حوادث

سه شنبه  ۲مرداد  10 .1397ذی القعده  .1439شماره 1987۳

سیل در ویتنام
 ۲۲قربانی گرفت

بارش باران ،جاری شدن سیل و رانش زمین در ویتنام تاکنون  ۲۲کشته و  ۱۲مفقود برجا گذاشته است .به گزارش ایسنا ،کمیته کنترل و پیشگیری از بالیای
طبیعی ویتنام اعالم کرد :توفان  Son Tinhدر مناطق مرکزی و شمالی این کشور موجب بارش باران ،وقوع سیل و رانش زمین شده است.تا کنون بر اثر این
حوادث طبیعی دستکم  ۲۲تن کشته و  ۱۲نفر دیگر مفقود شدهاند .همچنین  ۲۳۱خانه تخریب شده و  ۵۹۰۰واحد مسکونی دیگر به زیر آب رفته است.

...

خط زرد
هشدار پلیس فتا درباره لینکهای آلوده
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتای
ناجا هشدار داد :مجرمان با تبلیغ و انتشار لینک برنامههای
غیرقانونی  ،کاربران را به درگــاه جعلی هدایت و ضمن
سرقت اطالعات و رمز کارت ،اقدام به برداشت غیرمجاز از
حساب آن ها می کنند.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ مصطفی نوروزی گفت :به تازگی
انتشار اپلیکیشن های اندرویدی جعلی با عناوین مختلف
نظیر صیغه یــاب ،دوســت یــاب ،مــاهــواره جیبی ،آپشو
و ...و هدایت به درگــاه های جعلی به بهانه فعال سازی
توسط مجرمان حوزه فیشینگ به شدت افزایش یافته و با
وجود دستگیری اعضای باندهای مجرمانه در این حوزه،
متاسفانه تعداد قربانیان این شگرد رو به افزایش است.
وی خاطرنشان کرد :از آن جایی که جهل به قانون رافع
مسئولیت نیست لذا به شهروندان و کاربران فضای مجازی
توصیه میکنم حتما قانون جرایم رایانهای را مطالعه کرده و
هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرند.
سرهنگ نوروزی اظهار کرد :برخی از کاربران در فضای
مجازی خواسته یا ناخواسته وارد سایتهایی میشوند
که دارای محتوای نامناسب و فریبنده بوده و گاه ًا غافل از
این که برخی از این فایلها آلوده به انواع بدافزارهاست
فایلهای به اشتراک گذاشته شده توسط این سایتها را
دانلود میکنند.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتای
ناجا هشدار داد :در این شرایط مجرمان با تبلیغ و انتشار
لینک برنامه های غیرقانونی ،کاربران را به درگاه جعلی
هدایت و ضمن سرقت اطالعات و رمز کــارت ،اقــدام به
برداشت غیرمجاز از حساب آن ها می کنند.
بر اساس گزارش سایت پلیس  ،وی از هموطنان درخواست
کرد در صورت مواجهه با هر گون ه مورد مجرمانه یا نابههنجار
و غیراخالقی آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس
 Cyberpolice.irبخش مرکز فوریتهای سایبری ،لینک
ثبت گزارش های مردمی اعالم کنند.
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ازمیانخبرها
 ۳مظنوناسیدپاشیبهکودک ۳ساله
درانگلیسبهدامافتادند
پلیسانگلیسسهمردرادرخصوصحملهاسیدپاشیبهیک
پسربچهسهسالهدرشهر"ووستر"دستگیرکرد.
به گزارش ایسنا ،این پسربچه سه ساله که روز شنبه در یک
مغازه لوازم خانگی در شهر ووستر در مرکز انگلیس ،مورد
حملهاسیدپاشیقرارگرفتبالفاصلهباسوختگیهایشدید
درناحیهبازووصورتبهبیمارستانمنتقلشد.
پلیس انگلیس اعــام کــرده ایــن پسربچه هماکنون از
بیمارستانمرخصشدهاماپیامدهایدرازمدتآسیبهای
واردشدهبهاودراینزمانهنوزمشخصنیست.
یکمرد ۳۹سالهکهپیشتردراینبارهدستگیرشدهبود،هنوز
در بازداشت است و سه مرد ۲۵،۲۲و ۲۶ساله نیز به تازگی
به اتهام مشارکت در این حادثه دردناک دستگیر شدهاند.
به گزارش رویترز ،انگلیس به تازگی شاهد افزایش شدید
حمالت اسیدپاشی بوده و دولت در حال انجام اقداماتی
برای محدودیت فروش مواد اسیدی به ویژه به افراد زیر ۱۸
سالاست.

به من مصرف مورفین را در جمع شان پیشنهاد دادند،
تصمیم گرفتم با آن ها همراه شوم .مدتی به انجمن های
ترک اعتیاد و کمپ رفتم و مواد مخدر را ترک کردم اما
دوباره دوستانم سر راهم قرار گرفتند و این بار شیشه
مصرف کردم.شاید به دلیل این که خودم در نوجوانی
قربانی آزارو اذیت جنسی شدم و نتوانستم ماجرا را
برای کسی تعریف کنم و از عذابی که بابت این اتفاق
می کشیدم راحت شوم می خواستم با ربودن بچه ها
از مردم و جامعه انتقام بگیرم.این متهم صبح یک شنبه
گذشته با حکم قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری به اشد
مجازات -اعدام  -و به  6تا 24سال حبس و  100ضربه
تازیانه محکوم شد.

در اولین جلسه بازپرسی

عامل«تفریحمرگبار»اعترافکرد

سیدخلیل سجادپور -جوان  18ساله ای که دوست
 31ساله اش را با ضربه چاقو به قتل رسانده است ،در
اولین جلسه بازجویی  ،ضمن اعتراف به جنایت گفت:
چاقو را از دست مقتول گرفتم و ضربه ای به گردنش
زدم! به گزارش اختصاصی خراسان ،متهم این پرونده
جنایی که تنها  48ساعت بعد از وقوع قتل و با صدور
دستورات ویژه قضایی دستگیر شد ،در اولین جلسه
بازپرسی در شعبه  208دادســرای عمومی و انقالب
مشهد به تشریح جزئیات حادثه «تفریح مرگبار» پرداخت
و گفت :آن شب (بیست و پنجم تیر) به همراه سه نفر از
دوستانم تصمیم گرفتیم تا برای خوشگذرانی و صرف
مشروبات الکلی به زمین های انتهای مجیدیه برویم.
به همین دلیل مقداری مشروبات الکلی و سیگاری
(حشیش) آماده کردیم و سوار بر خودروی تیبا به محل
قرار رفتیم .این متهم ادامه داد :بعد از نوشیدن مشروب
و در حالی که سیگاری (حشیش) می کشیدیم ،دوست
 31ساله ام که حالت طبیعی نداشت به من ناسزا گفت

و فحاشی کرد .او در حالی
که مشغول بازی با چاقوی
کوچکش بود در همان حال
به سمت من حمله ور شد
و تیغه چاقو را بــه صــورت
سطحی روی کتف چپم
کشید که آثار آن هنوز هم
روی کتفم وجود دارد .من
کــه دیگر عصبانی شــده و
از سویی نیز ترسیده بودم
چاقو را از دستش گرفتم
و ضــربــه ای بــه گــردنــش
زدم کــه مــتــاســفــانــه تیغه
چاقو به شاهرگ خــورد و خون از آن فــواره زد .وقتی
دیــدم خــو نریــزی گــردن دوســتــم متوقف نمی شــود،
هراسان پیکر او را داخل تیبا انداختیم و به همراه دیگر
دوستانمان به بیمارستان طالقانی رفتیم .شب از نیمه

مرد 33ساله ای که متهم است با اغفال زنان و دختران
جوان و به قصد اخاذی از آنان فیلم برداری می کرد
با تالش ماموران دستگیر شد .به گــزارش رکنا ،در
پی اعالم شکایت چند خانواده از مردی که با تهدید
به انتشار فیلم قصد اخــاذی از طعمه هــای خــود را
داشت ،این پرونده مورد بررسی قرار گرفت .قضات
پس از بررسی محتویات پرونده و شنیدن اظهارات
شاکیان ،درحالی دستور دستگیری متهم جوان را
صادر کرد ند که تحقیقات ماموران انتظامی نشان
می داد این متهم در مکان نامعلومی به سر می برد.
مــامــوران انتظامی در بررسی هــای مقدماتی خود

گذشته بود که کادر درمانی او را روی برانکار گذاشتند
و به اورژانس بردند .در همین حال ما هم برای آن که
دستگیر نشویم از محل فرار کردیم.
گزارش خراسان حاکی است ،بیست و هفتم تیر گذشته
 ،جوان  31ساله ای که با ضربه چاقو به ناحیه گردن
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مجروح شده و از بیمارستان طالقانی به بیمارستان
علوی انتقال یافته بود بر اثر عوارض ناشی از اصابت
چاقو جان سپرد و بدین ترتیب پرونده جنایی دیگری
روی میز قاضی ویژه قتل عمد مشهد گشوده شد.
با حضور شبانه قاضی احمدی نژاد و کارآگاهان اداره
جنایی در سالن تشریح پزشکی قانونی تحقیقات در
این باره آغاز و مشخص شد که پیکر جوان مجروح نیمه
شب بیست و پنجم تیر توسط سه جــوان تیباسوار به
بیمارستان طالقانی منتقل شده و سپس برای ادامه
درمان به بیمارستان علوی انتقال یافته است.
گــزارش خــراســان حاکی اســت ،بــا صــدور دســتــورات
ویژه قضایی ،کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی با
استفاده از تجربیات فنی و تخصصی ،موفق شدند با
ردیابی های اطالعاتی عامل اصلی نزاع را در بولوار
الدن مشهد شناسایی و او را دستگیر کنند .این جوان
 18ساله در همان مــراحــل اولــیــه بازجویی بــه قتل
دوستش اعتراف کرد.

بخشش ،زیر سایه خورشید

عامل اخاذی های سیاه دستگیر شد
بــه ســرنــخ هــایــی رسیدند کــه نــشــان مــی داد متهم
مذکور از طریق تماس های تلفنی ،زنان ودختران
جــوان را اغفال می کند و با کشاندن آن ها به یک
منزل مسکونی دست به اقدامات مجرمانه می زند.
بنابراین آن ها با همکاری شاکیان وطی یک قرار
صوری موفق شدند این مرد را که شهرام نام داشت و
 33ساله بود  ،دستگیر کنند.
تحقیقات پلیس درحالی این مرد را در برابر اتهام
اخاذی های میلیونی قرار داده است که تاکنون 10
تن از طعمه های وی با مراجعه به کالنتری از این فرد
شکایت کرده اند.

توکلی -با حضور خدام رضوی و پرچم بارگاه امام
رضا(ع) در زندان جیرفت  ،خانواده مقتول از قصاص
صرف نظر کردند و قاتل را بخشیدند   .
رئیس سیره رضــوی جنوب اســتــان کــرمــان گفت:
روزگذشته با حضور خدام رضوی و پرچم بارگاه امام
رضا (ع)  در زندان جیرفت اولیای دم به حرمت پرچم
بارگاه رضوی از قصاص صرف نظر کردند وبه قاتل
جانی دوباره بخشیدند.
مشایخی افزود  :متهم ۱۱سال پیش مقتول را در
یکی از روستاهای جیرفت به قتل رسانده بــود که
پس از گذشت این مدت و صــادر شدن رای اعــدام،

قرار بود بامداد روزگذشته  این حکم  اجرا شود  که
با حضور خادمان آستان قدس رضوی  وبا رایزنی
وگفت وگو با خانواده مقتول  ،آن ها به بخشش رضایت
دادند.
وی خاطرنشان کرد :اولیای دم با این کار از خانواده و
فرد قاتل خواستند تا با وقف همه اموال و دارایی های
خود به نام امام رضا(ع) سبب آزادی دوباره وی از بند
شوند.
شایان ذکر است  با حضور خــدام رضــوی در جنوب
کرمان عشاق کوی دوست در کنار پرچم رضوی عطر
حضور در آن آستان را احساس کردند.

دومینوی زلزلههایحدود 6ریشتری

کینه شتری!

غرور کاذب ،خود بزرگ بینی و قدرت نمایی موجب شده
بود تا به بهانه حمایت از پدرمان دچار درگیری های متعدد
شویم و هر بــار طــوری عمل می کردیم که دیگران این
صحنهها را ببینند و درس عبرت بگیرند چرا که ما چند برادر
بودیم و در برابر خواسته هایمان کوتاه نمی آمدیم تا این که
در یکی از همین درگیری ها ناگهان برق تیغه های چاقو در
آسمان درخشید و ...
جوان  27ساله ای که به اتهام قتل یک راننده کامیون تحت
تعقیب قرار داشت وقتی در تنگنای محاصره پلیس قرار
گرفت خود را تسلیم قانون کرد .او که دستبندهای آهنین
عدالت بر دستانش گره خورده بود و خود را در نزدیکی
چوبهدار می دید دربــاره چگونگی وقوع حادثه به مشاور
و مددکار اجتماعی کالنتری شهید نواب صفوی مشهد
گفت :در یک خانواده  10نفره رشد کردم و از این که چهار
برادر داشتم احساس غرور می کردم چرا که اگر اتفاقی
برایم رخ می داد مورد حمایت برادرانم قرار می گرفتم و در
واقع کسی نمی توانست بگوید باالی چشمتان ابروست.
پدرم راننده کامیون بود و مخارج زندگی را با رانندگی در
جاده های بین شهری تامین می کرد به همین دلیل من
و برادرانم نیز به شغل پدر روی آوردیــم و راننده کامیون
شدیم چرا که رابطه صمیمی با پدرمان داشتیم و هنگام
اوقات فراغت با او به سفرهای کاری می رفتیم .از سوی
دیگر به دلیل عالقهای که به رانندگی داشتم در کالس
سوم راهنمایی ترک تحصیل کردم چون تا حد خواندن و
نوشتن ،سواد آموخته بودم و بیشتر از آن را نیاز نمی دیدم.
با وجود این درگیری های ما با طرف مقابل از یک مجلس
عروسی شروع شد .سال ها قبل وقتی به مجلس عروسی
یکی از اقوام دعوت شده بودیم فردی از طرف مقابل به پدرم
توهین کرد همین موضوع موجب درگیری فامیلی شد و به
نزاعدستهجمعیکشیدچراکهاحساسمیکردیمپدرمان
را تحقیر کرده اند .اگرچه آن شب به خاطر میانجیگری
افراد دیگر نزاع خاتمه یافت ولی کینه عمیقی از فامیل
طرف مقابل در دل ما باقی ماند تا جایی که خیلی از افراد
برای شعله ورکردن این کینه قدیمی اقدام به سخن چینی
می کردند .از سوی دیگر نیز هرگاه طرفین نزاع یافرزندان
آن ها را در مکان های مختلف یا مجالس خانوادگی می
دیدیم بالفاصله مشاجره و نزاع بین ما شکل می گرفت.
کار به جایی رسید که دیگر میانجیگری بزرگان فامیل و
ریش سفیدان نیز تاثیری در برطرف شدن این کینه های
شتری نداشت .روزها به همین ترتیب می گذشت و ما برای
یکدیگر خط و نشان می کشیدیم چرا که طرف های مقابل
نیز راننده جاده بودند و گاهی در ایستگاه های مختلف با هم
برخورد می کردیم .تا این که روزی در یک شرکت باربری در
نزدیکی سبزوار با سه برادر از طرف مقابل برخورد کردیم
که بالفاصله درگیری بین برادران من و آن سه برادر شروع
شد در این میان من چاقو را از داخل کامیون برداشتم و وارد
درگیری شدم اما قصد کشتن کسی را نداشتم فقط غرور
کاذب و خشم آنی و همچنین کینه توزی های کودکانه این
حادثه تلخ را رقم زد ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

اتصال برق علت اولیه
آتشسوزی برج پارامیس

پس از زلزله های هرمزگان و کرمانشاه،سیرچ کرمان هم لرزید

دزداموالزائرانحرمحضرتعبدالعظیم
دستگیرشد
رئیسکالنتری 172حرمحضرتعبدالعظیمازدستگیری
زنی که اقدام به سرقت از زائران حرم حضرت عبدالعظیم
حسنیکردهبود،خبرداد.
سرهنگ میررضا بهرامی در گفت وگو با ایسنا ،در تشریح
جزئیات این خبر گفت :ماموران گشت کالنتری 172حرم
حضرت عبدالعظیم حسنی در حال گشت زنی در حوزه
استحفاظی خود بودند که در محدوده اطراف حرم مطهر
متوجهزنیدرحالسرقتازکیفیکیازشهروندانشدند.
وی با اشاره به دستگیری این زن و انتقالش به کالنتری،
اظهارکرد :در تحقیقات اولیه مشخص شد که این زن با
سوءاستفاده از شلوغی به وسیله یک کاتر اقدام به پاره کردن
کیف زنــان دیگر و سرقت محتویات گرانبهای داخــل آن
کرده است .رئیس کالنتری 172حرم حضرت عبدالعظیم
با اشاره به انجام بازجویی از این فرد ،خاطرنشان کرد :در
تحقیقات بعدی از این زن و همچنین بازرسی از کیف همراه
وی ،تعداد  15دستگاه تلفن همراه از کیفش کشف شد که
بنا به اعترافات خودش این تلفن های همراه را در ساعات
شلوغی حرم از محل های شارژ رایگان گوشی برداشته و
متواریشدهاست.
بهرامی با بیان این که متهم  37ساله ،معتاد و دارای سابقه
سرقت است ،گفت :این زن اعتراف کرد که بیشتر سرقت ها
را به تنهایی انجام داده و در برخی موارد نیز برادر شوهرش با
او همکاری کرده است که هم اکنون اقدامات ماموران برای
دستگیریبرادرشوهراینزندرحالانجاماست.
وی با بیان ایــن که تا کنون شش نفر از شاکیان ایــن زن
شناساییوبهکالنتریدعوتشدهاند،اظهارکرد :برایاین
زن پرونده ای تشکیل شد و به همراه پرونده برای ادامه روند
رسیدگیبهجرمروانهدادسراشد.

اعتراف کرد پسران نوجوان را مورد آزار قرار داده است.
این متهم مدعی شد خودش هم قربانی چنین تعرضی
بوده و گریه ها و التماس های بچه های ربوده شده او را به
یاد گذشته خودش می انداخت و اگر دستگیر نمی شد
به ربودن بچه ها ادامه می داد.
متهم27ساله صبح روز یک شنبه گذشته برای محاکمه
از زنــدان به شعبه پنجم دادگــاه کیفری که به ریاست
قاضی بابایی تشکیل جلسه داده بود ،انتقال یافت و
محاکمه اش بدون حضور خبرنگاران و پشت درهای
بسته آغاز شد.
وی اعتراف کرد که عالوه بر خودروی پراید سفید رنگ
متعلق به پدرش ،یک پسر بچه را نیز با خودروی پژو۲۰۶

سفید رنگ متعلق به مادرش ربوده است .همچنین در
بازرسی از پارکینگ محل زندگی اش ،کارآگاهان اداره
شانزدهم پلیس آگاهی یک موتورسیکلت هوندا ۱۲۵
یافتند که متهم اعتراف کرد از این موتور هم برای ربودن
بچه ها استفاده کرده است .وی گفت :بچه ها را به یک
کانال سرپوشیده می بردم و به آن ها تعرض می کردم.
این متهم درباره مصرف موادمخدر گفت :نخستین بار
مصرف موادمخدر را در  17سالگی تجربه کردم .پدرم
راننده بود و خودش هم موادمخدر مصرف می کرد
و فکر می کردم وقتی او مصرف می کند چون الگوی
من در زندگی است ،پس مصرف مواد کار خوبی است.
وقتی دوستانی که چند سالی از خودم بزرگ تر بودند

...

درامتدادتاریکی

اعدامبرایرانندهشیطانصفتتهرانیکه۱۱کودکرابهدامسیاهکشاند
مرد شرور که با فریب  ۱۱پسر نوجوان به آن ها تعرض
کرده بود پس از محاکمه در شعبه پنجم دادگاه کیفری
استان تهران با حکم قضات این دادگاه به اعدام و به 6
تا  ۲۴سال حبس و  100ضربه تازیانه محکوم شد .به
گزارش ساعت  ،24رسیدگی به این پرونده از  27دی
سال گذشته از زمانی به جریان افتاد که والدین یک پسر
 11ساله به کالنتری شکایت کردند و مأموران کالنتری
 126تهرانپارس دریافتند این پسر نوجوان مورد آزار و
اذیت راننده یک پراید قرار گرفته است.
این راننده شیطان صفت به بهانه ای نوجوانان را فریب
می داد و آن ها را به دام سیاه می کشاند.متهم تحت
تعقیب پلیس قرار گرفت و سرانجام بعد از دستگیری
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حسینی -توکلی /زمین لرزه ای به بزرگی 5.8ریشتر
بامداد دوشنبه حوالی سیرچ در کرمان را لرزاند تا سومین
زمین لرزه حدود  6ریشتری باشد که طی دو روز گذشته
رخ داده است  .یک شنبه صبح زلزله ای به بزرگی 5.7
ریشتر استان هرمزگان را لرزاند و ساعاتی بعد زمین لرزه
شدید تری با قدرت  5.9ریشتر دوبــاره کرمانشاه را در
دلهره فرو برد.
▪  ۹۵مصدوم در پی فرار وترس از  زلزله   سیرچ کرمان

زلزله  5.8ریشتری بامدادروز گذشته در سیرچ کرمان
  95مصدوم برجا گذاشت .مدیر مرکز مدیریت حوادث
و فوریت های پزشکی کرمان گفت:در پی زلزله بامداد
روز گذشته که درساعت یک و  9دقیقه   درمنطقه سیرچ
در حوالی شهرستان کرمان رخ داد  95نفر هنگام

فــرار مــصــدوم و بــه بیمارستان هــای ایــن شهرمنتقل
شدند  .به گزارش خبرنگارما ،دکتر صابری  با بیان این
که  خوشبختانه این زمین لرزه تلفات جانی نداشت ،آماده
باش بیمارستان های کرمان و راور ،اعزام پنج تیم ارزیاب
به مناطق تحت تاثیر زلزله ،تشکیل ستاد هدایت عملیات
بحران دانشگاه علوم پزشکی ،آمــاده ســازی تیم های
واکنش سریع درمــان ،آمــاده ســازی تیم هــای AMP  و
تعیین فضای جایگزین بــرای مصدومان  احتمالی را
از جمله اقدامات صــورت گرفته اعــام کرد   .سعیدی
مدیر کل ستاد بحران استانداری کرمان هم  اظهار
کرد:از  95   زخمی  این حادثه  91،نفر در شهر کرمان
و فقط چهار نفر در سیرچ و شهداد مصدوم شدند  .وی
افزود :از مصدومان  کرمانی هفت نفر به علت شکستگی
راهی اتاق عمل و  15نفر دچارعوارض قلبی شدند  ،بقیه
افراد هم سرپایی درمان شدند .وی بیان کرد :پس از وقوع
زمین لــرزه   در سیرچ  9 ،گروه هالل احمر به مناطقی
که زمین لرزه احساس شده بود ،اعزام شدند .وی گفت

:در این حادثه  دیوار برخی خانه های قدیمی وخشتی
فروریخت.گزارش خراسان حاکی است  ،شهروندان
کرمانی پس از وقوع زمین لرزه  ،به پارک ها وفضاهای
بازشهری هجوم آوردند    .شایان ذکر است درزمین لرزه
 7.3ریشتری ششم مردادماه سال ۶۰در روستای سیرچ
حدودهزارو۵۰۰نفرکشته وهزارو ۵۰۰نفر هم زخمی
شدند.
▪زلزله تــازه آبــاد به  951واحــد مسکونی خسارت
وارد کرد

در همین حال استاندار کرمانشاه گفت 951 :واحد
مسکونی روستایی و شهری در اثر زلزله  5.9ریشتری
ساعت  14:37روز یک شنبه تازه آباد مرکز شهرستان
ثالث باباجانی تخریب یا دچار خسارت شد .هوشنگ
بازوند در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :در این زلزله
 101واحــد مسکونی روســتــایــی صــد درصــد تخریب
شد و  250واحد دیگر نیز خسارت دیده که باید تعمیر

شوند .وی اظهار کرد 600 :واحد مسکونی شهری نیز
در اثر زلزله در شهرستان های غربی استان به خصوص
شهرستان ثالث باباجانی دچار خسارت شده است.
استاندار کرمانشاه آخرین آمار مصدومان زلزله را 287
نفر اعالم کرد و گفت :هشت نفر از مصدومان هم اکنون
در مراکز درمانی بستری هستند و بقیه آن ها ترخیص
شــده انــد .در همین حــال مسئول شبکه لــرزه نگاری
کرمانشاه نیز روز گذشته گفت :پس از وقوع زمین لرزه
 5.9ریشتری روز یک شنبه تاکنون  165پس لرزه در
استان به وقوع پیوسته است .پیشتر فرهاد فروزی مسئول
شبکه لرزهنگاری استان کرمانشاه گفته بود  :این زلزله
بزرگ ترین پسلرزه زلزله  21آبان بوده است که تاکنون
در خاک ایران داشتهایم .مسئول شبکه لرزهنگاری استان
کرمانشاه با بیان این که نمیتوان دقیقا پیشبینی کرد که
زلزله بزرگ تری در راه است یا نه؟ یادآور شد :برای زلزله
با بزرگی  7.3ریشتر که سال قبل رخ داد وقوع چنین
پسلرزههایی طبیعی است.

شهردار ناحیه  4منطقه  22با اعالم علت اولیه آتش سوزی
دربرجپارامیس،گفت:اینساختمانپایانکارنگرفتهبودو
ساختمانهایی با این شرایط از دیدگاه شهرداری همچنان
کارگاه محسوب میشود.
صفایی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان این که علت اولیه آتش
سوزی برج پارامیس در منطقه  ، 22توسط سازمان آتش
نشانی اتصال در شبکه برق رسانی برج اعالم شده است،
گفت :به علت استفاده از ژنراتور ،کشش کافی برای تأمین
برق ساختمان وجود نداشته که همین امر باعث اتصال در
شبکه برق و شروع آتش سوزی شده است.

جانباختگانگرمادرژاپنبه 40تنرسید
با جان باختن  17نفر دیگر در ژاپن بر اثر گرمای بی سابقه ،
شمارقربانیاناینحادثهدراینکشوربه 40تنرسید.
به گزارش ایرنا ،خبرگزاری کیودو روز دوشنبه گزارش کرد:
گرمایطاقتفرسادرغربوشرقژاپنادامهداردودمایهوا
دربرخیمناطقبهباالی 41درجهسانتیگرادرسیدهاست
که یک رکورد در ثبت درجه گرما در این کشور محسوب می
شود .سازمان هواشناسی ژاپن می گوید وجود یک سیستم
پرفشار روی این منطقه باعث تــداوم گرمای شدید شده
است .این سازمان همچنین هشدار داد که این موج یکی از
مرگبارترین موج های گرما در سال های اخیر بوده است.
به گفته این سازمان ساعت  14:26ظهر دیــروز دوشنبه
دمای هوا در شهر کوماگایا در استان سایتاما به 41.1درجه
سانتیگراد رسیدهبودکهیکرکوردمحسوبمیشود.
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