سـنگین را در اختیـار
مـا گذاشـتند.
نماینده ولی فقیه در لرستان:
افـراد توانمنـد و متخصـص بـا
امکانـات و تجهیـزات مـدرن در امـر
هواشناسـی بـه کار گرفتـه شـود
نماینـده ولـی فقیـه در لرسـتان گفـت :افـراد
توانمنـد و متخصـص بـا امکانـات و تجهیزات
مـدرن در امـر هواشناسـی به کار گرفته شـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،آیـتاهلل سـید احمـد
میرعمـادی در در دیـدار بـا سـحر تـاج بخش
مسـلمان ،رییس سـازمان هواشناسـی کشـور
اظهـار کـرد :سـیل آزمونـی اسـت بـرای همه
و هـر کـس بایـد تجربـه کسـب کنـد و نقاط
قـوت و ضعـف خـود را بررسـی کنـد.
وی بـا بیـان اینکه در قضیه سـیل سـه عامل

شـاهد خلأ عدم حضـور دسـتگاهها در هنگام
حـوادث نباشـیم.
استاندار لرستان:
ارتـش بـه مثابـه دژی مسـتحکم در
حادثه سـیل لرسـتان جانانه کوشـید
اسـتاندار لرسـتان گفـت :ارتـش ،بـازوی
پرقـدرت نظـام جمهـوری اسلامی    ایران ،بـه
مثابـه دژی مسـتحکم هماننـد دوران هشـت
سـال دفـاع مقـدس ،در حادثه سـیل لرسـتان
جانانـه کوشـید.
به گزارش ایسـنا  ،دکتر سـید موسـی خادمی،
در پیامی    فـرا رسـیدن  29فروردیـن روز ارتش
را تبریـک گفت:
در این پیام آمده است:
روز ارتـش بـه فضـل پـروردگار ،ارتـش
جمهـوری اسلامی    ایران همانطـوری که امام
بزرگـوار(ره) میخواسـتند و آرزو میکردنـد
و بارهـا بـر زبـان آورده بودنـد ،یـک ارتـش
مردمـی    و خدایی اسـت( .مقـام معظم رهبری)
 29فروردیـن روز ارتـش جمهـوری
اسلامی    ایران ،سـالروز گرامیداشـت حماسـه
جوانمـردی ،دالوری و ایثـار فرزنـدان
سلحشـور ایـن آب و خـاک پـر گهـر
است.
طلیعـه دارانـی کـه دفـاع از عـزت ایـران
اسلامی    و دفـاع از میهـن خویش را سـرلوحه
کارهـای خـود قـرار دادنـد.
و امسـال نیـز در نخسـتین روزهـای فروردین
و در جریـان سـیل اخیـر در برخـی از

آتش سوزی گسترده گاوداری سه هزار راسی
در یاسوج
رئیـس سـازمان آتـش نشـانی یاسـوج از آتـش سـوزی
گسـترده در یـک گاوداری یاسـوج خبـر داد.
محمـد رسـتمی    در گفتوگو بـا ایسـنا ،اظهار کـرد :آتش
سـوزی گسـترده در گاوداری بنیـاد مسـتضعفان واقـع در
روسـتای "سـرتنگ تـوت نـده" شهرسـتان بویراحمد از
عصـر امـروز آغـاز شـده و همچنـان ایـن آتـش سـوزی
ادامـه دارد.وی بیـان کـرد :پـس از ایـن آتـش سـوزی
یـک خودرو آتش نشـانی شـهر پاتـاوه و دو خـودرو آتش
نشـانی از شـهر سـی سـخت بـرای مهـار آن بـه محـل
اعـزام شـدند.رئیس سـازمان آتـش نشـانی یاسـوج تصریح کـرد :تاکنـون این آتش سـوزی
مهار نشـده و از آتش نشـانی شـهر یاسـوج نیز درخواسـت کمک شـده است.رسـتمی    عنوان
کـرد :یـک تیـم پنـج نفـره از آتش نشـانی شـهر یاسـوج جهـت کمک بـه محل آتش سـوزی
ایـن گاوداری کـه  ۳هزار رأس گاو و گوسـاله دارد ،اعزام شـده اسـت.وی گفت :آتش نشـانان
شـهر سـی سـخت و پاتـاوه نیز در حـال تالش بـرای مهار آتـش بـه علوفههای ایـن گاوداری
هستند .

جان باختن  2کودک کوهسرخی در مدرسه
بخشـدار کوهسـرخ گفـت :متاسـفانه دو کودک بـه دلیل
سـقوط در داخـل سـپتیک فاضالب مدرسـه جـان خود را
از دسـت دادند.مجیـد کاریزنویی در گفتوگـو با خبرنگار
ایسـنا عنـوان کـرد :متاسـفانه در ایـن اتفـاق ناگـوار که
در روسـتای سـنجدک بـه وقـوع پیوسـت دو کـودک  4و
 5سـاله کـه هـر دو پسـر بودنـد جـان خـود را از دسـت
دادنـد.وی عنـوان کـرد :ایـن دو کـودک در محلـی کـه
سـپتیک جمـعآوری فاضلاب سـرویس بهداشـتیهای
مدرسـه اجـرا شـده در حـال بـازی بودنـد کـه سـقف آن ریـزش کـرده و داخـل ایـن محوطه
غوطـهور میشوند.بخشـدار کوهسـرخ ادامـه داد :بـه دلیل این که ایـن اتفاق در نقطـه کور دید
مردمـی    رخ داده کسـی متوجـه آن نمیشـود و پـس از چنـد سـاعت جسـتجو ،والدیـن متوجه
میشـوند کـه کـودکان در داخـل سـپتیک مدرسـه افتادهانـد.
وی بیـان کـرد :یکـی از جنازههـا همـان ابتـدا پیدا میشـود که پـس از اطلاع به مـا بالفاصله
نیروهـای اورژانـس  ،115نیـروی انتظامـی ،هلال احمر و سـت نجات آتش نشـانی کاشـمر و
آتـش نشـانی ایور بـه منطقـه اعزام میشـوند.
کاریزنوئـی گفـت :بـه دلیل فاصلـه  47کیلومتری روسـتای سـنجدک از مرکـز بخش(ریوش) و
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شهرسـتانهای اسـتان لرسـتان و اسـتانهای
کشـورمان ،ارتـش ،بـازوی پرقـدرت نظـام
جمهـوری اسلامی    ایران ،در آغازیـن لحظات
ایـن حادثـه طبیعی ،وارد صحنه نبرد شـدند و
به مثابه دژی مسـتحکم همانند دوران هشـت
سـال دفـاع مقـدس ،جانانـه کوشـیدند و بـا
همـت عالـی و نیتـی خالصانـه  ،عملکـردی
در خـور شـأن و درخشـان از خـود بـه یـادگار
گذاشـتند.
اینجانـب ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره
شـهدای گرانقـدر ،روز ارتـش جمهـوری
اسلامی    ایران کـه پاسداشـتی از مقـام و
ایثارگـری دلیـر مـردان ارتـش می    باشـد
را تبریـک عـرض نمـوده و عـزت ایـران
اسلامی    را در پرتـو رشـادتهای ارتشـیان
جـان بـر کـف از خداونـد سـبحان خواسـتارم
و امیـدوارم در سـایه امیـد ،ایمـان و تـوکل
بـه خـدا و همدلـی و وفـاق موجـود میـان
مـردم و حافظـان امنیـت و آسـایش ،لرسـتان
بیـش از گذشـته در مسـیر رشـد ،اعتلاء و
پیشـرفت قـرار گیـرد.
رئیـس دانشـگاه آزاد اسلامی    واحد بروجـرد
خبـر داد:
تشـکیل کارگروه روانشناسـی سلامت توسط
دانشـگاه آزاد اسلامی    در پلدختر
رئیـس دانشـگاه آزاد اسلامی    واحد بروجـرد
گفت :کارگروه روانشناسـی سلامت از سـوی
ایـن واحد دانشـگاهی در شهرسـتان سـیلزده
پلدختر تشـکیل شـد.
بـه گـزارش ایسـنا  ،داریـوش جاویـد اظهـار
کـرد :بهمنظـور تقویـت روحیـه و رسـیدگی
بـه وضعیـت روحـی و روانـی سـیلزدگان،
کارگروهـی متشـکل از اسـتادان و افـراد
خبـره روانشناسـی زیـر نظـر معاونت پزشـکی
دانشـگاه آزاد اسلامی    واحد بروجـرد در شـهر
سـیلزده پلدختـر تشـکیل شـد.
وی تصریـح کـرد :تیـم روانشناسـی قـرارگاه
جهـادی بـا همـکاری ایـن واحـد دانشـگاهی
متشـکل از اسـتادان و دانشـجویان رشتههای
روانشناسـی و روانپزشـکی بـا حضـور در
شهرسـتان پلدختـر فعالیتهـای پیشـگیرانه و
درمانـی خـود را آغـاز کردنـد.
رئیـس دانشـگاه آزاد اسلامی    واحد بروجـرد
خاطرنشـان کـرد :ایـن گـروه بـا تشـکیل
کارگاههـای آموزشـی بـرای کارشناسـان
بهداشـت روان و مربیـان مهدکـودک
آموزههـای متنوعـی را در زمینـه نحـوه رفتـار
بـا افراد آسـیبدیده از سـیل اخیر ،ارائـه دادند
و رهنمودهـای الزم را به آنان گوشـزد کردند.
این جلسـه در محل شـبکه بهداشـت و درمان
پلدختـر تشـکیل شـد.
جاویـد اضافـه کـرد :ایـن تیـم روانشـناس
بـا حضـور در کمپهـای محـل اسـکان
سـیلزدگان بـا انجام غربالگـری و گفتگوهای
رواندرمانـی بـا سـاکنان این مکانها ،نسـبت
بـه برگـزاری جشـن و بازیهای روانشـناختی
همـراه بـا توزیـع اسـباببازی برای کـودکان
خانوادههـای سـاکن در کمپها اقـدام کردند.
بـه گـزارش ایسـنا ،کـورش سـاکی رئیـس
دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـتان لرسـتان از
کلینیـک سـیار دندانپزشـکی قـرارگاه جهادی
دانشـگاه آزاد اسلامی    در پلدختـر بازدید کرد.
در ایـن بازدیـد پـس از گـزارش رئیس شـبکه
بهداشـت و درمـان شهرسـتان پلدختـر از
فعالیتهـای درمانـی و بهداشـتی دانشـگاه
آزاد اسلامی ،سـاکی از همـکاری قابـل
توجـه و منظـم دانشـگاه آزاد اسلامی    بهویژه
پشـتیبانی چشـمگیر واحـد بروجـرد ایـن
دانشـگاه قدردانـی کـرد.

فاصلـه بسـیار طوالنیتـر از کاشـمر زمـان میبرد تـا نیروهـا به محل برسـند.
بخشـدار مرکـزی کوهسـرخ بیـان کـرد :اجسـاد بیجـان ایـن دو کـودک توسـط دو دسـتگاه
آمبوالنـس اعزامی    بـه شـهر ریـوش مرکز بخش کوهسـرخ منتقل شـد و بررسـیهای بیشـتر
در خصـوص ایـن حادثـه از سـوی دسـتگاههای ذیربط ادامـه دارد.

مرگ  2نفر بر اثر مصرف
مشروبات الکلی دستساز در ابهر
رئیس شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان ابهر از جان
باختـن دو شـهروند ابهـری بـر اثـر مصـرف مشـروبات
الکلـی دستسـاز خبـر داد.بـه گـزارش ایسـنا ،کـورش
شـعبانی در نشسـت خبـری بـه مناسـبت هفته سلامت
برگزار شـد بـا بیان اینکـه مراقبتهـای اولیه بهداشـتی
راهـی بـه سـوی پوشـش همگانـی سلامت بهعنـوان شـعار هفتـه سلامت در سـالجاری
انتخـاب شـده اسـت ،اظهـار کـرد :به مناسـبت هفتـه سلامت برنامههـای مختلفی در سـطح
شهرسـتان برگـزار خواهد شـد.
وی بـا اشـاره بـه مهمتریـن ایـن برنامههـا ،ادامـه داد :از مهمترین ایـن برنامههـا میتوان به
برگـزاری همایـش پیادهروی ،برگـزاری کارگاههای آموزشـی در مدارس و دانشـگاهها برگزاری
هماشهـای کنترل خشـم و بهداشـت روان ،برگزاری کارگاه مدیریت احسـاس ،اسـتقرار چادر
سلامت در مرکـز شـهر و غربالگـری در ادارات اشـاره کرد.شـعبانی با اشـاره بـه ارائه خدمت
بـه بیماران با سـه بیمارسـتان در سـطح شهرسـتان ابهر ،بیان کـرد :ماهانه  10هـزار نفر بیمار
در شهرسـتان به سـه بیمارسـتان امدادی ،الغدیـر و امید مراجعـه میکنند .

مریض بدحال هواپیمای روسی را در مهرآباد
به زمین نشاند
رئیـس اورژانـس تهـران از فـرود اضطـراری هواپیمـای روسـی در تهـران و انتقـال یکـی از
مسـافرانش بـه بیمارسـتان خبـر داد .دکتـر پیمـان صابریـان در گفتوگـو بـا ایسـنا در ایـن
بـاره اظهـار کـرد :امـروز پنـج شـنبه یـک فرونـد هواپیمـای بویینـگ  ۷۵۷مسـافربری کـه از
سـنت پترزبـورگ عازم دبـی بود با انجـام هماهنگیهـای الزم در فـرودگاه مهرآبـاد به صورت
اضطـراری فـرود آمـد کـه همزمـان بـا فـرود اضطـراری ایـن هواپیما بـا اعلام بـه اورژانس
تهـران مشـخص شـد کـه ایـن هواپیمـا بـه دلیـل حضـور یـک مریـض بـد حـال فـرود آمده
است.
وی ادامـه داد :تکنسـینهای اورژانـس بـه سـرعت در محـل حاضـر شـدند و عملیـات پیـش
بیمارسـتانی را آغـاز کـرده و بیمـار که آقایی ۶۳سـاله بود را با تشـخیص سـکته حـاد مغزی و
اعلام کـد سـما( )۷۲۴بـه مراکز درمانـی منتقـل کردند.

فارس

ناكامي قاچاقچيان در انتقال
 132كيلوگرم ترياك در فارس

فرمانـده انتظامـي اسـتان از توقيف يك دسـتگاه پژو  405و كشـف
132كيلوگـرم ترياك در ورودي شـيراز خبر داد.

محمولـه برای سـیر مراحـل قانونی در اختیـار اداره مبـارزه با قاچاق
پلیـس آگاهـی قـرار گرفت.
ايـن مقـام انتظامـي در پایان خاطر نشـان کرد :قاچـاق كاال ضربات
جبـران ناپذيـري بـه بدنه اقتصـاد كشـور وارد خواهد كـرد كه الزم
اسـت در راه مبـارزه بـا ايـن معضـل پنهـان همـه دسـتگاه  هاي
مسـئول همـكاري و تالش الزم را داشـته باشـند.

کشف بيش از  27كيلوگرم ترياك
در"سپيدان"
فرمانـده انتظامـي "سـپيدان" از توقيـف يـك دسـتگاه پـژو  405و
كشـف  27كيلـو و  580گـرم تريـاك در آن شهرسـتان خبـر داد.
سـرهنگ "سـلطان محمـدي" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليـس ،بيان كـرد :ماموران انتظامي شهرسـتان سـپيدان در
حيـن گشـت زنـي در محورهـاي مواصالتـي ،به يـك دسـتگاه پژو
 405مظنـون و آن را متوقـف كردنـد.

سـردار "احمدعلـي گـودرزي" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليس ،افـزود :مأمـوران پليس مبـارزه با مواد مخدر اسـتان
مطلـع شـدند افـرادي قصـد دارند بـا اسـتفاده از يك دسـتگاه پژو
 405مقاديـري مـواد مخدر را به شهرسـتان "شـيراز" انتقال دهند.
فرمانـده انتظامـي اسـتان افـزود :مامـوران بـا انجـام اقدامـات
اطالعاتـي و پليسـي خودرو پژو را شناسـايي و پس از طي مسـافتي
تعقيـب و گريـز آن را متوقـف كردنـد.
ايـن مقـام انتظامي بـا بيان اينكه ماموران موفق شـدند در بازرسـي
از ايـن خـودرو132 ،كيلوگـرم تريـاك كشـف و  2نفـر قاچاقچي را
دسـتگير كننـد ،تصريـح كرد :متهمـان تحويـل مراجع قضائـي و از
آن طريـق روانه زندان شـدند.
سـردار "گـودرزي" اظهـار كـرد :مبـارزه بـي امـان بـا سـوداگران
مـرگ همانند سـال  هاي گذشـته يكـي از اولويت  هاي اصلـي نيروي
انتظامـي اسـتان در سـال جاري مي باشـد.

جرثقيل  40ميلياردي
درجهرم توقيف شد
فرمانـده انتظامي اسـتان گفـت :مامـوران انتظامي جهرم بـا كنترل
محورهـاي عبـوري ،در بازرسـي از يـك كاميـون كشـنده ،يـك
دسـتگاه جرثقيـل قاچـاق  40ميليـاردي كشـف كردنـد.

سـردار "احمدعلـي گـودرزي" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پایـگاه
خبری پلیـس ،اظهار داشـت :مامـوران انتظامي شهرسـتان جهرم،
حيـن كنتـرل محورهـاي مواصالتي بـه یک كاميـون کشـنده حامل
یـک دسـتگاه جرثقيـل مشـکوک شـدند و آن را متوقـف کردند.
فرمانـده انتظامي اسـتان بيـان كرد :در بررسـي ماموران مشـخص
شـد كـه بـراي انتقـال ايـن جرثقيـل راننـده خـودرو هيـچ گونـه
مـدارك و اسـناد گمركـي نـدارد و از مبـادی غیرقانونی وارد کشـور
شـده است.
سـردار "گـودرزي" بـا بيـان اينكـه ارزش محموله مکشـوفه برابر
نظـر کارشناسـان 40 ،میلیـارد ريـال بـرآورد شـده اسـت ،اظهـار
داشـت :در ایـن خصـوص یـک نفر دسـتگیر و بـه همراه خـودرو و

آتشسوزی در میدان نفتی برقان کویت
شـرکت نفـت کویـت
( )KOCاوایـل امـروز
(پنـج شـنبه) از وقـوع
آتشسـوزی
یـک
محـدود در یـک پمـپ
واقـع در میـدان نفتـی
برقـان کویت خبـر داد.
بـه گزارش ایسـنا ،طبق
بیانیـه منتشـر شـده از
شـرکت نفـت کویت این آتشسـوزی که روز گذشـته (چهارشـنبه)
آغـاز شـده ،بالفاصلـه تحت کنتـرل درآمده اسـت.
بنـا بـر گـزارش رویترز ،ایـن حادثـه هیچ گونه کشـته یـا زخمی    بر
جای نگذاشـته اسـت.

بهمن در کانادا جان  ۳کوهنورد
معروف را گرفت
رسـانههای داخلـی کانـادا
اعلام کردند که سـقوط بهمن
در منطقـه کوهسـتانهای
سـنگی ایـن کشـور جـان سـه
کوهنـورد سرشـناس را گرفتـه
اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،ایـن سـه
کوهنـورد کـه در سـطح جهانی
شـناخته شـده هسـتند بـه
احتمـال زیـاد روز پنجشـنبه
پـس از حادثـه ریـزش بهمـن در این منطقه کوهسـتانی جـان خود
را از دسـت دادهانـد.
دو کوهنـورد معـروف اتریشـی بـه نامهـای "دیویـد المـا" و
"هانسـیورگ آور" و نیـز "جس راسـکلی" ،همراه آمریکایـی آنها از
زمـان وقـوع چندین مـورد حادثه سـقوط بهمـن در کوههـای پارک
ملـی "بَنـف" در ایالـت آلبرتـای کانـادا مفقـود شـدهاند.
بـه گـزارش گاردیـن ،مقامـات کانادایـی میگوینـد کـه ایـن سـه
کوهنورد روز چهارشـنبه گذشـته قصـد صعود به قلـه کوه Howse
را داشـتند کـه در بیـن راه گرفتـار بهمن شـدند.

 ۲۹کشته و  ۲۷زخمی    در حادثه
واژگونی اتوبوس گردشگران آلمانی
در پرتغال
مقامـات پرتغـال از
افزایـش شـمار قربانیـان
اتوبـوس واژگونشـده
در جزیـره "مادیـرا"ی
ایـن کشـور بـه  ۲۹نفـر
و زخمی    شـدن  ۲۷نفـر
دیگـر خبـر دادنـد.
به گزارش ایسـنا ،بیشـتر
قربانیـان ایـن اتوبـوس
کـه روز چهارشـنبه در
منطقـه مسـکونی شـهر سـاحلی "کانیسـو" واژگون شـده اسـت،

سـرهنگ "محمـدي" بـا بيـان اينكـه در بازرسـي از ايـن خـودرو،
ميـزان 27كيلـو و  580گـرم تريـاك كشـف شـد ،تصريح كـرد :در
ايـن خصوص  2نفـر قاچاقچي دسـتگير و براي سـير مراحل قانوني
تحويـل مراجـع قضائي شـدند.

كاميون حامل 73راس دام قاچاق
توقيف شد
فرمانـده انتظامـي "پاسـارگاد" از توقيـف یـک دسـتگاه کامیـون و
كشـف  73راس دام قاچـاق بـه ارزش یـک میلیـارد و  500ميليـون
ريال خبـر داد.

سـرهنگ "محمـد نیـک بخـت" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،اظهـار كـرد :در راسـتاي اجـرای طـرح مبـارزه بـا
قاچـاق ،مامـوران پليس آگاهي اين شهرسـتان در حين گشـت زني
در محورهـاي مواصالتـي ،یـک دسـتگاه کامیـون حامـل احشـام را
متوقـف كردند.
وي بـا بيـان اينكـه در بازرسـي از ايـن خـودرو 73 ،راس احشـام
قاچـاق و فاقـد مدارك قانوني كشـف شـد ،عنوان داشـت :برابر نظر
كارشناسـان ارزش ريالـي اين محمولـه ،یک میلیـارد و  500ميليون
ریال برآورد شـده اسـت.
سـرهنگ دوم "نیکبخـت" بـا اشـاره به اينكـه در ايـن خصوص 2
نفـر دسـتگير و تحويـل مراجع قضائـي شـد ،تصريح كـرد :یکی از
مهمتریـن راه  هـای انتقال و گسـترش بیماری  هـای دامـی ،انتقال و
جابـه جایـی غیـر مجـاز آن  ها اسـت که بـه همیـن دلیل بـا افرادی
کـه اقـدام بـه حمـل می    کننـد برخـورد قانونی مي شـود.

بین الملل

گردشـگران آلمانـی بودهانـد.
شـهردار "کانیسـو" ضمن ابـراز ناراحتی خود نسـبت بـه وقوع این
حادثـه اعلام کرده کـه تمامی    مسـافرین این اتوبوس گردشـگران
آلمانـی بودهانـد اما ممکن اسـت ایـن اتوبوس بـا برخـی از عابران
پیاده نیـز برخورد کرده باشـد.
ایـن اتوبـوس بیش از  ۵۰سرنشـین داشـته و قربانیان ایـن حادثه
کـه همگـی بیـن  ۴۰تا  ۵۰سـال سـن داشـتهاند ،شـامل  ۱۱مرد و
 ۱۸زن هستند.

حادثه ریلی در مصر دهها
زخمی    بهجا گذاشت
یک قطـار مسـافربری
در شـمال مصـر از ریل
منحـرف شـد و در پـی
ایـن حادثـه حـدود ۳۰
نفـر زخمـی    و مصـدوم
شد ند .
بـه گـزارش ایسـنا،
وبـگاه "مصـروی" در
گزارشـی اعلام کـرد
کـه این سـانحه ریلـی در اسـتان شـمالی " َکفـر الشـیخ" رخ داده
اسـت.
گزارشهـا حاکیسـت که در ایـن حادثه چندیـن واگن قطـار از ریل
خارج شـد ه است.
بنابـر گـزارش اسـپوتنیک ،مقامـات محلـی میگوینـد :حـدود ۲۰
آمبوالنـس بـه محـل حادثـه اعـزام شـده و تمـام مصدومـان را به
بیمارسـتانهای منطقـه منتقـل کردهانـد.

یک اتصال کوتاه الکتریکی ،عامل
آتشسوزی نوتردام
مقامـات فرانسـه در
گزارشـی تـازه در باره
حادثـه آتـش سـوزی
نوتـردام
کلیسـای
علـت ایـن آتـش
سـوزی را یـک اتصال
الکتریکـی
کوتـاه
عنـوان کردنـد.
بـه گـزارش ایسـنا،
یـک پلیـس قضایـی پاریـس در ایـن رابطـه گفـت :بازرسـان این
پرونـده معتقدنـد که بـه احتمال زیـاد یک اتصـال کوتـاه الکتریکی
عامـل ایـن آتـش سـوزی بـوده اسـت.
ایـن مقـام رسـمی    همچنین افزود :یک بررسـی اولیـه روی وضعیت
کلیسـا در روز چهارشـنبه انجـام شـد امـا بـه دلیـل مسـائل ایمنی
جسـت و جـوی دقیـق روی قسـمتهای داخلـی نیمسـوخته آن
امـکان پذیـر نبود.
بازرسـان پـس از تحقیقـات بیشـتر از کارکنـان کلیسـا و نیـز
کارگرانـی کـه در زمـان حادثـه مشـغول تعمیر و نوسـازی ایـن بنا
بودنـد همچنـان بـر ایـن باورنـد که آتـش سـوزی ،تصادفـی بوده
ا ست .
بـه نوشـته گاردین ،این مقـام پلیس جزئیـات بیشـتری در این باره
اعالم نکرده اسـت.

