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حادثه رانندگی در میدان فردوسی کرمانشاه
یک کشته و 5زخمی برجا گذاشت

تصادف در محدوده میدان فردوسی به سمت دلگشا در شهر کرمانشاه شش کشته و زخمی برجا گذاشت .به گزارش ایسنا« ،اکبر آزادی» مسئول
روابط عمومی اورژانس استان کرمانشاه ،اظهار کرد :در این حادثه که ساعت  9:40دیروز( 19مرداد) در محدوده میدان فردوسی به سمت دلگشا
به وقوع پیوست ،متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد .وی افزود :همچنین در این حادثه پنج نفر دیگر نیز مجروح شدند.

...

ازمیان خبرها
كشف 7كیلوگرم هروئین از خودروی
عبوری محور كهنوج-بندرعباس
توکلی   -جانشین فرمانده انتظامی شهرستان منوجان
از كشف هفت كیلوگرم هروئین در عملیات پلیس این
شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگارما سرهنگ"  نوری"  گفت :ماموران
ایستگاه بازرسی"شهید شعبانی" منوجان هنگام
كنترل خودروهای عبوری محور"كهنوج-بندرعباس"
بــه   خــودروی پژو  405مشكوك شدند و آن را متوقف
كردند.وی افــزود :ماموران در بازرسی از دو سرنشین
این خــودرو ،هفت كیلوگرم هروئین كشف كردند ودو
قاچاقچی با تشكیل پرونده   به مرجع قضایی تحویل
شدند .سرهنگ "  مهدوی نیا"  فرمانده قرارگاه عملیاتی
"ابــوذر"  هــم اظــهــارکــرد   :در درگیری نیروهای یگان
تکاوری شهرستان "بم"  كه در تاریكی شب انجام شد ،یک
نفر از اشرار به هالکت رسید و دودستگاه موتور سیکلت،
 142کیلو گرم  تریاک به همراه یک قبضه سالح جنگی و
مقادیری مهمات كشف شد.

انفجار شیء صوتی
در سراوان امنیتی نبود

فرمانده انتظامی ســراوان در جنوب شرق سیستان و
بلوچستان گفت :انفجار شیء صوتی صبح روزجمعه در
این شهرستان امنیتی نبوده بلکه پرتاب یک ترقه دست
ساز از سوی قاچاقچیان مواد مخدر بوده است.
بــه گـــزارش ایــرنــا از پــایــگــاه خــبــری پــلــیــس ،سرهنگ
احــمــد آذرکـــیـــش در تــشــریــح جــزئــیــات ایـــن حــادثــه
اظــهــارکــرد :بــامــداد روز جمعه در پی درگــیــری شدید
مــامــوران مــبــارزه با مــواد مخدر شهرستان ســـراوان با
قاچاقچیان مسلح مــواد مخدر 900 ،کیلوگرم انــواع
مــواد مخدر و مقادیر زیــادی ســاح و مهمات از قبیل
تیربار گیرینف ،آرپــی جــی و کالشینکف کشف شد.
وی افــــــــزود :هـــمـــزمـــان از طـــریـــق عــــوامــــل ای ــن
قــاچــاقــچــیــان ،تــرقــه ای دســت ســاز در خــیــابــان روبــه
روی کــانــتــری ســــــراوان پـــرتـــاب و مــنــفــجــر شــد.
سرهنگ آذرکیش گفت :این انفجار هیچ گونه خسارت
جانی نداشته است.

کشف جسد مرد سالخی شده
در جنوب تهران
مردی که از کنار کانال آبی در محدوده جنوب تهران
گذر می کرد ،پلیس را در برابر یک پرونده پیچیده جنایی
قرار داد.
به گــزارش رکنا عصر روز سه شنبه هفته جاری بود که
ماموران انتظامی در جنوب تهران از کشف جسد مرد الغر
اندامی در کانال آبی در حوالی روستای قلعه نوی حاج
موسی با خبر شدند.
با حضور ماموران انتظامی در محل و بررسی های اولیه،
مشخص شد جسد مربوط به مردی جوان بوده که با بیش
از پنج ضربه چاقو به قتل رسیده است و به این ترتیب
بازپرس کشیک قتل نیز در جریان موضوع قرار گرفت.
تحقیقات تکمیلی با حضور تیم پزشکی قانونی و تشخیص
هویت آگاهی در محل کلید خورد و مشخص شد جنازه به
دلیل افتادن در کانال آب و با توجه به گذشت زمان زیادی
از فوت قابل شناسایی نیست و همچنین مقتول با ضرباتی
به شکم ،پهلو و سر کشته شده است.
جسد بــرای تعیین علت اصلی فوت در اختیار پزشکی
قانونی قرار گرفت و تحقیقات برای بازداشت متهم یا
متهمان در اختیار تیمی از کارآگاهان مجرب اداره دهم
آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.

گرما در کره جنوبی 42قربانی گرفت

مــوج گرما در کــره جنوبی دسـتکــم  42کشته برجا
گذاشت.
به گزارش ایسنا ،با افزایش دما در کره جنوبی که در بیش
از  100سال گذشته کمسابقه بوده ،دستکم  42تن
کشته شدند .همچنین از اواخر ماه مه بیش از  3400نفر
به دلیل بیمار یهای ناشی از گرما از قبیل گرمازدگی
تحت درمان قرار گرفتهاند.
هفته گذشته دما در سئول پایتخت کره جنوبی که نیمی
از جمعیت این کشور در آن سکونت دارند ،به  39درجه
سانتیگراد افزایش یافت که در مدت  111سال ،باالترین
دما بوده است.
بیشتر قربانیان افزایش کمسابقه دما در این کشور از میان
افراد مسن و اقشار کمدرآمد بودند که در خانههای خود
سیستمهای خنککننده نداشتند.
به گــزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین ،همچنین
دولت کره جنوبی اعالم کرده است که برنامهای در نظر
گرفته شده تا باال رفتن بیش از حد دما در دسته حوادث
طبیعی قرار گیرد و افرادی که بر اثر آن دچار بیماری می
شوند یا جان خود را از دست میدهند ،بتوانند از دولت
غرامت بگیرند.

باند بین المللی قاچاق واردات مکمل ها و داروهای ورزشی متالشی شد  
توکلی -باند بین المللی قاچاق واردات مکمل ها و
داروهای ورزشی غیرمجاز متالشی شد.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت گفت:
طی  اقدامات منسجم اطالعاتی توسط ماموران اداره
کل اطالعات استان کرمان ،اعضای یک باند واردات
مکمل ها و داروهای غیر مجاز ورزشی شناسایی شدند.
به گزارش خبرنگارما ،قاضی حسین سالمی افزود:
بالفاصله دستور قضایی  برای شناسایی انبارها و
دستگیری متهمان صادر شد و در این  زمینه  چهار

متهم به همراه مقادیر زیادی دارو و مکمل های ورزشی
دستگیر شدند.
وی اظهارکرد :متهمان به صورت شبکه ای و سازمان
یافته داروی قاچاق و مکمل های ورزشی را از کشور
امارات وارد استان های هرمزگان و کرمان و سپس به
توزیع گسترده آن در سطح استان کرمان و کشور اقدام
می کردند.
این مقام قضایی   با  بیان   این که طبق قوانین،این
مکمل های تغذیه ای و ورزشــی باید توسط نهادها و

موسسات مورد تایید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی وارد و توزیع شود،تصریح کرد :خرید و فروش
مکملهای ویتامینی توسط مربیان ورزشگاهها و بدن
ساز یها و عطاری ها غیر قانونی است و باید توسط
پزشک تجویز و تنها در داروخانه ها عرضه شود.
وی با اشاره به این که اعضای این باند اقدام به فروش
کاالهای قاچاق خود در باشگاه های ورزشی  بدن
سازی  می  کردند ،خاطرنشان کرد:دستگیری اعضای
این باند هیچ ارتباطی با داروخانه ها نداشته است.

وی یادآورشد:پرونده متهمان در شعبه دوم بازپرسی
دادســـرای عمومی و انقالب جیرفت تشکیل شد و
متهمان برای تکمیل تحقیقات و تعیین ارزش ریالی
کاالهای مکشوفه از طریق اداره گمرکات استان ،با
اعطای نیابت به دادسرای عمومی و انقالب شهرستان
کرمان  منتقل شدند .وی درپایان تصریح کرد :مکمل
های ورزشی قاچاق آسیب جدی به سالمت جوانان و
ورزشکاران می زند بنابراین نیاز است به سامان دهی
مکمل ها  توجه شود.

پشتپردهحملهخونینبهپزشکسرشناسدربیمارستان

فرمانده یگا نهای حفاظت فیزیکی امــاکــن پلیس
پیشگیری پایتخت توضیحاتی را درب ــاره چگونگی
مجروح شدن یکی از پزشکان بیمارستان مدرس ارائه
کرد.
به گزارش رکنا ،سرهنگ عباس کرمی ،فرمانده یگان
های حفاظت فیزیکی اماکن پلیس پیشگیری پایتخت
در تشریح جزئیات حادثه حمله به یکی از پزشکان
بیمارستان مــدرس اظهار کــرد :ساعت  19:15روز
دوشنبه یکی از منشیهای کلینیک این بیمارستان به
مامور نیروی انتظامی مستقر در طبقه ابتدایی مراجعه
و اعالم میکند که یکی از پزشکان را با چاقو مصدوم
کردهاند .وی ادامه داد :مامور بالفاصله به طبقه اعالم
شده مراجعه میکند و با پزشک و متهم که هر دو به
وسیله چاقو مصدوم شده بودند ،مواجه میشود.
فرمانده یگا نهای حفاظت فیزیکی اماکن پلیس
پیشگیری پایتخت با بیان این که در محل حادثه دو
چاقو با ابعاد مختلف از متهم کشف میشود ،افزود:
متهم  30ساله همانند دیگر بیماران نوبت می گیرد و
به عنوان آخرین بیمار به اتاق پزشک مراجعه میکند،
وی پس از ورود به اتاق پزشک و پس از دقایقی به چشم
وی اسپری می زند و سپس او را با چاقو از ناحیه گردن،
پشت و زیر بغل مجروح میکند .البته در این بین متهم
حین استفاده از چاقو برای مجروح کردن پزشک دست
خود را نیز مجروح میکند.

درمــان به اتــاق عمل منتقل میشوند ،اضافه کرد:
تحقیقات اولیه نشان میدهد انگیزه متهم برای این
اقدام اختالفات خانوادگی بوده و در همان محل از وی
مقادیری ماده مخدر گل کشف شده است.
وی با بیان این که متهم تحت حفاظت ماموران کالنتری
 134شهرک قــدس قــرار مـیگــیــرد ،ادامـــه داد :در

نهایت پس از پایدار شدن شرایط متهم ،قرار بازداشت
موقت وی از ســوی مقام قضایی صــادر و به ماموران
اداره دهــم پلیس آگاهی تحویل مـیشــود .کرمی با
تاکید بر ایــن نکته که بیمارستا نها در صــورت نیاز
باید بــرای استقرار ماموران در کنار عوامل حراست
در مراکز درمانیشان درخواست دهند ،گفت :پس
از بررسی درخواست آن ها ،ماموران
پــلــیــس بـــه صــــورت  24ســاعــتــه در
بیمارستا نها حاضر میشوند و در
شرایطی کــه بــه حضور آن هــا در هر
قسمتی نیاز شود ،بالفاصله وارد عمل
میشوند .فرمانده یگا نهای حفاظت
فــیــزیــکــی امــاکــن پلیس پیشگیری
پایتخت بــا بــیــان ایــن کــه بــه هنگام
بروز جرم مشهود ماموران وارد عمل
میشوند ،تصریح کــرد :این افــراد در
کنار ماموران حراست وظیفه برقراری
نظم و امنیت بیمارستا نها را بر عهده
دارند.
ســوء قصد به پزشکان در تهران و
نجف آباد بررسی شود
وزیــر بهداشت بــه مــعــاون کــل وزارت
بهداشت دستور داد تا ضمن عیادت،
سریعا گــزارشــی از ســوء قصد بــه دو
پزشک در تهران و نجف آباد تهیه کند
و بــرای پیگیری قضایی و بــرخــورد با
عوامل این حمالت به وی ارائه دهد.

انگیزه متهم برای این اقدام اختالفات خانوادگی
بوده است
کرمی با بیان این که متهم و پزشک به سرعت برای

کالهبرداری 8میلیاردتومانییکزناز 80نفر
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از
دستگیری زنی کالهبردار که با وعده ارائه تسهیالت
بانکی از شــهــرونــدان بیش از  80میلیارد ریــال
کالهبرداری کرده بود ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،علیرضا باقری در جمع خبرنگاران
اظهار کــرد :در پی ارجــاع پرونده کالهبرداری از
سوی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان قائم
شهر به پلیس آگاهی آن شهرستان ،موضوع به
صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان و کارشناسان
پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان قرار
گرفت.
وی تصریح کــرد :اقــدامــات اطالعاتی و تحقیقات
گسترده پلیسی از مال باختگان در دستور کار قرار
گرفت که در نتیجه مشخص شد ،زنی کالهبردار
به نام "ش – الــف" با جعل عنوان و معرفی خود به
عنوان کارمند بانک با اقدامات متقلبانه و وعده

پرداخت تسهیالت بانکی کالن به شهروندان از آنان
کالهبرداری می کرد.
مــعــاون اجتماعی فــرمــانــدهــی انتظامی استان
مــازنــدران ،یـــادآور شــد :مــامــوران بــا دریــافــت این
اطالعات و شناسایی مخفیگاه متهم ،در یک عملیات
غافلگیرانه متهم به کالهبرداری را دستگیر کردند
که این فرد در تحقیقات و بازجوییهای فنی پلیس
به بزه ارتکابی اقرار کرد.
باقری گفت :تاکنون  80شاکی و مال باخته در این
پرونده شناسایی شد هاند که مبلغ کالهبرداری
صورت گرفته از مال باختگان تاکنون  80میلیارد
ریال بوده است.
مــعــاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان
مازندران افزود :متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع
قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب از سوی مرجع
قضایی روانه زندان شد.

به گزارش ایسکانیوز سیدحسن قاضیزاده هاشمی
وزیــر بهداشت به ایــرج حریرچی معاون کل وزارت
بهداشت دستور داد تا ضمن عیادت به سرعت گزارشی
از سوء قصد به دو پزشک در تهران و نجف آباد تهیه و
برای پیگیری قضایی و برخورد با عوامل این حمالت به
وی ارائه دهد .گفتنی است ،به تازگی یک جراح مغز و
اعصاب شهرستان نجف آباد اصفهان توسط افراد نقاب
دار مورد سوءقصد و حمله قرار گرفت.
همچنین پزشک فوق تخصص نفرولوژی بیمارستان
مدرس تهران توسط یکی از همراهان بیمار مورد حمله
و اصابت چند ضربه چاقو قرار گرفت.

مسمومیت  ۱۰دختر با گاز کلر در قم
مسمومیت دختران در یکی از استخرهای قم۱۰ ،
مصدوم بر جای گذاشت که هشت نفر آ نها توسط
اورژانس  ۱۱۵قم به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دانشگاه
علوم پزشکی قم ،مهدی فراهانی سخنگوی اورژانس
قــم گفت :ساعت  ۱۸:۲۰روز گذشته از یکی از
استخرهای قم با اورژانس مبنی بر اعالم مسمومیت
تماس گرفته شد که بالفاصله آمبوالنس اورژانس به
محل اعزام شد.
وی بیان کــرد :نخستین آمبوالنس ظــرف کمتر از
 5دقــیــقــه بــه مــحــل رســیــد و پــس از اعـــام نــیــاز به
آمبوالنسهای بیشتر ،سه دستگاه آمبوالنس دیگر
نیز اعزام شد.
فراهانی افزود :در این حادثه متاسفانه  ۱۰دختر کم
سن و سال دچار گاز گرفتی محدود با گاز کلر شدند
که هشت نفر آن ها به بیمارستان منتقل و دو نفر نیز در

محل درمان شدند .کار امدادرسانی به این مصدومان
از خود محل آغاز شد و پس از مداوای اولیه ،افراد به
بیمارستان منتقل شدند.
وی تاکید کرد :مرکز مدیریت حوادث و فوریت های
پزشکی استان قم بارها آمادگی خود را برای بازدید از
وسایل امدادی و ارائه آموزش های الزم به غریق نجات
ها اعالم کرده است.

اعترافسارقانرایانهخودروهایوانتپیکانبه 100فقرهسرقت
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری دو
سارق رایانه های وانت پیکان در منطقه جنوب غرب
پایتخت خبرداد که با موتورسیکلت پالس در ساعات
صبحگاهی اقدام به سرقت میکردند.
سرهنگ کیوان ظهیری در گفت و گو با میزان اظهار
کــرد :هفته گذشته شخصی بــا مراجعه بــه معاونت
عملیات کالنتری  ۱۶۱ابــوذر اعــام کــرد ،خــودروی
وانت پیکان خود را ساعت  ۱۲شب در خیابان پیغمبر
پارک و ساعت  ۷صبح که مراجعه می کند متوجه می
شود خودرو روشن نمیشود و کاپوت لق است .وقتی
کاپوت را باال میزند متوجه به سرقت رفتن رایانه خود
می شود .
ساعتی از مراجعه شاکی به کالنتری نگذشته بود که
شهروندی دیگر به کالنتری مراجعه و شکایتی مشابه
را مطرح می کند .به لحاظ حساسیت موضوع تیم
عملیاتی به سرعت برای شناسایی و دستگیری متهمان
وارد عمل می شوند و با بررسی میدانی محل پارک
خودروها و نیز دوربینهای مداربسته محل ،مشخصات
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ظاهری سارقان را به
دست می آورند.
در تحقیقات اولیه
مشخص میشود دو
جوان با یک دستگاه
مـــوتـــورســـیـــکـــلـــت
قــرمــز رنــگ ا ناس،
خـــــــــودر وهـــــــــا را
شناسایی میکنند
و فــرد تــک نشین با
سیمی که در دست
دارد کــاپــوت را باز
می کند و رایانه را به
سرقت میبرد.
پس از بررسی دقیق چهره سارقان ،فرد راکب به نام
حسن از آن جا که سابقه دار بــوده شناسایی و ظهر
روز گذشته در یافت آبــاد دستگیر که پس از انتقال
به کالنتری منکر اتهام منتسبه می شــود امــا پس از

مشاهده فیلم ،لب به اعتراف می گشاید و بیان می کند،
با دوست اش امیر  ۲۸ساله سرقت کرده اند که پس از
هماهنگیهای قضایی ،مخفیگاه امیر در منطقه راه آهن
شناسایی و وی دستگیر می شود.
حسن در تحقیقات بیان کرد :در گذشته در مکانیکی کار

میکرده و به لحاظ اعتیاد شدید کار را رها وبه سرقت
روی آورده است و از آن جا که سالهای گذشته با امیر
که در میدان راه آهن مواد را از او میخرید ،آشنا شده
بود ،نقشه سرقت از پیکان وانت هارا کشیده و اجرایی
کرده اند.
امیر نیز اظهار کرد :در میدان راه آهن مواد میفروخته
و پس از این که سه سال پیش دستگیر شده وبه زندان
رفته پس از آزادی از زندان بنا به پیشنهاد حسن ،برنامه
سرقتها را درپیش گرفته انــد .به نحوی که امیر در
مدت  ۱۰ثانیه رایانه را به سرقت میبرده و حسن بابت
هر رایانه  ۵۰هــزار تومان به او م ـیداده و خــودش آن
را به مالخرهایی به مبلغ  ۱۰۰هزار تومان درتهران
و شهریار میفروخته و خرج کشیدن مــواد میکرده
است.
سرهنگ ظهیری با اشاره به این که سارقان در تحقیقات
اولیه به  ۱۰۰فقره سرقت در مناطق جنوب غرب تهران
اعتراف کرده اند ،بیان کرد :پرونده به همراه متهمان
تحویل پایگاه هشتم پلیس آگاهی شد .

...

درامتدادتاریکی

آرزوهای سوخته

دوست داشتم از محیط آزاردهنده ای که در آن زندگی
می کردم به جای دیگری پناه ببرم .احساس می کردم
پدر و نامادری ام مرا همانند مرغی در قفس زندانی کرده
اند به همین دلیل در رویای آزادی به سر می بردم و با هیچ
کس در خانواده رابطه ای نداشتم تا این که برای رهایی
از این وضعیت به فضای مجازی پناه بردم اما ناگهان
سرنوشتم به گونه ای تغییر کرد که ...
دختر  15ساله که در یک خانه مجردی به همراه پسر 17
ساله ای دستگیر شده بود ،درحالی که بیان می کرد من
به امید ازدواج و رسیدن به آرزوهایم از خانه فرار کردم
اما اکنون همه آرزوهایم در آتش نادانی و هوس های
شیطانی سوخته است ،به کارشناس اجتماعی کالنتری
الهیه مشهد گفت :در کالس پنجم ابتدایی تحصیل می
کردم که پدر و مادرم از یکدیگر طالق گرفتند .اگرچه
پدرم فردی تحصیل کرده و فرهنگی بود اما آن ها هیچ
گونه تفاهم اخالقی با یکدیگر نداشتند و در نهایت نیز
کارشان به جدایی کشید در این میان من و برادر بزرگ
تر و خواهر کوچکم نزد پدرم ماندیم چرا که مادرم نزد پدر
بزرگم رفته بود و نمی توانست از ما نگهداری کند .مدتی
بعد پدرم نیز با زن دیگری ازدواج کرد اما من هیچ گاه
نتوانستم با نامادری ام کنار بیایم.
او همواره به چشم یک مزاحم به من می نگریست و از
سوی دیگر نیز من تحت تاثیر حرف های مادرم سعی می
کردم به هر طریقی با او لجبازی کنم .به خاطر همین
رفتارها بارها کتک خوردم .فضای خانه آن قدر آشفته
بود که خیلی احساس تنهایی می کردم و با هیچ کس
ارتباطی نداشتم .آن روزها در کالس هفتم درس می
خواندم که برای رهایی از این وضعیت وارد شبکه های
اجتماعی در فضای مجازی شدم و ساعت های زیادی را
این گونه سپری می کردم تا این که در یکی از همین شبکه
های اجتماعی با «شهاب» آشنا شدم .او  15ساله بود و در
مشهد زندگی می کرد .با رد و بدل شدن جمالت عاشقانه
ارتباطی صمیمی بین من وشهاب شکل گرفت .او شاگرد
یک فروشگاه بود و به تنهایی در خانه مجردی زندگی می
کرد .روابط تلفنی ما ادامه داشت به طوری که ساعت
های زیادی درباره آینده و آرزوهایمان با یکدیگر سخن
می گفتیم .دو سال بعد شهاب در حالی پیشنهاد ازدواج
داد که پدرم در جریان روابط تلفنی ما قرار گرفته بود.
از آن روز به بعد برادر  19ساله ام و پدرم که مخالف این
ارتباط بودند ،محیط خانه را برایم آزاردهنده کردند به
طوری که اگر سمت گوشی تلفن می رفتم کتک مفصلی
می خوردم.
وقتی موضوع را به شهاب گفتم ،او پیشنهاد فرار از منزل
را مطرح کرد من هم که هیچ آگاهی از عاقبت این کار
نداشتم به حرف هایش اعتماد کردم و از شهر کرد به
مشهد آمدم .او مرا به خانه مجردی اش برد تا این که سه
روز بعد و در پی شکایت پدرم نیروهای انتظامی من و
شهاب را دستگیر کردند.
این جا بود که فهمیدم فریب هوسرانی های شهاب را
خورده ام و او قصد ازدواج با مرا نداشته چرا که خودش
نیز در یک خانواده آشفته بزرگ شده است و دست به هر
خالفکاری می زند .اما دیگر همه آرزوهای من سوخته
است و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

افزایش سهبرابری کشته شدگان
زلزله اندونزی
قربانیان زمین لرزه اندونزی به  ۳۴۷تن رسید.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم رسانههای داخلی اندونزی،
شمار قربانیان زمین لرزه  6.9ریشتری که جزیره لومبوک
را به لرزه درآورد ،نزدیک به سه برابر شده و به  ۳۴۷تن
افزایش یافته است.
یکی دیگر از رسانههای دولتی این کشور شمار تلفات این
حادثه طبیعی را  ۳۸۱تن اعالم کرده است که نسبت به
آمار  ۱۳۱تن که روز چهارشنبه منتشر شده بود ،افزایش
چشمگیری داشته است .همچنین مرکز مدیریت بالیای
این کشور روز پنجشنبه اعــام کرد که شمار تلفات این
زلزله  ۱۶۴تن است و دستکم  ۱۴۰۰نفر دیگر به شدت
آسیب دیدهاند.
گفته شده احتمال افزایش تعداد قربانیان این حادثه وجود
دارد؛ چرا که نیروهای امداد با سرعت بیشتری در حال
بیرون کشیدن قربانیان از میان آوار هستند.
این زمین لرزه مهیب  6.9ریشتری یکشنبه شب اندونزی
را به لرزه درآورد و موجب شد دهها هزار نفر بیخانمان
شوند.
نیروهای امداد و جست وجو در تالش هستند تا سریعتر
در مناطقی که بیشترین خسارت را از وقوع این زمین لرزه
متحمل شدهاند ،حضور یابند.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین ،زمین لرزه روز
یکشنبه حداقل  ۲۳۰پس لرزه داشت که انتظار میرود
تا دو هفته آینده نیز ادامه داشته باشد.

یک بالگرد امدادی ژاپن با  9سرنشین سقوط کرد
وزارت حمل و نقل ژاپن اعالم کرد یک بالگرد امدادی
این کشور که با  9سرنشین از روی صفحه رادار محو
شده بود ،سقوط کرده است.
به گزارش ایرنا کیودو روز جمعه به نقل از وزارت حمل و
نقل ژاپن افزود :این بالگرد قرار بود صبح امروز (دیروز)
بعد از یک ساعت و 30دقیقه پرواز در منطقه بحران زده
«مائه باشی» به آشیانه برگردد که از روی رادار محو شد.
مقامات ژاپنی اعالم کردند بعد از چند ساعت تحقیق
و تالش ،الشه تکه تکه شده این بالگرد را در کوه های
مرکزی ژاپن پیدا کرده اند.
پلیس اگرچه تا کنون درباره تعداد قربانیان این حادثه
اظهار نظری نکرده است اما شاهدان عینی می گویند
بعید است از سرنشینان این بالگرد کسی زنده مانده
باشد.
وزارت حمل و نقل ژاپن در گزارش خود آورده است:
بقایای این بالگرد را که از نوع  Bell 412EPاست،

در یک جنگل کوهستانی در منطقه گونما پیدا کرده
است.
بــالــگــرد مــذکــور فعالیت خــود را در ســال 1997
آغــاز و بیش از هفت هــزار ساعت پــرواز کــرده است.
ماه مارس سال گذشته نیز یک بالگرد از همین نوع
در مرکز ژاپن سقوط کرد وتمام اعضای تیم نجات آن
کشتهشدند.
در نوامبر سال گذشته نیز یک بالگرد شرکت Toho
 Airدر روستای یونو در منطقه گونما سقوط کرد و چهار
سرنشین آن کشته شدند.
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