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حضور خانواده شهدای آتشنشان مقابل پالسکو
همزمــان بــا ســومین ســالگرد حادثــه فــرو
ریختــن ســاختمان پالســکو جمعــی از
خانــواده شــهدای آتــش نشــان بــا حضــور
در مقابــل ایــن ســاختمان یــاد عزیزانشــان
را گرامی    داشــتند.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا ظهــر دیــروز
و همزمــان بــا ســاعت ریــزش ســاختمان
پالســکو شــماری از خانوادههــای
آتــش نشــانانی کــه در ســاختمان پالســکو
بــه شــهادت رســیده بودنــد ،مقابــل ایــن
ســاختمان حاضــر شــده و بــا گلبــاران
کــردن ایــن محــل یــاد عزیــزان خــود را
گرامی    داشــتند.
همچنیــن گروهــی از شــهروندان نیــز بــا

خانــواده شــهدای آتــش نشــان همــراه شــدند

و در ادامــه بــا هماهنگــی انجــام شــده ،در

کارگاه بخــش جنوبــی ســاختمان در حــال
ســاخت بــه روی خانوادههــا بــاز شــد و
شــماری از آنــان بــا حضــور در ایــن محــل
بــه یــاد عزیزانشــان نمــاز اقامــه کردنــد.
در پایــان ایــن مراســم نــذورات از ســوی
خانوادههــا در ایــن محــل توزیــع شــد و
خانوادههــای حاضــر نیــز از مســئوالن بنیــاد
مســتضعفان و شــهرداری تهــران خواســتند
کــه در ســاخت ســاختمان جدیــد پالســکو
یادمانــی از شــهدای آتــش نشــان را مــد نظــر
قــرار دهنــد؛ چــرا کــه ایــن شــهدا بــرای
حفاظــت از جــان و مــال شــهروندان بــه ایــن
ســاختمان رفتــه و بــه شــهادت رســیدند و
بایــد ایــن اقــدام آنــان ارج نهــاده شــود.

انهدام باند دزدان رایانه خودروهای وارداتی
رئیــس کالنتــری  ۱۰۲پاســداران از
دســتگیری ســه ســارق رایانــه خودروهــای
وارداتــی و یــک مالخــر در محلــه پاســداران
خبــر داد .
بــه گــزارش ایســنا ســرهنگ محمــد
باقــر قــدمزاده گفــت :بــا تماسهــای
تلفنــی شــهروندان ،مامــوران کالنتــری در
جریــان وقــوع چنــد فقــره ســرقت رایانــه
خودروهــای کــرهای و وارداتــی قــرار
گرفتنــد و گشــتهای پلیســی بهصــورت
ویــژه بــرای دســتگیری ســارقان افزایــش
یافــت و مامــوران در نهایــت موفــق شــدند
تصویــر محــو و نامشــخصی از خــودروی
متهمــان کــه ســمند ســفید رنــگ بــود را بــه
دســت بیاورنــد.
کالنتــر محلــه پاســداران ادامــه داد:
گشــتزنیهای هدفمنــد آغــاز شــد تــا
اینکــه مامــوران کالنتــری موفــق شــدند
ســاعت  ۲بامــداد شــنبه ( ۲۸دی مــاه)
خــودروی مــورد نظــر را کــه دور میــدان

اختیاریــه پــارک شــده و راننــده آن روی
صندلــی خوابیــده بــود ،شناســایی کننــد.

بــا داستانســرایی از دســت پلیــس فــرار
کنــد امــا مامــوران قبــل از هــر گونــه

وی افــزود :مامــوران پــس از بیــدار کــردن
راننــده آن ،مشــاهده کردنــد روی صندلــی
کنــار راننــده یــک دســتگاه رایانــه خــودرو و
ابــزار آالتــی وجــود دارد کــه راننــده خــودرو
بــا ســردرگمی    و شــوکه شــدن ســعی داشــت

اقدامــی    وی را دســتگیر کردنــد.
قــدمزاده در ادامــه گفــت :متهــم کــه یکــی
از ســارقان ســابقهدار اســت بــا توجــه بــه
مــدارک و شــواهد پلیســی اعتــراف کــرد
کــه همــراه بــا دو تــن از دوســتانش رایانــه

دستگیری  2برادر به جرم
تخریب گاراژی در جنوب تهران

رئیــس پایــگاه هفتــم پلیــس امنیــت عمومی    پایتخــت از
دســتگیری  3تــن از عامــان تخریــب گاراژی در جنــوب
تهــران خبــر داد و گفــت 2 :تــن از متهمــان بــرادر هســتند.

بــه گــزارش ایســنا ،ســرهنگ رســول محبــت در تشــریح
ایــن خبــر گفــت :اواخــر هفتــه گذشــته ،فــرد میانســالی بــه
پایــگاه هفتــم پلیــس امنیــت عمومی    مراجعــه و مدعــی بــود
مالــک یــک گاراژ تعمیــرات خودرویــی در حوالــی خیابــان
شــهید رجایــی اســت و چنــد نفــر ناشــناس بــا حضــور در
محــل کارش ،امــوال گاراژش را تخریــب و قبــل از حضــور
مامــوران پلیــس از محــل گریختهانــد.
وی تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ،تیمـی    از
مامــوران پایــگاه هفتــم پلیــس امنیــت عمومی    تهــران
بــزرگ ،وارد عمــل شــدند و در بررسـیهای اولیــه دریافتنــد
کــه شــاکی چنــدی پیــش در یکــی از کشــورهایی اروپایــی
بــا فــردی بــه نــام "افشــین" کــه در زمینــه خریــد و فــروش
خودروهــای لوکــس فعالیــت دارد ،آشــنا شــده و مدتــی بعــد
بــه علــت اختــاف حســاب و مســائل شــخصی ،مجبــور بــه
تــرک شــراکت و بازگشــت بــه کشــور شــده و در یکــی
از محــات جنــوب شــهر تهــران در گاراژی در محــدوده
خیابــان شــهید رجایــی فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت.
ســرهنگ محبــت افــزود :در گام بعــدی تحقیقــات پلیســی،
شــواهد و مســتنداتی بــه دســت آمــد کــه حکایــت از آن
داشــت کــه " افشــین " در فضــای مجــازی و شــبکههای
اجتماعــی ،شــاکی پرونــده را بــا توجــه بــه اختالفــات قبلــی،
تهدیــد بــه مــرگ و تخریــب گاراژش کــه شــاکی پرونــده
مدیریــت آن را بــر عهــده دارد ،کــرده اســت.
وی ادامــه داد :تحقیقــات تکمیلــی مأمــوران ،صحــت
گــزارش شــاکی را تأییــد و مشــخص شــد کــه در شــب
حادثــه چنــد نفــر ناشــناس کــه ظاهــرا دو نفــر از آنهــا بــه
گفتــه خودشــان از بــرادران " افشــین " بودنــد بــا حضــور در
گاراژ شــاکی ،امــوال گاراژ را تخریــب و بالفاصلــه از محــل
وقــوع جــرم گریختهانــد.
ســرهنگ محبــت افــزود :تــاش بــرای شناســایی و

دســتگیری متهمــان پرونــده آغــاز شــد تــا اینکــه در صبــح
روز بیســت و هشــتم دی مــاه مخفیــگاه متهمــان درحوالــی
خیابــان پاســدارن شناســایی و تیمــی    از مامــوران پایــگاه
هفتــم پلیــس امنیــت بــه محــل اختفــای آنهــا اعــزام و در
یــک عملیــات پلیســی ســه تــن از عامــان ایــن تخریــب را
دســتگیر و بــرای ادامــه تحقیقــات بــه پایــگاه هفتــم پلیــس
امنیــت عمومی    انتقــال دادنــد.
بنابــر اعــام پایــگاه خبــری پلیــس ،ســرهنگ محبــت بــا
بیــان اینکــه متهمــان بــه جــرم خــود اعتــراف و اظهــار
داشــتند کــه بــه دســتور برادرشــان مرتکــب تخریــب
شــدهاند ،خاطــر نشــان کــرد :هــر ســه متهــم پــس از
تکمیــل پرونــده بــرای ســیر مراحــل قانونــی ،بــه دادســرا
معرفــی شــدند.

خودروهــای وارداتــی را ســرقت می    کــرده
و آنهــا را در منطقــه شــوش بــه مــرد
جوانــی بــه قیمــت یــک میلیــون تومــان
فروختهانــد.
رئیــس کالنتــری  ۱۰۲پاســداران با اشــاره به
اینکــه در تحقیقــات پلیســی هر دو همدســت
ســارق نیــز دســتگیر شــدند ،اظهارکــرد :بــا
دســتور قضائــی مالخــر رایانههــای ســرقتی
نیــز دســتگیر شــد و متهمــان بــه ســرقت
 ۱۵فقــره کامپیوتــر خودروهــای کــرهای و
وارداتــی ۵ ،رایانــه ســمند و پــژو پــارس۳ ،
باطــری و  ۲رادیاتــور خــودرو در مجمــوع بــه
 ۲۵فقــره ســرقت اعتــراف کردنــد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس قــدم زاده
در پایــان گفــت :ارزش امــوال کشــف شــده
از متهمــان  ۶۰میلیــون تومــان گــزارش
شــده اســت .متهمــان در اختیــار مراجــع
قضائــی قــرار گرفتنــد و تحقیقــات تکمیلــی
جهــت شناســایی مالباختــگان ادامــه
دارد.

کشــور در پایــان خاطرنشــان کــرد :مامــوران پلیــس راه آهــن
کشــور بــا هوشــیاری و دقــت نظــر در راســتای کمــک بــه
رونــق تولیــد ملــی ،اجــازه ســوء اســتفاده از خطــوط ریلــی را
بــه افــراد ســودجو نخواهنــد داد.

ضوابط و مقررات بخشش اضافه
خدمت سربازان حین خدمت
رئیــس ســازمان وظیفــه عمومی    نیــروی انتظامی    ضوابــط
و مقــررات بخشــش اضافــه خدمــت کارکنــان وظیفــه حیــن
خدمــت را تشــریح کــرد.

فارس

جمع آوري  75معتاد متجاهر و
پر خطر در فیروزآباد

فرمانـده انتظامـي فیروزآبـاد از جمـع آوري  75معتـاد پرخطـر و
دسـتگیری  15خرده فروش مواد مخدر در این شهرسـتان خبر داد.
سـرهنگ "مهـدی جـوکار" در گفتوگـو با خبرنـگار پايـگاه خبري

پليـس ،گفـت :در راسـتاي ارتقـاء امنيـت اجتماعي و جلـب رضايت
عمومـي مـردم ،طـرح تشـديد فعاليت  هـاي انتظامي و جمـع آوري
معتـادان پرخطـر بـا محوریـت پاکسـازی نقـاط آلـوده و جـرم خیز
توسـط مأمـوران انتظامـي شهرسـتان بـه مرحله اجـرا در آمد.
وي ادامـه داد :طـی عملیات  هـای انجام شـده در یک هفته گذشـته،
تعـداد  15خـرده فـروش و توزیـع کننـده مـواد مخـدر دسـتگیر و
تعـداد  75معتـاد متجاهـر نیز از سـطح شـهر جمع آوری شـدند.
سـرهنگ جـوکار افزود :دسـتگیری  3متهم تحت تعقیب و کشـف 7
فقـره انواع سـرقت از دیگـر نتایج اجرای ایـن طرح بود.
فرمانـده انتظامی    شهرسـتان فیروزآبـاد بـا اشـاره بـه اینکـه
معتـادان جمـع آوری شـده جهـت اصلاح و بهبودی بـه کمپ  های
تـرک اعتیـاد معرفـی شـدند ،تصریـح کـرد :شـهروندان ميتوانند
در صـورت اطلاع از هرگونـه فعاليت مشـكوک ،مراتـب را به مركز
فوريتهـاي پليسـي  110اعلام كنند.

3سارق با  12فقره سرقت
فرمانـده انتظامـي مهـر از دسـتگيري  3سـارق و کشـف  12فقـره
انـواع سـرقت در ايـن شهرسـتان خبـرداد .سـرهنگ "غالمرضـا
فرمانـي" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه خبـري پليـس ،اظهار

داشـت :در پـي وقـوع چند سـرقت از اماکـن خصوصـي و دولتي در
سـطح شهرسـتان ،موضوع به صورت ویـژه در دسـتور کار مأموران
انتظامی    قـرار گرفـت.وی ادامـه داد :کارآگاهـان پلیـس آگاهـی
پـس ازانجـام کارهـای اطالعاتـی و پلیسـی ،در نهایـت  3متهم را
شناسـایی و طـی یـک عملیـات غافلگیرانه آنهـا را دسـتگیر کردند.

انفجار مرگبار لوله آب
در یک هتل روسیه
مقامات روسـی از کشـته شـدن پنـج نفر و زخمی    شـدن دسـتکم
سـه نفـر دیگـر در پـی انفجـار شـبانه لولـه آب گـرم در زیرزمیـن
یـک هتـل و جاری شـدن آب جـوش در اتاقهـای زیریـن هتل خبر
دادند.

کشف  ۶۰۰سکه بهار آزادی
توسط ماموران پلیس راه آهن

 11هزار دالر جریمه سنگین بیرون انداختن
تهسیگار از خودرو در استرالیا
راننـدگان اسـترالیایی در صـورت پرت کردن ت ه سـیگارهای خـود از خودرو به بیـرون اکنون
ممکن اسـت بـا جریمههایی تا  ۱۱هـزار دالر مواجه شـوند.
بـه گـزارش ایسـنا ،مجـازات جدیدی کـه روز جمعـه در ایالـت "نیو سـاوت ولز" بـه مرحله
اجـرا گذاشـته شـد میتوانـد بـرای دیگـر سرنشـینان خـودرو نیـز در صـورت پـرت کردن
سـیگار از خـودرو بـه بیـرون اعمـال شـود و مبلـغ جریمـه بـرای دیگـر سرنشـینان خودرو
 ۱۳۲۰دالر خواهـد بود.ایـن جریمـه سـنگین در صورتی اعمال میشـود که فـرد تخلف را در
روزهـای ممنوعیـت کامـل آتشافروزی مرتکب شـود کـه در شـرایط نامسـاعد آب و هوایی
اعلام شـده و شـامل ممنوعیـت روشـن کـردن آتـش در فضاهـای باز یا هـر گونـه فعالیت
دیگـری میشـود کـه احتمـال آتشسـوزی را در پـی داشـته باشـد .با ایـن حال هنـوز مبلغ
جریمـه در روزهایـی که ممنوعیت کامل آتشافروزی اعالم نشـده ،مشـخص نشـده اسـت.
اعمـال ایـن جریمههـا در روزهایـی در نظـر گرفتـه شـده کـه آتشسـوزیهای طبیعـی

فرمانـده انتظامی    شهرسـتان مهـر گفـت :متهمـان در تحقيقـات
پلیـس بـه  12فقـره انـواع سـرقت در سـطح شهرسـتان اعتـراف
کردند.سـرهنگ فرمانـی افـزود :در بازرسـی از مخفیـگاه ایـن
سـارقان ،عالوه بر وسـایل مـورد اسـتفاده در انجام جـرم ،تعدادي
از امـوال مسـروقه نيـز کشـف و تحويـل مالباختـگان شـد.

دستگيري سارق حرفه ای در کازرون
فرمانـده انتظامـي کازرون از شناسـايي و دسـتگيري سـارق حرفـه
اي اماکـن خصوصـی و اعتـراف وی بـه  14فقره سـرقت خبـر داد.
سـرهنگ "محمدعبـادی نـژاد" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پایـگاه
خبـری پلیس،گفـت :در پـي وقـوع چنـد فقـره سـرقت اماکـن
خصوصـی در شهرسـتان کازرون ،تيمـي از مامـوران پليـس آگاهي
شناسـايي و دسـتگيري سـارقان را در دسـتور كار خود قـرار دادند.

وی افـزود :مأمـوران بـا بررسـي صحنه  هاي سـرقت و جمـع آوري
سـرنخ  هاي موجـود بـه یـک سـارق سـابقه دار مظنـون و پـس از
تحقيقـات گسـترده پليسـي بـا اطمينـان از دسـت داشـتن اين فرد
در سـرقتها ،وی را بـا هماهنگـي مقـام قضائـي دسـتگير كردند.
سـرهنگ عبـادی نـژاد گفت:متهـم دسـتگیر شـده در بازجویی  هاي
پلیسـی  ،بـه  14فقـره سـرقت اماکـن خصوصی اعتـراف کرد.
فرمانـده انتظامی    شهرسـتان کازرون تصریـح کرد :متهم با تشـکیل
پرونـده جهت سـیر مراحـل قانونی بـه مرجع قضایی معرفی شـد.

نجات مرد جوان از حادثه سقوط
در ساختمان مخروبه
آتـش نشـانان مـردی را کـه در هنـگام عبـور از دیـوار ،بـه فضای
داخلـی سـاختمان مخروبـه سـقوط کـرده بـود نجـات دادند.
بـه گزارش پایگاه خبـری  ،125با اعالم این حادثه به سـامانه 125
از سـوی شـهروندان ،بالفاصله نیروهـای عملیات ایسـتگاه  های 12
و 19بـا هماهنگـی سـتاد فرماندهی سـازمان آتش نشـانی شـیراز،
سـاعت  19:54یکشـنبه خود را به خیابان آستانه ،رسـاندند.علیرضا
عدلـو سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی در بـاره این حادثـه گفت:
در محـل اعلام شـده  ،مـرد  37سـاله ای در هنگام عبـور از دیواره
یـک سـاختمان مخروبـه به علـت ریزش دیـوار به درون سـاختمان
سـقوط کـرده بـود.وی افـزود :نیروهای عملیـات بی درنگ بـا توجه
بـه تخریـب دیواره  هـا و ورودی سـاختمان مخروبه بوسـیله نردبان
خـود را بـه مصـدوم رسـاندند و با اسـتفاده از تجهیـزات مخصوص
بوسـیله برانـکارد ،وی را از داخـل سـاختمان خـارج کردند.عدلو در
ادامـه گفـت :ایـن شـخص  37سـاله بـه سـختی از ناحیـه گـردن
و کمـر مصـدوم شـده بـود کـه توسـط آتـش نشـانان بـا رعایـت
اصـول ایمنـی از محل حادثه خـارج و تحویـل امدادگـران اورژانس
شد.
گفتنـی اسـت :آتش نشـانان پـس از نصـب نـوار هشـدار دهنده و
ایمنـی محـل بـه ماموریت خـود پایـان دادند.

بین الملل

بـه گـزارش ایسـنا ،ایـن تصـادف در سـاعات اولیـه صبـح دیـروز
(دوشـنبه) در منطقـه "چـورو"ی ایالـت غربـی "راجسـتان" هنـد به
وقوع پیوسـته اسـت.
هـر هشـت کشـته و زخمی    ایـن حادثـه بـه روسـتایی در بخـش
"فتحپـور" ایالـت "راجسـتان" تعلـق داشـتهاند.
فرمانـدار ایالـت "راجسـتان" ضمـن ابـراز تاسـف و تسـلیت بـه
خانـواده بازمانـدگان ایـن تصادف ،دسـتور آغـاز تحقیقـات در این
زمینـه را صـادر کـرده اسـت.
بنـا بر گـزارش خبرگـزاری شـینهوآ ،علت تصـادف هنوز مشـخص
نشـده است.

سقوط مرگبار پل عابر پیاده
در اندونزی

فرمانــده پلیــس راه آهــن کشــور از کشــف  ۶۰۰ســکه بهــار
آزادی توســط مامــوران پلیــس راه آهــن اصفهــان خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ســرهنگ حشــمت اهلل ملکــی در تشــریح

جزئیــات ایــن خبــر اظهــار کــرد :مأمــوران پلیــس راه آهــن
اصفهــان حیــن کنتــرل مســافران قطــار اصفهــان -تهــران
بــه شــخصی بــه هویــت معلــوم مشــکوک شــدند و در
بازرســی بدنــی از وی تعــداد  ۶۰۰ســکه تمــام بهــار آزادی
فاقــد هرگونــه مجــوز قانونــی کشــف کردنــد.
وی افــزود :متهــم در بازجوییهــای پلیســی بــه جــرم خــود
مبنــی بــر خریــد و فــروش غیرمجــاز ســکه و ارز اعتــراف
کــرد.
فرمانــده پلیــس راه آهــن کشــور بــا اعــام اینکــه حســب
دســتور مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان اصفهــان،
متهــم بــه اتهــام اخــال در نظــام اقتصــادی کشــور دســتگیر
شــده اســت ،گفــت :ارزش ریالــی ســکههای مکشــوفه ۳۰
میلیــارد ریــال بــرآورد شــده اســت کــه همگــی بــا تشــکیل
پرونــده بــه بانــک ملــی اســتان اصفهــان تحویــل شــد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس فرمانــده پلیــس راه آهــن
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مقامـات اندونزی از کشـته شـدن  ۹نفر در پی سـقوط یـک پل عابر
پیاده خبـر دادند.

بــه گــزارش ایســنا ،ســردار تقــی مهــری اظهــار داشــت:
برابــر ابالغیــه ســتاد کل نیروهــای مســلح ،بخشــش اضافــه
خدمــت غیبــت ســربازی ،تنهــا شــامل مشــموالنی میشــود
کــه بــه خدمــت ســربازی اعــزام شــوند.
وی در مــورد ضوابــط بخشــش اضافــه خدمــت غیبــت
ســربازی عنــوان کــرد :در صورتــی کــه در ســوابق
خدمتــی کارکنــان وظیفــه ،حســن خلــق ،جدیــت در
وظایــف محولــه ،ابــراز شــجاعت و فــداکاری و  ...از ســوی
فرماندهــان تاییــد شــود ،تمــام یــا بخشــی از اضافــه
خدمــت ســنواتی آنــان برابــر ضوابــط مــورد بخشــش قــرار
میگیرد.
رئیــس ســازمان وظیفــه عمومی    ناجــا بــا اشــاره بــه اینکــه
ابالغیــه ضوابــط و مصادیــق بخشــش اضافــه خدمــت
ســنواتی کارکنــان وظیفــه از ســوی ســتاد کل نیروهــای
مســلح بــه کلیــه یگانهــای خدمتــی ابــاغ شــده اســت،
افــزود :اضافــه خدمــت ســربازان حیــن خدمــت در مــواردی
ماننــد ســرباز نمونــه و موفقیــت در ثبــت ابتــکار منجــر بــه
تولیــد محصــول و یــا مقالــه علمی    معتبــر ،حفــظ حداقــل
یــک جــزء قــرآن کریــم ،گذرانــدن دورههــای تخصصــی
مــورد نیــاز یــگان نیروهــای مســلح و  ...در صــورت تاییــد
فرماندهــان بخشــیده میشــود.
بنابــر اعــام پایــگاه خبــری پلیــس ،ســردار مهــری
خاطرنشــان کــرد :ســربازان بــرای بهرهمنــدی از ایــن
تســهیالت بایــد بــه نیــروی انســانی یــگان خدمتــی خــود
مراجعــه کننــد.

گسـترده در سراسـر اسـترالیا ،خسـارات بسـیاری وارد کـرده اسـت.
طبـق اعلام رسـانههای داخلـی اسـترالیا ،در سـال  ۲۰۱۹میلادی بیـش از  ۲۰۰نفـر در
حـال پرتـاب سـیگار روشـن از خـودروی خـود در ایالـت نیو سـاوت ولز دسـتگیر شـدهاند.
رئیـس خدمـات آتشنشـانی ایـن ایالـت ضمـن تشـکر از ایـن اقـدام دولت ،پـرت کردن
تـه سـیگارهای روشـن از خودروها را یکـی از رفتارهای خطرنـاک برای امنیت آتشنشـانان
داوطلـب تعریف کرده اسـت.
علاوه بر جریمـه نقدی ،متخلفـان در روزهـای ممنوعیت کامـل آتشسـوزی  ۱۰امتیاز منفی
نیـز روی گواهینامههـای خـود دریافـت میکننـد و این میـزان بـرای روزهایی کـه ممنوعیت
اعلام نشـده پنج امتیـاز منفی خواهـد بود.
ایـن نخسـتین جریمـه از این دسـت اسـت کـه در ایالت "نیو سـاوت ولـز" اعمال میشـود.
ایـن ایالـت واقـع در جنـوب شـرقی اسـترالیا در آتشسـوزیهای اخیـر ایـن کشـور دچار
خسـارات گسـتردهای شـده است.
بیـش از  ۱۵میلیـون هکتـار زمین در سراسـر کشـور از بین رفته ،دسـتکم  ۲۵نفر کشـته و
تصـور میشـود بیـش از یک میلیـارد حیوان جان خود را از دسـت داده باشـند .بـه گفته یک
کارشـناس محیط زیسـت در دانشـگاه سـیدنی برآوردها حاکی از آن اسـت که بیش از ۸۰۰
میلیـون از ایـن حیوانـات تلف شـده در ایالت "نیو سـاوت ولـز" بودهاند.

بـه گـزارش ایسـنا ،بـه دنبـال وقـوع ایـن حادثـه در مینـی هتـل
"کارامـل" کـه در زیرزمیـن یـک سـاختمان مسـکونی واقـع شـده
اسـت ،سـه نفر نیز دچار سـوختگیهای شـدید ناشـی از آب جوش
شـدند کـه بـه بیمارسـتانی در نزدیکـی محل حادثـه انتقـال یافتند.
مأمـوران بازپـرس ،یـک پرونـده کیفـری مبنـی بـر عـدم رعایـت
الزامـات ایمنـی ،علیـه مسـووالن ایـن هتـل گشـوده و بازرسـان
قانونـی معاینـات الزم را صـورت داده و شـواهد ایمنـی در محـل
حادثـه را بررسـی کردهانـد.
بنـا بـر گـزارش رویتـرز ،هزینه یـک اتـاق دو نفـره در مینـی هتل
"کارامـل" برای هر شـب  ۱۱۷۰روبل ( ۱۹دالر) محاسـبه میشـود.

فرار  ۷۵متهم از زندانی در پاراگوئه
مقامـات پاراگوئـه از فـرار دسـتکم  ۷۵زندانـی در نزدیکـی مـرز
برزیـل خبـر دادند.

بـه گـزارش ایسـنا ،دولـت پاراگوئـه اعلام کـرد :دسـتکم ۷۵
زندانـی از جملـه اعضـای یـک بانـد قاچـاق روز یکشـنبه از طریق
حفـر تونـل از یکـی از زندانهـای ایـن کشـور متـواری شـدند.
بررسـیهای اولیه حاکی از آن اسـت که مسـئوالن زنـدان از تصمیم
ایـن زندانیان برای فـرار و اقدام بـه حفر تونـل آگاه بودهاند.
بـه گفتـه مقامات دولتـی پاراگوئه ،ایـن عملیات طی چنـد روز انجام
گرفتـه و بیاطالعـی مسـئوالن زنـدان از عـدم حضـور ایـن تعداد
زندانـی غیرممکن اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از خبرگـزاری رویتـرز ،دولـت پاراگوئه
اعلام کـرد :پلیـس فـدرال برزیل بـرای تعقیـب و دسـتگیری این
زندانیـان در وضعیـت آمادهبـاش هسـتند هرچند این احتمـال وجود
دارد کـه آنـان از پاراگوئه خارج نشـده باشـند.

 ۷کشته و یک زخمی    
در تصادف جادهای غرب هند
بـه گفته مقامـات هند در پـی تصادف یـک کامیون و یک خـودرو در
منطقـه "چـورو"ی این کشـور دسـتکم هفـت نفر کشـته و یک نفر
دیگـر به طور جدی زخمی    شـده اسـت.

بـه گزارش ایسـنا ،روز یکشـنبه سـقوط پـل عابر پیـاده از روی یک
رودخانـه در اندونـزی منجـر بـه کشـته شـدن  ۹نفر و پرت شـدن
مردم بـه رودخانه شـد.
امدادگـران اجسـاد قربانیـان این حادثـه را تا فاصلـه  ۲۰کیلومتری
محـل حادثـه از رودخانه بیرون کشـیدند.
بـه گفتـه مقامات محلـی همچنان چنـد نفـر در این حادثـه از جمله
یک پسـر  ۱۴سـاله مفقـود ماندهانـد که احتمال کشـته شـدن آنها
بسـیار زیاد است.
ایـن پل در اسـتان "بنگکولو"ی جزیـره "سـوماترا"ی اندونزی واقع
شـده بود.
امدادگـران حـدود  ۲۰نفـر را نیـز در این حادثـه نجـات دادهاند که
همگـی بـه بیمارسـتانی در نزدیکـی محل حادثـه منتقل شـدهاند.
بنـا بر گـزارش اسـکاینیوز ،بـه نظر میرسـد جمعیـت حاضر روی
ایـن پـل بیـش از ظرفیـت آن بـوده کـه منجر به سـقوط آن شـده
ا ست .

چین  ۶.۴ریشتر لرزید
مرکـز لرزهنـگاری چیـن از وقـوع زلزلـهای بـه بزرگی  ۶.۴ریشـتر
سـاعت  ۹:۲۱یکشـنبه شـب خبر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،مرکـز ایـن زمینلـرزه در عمـق  ۱۶کیلومتری
زمیـن و در  ۵۶کیلومتـری شهرسـتان "جیاشـی" چیـن بـوده و
لرزههـای آن در شـهرهای "کاشـغر" و "آرتـوش" احسـاس شـده
ا ست .
ایـن در حالـی اسـت کـه سـازمان زمیـن شناسـی ایـاالت متحده
بزرگـی ایـن زمینلـرزه را  ۶ریشـتر و عمـق آن را  ۱۱کیلومتـر
گـزارش داده اسـت.
ایـن زمینلـرزه قدرتمنـد منجـر بـه آسـیب دیـدن سـاختمانها و
زخمی    شـدن چندین نفر در منطقه دور "سـینکیانگ" شـده اسـت.
وضعیـت دسـتکم یـک نفـر از زخمیهـا وخیم اعالم شـده اسـت.
تیمهـای نجات شـب گذشـته بالفاصله پـس از وقـوع زمینلرزه به
منطقـه زلزلهزده اعزام شـدند.
بنـا بـر گـزارش آسوشـیتدپرس ،وقـوع زمینلرزههـای مکـرر در
منطقـه "سـینکیانگ" چیـن کـه با آسـیای مرکـزی هم مرز اسـت،
رایج اسـت.

