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تأیید مرگ دو نفر مبتال به کرونا در قم
پــس از آنکــه بعدازظهــر دیــروز ،وزارت
بهداشــت اعــام کــرد کــه آزمایــش اولیــه
دو شــهروند قمــی در خصــوص بیمــاری
کروناویــروس مثبــت اعــام شــد ،ســاعاتی
بعــد ،مــرگ ایــن دو شــهروند بــه واســطه
ابتــا بــه بیمــاری کرونــا تاییــد شــد.
پــس از توییــت معــاون وزیــر بهداشــت در
خصــوص مشــاهده دو نمونــه مشــکوک بــه
کروناویــروس در قــم و تاییــد ایــن مســاله،
عــاوه بــر ایجــاد فضــای روانــی خــاص در
شــهر قــم ،بــه همیــن مــوازات تــاش کادر
بهداشــتی و درمانــی قــم نیــز دو چنــدان
شــده اســت.
مســئوالن دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم
در جلســات متعــدد بــه همــراه مســئوالن
اســتان و همچنیــن بــا حضــور معــاون وزیــر
بهداشــت  ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
زمینــه هــای کنتــرل وضیعــت بهداشــتی و
درمانــی در قــم را بررســی مــی کننــد.

مشــاور وزیــر بهداشــت :نزدیــکان دو فــرد
مبتــا بــه ویــروس کرونــا در قــم در قرطنیــه
هســتند
بــه نقــل از یکــی از رســانههای رســمی،
علیرضــا وهــابزاده مشــاور وزیــر بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی نیــز اظهــار کــرد
کــه نزدیــکان دو فــرد مبتــا بــه ویــروس

کرونــا در قــم در قرطنیــه هســتند.
بــر ایــن اســاس ،وزارت بهداشــت اعــام
کــرد کــه نتیجــه آزمایــش اولیــه دو نفــر
مبتــا بــه ویــروس کرونــا در قــم مثبــت
بــوده و بررس ـیهای بیشــتر در حــال انجــام
اســت.
کرونا جان دو نفر را در قم گرفت

وزارت بهداشــت بــا تاییــد مــرگ دو هموطــن
در قــم بــه واســطه بیمــاری کرونــا ،بــر
شــایعات نســبت بــه ایــن مســاله پایــان داد.
کیانــوش جهانپــور ســخنگوی وزارت
بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی در
پیامــی توئیتــری آورده اســت :بدنبــال پیــک
بیمــاری هــای حــاد تنفســی ظــرف روزهــای
اخیــر در قــم ،دو مــورد در آزمایشــات اولیــه
از نظــر کرونــا ویــروس مثبــت گــزارش
شــدند ،متاســفانه هــر دو بیمــار بــا توجــه
بــه کهولــت ســن و نقــص سیســتم ایمنــی
در بخــش مراقبــت هــای ویــژه فــوت
نمودند.
مســئوالن اســتان و وزارت بهداشــت پــس از
بــروز شــایعات نســبت بــه گســتردگی ایــن
بیمــاری در قــم ،بــا اعــام رســمی فــوت
ایــن دو پیرمــرد قمــی از مــردم خواســتند
کــه بــه مالحظــات پزشــکی در ایــن زمینــه
توجــه کامــل داشــته باشــند.

بیشاز یک تن انواع موادمخدر در زاهدان کشف شد
رییــس پلیــس مبــارزه بــا موادمخــدر
سیســتان و بلوچســتان از دســتگیری یــک
قاچاقچــی حرفــهای در شهرســتان زاهــدان
و کشــف یــک تــن و ۲۰۱کیلوگــرم انــواع
موادمخــدر خبــر داد.
ســرهنگ علــی نصیــری روز چهارشــنبه
دراینبــاره اظهــار داشــت :تیمهــای عملیــات
ویــژه پلیــس مبــارزه بــا موادمخــدر زاهــدان
بــا یــک ســری کار گســترده اطالعاتــی بــه
ســرنخهایی از قاچــاق محمولــه ســنگین
موادمخــدر توســط ســوداگران مــرگ از
مناطــق مــرزی بــه حــوزه اســتحفاظی ایــن
شهرســتان دســت یافتنــد.
وی افــزود :تیمهــای عملیــات ویــژه پلیــس
مبــارزه بــا موادمخــدر پــس از یــک هفتــه کار

فشــرده اطالعاتــی ســرانجام شــب گذشــته
محــل دپــو محمولــه موادمخــدر را در یکــی از

روســتاهای حاشــیه شــهر زاهــدان شناســایی
کردنــد.

رییــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر
سیســتان و بلوچســتان تصریــح کــرد:
تــکاوران پلیــس پــس از هماهنگیهــای
الزم قضایــی در یــک عملیــات حســاب شــده
محــل را محاصــره و در اقدامي ضربتــی
و غافلگیرانــه ضمــن دســتگیری ســرکرده
ایــن بانــد حرفــهای قاچــاق در بازرســی از
محــل یــک تــن و  ۲۰۱کیلــو و  ۲۰۰گــرم
موادمخــدر شــامل یــک تــن و  ۱۳۸کیلــو و
 ۲۰۰گــرم تریــاک و  ۶۳کیلوگــرم حشــیش
کشــف کردنــد.
وی اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه ســرنخهای
بدســت آمــده تــاش بــرای دســتگیری
دیگــر اعضــای ایــن بانــد حرفــهای قاچــاق
مواد افیونی ادامه دارد.

درخواست مدیریت بحران برای شکست تحریم تجهیزات
امداد و نجات
زمینه هــای گســترش همــکاری میــان شــهرداری تهــران و
دفتــر هماهنگــی امــور بشــر دوســتانه ســازمان ملــل متحــد
(اوچــا) در دیــدار مشــاور ارشــد ایــن دفتــر و رئیــس ســازمان
پیشــگیری و مدیریــت بحــران شــهر تهــران بررســی و در
خصــوص پیشــبرد طــرح ایجــاد نخســتین گــروه امــداد و
نجــات ســنگین شــهری ویــژه پایتخــت تاکیــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،عبدالحــق امیــری ،مشــاور ارشــد اوچــا
در ایــن دیــدار گفــت :ایــران بــه دلیــل قــرار گیــری بــر
روی گســل های زلزلــه و کمربنــد لــرزه خیــز و از همیــن رو
خطرپذیــری بــاال مــورد توجــه ویــژه دفتــر اوچــا قــرار دارد.
قصــد داریــم هــم از تجــارب ایــران اســتفاده کنیــم و هــم
تجــارب بیــن المللــی را بــه ایــران منتقــل کنیــم و در عیــن
حــال برآنیــم تــا چالش هــای موجــود در تحقــق تــاب آوری
در ایــران را بــه دفتــر ســازمان ملــل انتقــال دهیــم.
وی کــه از تابعیــت افغانســتانی برخــوردار اســت همچنیــن
بــه عالیــق و زمینه هــای همــکاری دو کشــور اشــاره کــرد
و گفــت :ایــران و افغانســتان مخاطــرات مشــابه دارنــد و
همــکاری بیشــتر فارســی زبانــان در زمینه هــای بالیــای
طبیعــی بســیار راحــت انجــام خواهــد شــد و مي تــوان در

آمادگی یگان ویژه برای تامین
آرامش رای دهندگان
فرمانـده یگانهـای ویـژه نیـروی انتظامي گفـت :پلیـس
آمـاده برگـزاری انتخابـات اسـت و اولویـت یگانهـای ویـژه
در انتخابـات پیـش رو ،تامیـن امنیـت و ایجـاد آرامـش برای
رای دهنـدگان اسـت.

بـه گـزارش روز چهارشـنبه پایـگاه خبـری پلیـس ،سـردار
حسـن کرمـي از آمادگی یگان ویـژه برای برگـزاری انتخابات
مجلـس شـورای اسلامي خبر داد و گفـت :دوم اسـفند مـاه،
نمـاد همدلـی مـردم ایـران زمیـن و بـرگ زریـن دیگـری بر
تاریـخ ایـن مـرز و بـوم خواهد بود کـه با مشـارکت حداکثری
مـردم والیـت مـدار در انتخابـات بـه منصـه ظهـور خواهـد
ر سید .
وی بـا بیـان اینکـه انتخابـات موضـوع سرنوشـت سـاز و
پـر اهمیتـی اسـت ،افـزود :مـردم مـا نسـبت بـه تعییـن
سرنوشـت کشـور خود احسـاس مسـئولیت و وظیفـه مي کنند
کـه میـزان مشـارکت مـردم در انتخابات گذشـته کشـور گواه
این ادعاسـت.
فرمانـده یگان هـای ویـژه ناجـا گفـت :در تالش هسـتیم این
انتخابـات نیـز همچـون گذشـته ،در کمـال آرامـش ،اقتـدار و
امنیـت برگزار شـود ،یگان ویژه نیـز آماده برگـزاری انتخابات
مجلـس شـورای اسالمي اسـت و بـا برنامهریـزی دقیـق در
دوم اسـفند مـاه ،روز سرنوشـت سـاز ملـت ایـران ،تلاش

ایــن زمینــه پروژه هــای مختلفــی تعریــف کــرد.
رضــا کرمي محمــدی رئیــس ســازمان پیشــگیری و مدیریــت
بحــران شــهر تهــران نیــز در ایــن دیــدار بــا بیــان اینکــه
کشــور ایــران و افغانســتان بــه دلیــل هــم زبانــی و نزدیکــی

تامیــن نیــروی متخصــص در برپایــی کارگاه هــای آموزشــی
و علمي حــوزه مدیریــت بحــران  ،آمادگــی ایــن تعامــل و
همــکاری را داریــم.
وی افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه ایــران در حــوزه مدیریــت
بحــران از تجــارب باالیــی برخــوردار اســت مي توانــد
بــه کشــورهای فارســی زبــان منطقــه تجــارب فنــی و
دســتاوردهای حــوزه مدیریــت بحــران را منتقــل کنــد.
رئیــس ســازمان پیشــگیری و مدیریــت بحــران شــهر تهــران
ضمــن حمایــت از تقویــت فعالیــت دفتــر اوچــا در تهــران
گفــت :پــروژه تشــکیل تیم هــای جســتجو و نجــات شــهری
(اینســاراگ) کــه بــا هماهنگــی ســازمان آتــش نشــانی
و هــال احمــر و ســازمان مدیریــت بحــران کشــور بــا
محوریــت ســازمان مدیریــت بحــران شــهر تهــران در حــال
انجــام اســت حرکــت مثبتــی اســت و مــورد حمایت هــای
ســازمان مدیریــت بحــران شــهر تهــران قــرار دارد.
بــر اســاس اعــام شهرنوشــت ،کرمي محمــدی همچنیــن
بــه تحریم هــای ایــران در زمینــه تامیــن تجهیــزات امــداد و
نجــات اشــاره کــرد و خواســتار آن شــد تــا اوچــا در شکســت
ایــن تحریــم و تامیــن نیازهــای ایــران اقــدام کنــد.

خواهـد کـرد بـا به کارگیـری تمـام ظرفیـت و پتانسـیل خود
از برگـزاری انتخابـات در فضایـی سرشـار از نظـم و امنیـت،
صیانـت کند.
وی اظهـار داشـت :انقلاب امـروز در میـان مـردم زنـده
تـر از گذشـته اسـت و مـردم بـا افزایـش بصیـرت و سـطح
آگاهـی خـود و پیـروی از والیـت فقیـه و با حضـور پررنگ و
پر شـکوه مي توانند با انتخابی صحیح ،سرنوشـت خود و آینده
کشـور و انقلاب را تعییـن کننـد .از سـوی دیگر سـازماندهی
نیروهـای پلیـس یـگان ویـژه از ماه هـای گذشـته در دسـتور
کار قـرار گرفتـه تـا بـا صالبـت در کنـار دیگـر واحدهـا برای
تامیـن نظـم و امنیـت انتخابـات حضـور داشـته باشـند تا این
رویـداد تاریخـی ،انقالبـی و مردمي به دور از هرگونه مشـکل
بـا سلامت و امنیت کامـل برگزار شـود.
کرمـی ،مهمتریـن دسـتاورد یـگان ویـژه را حضـور مقتدرانـه
در ماموریت هـا دانسـت و گفـت :امیـد اسـت بـا همدلـی،
هماهنگـی و تعامـل سـازنده بیـن همـه دسـتگاه ها یـک
انتخابات خوب و دشـمن شـکن برگزار شـود و یـگان ویژه در
ایـن مسـیر همچون گذشـته تمـام توان خـود را بـرای تامین
امنیـت انتخابـات و برگـزاری ایـن مهـم بـه دور از حاشـیه به
کار خواهـد گرفـت.
انتخابـات یازدهمیـن دوره مجلـس شـورای اسلامي و اولین
میـان دورهای پنجمیـن دوره مجلـس خبـرگان رهبـری روز
جمعـه دوم اسـفند مـاه برگـزار مي شـود.

شـهرداری تهران اطالع داده شـد که در پی آن سـه ایسـتگاه
بـه همـراه امکانـات کامـل بـه محل حادثـه واقع در شـهرک
راهآهـن ،بلـوار گلهـا ،خیابـان یـاس سـه اعزام شـدند.
وی ادامـه داد :محـل حادثـه یـک سـاختمان چهـار طبقـه در
حـال سـاخت بود که در قسـمت حیاط آن هم یک سـاختمان
دو طبقـه دیگـر بـا اسـکلتهای بتنـی در حـال سـاخت بـود.
در قسـمت حیـاط کارگـران در حـال حفـر یک چـاه بودند که
در عمـق بیسـت متـری بـه یکبـاره و بـه دالیل نامشـخصی
سـازههای ایـن سـاختمان دو طبقـه بـه همـراه سـقف ها
تخریـب شـده و روی دهانـه چـاه را میبنـدد.
ملکـی بـا بیـان اینکه این سـازه بسـیار متزلزل تخریب شـده
بـود و هـر لحظـه امـکان تخریـب مجـدد سـازه نیـز وجـود
داشـت گفـت :آتشنشـانان در یـک عملیـات راپـل یـا کار
بـا طنـاب از طبقـه دوم ایـن سـاختمان چهـار طبقـه ،کارگاه
عملیاتـی بسـتند و نجاتگـران خـود را بـه ارتفـاع دهانه باالی
چـاه رسـاندند و با احتیـاط کامل دهانـه چاه را خلـوت کردند.
سـخنگوی آتشنشـانی تهـران بـا تاکیـد بـر حساسـیت ایـن
عملیـات گفـت :بعـد از مدتی تلاش نجاتگران هـر دو کارگر
جـوان کـه تابعیـت افغانسـتان را داشـتند زنـده از داخـل چـاه
خـارج کردنـد و بـه خـارج از محوطه خطرنـاک انتقـال دادند.
وی بـا بیـان اینکـه علیرغـم اینکـه وضعیـت جسـمي این
افـراد نامناسـب نبـود بـرای بررسـیهای تکمیلـی بـه عوامل
اورژانـس تحویـل داده شـدند افـزود :حتمـا بایـد ایمنـی
سـازههای در حـال سـاخت رعایـت شـود و کارگـران هـم
بـدون هماهنگـی بـا مسـئوالن ناظـر اقداماتی انجـام ندهند.

بــا یکدیگــر دارای یــک حــوزه فرهنگــی و تمدنــی مشــترک
هســتند گفــت :مــا هــم از همــکاری بــا اوچــا و همــکاری و
تعامــل بــا افغانســتان اســتقبال مي کنیــم .بویــژه در زمینــه

حبس دو کارگر در چاه ساختمان
در حال ساخت
سـخنگوی سـازمان آتشنشـانی و خدمـات ایمنی شـهرداری
تهـران از انجـام عملیـات حسـاس بـرای نجـات دو کارگـر
محبـوس در چـاه خبـر داد.
سـید جلال ملکـی در گفـت و گـو بـا ایسـنا در ایـن بـاره
اظهـار کـرد :سـاعت  10و  30دقیقـه روز جـاری یـک مـورد
حادثـه محبـوس شـدن در یـک چـاه در یـک سـاختمان در
حـال سـاخت بـه سـامانه  125آتشنشـانی و خدمـات ایمنی
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كشف كاالي قاچاق ميلياردي در شيراز
فرمانـده انتظامـي اسـتان از توقيـف يك دسـتگاه كاميون و كشـف
 2هـزار و  485عـدد انـواع لوازم يدكي خـودرو بـه ارزش  8ميليارد
ريـال خبرداد.

سـرهنگ "اسـماعيل زراعتيـان" در گفتوگـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليـس ،افـزود :مأمـوران پليـس مبـارزه بـا مواد مخـدر اين
شهرسـتان بـا اقدامـات فني مطلع شـدند افـرادي به هويـت معلوم
مقـداري مـواد مخدر در منـزل خود در يكـي از محلههاي مرودشـت
دپـو كردهانـد كـه موضوع به صـورت ويژه در دسـتور كار خـود قرار
دادند.
فرمانده انتظامي شهرسـتان مرودشـت افزود :مامـوران با هماهنگی
مقـام قضائـی به محـل مورد نظـر اعزام شـدند و در بازرسـي از آن
منـزل ،ميـزان  20كيلو ترياك كشـف و  2نفر را نیز دسـتگير كردند.
سـرهنگ "زراعتيـان" بـا بيـان اينكـه مبـارزه بـا پديـده شـوم
مـواد مخـدر بـا جديـت از سـوي پليـس دنبـال مـي شـود،
بـه شـهروندان توصيـه كـرد :در صـورت مشـاهده و برخـورد
بـا فروشـندگان مـواد مخـدر ،سـريعا بـا مركـز فوريتهـاي
پليسـي  110تمـاس گرفتـه و موضـوع را اطلاع دهنـد.

محل دپو  20هزار ليتر سوخت قاچاق
در فسا لو رفت
سـردار "رهامبخـش حبيبـي" در گفتوگـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليس ،بيـان كرد :در راسـتاي مبـارزه با قاچـاق و جلوگيري
از هـدر رفتـن سـرمايههاي ملـي ،ماموران پليـس امنيـت اقتصادي
اسـتان هنـگام گشـت زنـي در بلـوار "اميـر كبيـر" شـيراز ،به يك
دسـتگاه تريلـر حامـل بـار مظنـون شـدند و آن را متوقـف كردند.
فرمانـده انتظامي اسـتان با اشـاره به اينكـه ماموران در بازرسـي از
ايـن خـودرو 2 ،هـزار و  485عدد انواع لـوازم يدكي خـودرو قاچاق
و فاقـد مجـوز گمرکی کشـف كردنـد ،افـزود :در ايـن خصوص يك
نفر دسـتگير و تحويـل مراجع قضائي شـد.
سـردار "حبيبـي" بـا بيان اينكـه راننـده هيچگونه مـدرك و مجوزي
در ايـن خصـوص ارائـه نداد ،گفـت :برابر نظـر كارشناسـان ارزش
امـوال قاچاق كشـف شـده 8 ،ميليـارد ريال برآورد شـده اسـت.

برخورد  3دستگاه وسيله نقليه
با يكدیگر حادثه آفريد
رئيـس پليـس راه شـمالي اسـتان گفت :بر اثـر برخورد  3دسـتگاه
وسـيله نقليـه با يكديگـر در محور روسـتايي "نوروزان" شهرسـتان
كـوار 2 ،نفـر كشـته و يك نفـر مجروح و راهي بيمارسـتان شـدند.

فرمانـده انتظامـي فسـا گفت :بـا تالش مامـوران پاسـگاه "دوگان"
ايـن شهرسـتان 20 ،هزار لیتر سـوخت قاچاق در روسـتاي "زنگنه"
کشـف شد.

سـرهنگ "فـرج رسـتمي" در گفتوگـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبری
پلیـس ،در بیـان جزئیـات دقیـق این خبر بيـان كرد :در پی تشـدید
اقدامـات انتظامـي و برخـورد قاطع بـا قاچاقچیان ،مامـوران انتظامي
پاسـگاه "دوگان" ايـن شهرسـتان بـا اقدامالت فنـي و تخصصي ،از
دپو سـوخت قاچاق در روسـتاي "زنگنـه" مطلع و پـس از هماهنگی
بـا مراجـع قضائـی بالفاصله بـه محل مـورد نظر اعزام شـدند.
وی افـزود :مامـوران موفق شـدند در بازرسـی از يك مرغـداري3 ،
عـدد تانكر حـاوی  20هـزار لیتـر گازوئيل قاچـاق را کشـف كنند.
فرمانـده انتظامي شهرسـتان فسـا بـا بيـان اينكه در ايـن خصوص
يـك نفـر دسـتگير و تحويـل مراجـع قضائي شـد ،گفـت :برابر نظر
كارشناسـان ارزش سـوختهاي مكشـوفه ،يك ميليـارد ريال برآورد
شـده است.

كالهبردار اينترنتي ميلياردي
در دام پليس الرستان
سـرهنگ "عبدالهاشـم دهقانـي" در گفتوگـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليـس ،گفـت :در پـي اعلام يـك فقـره تصـادف فوتي در
محور روسـتايي "نوروزان" شهرسـتان كـوار ،بالفاصلـه مأموران به
محل مـورد نظـر اعزام شـدند.
وي افـزود :مامـوران در بررسـيهاي اوليـه مشـاهده كردنـد 2
دسـتگاه پـژو  405بـا يـك موتورسـيكلت بـه شـدت بـا يكديگـر
برخـورد کردنـد كـه بـر اثـر آن يكـي از راننـدگان خودروهـا و
همچنيـن راكـب موتورسـيكلت در دم فوت و راننـده ديگر مجروح و
بـه بيمارسـتان منتقـل شـد.
رئيـس پليس راه شـمالي اسـتان بيان كـرد :كارشناسـان در صحنه
حاضـر و علـت وقـوع ايـن حادثـه را موكـول بـه تحقيقـات بعدي
اعلام كردند.

كشف  20كيلو ترياك از يك خانه
در مرودشت
فرمانـده انتظامـي مرودشـت از كشـف  20كيلو ترياك و دسـتگيري
 2نفـر قاچاقچـي در بازرسـي از يـك منـزل مسـكوني در ايـن
شهرسـتان خبـر داد.

مرگ  ۳کودک در آتشسوزی
خودرویی در استرالیا
پلیـس اسـترالیا از کشـته شـدن چهـار نفر از جمله سـه کـودک در
پـی آتـش گرفتـن یک خـودرو در شـهر "بریزب ِـن" این کشـور خبر
داد.

فرمانـده انتظامـي الرسـتان از دسـتگيري كالهبـردار اينترنتـي و
اعتـراف بـه برداشـت يـك ميليـارد و  100ميليـون ريال بـه صورت
غير مجـاز خبـر داد.

سـرهنگ "داود امجدي" در گفتوگو بـا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
افـزود :در پـي شـکايت احـدي از شـهروندان با عنوان هک شـدن
حسـاب شـخصي وي و برداشـت يك ميليـارد و  100ميليـون ريال
بـه صـورت اينترنتـي ،موضـوع بـه صـورت ويـژه در دسـتور کار
كارشناسـان پليـس فتـا قـرار گرفـت.
وي افـزود :بـا بررسـي مسـتندات پرونـده توسـط كارشناسـان
پليـس فتا ،مشـخص شـد طـي دو نوبـت به صـورت اينترنتـي مبلغ
يك ميليارد و  100ميليون ريال از حساب شاكي برداشت شده است.
سـرهنگ "امجـدي" خاطـر نشـان كـرد :كارشناسـان بـا انجـام
اقدامـات فنـي و تخصصي موفق شـدند فرد كالهبردار را شناسـايي
و در يـك عمليـات منسـجم پليسـي وي را دسـتگير كننـد.
ايـن مقـام انتظامـي با اشـاره بـه اينكـه مبلغ مذكـور از متهـم اخذ
و به حسـاب شـاكي واريز شـد ،گفـت :اين فـرد كالهبـردار پس از
دسـتور مقـام قضائـي روانه زندان شـد.
فرمانـده انتظامي شهرسـتان الرسـتان بـه شـهروندان توصيه كرد
هنـگام خريـد اينترنتـي بـه آدرس الكترونيكـي درگاه پرداخت دقت
كننـد تا مورد سـوء اسـتفاده كالهبـرداران قـرار نگيرند.

بین الملل

"او بنزیـن روی من ریخته اسـت".
پلیـس اعلام کـرده کـه بـرای تأییـد جزئیـات مربـوط بـه هویـت
قربانیـان هنـوز خیلـی زود اسـت و همچنیـن از اظهـار نظـر درباره
سـواالت مربـوط بـه امـکان خشـونت خانوادگـی در ایـن حادثـه
خـودداری کرد.
بنـا بـر گـزارش شـبکه خبـری بیبیسـی ،بسـیاری از مقامـات
اسـترالیا از جملـه نخسـت وزیر اسـترالیا ،برخی نماینـدگان مجلس
و رئیـس پلیـس این کشـور ،وقـوع این حادثـه را تسـلیت گفتهاند.

برخورد مرگبار دو هواپیمای کوچک
در استرالیا
مقامـات اسـترالیا از کشـته شـدن چهـار نفـر در پـی برخـورد
دو هواپیمـای کوچـک در نزدیکـی شـهر "منگلـور" در ایالـت
"ویکتوریـا"ی ایـن کشـور خبـر دادنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،امدادگـران اجسـاد این کـودکان را کـه همگی
زیـر  ۱۰سـال سـن داشـتهاند ،داخـل ایـن خـودروی آتـش گرفته
پیـدا کردند.
جسـد یـک مرد کـه از آشـنایان این کودکان بـوده نیز داخـل خودرو
پیـدا شـده و همچنیـن یـک زن که بـه شـدت دچار سـوختگیهای
جدی شـده به بیمارسـتان منتقل شـده اسـت.
پلیـس مي گویـد کـه محـل حادثـه در "کمپ هیل" در شـرق شـهر
بریزبـن را بـه عنـوان صحنـه جـرم محصور کرده اسـت
تحقیقـات در ایـن زمینـه بـه تازگـی آغاز شـده امـا به گفتـه پلیس
حریـق ،ایـن خـودرو را به طـور کامـل در بر گرفته اسـت.
امدادگـران همچنیـن از امدادرسـانی به عابـر پیادهای خبـر دادهاند
کـه تمام تلاش خود را برای دسترسـی به سرنشـینان ایـن خودرو
و نجـات آنهـا انجـام داده بـود .سـخنگوی اورژانـس "کوئینزلند"
اظهـار داشـته کـه وی دچار "سـوختگی در ناحیه صورت" شـده و به
بیمارسـتان منتقل شـده است.
پلیـس سـاعت  ۰۸:۳۰صبـح بـه وقـت محلـی و بالفاصلـه پس از
وقـوع ایـن حادثـه خـود را بـه صحنه رسـانده اسـت.
شـاهدان عینـی حاضر در محـل حادثه اعلام کردهانـد در پی وقوع
ایـن حادثـه یـک زن در حالـی کـه در آتـش میسـوخته از خـودرو
خـارج شـده اسـت .به گفته شـاهدان ایـن زن فریاد میکشـیده که

بـه گـزارش ایسـنا ،تصـور میشـود دو هواپیمـا در آسـمان و حین
پـرواز با یکدیگـر برخـورد کرده باشـند.
دو تـن از قربانیـان ایـن حادثـه در دم و در صحنـه سـانحه جـان
باختهانـد .هویـت قربانیـان هنـوز مشـخص نشـده اسـت.
سـرویس های اضطـراری محلـی هماکنـون در حال انجـام عملیات
پاکسـازی در محـل حادثـه بـوده و تحقیقـات در مـورد ایـن حادثه
آغاز شـده اسـت.
بنـا بـر گـزارش اسـپوتنیک ،هنـوز هیـچ اطالعـات رسـمي در مورد
علـت وقـوع ایـن حادثه در دسـت نیسـت.

