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«قاتل توئیتری» ژاپن که مظنون به کشتن و تکه تکه کردن  ۹نفر بود روز دوشنبه به اتهام قتل دستگیر شد .به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از
آسیا نیوز ،تاکاهیرو شویریشی  27ساله به قتل و سالخی تمام مقتوالنش که هشت نفر از آن ها زنان بین  15تا  26ساله بودند ،اعتراف کرد .او
افرادی را که تمایل به خودکشی داشتند در توئیتر پیدا می کرد و با وعده کمک در خودکشی یا حتی مردن در کنار آن ها  ،فریبشان می داد.

...

ازمیان خبرها
توقیف محموله بزرگ مورفین
در ایست و بازرسی پلیس

ریزش سنگ از کوه روی خودروهای در حال تردد در جاده
هراز ،یک کشته و چهار مصدوم برجا گذاشت.
سخنگوی اورژانس مازندران در گزارشی به رسانه ها اعالم
کرد :این حادثه در منطقه نیاک جاده هراز رخ داد و ساعت
 7:15دیروز به مرکز پیام اورژانس آمل گزارش داده شد.
زکریا اشکپور افزود :در این حادثه سنگ از کوه روی سه
خــودروی سمند  ،پراید و ریو در حال تــردد از این مسیر
ریزش کرد .
سخنگوی اورژانس مازندران با اشاره به این که نیروهای
پایگاه اورژانــس آمل به محل حادثه اعــزام شدند ،ادامه
داد  :در این حادثه یک خانم در دم جان باخت .وی گفت:
با توجه به وخامت حال دو مصدوم آقا و یک کودک این
حادثه ،بالگرد اورژانس به محل اعزام شد و مصدومان به
مراکز درمانی انتقال یافتند  .به گفته سخنگوی اورژانس
مازندران یک کودک هفت ساله و یک خانم  77ساله دو
مصدوم دیگر این حادثه هستند که با آمبوالنس به مراکز
درمانی منتقل شدند.

انتقام اینستاگرامی شاگرد مغازه
از صاحبکار سابقش
توکلی -فردی  با مراجعه به پلیس بم ،درباره دسترسی
شخصی نامعلوم به حساب كاربری اش درشبکه اجتماعی
اینستاگرام و بارگذاری تصاویرومطالب ناپسنددرصفحه
نمایش آن شكایتی طرح كرد.
به گزارش خبرنگارما ،براساس اظهارات شاکی این فرد با
تغییررمزورودی ضمن سلب امکان دسترسی وی به صفحه
اینستاگرامش با گذاشتن مطالب وتصاویرنامناسب باعث
بی آبرویی وی نزد دیگر اعضا شده كه بیشترآشنایان،
اقوام و مشتریان او بودند ومشکالتی را برایش ایجاد كرده
است ،که بدین ترتیب كارشناسان پلیس فتا پس ازدریافت
این شكایت وثبت اظهارات شاکی،با انجام تحقیقات
گسترده عامل دسترسی غیرمجازبه صفحه اینستاگرام
شاکی راشناسایی ومتهم رابــا هماهنگی مقام قضایی
دستگیركردند.
فرمانده انتظامی بم گفت :درادامه تحقیقات مشخص شد
زمانی كه این فرد ،شاگرد مغازه شاكی بوده ،صاحب مغازه
مدتی به دلیل خرابی گوشی تلفن همراهش ،برای ورود
به صفحه اینستاگرامش ازگوشی تلفن همراه او استفاده
می کرده است.
سرهنگ"اكبر نــجــفــی"افــزود :متهم بــه ایــن طریق به
رمــزورودی صفحه اینستاگرام صاحب مغازه دسترسی
پیدا كرده و بعد كه به دلیل برخی مسائل واختالفات اخراج
می شود به منظورانتقام گیری با تغییر رمزورودی اقدام به
گذاشتن مطالب ناپسنددرصفحه وی می كند.

اخ

تصاص

در اولین جلسه بازپرسی مطرح شد

اعترافاتتکاندهنده«دماسبی

...

ی خر
اسان

درامتدادتاریکی

»

سیدخلیل سجادپور -جوان  30ساله معروف به «دم
اسبی» که در یک جنایت هولناک ،مــرد قصابی را با
همدستی همسر وی به قتل رسانده و جسد او را در حمام
منزل مسکونی به آتش کشیده بودند ،روز گذشته در اولین
جلسه بازپرسی مقابل میز عدالت ایستاد و ناگفته های
این جنایت وحشتناک را در حضور قاضی ویژه قتل عمد
تشریح کرد.
به گزارش اختصاصی خراسان ،این جوان 30ساله که
بهروز نام دارد و گاهی خود را به نام «ایمان» معرفی می
کرد درباره چگونگی وقوع این جنایت و نحوه آشنایی خود
با «ف» متهم ردیف دوم پرونده گفت :حدود سه ماه قبل من
با «ف» در یکی از پارک های مشهد آشنا شدم و از آن روز به
بعد ارتباط شیطانی بین ما شکل گرفت به طوری که «ف»
بسیاری از شب ها را در خانه مجردی من می ماند و با سیم
کارت مخفی که داشت با همسرش تماس می گرفت و
چنین وانمود می کرد که مثال همسر یکی از دوستانش
نیست و او به ناچار باید نزد دوستش بماند تا او از تنهایی
نترسد!
متهم ایــن پــرونــده جنایی همچنین دربـــاره چگونگی
تصمیم به قتل مرد قصاب نیز گفت« :ف» که  24سال
سن دارد همواره با شوهرش اختالف داشت حتی زمانی
که شوهرش در مرکز ترک اعتیاد بود ،او نزد من می آمد
و از وضعیت زندگی اش گالیه می کرد من هم به درد دل
های او گوش می دادم! تا این که روزی ماجرای عجیبی
را مطرح کرد .او گفت :برای آن که بتوانیم با هم ازدواج
کنیم باید شوهرم را از بین ببریم! او گفت :هیچ کس به ما
مشکوک نمی شود کسی چه می داند تو شوهر مرا کشته
ای! و بعد نقشه ای را که کشیده بود چنین توضیح داد:
شوهرم کبوترباز است و کبوتران زیادی دارد تو به عنوان
خریدار کبوتر اورا به مکان خلوتی بکشان و به قتل برسان!
جوان  30ساله در ادامه اعترافات هولناک خود گفت:
اما باز «ف» نقشه خودش را رد کرد و گفت :نه! این طوری
نمی شود و سپس نقشه دیگری کشید و ادامه داد :شوهرم
قصاب است تو به عنوان فردی که می خواهد گوسفند
بکشد او را به بیابان های اطراف بکش و کارش را بساز! من
هم این نقشه را بیشتر پسندیدم« .ف» مغز مرا شست و شو
داده بود .او می گفت :پدر شوهرم خیلی مرا دوست دارد
وقتی پسرش کشته شود من پول فروش خانه را برمیدارم،

مهریه ام را از پدرشوهرم می گیرم و بچه هایم را نیز به آنها
می سپارم .آن زمان با یکدیگر به تهران یا شهر دیگری می
رویم وزندگی می کنیم هیچ کس هم از این ماجرا بویی
نمی برد!
بهروز در ادامه اظهاراتش درباره اجرای این نقشه شوم
گفت :یک شب تلفنی با شوهر «ف» تماس گرفتم و با او
در انتهای یکی از خیابان های شهرک مهرگان که به
زمینهای کشاورزی می رسید قرار گذاشتم تا گوسفندی
را برایم بکشد! او هم شب راهی زمین های کشاورزی شده
بود ولی من تردید داشتم و به همین دلیل سر قرار نرفتم!
با وجود این ،وسوسه های شیطانی «ف» مرا رها نمی کرد
و او مدام روی مخم راه می رفت که باید شوهرش را بکشم!
اینگونهبودکهتصمیمنهاییراگرفتموروزبعدبهدرمنزل
مرد قصاب رفتم و از او خواستم تا برای کشتن دو گوسفند
همراهم بیاید.
یکی از بستگان او که سخنان ما را می شنید اصرار می
کرد که همراه ما بیاید! ولی «ف» به او نهیب زد که کجا می
خواهد برود! مرد قصاب هم به او گفت :نه من تنها می روم
احتمال دارد کارم طول بکشد!
دقایقی بعد من و مرد قصاب وارد خانه مجردی شدیم
او که گوسفندی را آن جا نمی دید مشکوک شد و گفت:
پس گوسفند کو! گفتم دوستم برای خرید گوسفند رفته
و به زودی گوسفندان را می آورد! بعد او را به داخل خانه
دعوت کردم .خودم سیگار «بنگ» کشیدم و به او مشروب
تعارف کردم! از قبل داخل مشروب قرص های خواب آور
ریخته بودم!وقتی مشروبات الکلی را خورد دیگر خوابش
گرفت می گفت چرا خودت نمی خوری؟ گفتم من این
نوع مشروب را دوســت نــدارم و بــرای آن که بیشتر شک
نکند مقدار دیگری مشروب را که جای دیگر گذاشته بودم
کنارش قرار دادم و مقداری از آن را خــوردم .به او (مرد
قصاب) گفتم تو کمی بخواب! وقتی دوستم گوسفندان
را آورد تو را بیدار می کنم! او در حالت نیمه بیهوشی بود
که من باز دچار تردید شدم و به منزل «ف» رفتم به او گفتم
بیا زهر چشمی از او بگیریم و از قتلش بگذریم! ولی او باز
مرا وسوسه کرد که حاال کار را تمام کن! به همین دلیل
دوباره به خانه بازگشتم .از داخل کوچه بلوکه سیمانی را
برداشتم و در حالت خواب ضربه ای به سرش زدم سپس با
تیغ موکت بری که برای همین کار خریده بودم رگ گردن

و سپس رگ دستش را زدم! خون روی فرش
منزل فواره زد .من بیرون آمدم و به منزل «ف»
رفتم به او گفتم بیا کارش را ساختم! پس از
آن در فکر نابود کردن جسد بودیم در بین راه
مقداری بنزین از یک دست فروش خریدیم
و به خانه آمدیم! ابتدا تصمیم گرفتیم او را در
حیاط منزل دفن کنیم ولی بیل و کلنگ پیدا
نکردیم این گونه بود که به سوزاندن جسد فکر
کردیم« .ف» می گفت :من داخل نمی آیم تو
ابتدا با گوشی تلفن من چند عکس از جسد
شوهرم بگیر! تا من ببینم! من هم عکس ها
را برایش گرفتم اما او بعد از سوزاندن جسد
به من کمک کرد .جسد مرد قصاب  31ساله
را به داخل حمام بردیم و آتش زدیم اما دود
و بوی سوختن فضا را آغشته کرد به همین
دلیل شعله هــای آتــش را خاموش کردیم.
جسد همان جا ماند و ما به خانه «ف» رفتیم
چرا که کسی از همسایگان به ما فرغون نداد
تا جسد را از خانه بیرون ببریم .صبح روز بعد
او تلفن همراهش را کوک کرده بود که ساعت
 5مرا از خواب بیدار کند .من و «ف» به خانه
خودم رفتیم و جسد را روی پرده منزل گذاشتیم و کشان
کشان ،در محل کشف رها کردیم .از آن روز به بعد نیز «ف»
به منزل یکی از بستگانش رفت ولی من از او خبر داشتم تا
این که به پلیس آگاهی احضار شد .فهمیدم که او در برابر
بازجوییهای پلیس دوام نمی آورد .به همین دلیل فرار
کردم تا این که چند روز بعد توسط کارآگاهان اداره جنایی

افکار شیطانی!

متهم معروف به «دم اسبی» در حال تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی

ریزش سنگ در جاده هراز
یک کشته برجا گذاشت

قاتل توئیتری در ژاپن
به  ۹فقره قتل اعتراف کرد

میرزایی

توکلی -فرمانده انتظامی استان کرمان از توقیف و کشف
محموله بزرگ مورفین در ایست و بازرسی پلیس خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما ،سردار" بنی اسدی فر" در تشریح
جزئیات این خبر اظهارکرد :ماموران پلیس مبارزه با
مواد مخدر استان کرمان با همکاری اطالعاتی پلیس
سمنان از قصد قاچاقچیان بــرای انتقال یك محموله
سنگین مــواد مخدر از محورهای مواصالتی استان به
وسیله چندین دستگاه خودرو با خبر شدند .وی افزود:
در این  زمینه  ماموران پلیس در مسیرهای احتمالی
تــردد قاچاقچیان با بــرقــراری ایست و بــازرســی مستقر
شدند.وی گفت :پس از گذشت مدت زمانی خودروهای
قاچاقچیان وارد ایست و بازرسی شدند و بدون توجه به
ایست ماموران از موانع عبور کردند و با سرعت به مسیر خود
ادامه دادند که سرانجام  پس از طی مسافتی تعقیب وگریز،
خودروها توقیف و در بازرسی از آن ها 630كیلو مورفین
360،کیلوتریاک و47کیلو حشیش کشف شد .مقام ارشد
انتظامی کرمان خاطرنشان کرد :دراین عملیات یک تن
و36کیلو مواد مخدرکشف و چهاردستگاه خودرو توقیف
شد و دو قاچاقچی نیزدستگیر،که پس ازتشکیل پرونده
تحویل مرجع قضایی شدند.وی یادآورشد :طبق گفته
کارشناسان برای استحصال هركیلو مورفین نزدیك به 10
كیلو تریاك مصرف می شود كه این مطلب موید اهمیت
كشف این مقدار مورفین برابر با ۶۳۰۰کیلوتریاک است.

غافلگیر و دستگیر شدم!
گزارشخراسانحاکیاست،درپیاعترافاتصریحمتهم
معروف به «دم اسبی» وی با صدور قرار بازداشت موقت از
سوی قاضی «کاظم میرزایی» روانه زندان شد اما باز هم بنا
بهنظرمقامقضایی،تناقضهاییدراعترافاتویدیدهمی
شود که باید طی روزهای آینده ،دو متهم این پرونده جنایی
با یکدیگر مواجهه حضوری شوند.

سابقه خبر
گزارش خراسان حاکی است ،صبح روز هشتم شهریور ،جسد سوخته مردی در شهرک مهرگان کشف شد و با حضور
قاضی میرزایی (قاضی ویژه قتل عمد) در محل ،تحقیقات در این باره ادامه یافت .بررسی های کارآگاهان اداره
جنایی که با راهنمایی های قاضی شعبه  211دادسرای عمومی و انقالب مشهد همراه بود ،نشان داد که مقتول مرد
قصابی است که از روز ششم شهریور گم شده است .بررسی های دقیق کارآگاهان با نظارت مستقیم سرهنگ حسین
بیات مختاری (رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) آغاز شد و کارآگاهان موفق شدند عامل این جنایت هولناک را
که جوان  30ساله ای معروف به «دم اسبی» بود به همراه همسر مقتول دستگیر کنند .در بازجویی ها مشخص شد:
«دم اسبی» پس از ارتباط شیطانی با همسر مرد قصاب و با دسیسه ای وحشتناک ،مرد  31ساله را به قتل رسانده اند.

«موبایلقاپی»درپوششمامورپلیس
رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری
دو ســـارق کــه در پــوشــش مــأمــوران پلیس مــبــارزه با
موادمخدر اقــدام به سرقت گوشی های تلفن همراه
شهروندان کرده بودند ،خبر داد.
بــه گـــزارش ایسنا ،در تــاریــخ اول مـــرداد مــاه امسال
پروندهای از کالنتری  172دولت آباد به پایگاه نهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ ارسال شد که در آن سه جوان مال
باخته اظهار کرده بودند داخل پارک توسط سرنشینان
یک دستگاه موتورسیکلت هدف سرقت گوشی تلفن
همراه قرار گرفته اند .این سه جوان پس از حضور در
پایگاه نهم پلیس آگاهی به مــامــوران گفتند :حوالی
ساعت  8شب داخل پارک مدرس نشسته بودیم که یک
دستگاه موتورسیکلت آپاچی سفید رنگ با دوسرنشین
به ما نزدیک شد و در حالی که سرنشینان موتور یکدیگر
را با الفاظ جناب ســروان صدا می کردند  ،با معرفی
خودشان تحت عنوان مأمور مبارزه با مواد مخدر و به
بهانه همراه داشتن موادمخدر اقدام به بازرسی بدنی
هر سه نفر ما کردند و در حالی که هیچ چیزی پیدا نکرده
بودند مدعی شدند که اطالعات گوشی های تلفن همراه
ما باید بررسی شود و به این بهانه پس از گرفتن گوشی
های تلفن همراهمان از ما خواستند تابرای تحویل
گرفتن آن ها به کالنتری مراجعه کنیم اما زمانی که به
کالنتری رفتیم متوجه شدیم که آن ها سارق بودند و با
این ترفند وشیوه اقدام به سرقت گوشی های تلفن همراه
ما کرده اند.
با آغاز رسیدگی به پرونده ،کارآگاهان پایگاه نهم پلیس
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آگاهی تهران بزرگ موفق به شناسایی تعداد دیگری از
شکات و مال باختگانی شدند که آن ها نیز در مناطق
دولت آباد ،جاده خــاوران ،شهرری و خاورشهر توسط
سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت آپاچی سفیدرنگ
هدف سرقت قرار گرفته بودند.
باتوجه به شیوه و شگرد سرقت ها ،کارآگاهان پایگاه
نهم پلیس آگاهی با انجام چهره نگاری و بررسی بانک
اطالعات مجرمان سابقه دار پلیس آگاهی موفق به
شناسایی یکی از ســارقــان بــه نــام شــیــرزاد  26ساله
شدند .بررسی سوابق شــیــرزاد نشان داد که وی از

مجرمان سابقه دار در
زمــیــنــه غــصــب عــنــاویــن
اســـت کــه در ســـال 95
توسط پایگاه نهم پلیس
آگاهی دستگیر و پس از
پایان دوران محکومیت
در اوایــــل ســـال  96از
زندان آزاد شده است.
بـــا شــنــاســایــی تــصــویــر
شــــــــیــــــــرزاد تــــوســــط
مــا لبــاخــتــگــان محل
سکونت وی در شهرک
خـــاوران شناسایی شد
و کارآگاهان پایگاه نهم
پــلــیــس آگــاهــی بــه ایــن
محل مراجعه و در تاریخ
سیزدهم شهریور وی را دستگیر کردند.
شیرزاد که پس از آزادی به مصرف موادمخدر از نوع
شیشه اعتیاد پیدا کــرده در همان زمــان دستگیری
صراحتا به سرقت های تحت پوشش مأمور اعتراف و یکی
از بچه محل های خود به نام آرش  23ساله را به عنوان
همدست خود در سرقت ها معرفی کرد که آرش نیز در
همان تاریخ دستگیر شد.
همچنین در بازرسی از پارکینگ محل سکونت آرش،
کارآگاهان موفق به شناسایی موتورسیکلت آپاچی
سفیدرنگ مورد استفاده در سرقت ها شدند و مشخص

شد موتورسیکلت متعلق به برادر آرش است و آرش پس
از خروج برادرش برای رفتن به سرکار ،بدون اطالع وی
اقدام به برداشتن موتورسیکلت کرده است.
همزمان با دستگیری متهمان وکشف تعدادی از گوشی
های تلفن همراه مسروقه از مخفیگاه آن ها ،کارآگاهان
با شناسایی تعداد دیگری از شکات اطالع پیداکردند
که متهمان عالوه بر سرقت در پوشش مأمور ،سرقت
های دیگری به شیوه زورگیری و تهدید با سالح سرد
نیز داشته اند.
بــراســاس اعــام مــرکــز اطــاع رســانــی پلیس آگاهی
پایتخت ،سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند ،رئیس پایگاه
نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر گفت :
با توجه به اعتراف صریح متهمان به سرقت های تحت
پوشش مأموران پلیس و شناسایی تعدادی از شکات
ومال باختگان و به منظور شناسایی دیگر جرایم ارتکابی
متهمان و سایر شکات ومال باختگان ،هماهنگی الزم با
بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی وانقالب شهرری
برای انتشار بدون پوشش تصویر هر دو متهم انجام شده
است .لذا از کلیه شکات و مال باختگانی که موفق به
شناسایی تصویر متهمان شده اند دعوت می شود تا برای
پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه نهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ در شهرری – خیابان آستانه مراجعه کنند.
وی همچنین با اشاره به این پرونده به شهروندان هشدار
داد :درخواست کارت شناسایی از مأموران به منزله
همکاری نکردن با پلیس نیست و تمامی ماموران ملزم
به ارائه کارت شناسایی خود هستند.

حــاال که دستگیر شــده ام و در خلوت بازداشتگاه به
گذشتهام فکر می کنم تازه می فهمم که راه را به خطا
رفته و چه اشتباهات بزرگی را مرتکب شده ام حاال که
طناب دار را مقابل چشمانم می بینم به این نتیجه می
رسم که لذت های زودگذر و خودنمایی های پوشالی
ارزش آن را نداشت که امــروز حتی به طناب دار فکر
کنم و ...
جــوان  30ساله معروف به «دم اسبی» که در پی یک
ارتباط شیطانی دست به جنایتی هولناک زده و شوهر
زن جوانی را با یک دسیسه شوم به قتل رسانده است
درباره سرگذشت خود گفت :من فقط یک خواهر کوچک
تر از خودم دارم که حدود شش سال قبل ازدواج کرده
است .پدر و مــادرم که در شهرک مهرگان زندگی می
کردند اختالفات زیــادی با یکدیگر داشتند و در واقع
پدرم مقصر اصلی این اختالفات بود.چرا که هزینه های
زندگی را نمی پرداخت و مدام در خانه ما نزاع و درگیری
حــرف اول را می زد .من هم که عالقه ای به درس و
مدرسه نداشتم در مقطع راهنمایی ترک تحصیل کردم
و در یک کارگاه آهنگری مشغول کار شدم ولی دو سال
بعد به دلیل این که چشم هایم به جوشکاری حساس
بود از آن جا بیرون آمدم و شغل های دیگری را تجربه
کردم تا این که باالخره به کار در آشپزخانه رستوران
مشغول شدم.
حدود یک سال و نیم بعد و با ترغیب پسرعمه ام که در
کیش کار می کرد هوایی شدم و به جزیره کیش رفتم
می گفتند آن جا پول بیشتری می دهند ولی آن جا هم
نتوانستم سرمایهای پس انداز کنم در واقع هرچه کار
می کردم خرج تفریح و خورد و خوراک و لباسم می شد.
دوســت داشتم لباس هــای متنوعی بپوشم و دوران
مجردی خوبی داشته باشم تا فــردا که متاهل شدم
حسرت روزهــای مجردی را نخورم به همین دلیل به
مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی هم روی آوردم.
خالصه یک سال نیز در یکی از رستوران های کیش کار
کردم و بعد به بهانه مرخصی به مشهد بازگشتم و دیگر
سرکار نرفتم .در همین روزها بود که مادرم طالق گرفت
و یک سال بعد با مرد دیگری ازدواج کرد و من هم با
دختری از بستگان شوهر مادرم ازدواج کردم .اما زندگی
من با آن دختر فقط شش ماه طول کشید.
آن روزها من در کمپ ترک اعتیاد بودم که همسرم از
من طالق گرفت و به دنبال زندگی خودش رفت از آن
روز به بعد دیگر با زنان خیابانی ارتباط داشتم و درآمدم
را صرف همین لذت های کاذب می کردم تا این که مدتی
بعد با زن جوانی در خیابان آشنا شدم و اوقات بیکاری ام
را با او می گذراندم به دلیل این که جا و مکانی نداشتم
شب ها را در کارگاه ریخته گری یکی از دوستانم می
خوابیدم و در همان جا نیز کار می کردم.
روزی وقــتــی بــا آن زن بــه یکی از پـــارک هــای محل
زندگیمان رفته بودیم با زن دیگری که از دوستان زن
همراهم بود آشنا شدم .خیلی زود شماره تلفن بین ما
رد و بدل شد و من ارتباطم را با آن زن متاهل ادامه دادم.
او با همسرش اختالف داشت و آن قدر مرا وسوسه کرد تا
تسلیم افکار شیطانی شدم و برای ازدواج با او همسرش
را که یک مرد قصاب بود به قتل رساندم .ولی حاال می
فهمم که چقدر در گمراهی سیر می کــردم حــاال هم
ماندهام که ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس آگاهی
خراسان رضوی
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قربانیان زلزله ژاپن به  46کشته و  660زخمی رسید
دولت ژاپن اعالم کرد شمار قربانیان زلزله  6.7ریشتری
روز پنج شنبه جزیره هوکایدو در شمال این کشور به 46
کشته و 660زخمی افزایش یافته است .به گزارش ایرنا،
تلویزیون «ان.اچ.کی» روز دوشنبه گزارش کرد بیشترین
تلفات در شهر «آتسوما» ثبت شده است جایی که رانش
های بزرگ زمین منجر به کشته شدن  36تن شد.
این رانش ها موجب تخریب خانه ها شد و الیه ضخیمی

از گل و الی را روی جاده ها و شالیزارهای برنج برجا
گذاشته اســت .یک زمین لــرزه به قــدرت  6.7ریشتر
روز پنج شنبه ساعت  3:48بامداد به وقت محلی شهر
«ساپورو» در  65کیلومتری جنوب شرق توکیو را لرزاند.
سرکنسولگری کره جنوبی در ساپورو می گوید که حدود
پنج هزار شهروند این کشور از زمان وقوع زلزله ،در مراکز
تخلیه و دیگر مکان ها اسکان یافته اند.

CMYK

