بینالملل
شمار تلفات زمینلرزه اندونزی
به  ۳۴۷تن رسید

گاردین :بنابــر اعالم رســانههای داخلی
اندونزی ،شمار تلفات زمین لرزه ۶.۹ریشتری
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 ۳۸۱تناعالمکرده
که نسبت به آمار  ۱۳۱تن که روز چهارشنبه
منتشر شده بود ،افزایش چشمگیری داشته
اســت؛ همچنین مرکز مدیریت بالیای این
کشور اعالم کرد که شــمار تلفات این زلزله
 ۱۶۴تن است و دســتکم  ۱۴۰۰نفر دیگر
به شدت آسیب دیدهاند .گفته شده احتمال
افزایش تعداد قربانیان این حادثه وجود دارد؛
چرا که نیروهای امداد با ســرعت بیشتری
در حال بیرون کشیدن قربانیان از میان آوار
هستند .این زمینلرزه مهیب  ۶.۹ریشتری
یکشنبه شــب اندونزی را به لرزه درآورد و
موجب شده دهها هزار نفر بیخانمان شوند.
نیروهای امداد و جستوجو در تالش هستند
تا سریعتر در مناطقی که بیشترین خسارت را
از وقوع این زمین لرزه متحمل شدهاند ،حضور
پیدا کنند .گفتنی است ،زلزله روز یکشنبه
گذشــته حداقل  ۲۳۰پس لرزه داشته است
که انتظار میرود برای دو هفته آینده نیز ادامه
داشته باشد.

بیبیسی:موجگرمادرکرهجنوبیدستکم
 42کشته برجا گذاشــت .با افزایش دما در
کره جنوبی که در بیش از  100سال گذشته
کمسابقه بوده است ،دستکم  42تن کشته
شدند؛ همچنین از اواخر ماه مه بیش از3400
نفر به دلیل بیماریهای ناشی از گرما از قبیل
گرمازدگی تحت درمان قرار گرفتهاند .هفته
گذشته دما در ســئول ،پایتخت کره جنوبی
که نیمی از جمعیت این کشور در آن سکونت
دارند ،به  39درجه ســانتیگراد افزایش پیدا
کرد که در مدت  111سال ،باالترین دما بوده
است .بیشتر قربانیان افزایش کمسابقه دما در
این کشور از میان افراد مسن و اقشار کمدرآمده
بوده که در خانههای خود از سیســتمهای
خنککننده برخوردار نیســتند؛ 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 شده یا جان خود را از
دستمیدهند،بتوانندازدولتغرامتبگیرند.

تیراندازی در فیالدلفیا
با دو کشته

نیویورک:تیراندازیدرفیالدلفیایشمالیدو
کشتهوپنجنفرمجروحبرجایگذاشت.پلیس
فیالدلفیا اعالم کرد در این حادثه یک مرد و زن
کشته و پنج نفر دیگر مجروح شدهاند .پلیس
بر این باور است که یک سالح با کالیبر بزرگ
استفاده شده و احتماالً اسلحه قوی بوده است.
کارشناســان مربوطه هم معتقدند بر اثر این
تیراندازی ،یازده تیر شلیک شده است .ریچارد
رأس ،کمیســر پلیس فیالدلفیا این حادثه
را «اقدام خشــونت آمیز بی هدف» توصیف
کرد .تحقیقات ادامه دارد ،هنوز کسی در این
رابطه دستگیر نشده است و اطالعاتی درباره
انگیزههای ارتکاب ایــن جنایت وجود ندارد.
پیرمردی 71ساله نیزبا حضور در طبقه چهارم
بیمارستانی در وستچستر نیویورک ،همسر
بیمار خود را با شــلیک گلوله به قتل رساند.
گفته میشود در آمریکا  122میلیون سالح
کوچک در اختیار مردم قرار دارد؛ به گونهای
که برآوردها حکاکی اســت به ازای هر 100
نفر 120 ،قبضه ســاح در دست شهروندان
آمریکایی است.

لورفتن شگردهای
کالهبرداری از بیمه در ایتالیا

بی بی ســی :دو باند تبهکار در ایتالیا برای
کالهبرداری از شرکتهای بیمه جهت دریافت
غرامت ،اقدام به شکستن دست و پا و معلول
کردن قربانیان خود میکردند .پلیس پالرمو
در جنوب ایتالیا در جریان عملیات یازده نفر را
دستگیر کرد و در میان آنان یک پرستار دیده
میشــود که با آنان همکاری میکرده است.
این دو باند پس از شکستن دست و پای افراد
که قربانیان خود نیز موافق بودند ،یک تصادف
ساختگی با شــواهد جعلی درست و وانمود
میکردند که قربانی پــس از تصادف معلول
شــده اســت و بدین ترتیب موفق به کسب
مبالغ هنگفتی بابت غرامت از شــرکتهای
بیمه میشــدند .قربانیان این کالهبرداری تا
بیش از  100هزار یورو غرامت از شرکتهای
بیمه دریافت میکردند .پلیــس اعالم کرد
که این دو بانــد جنایی با پرتــاب وزنههای
سنگین چدنی روی دســت و پای قربانیان
باعث شکستگیهای مرکب و معلول شدن
آنان میشدند که بعد از آن فرد قربانی مجبور
به استفاده از ویلچر یا عصا میشد.تحقیقات
پلیسدراینزمینهازیک تصادف ساختگیدر
سال  2017با کشف جسد یک شهروند تبعه
آغاز
تونس در خیابانی در حومه شهر پالرمو 
شد.

انفجار در مجموعه ورزشی  3کارگر را کشت
نسلفردا:حادثهانفجاردرقسمتتأسیساتیکیازساختمانهایمجموعهورزشیانقالبتهرانمنجربه
کشتهشدنسهکارگرشد.سیدجاللملکیدررابطهباوقوعاینحادثهتلخافزود:حادثهآتشسوزیدریک
مجموعهورزشیدرخیابانسئولبهسامانه 125اعالمومأموراندوایستگاهآتشنشانیشهرتهرانبهمحل
حادثهاعزامشدند.ویبیانکرد:درقسمتتأسیساتیکیازساختمانهایمتعلقبهمجموعهورزشیسه
کارگر بر روی یک مخزن مشغول کار بودند که به یکباره این مخزن دچار انفجار شد .ملکی ادامه داد :این
انفجارمنجربهتخریبساختمانوآتشسوزینشد؛اماسهکارگر 30تا 60سالهدراینحادثهجانباختند.
وی علت این حادثه را در دست بررسی اعالم کرد.

حـوادث

Accidents

نسلفردا:یکمردمیانسالبراثربرقگرفتگیجانخودراازدستداد.فرماندهانتظاميفومناستانگيالن
از فوت مردی 47ساله بر اثر بر ق گرفتگي در اين شهرستان خبر داد .سرهنگ محسن جعفرزاده در این رابطه
گفت :مأموران انتظامي در پي دريافت خبري مبني بر برق گرفتگي منجر به فوت در يكي از منازل كردمحله
فومن و انتقال متوفي به بيمارستان ،بالفاصله جهت بررسي موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند .اين مقام
انتظامي با بيان اينكه با حضور مأموران مشخص شد مردي 47ساله حين كار در انباري منزلش دچار برق
گرفتگي شده و قبل  از رسيدن به بيمارستان فوت كرده است ،خاطرنشان كرد :در اين رابطه بررسیهای اولیه
صورت گرفته و اقدامات قانوني در حال انجام است.
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معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ:

ربودهشدنباانگیزهتجاوز

یلدا توکلی  /گروه حادثه

tavakoli.yalda11@gmail.com

در یک لحظه جسم تیزی شبیه به
چاقو برخورد کرد و متوجه وجود
چاقو در زیر فــرش داخل اتاقک
شدم .به قصد مقاومت و فرار ،چاقو
را برداشته و حملهور شدم .چاقو
را به سینه یکی از آن دو نفر فرو
کردم و درحالیکــه لباس بر تن
نداشتم از داخل اتاقک خارج شده
و...
ربودهشدن دو نوجوان
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور
گــودرزی ،معــاون مبارزه بــا جرائم
جنایی پلیس آگاهی تهــران بزرگ،
از دســتگیری دو متهم خبر داد که با
انگیــزه آزار و اذیت جنســی اقدام به
ربودن دو دســتفروش نوجوان کرده
بودند .ســرهنگ علی ولیپور گودرزی
در توضیح این خبــر گفت :دو نوجوان
هجدهساله با مراجعه به کالنتری 152
خانیآباد به مأمورین اعالم کردند که
دو سرنشــین یک خودرو  206سفید
رنگ به قصد آزار و اذیت جنسی اقدام
به ربودن آنان کردند .با تشکیل پرونده
مقدماتی با موضوع «آدم ربایی با انگیزه
آزار و اذیت جنســی» ،پرونده جهت
ادامه رسیدگی به اداره شانزدهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.
هر دو نفر دســت فروش
هستیم

شکات پرونده (دو نوجوان هجدهساله) بود در اظهاراتش به کارآگاهان گفت:
پس از حضور در اداره شانزدهم پلیس سرنشینان  206با تهدید چاقو و ضرب
آگاهی در اظهارات اولیه عنوان داشتند و شتم قصد آزار و اذیت مرا داشتند .در
که هر دو نفر دست فروش هستند و در یک لحظه جسم تیزی شبیه به چاقو
زمان مراجعت به خانه مورد ربایش قرار برخورد کرد و  متوجــه وجود چاقو در
گرفتند .این دو نوجوان در توضیحات زیر فرش داخل اتاقک شــدم .به قصد
خود بــه کارآگاهان عنوان داشــتند :مقاومت و فــرار ،چاقو را برداشــته و
زمانیکه در حال جمع کردن بســاط حملهور شدم .چاقو را به سینه یکی از
دستفروشی خود بودیم ،ناگهان یک آن دو نفر فرو کردم و درحالیکه لباس
 206ســفیدرنگ با دو سرنشــین در بر تن نداشتم از داخل اتاقک خارج شده
مقابل ما توقف کرد و بــا تهدید چاقو و خودم را به داخل کوچه رســاندم .در
هر دو نفر ما را ســوار ماشین کردند .ما حال کمک خواســتن بودم که این دو
را به اتاقکی در پشت بام یک کارگاه در نفر نیز سوار 206شــده و از محل دور
منطقه نعمت آباد برده و در آنجا با ضرب شدند.
و شتم و تهدید چاقو قصد آزار و اذیت معاون مبارزه بــا جرائم جنایی پلیس
آگاهی تهران بــزرگ در توضیح روند
داشتند.
شناسایی و دستگیری متهمین پرونده
گفت :کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس
آگاهی بــا مراجعه به محــل اتاقک به
بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته
کارگاه پرداختند و صحــت اظهارات
متهمین به آدمربایی دو نوجوان
شــکات پرونده مورد تائید قرار گرفت.
اذیت
هجدهساله با انگیزه آزار و
در ادامه ،با شناســایی  206متعلق به
که
کردند
آنان اعتراف و عنوان
یکی از متهمین به نام بهنام ( 27ساله)،
در آن شب ،شرب خمرکرده و
کارآگاهــان به محل ســکونت وی در
در وضعیت روحیروانی مناسبی
منطقه نعمت آباد رفتــه و اطالع پیدا
کردند که بهنام آخرین بار بههمراه یکی
قرارنداشتند
از دوســتانش به نام جعفر ( 28ساله)
مشاهده شــده و پس از آن هر دو نفر
مراجعتی به منازل خود نداشتهاند.
تهدید با چاقو و ضرب و شتم
شناسایی تصاویر بهنام و
یکی از شکات پرونده که موفق
جعفر
به فــرار از داخل اتاقک کارگاه شــده

عکس:نسلفردا

موج مرگبار گرما
در کره جنوبی

فوت مرد 47ساله براثر برقگرفتگی در فومن

با شناسایی تصاویر بهنام و جعفر توسط
شکات پرونده ،اقدامات پلیسی جهت
دستگیری آنان در دستور کار کارآگاهان
قرارگرفت و مشخص شــد این دو نفر
در حال حاضر با یک دســتگاه خودرو
وانت در محدود ه نعمتآباد تردد دارند.
خودرو وانت همراه با محل دقیق تردد
متهمین در منطقه نعمتآباد شناسایی
شد و تحت کنترل نامحسوس پلیسی
قرار گرفت و ســرانجام هر دو نفر آنان
ســوار بر خودرو وانت متعلق به جعفر
دستگیر و به آگاهی منتقل شدند.
اعتراف بــه آدمربایی دو
نوجوان
متهمیــن در تحقیقــات اولیه منکر
هرگونه اقدام به آدمربایی و تالش برای
آزار و اذیت شــدند؛ اما پس از مواجهه
حضوری با دو شاکی پرونده و همچنین

مشاهده تصاویر دوربینهای مداربسته
که آنان را در حال انتقــال دو نوجوان
به داخل کارگاه نشان میداد به ناچار
لب به اعتراف گشــودند و به آدمربایی
دو نوجوان هجدهســاله با انگیزه آزار و
اذیت آنان اعتراف و عنوان کردند که در
آن شب ،شرب خمرکرده و در وضعیت
روحیروانی مناسبی قرار نداشتند .بهنام
که از ناحیه سینه مورد اصابت چاقو قرار
گرفته بود در اظهاراتش به کارآگاهان
عنوان کرد :زمانیکه چاقو به ســینهام
فرو رفت دچار خونریزی شدید شدم.
بسیار ترسیده بودم .همراه با جعفر سوار
ماشین شده و خودمان را به بیمارستان
رساندیم؛ پس از انجام اقدامات درمانی بر
روی من اطمینان داشتیم که پلیس به
دنبال ماست؛ برای همین از آنزمان [تا
زمان دستگیری] فراری بودیم تا نهایتاً
دستگیر شدیم.

حوادث ویژه

کالهبرداری میلیاردی یک زن
از  80نفر

نســلفردا :معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی
استان مازندران از دســتگیری زنی کالهبردار که با
وعده ارائه تسهیالت بانکی از شهروندان بیش از 80
میلیارد ریال کالهبرداری کرده ،خبر داد .در پی ارجاع
پرونده کالهبرداری از سوی دادسرای عمومی و انقالب
شهرستان قائم شهر به پلیس آگاهی آن شهرستان،
اقدامات اطالعاتی و تحقیقات گســترده پلیسی از
مالباختگان در دستور کار قرار گرفت که در نتیجه
مشخص شد ،زنی کالهبردار با جعل عنوان و معرفی
خود بهعنوان کارمند بانک با اقدامات متقلبانه و وعده
پرداخت تسهیالت بانکی کالن به شهروندان از آنان
کالهبرداری میکرد .مأموران با دریافت این اطالعات
و شناسایی مخفیگاه متهم در یک عملیات غافلگیرانه
وی را دســتگیر کردند که این فــرد در تحقیقات و
بازجوییهایفنیپلیسبهبزهارتکابیاقرارکرد.باقری
گفت :تاکنون  80شاکی و مالباخته در این پرونده
شناسایی شدند که مبلغ کالهبرداری صورت گرفته
از مالباختگان تاکنون 80میلیارد ریال بوده است.

کامیون جان دوچرخهسوار 12ساله
را گرفت

نسلفردا :براثــر برخورد یک دســتگاه کامیون با
دوچرخه که در یکی از محلههای شهرستان کاشان
استان اصفهان رخ داد ،راکب دوچرخه به علت شدت
جراحات وارده در دم فوت کرد .سرهنگ رضا رضائی،
رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان
در این رابطه گفت :مأموران پلیس راهور کاشــان از
وقوع یک مورد تصادف فوتی درمنطقه طاهرآباد این
شهرستان مطلع و به منظور بررسی حادثه در محل
حاضرشدند .در بررسی صورت گرفته مشخص شد
یک دستگاه کامیون کشنده در حال عبور از کوچه با
یک دستگاه دوچرخه برخورد میکند و متأسفانه در
این حادثه دوچرخه سوار که یک نوجوان دوازدهساله
بوده به علت شــدت جراحات وارده در صحنه فوت
میکند.سرهنگرضائیبابیاناینکهعلتوقوعحادثه
توسطکارشناسانانحرافبهچپرانندهکامیوناعالم
شدهاست،گفت:ترددخودروهایسنگیندرطولروز
ممنوع است و خودروهای دارای مجوز میبایست با
رعایت احتیاط به رانندگی بپردازند.

بهسرقترفتن اطالعات بانكي کاربران
توسطصيغهياب

مریم یادگاری  /گروه حادثه

myadegari@gmail.com

با بررســيهاي به عمــل آمده
مشخص شد شاکي با فريب تبليغ
نرمافزار صيغهياب اقدام به خريد

و نصب اپليکيشن بر روی گوشی
تلفن همراه خود ميکند که حین
عملیات نصب ،اطالعات بانکی وی
برای فروشــنده نرم افزار ارسال
شده و متهم توانســته بود از این

دستگیری
عامالن شرارت در اصفهان

نسلفردا :جانشین فرمانده انتظامی شهرستان
اصفهان گفت :سه فرد شرور که با اعمال شرارتآمیز
خود ،باعث برهم زدن نظم عمومی و ایجاد رعب و
وحشت در بین مردم شده بودند با حضور به موقع
مأموران این فرماندهی دســتگیر شدند .سرهنگ
«محمدعلی يوسلياني»  اظهار داشت :مأموران حين
گشتزني در خیابان چهارباغ عباسی سه نفر را که
حالت طبيعي نداشته و با عربدهکشي نظم عمومي
را برهم زده و رعب و وحشــت شهروندان را فراهم
کرده بودند ،مشــاهده و بالفاصله وارد عمل شدند
و هر سه نفر را دستگیر کردند .سرهنگ یوسلیانی
با بیان اینکه متأسفانه متهمان دستگیر شده داراي
ســنین پاييني هســتند از خانوادهها خواست بر
رفتار فرزنــدان و عملکرد آنان نظارت بيشــتري
داشته باشند .الزم به ذکر اســت که هر سه متهم
با تشــکيل پرونده به جرم برهم زدن نظم عمومي
جهت صدور کيفرخواســت تحویل مراجع قضائي
شدند.

طریق مبلغ  40ميليون ريال سرقت
کند .اين اپليکيشن شيوهاي جديد
براي كالهبرداري و سوءاســتفاده
از كاربران در فضاي مجازي است
و شهروندان به هيچ عنوان نبايد
آن را ...
■ فرد موردنظر را براي ازدواج موقت
انتخاب کنید
رئيسپليــس فتا اســتان اصفهــان از
دســتگیری فردی که بــا تبلیغ فروش
اپلیکیشــن صیغه یاب از حساب بانکی
نصبکنندگان ایــن نرمافزار ســرقت
میکرد ،خبر داد .سرهنگ سيدمصطفي
مرتضوي بيان كرد :مدتي اســت فروش
نرمافزارهاي همســرياب و صيغهياب در
شــبکههای اجتماعی رایج شده که این
نرمافزار بعد از تهي ه و نصب به کاربر اجازه
ميدهد به رسم صيغه ،فرد مورد نظر خود
را بر اســاس تصاوير موجود براي ازدواج
موقت انتخاب کند.
■ نصب اپلیکیشن صیغهیاب بر روی
گوشیهای تلفن همراه
وی یکی از آسیبهای اين گونه نرمافزارها

کالهبرداری
با چکهای مسروقه

نسلفردا :رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران
بزرگ ،با اشــاره به دســتگیری یک کالهبردار در
محدوده غرب تهران گفت :این متهم طعمههای
خود را از ســایت دیوار شناســایی کرده و با ارائه
چکهای مسروقه از آنان کالهبرداری میکرد .وی
افزود :چندی پیش پروندهای به این یگان ارجاع شد
که در آن مالباخته از طریق انتشار آگهی در سایت
دیوار قصد فروش مقداری خشــکبار به ارزش 90
میلیون تومان را داشته که مورد کالهبرداری قرار
گرفته است .با شــکایت این مالباخته ،تحقیقات
آغاز و طی آن مشخص شد شــخصی ناشناس به
نام «احسان» با مراجعه به مالباخته و معرفی خود
بهعنوان یکی از کسبههای خوشنام بازار تهران،
پس از تحویل خشکبار به ارزش  90میلیون تومان
اقدام به دادن چندین فقره چک کرده که در زمان
سررسید چکها مشخص میشــود تمامی آنها
مســروقه اســت .با وجود متواری بودن متهم ،در
نهایت کارآگاهان موفق به دستگیری وی شدند.

را به سرقت رفتن اطالعات بانكي کاربران
عنوان کرد و گفت :بررســی پروندههای
تشکیلشده در پلیس فتای استان نشان
میدهد که نصب اپلیکیشــن صیغهیاب
بر روی گوشیهای تلفن همراه کاربران
باعث وقوع برداشتهاي غير مجاز بانکي
از آنان شده است.
■ برداشت غيرمجاز از حساب بانکی
این مقام انتظامی در ادامه به جزئیات یکی
از این پروندهها اشاره کرد و بیان داشت:
در پي شــکايت يکي از شهروندان مبني
بر برداشــت غير مجاز از حســاب بانکی
وی رســيدگي به موضوع در دستور کار
کارشناسان پليس فتا اســتان اصفهان
قرار گرفت.
■ فريب با تبليغ نرمافزار صيغهياب
رئیسپلیس فتا اســتان اضافــه کرد :با
بررســيهاي بهعملآمده مشخص شد
شاکي با فريب تبليغ نرمافزار صيغهياب
اقدام به خريد و نصب اپليکيشن بر روی
گوشی تلفن همراه خود ميکند که حین
عملیات نصب ،اطالعات بانکی وی برای
فروشنده نرمافزار ارســال شده و متهم

توانسته بود از این طریق مبلغ  40ميليون
ريال سرقت کند.
■ دستگیری متهم اصلی این پرونده
ســرهنگ مرتضوی در ادامه با اشاره به
دستگیری متهم اصلی این پرونده توسط
کارشناسان پلیس فتا گفت :اين اپليکيشن
شــيوهاي جديد بــراي كالهبــرداري و
سوءاستفاده از كاربران در فضاي مجازي
اســت و شــهروندان بههيچعنوان نبايد
آن را بر روي گوشــي تلفــن همراه خود
نصب كنند؛ چرا که اين اپليکيشــن به
نوعي بدافزار بوده و برای سرقت اطالعات
داخل گوشی کاربران طراحی شده است.
سرهنگ مرتضوي در پايان از شهروندان
خواســت ،در صورت مشــاهده چنين
اپليکيشنهايي در فضاي مجازي جهت
شناسايي و دستگيري طراحان آن ،موارد

آدرس
را از طريق وبسايت پليس فتا به
 www . cyberpolice . irبخــش
ارتباطــات مردمــي و كانــال رســمي
پليس فتــا در پيامرســانهاي داخلي با
آي دي cyberpoliceبــا مــا در ميان
بگذارند.

بیرونآوردن پنج نفر زنده
از داخل مجتمع سوخته

نســل فردا :رئیس ســازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی شــهرداری اهواز از وقوع حریق
در یــک مجتمع مســکونی در کوی رســالت
خبر داد و گفت :تاکنون پنــج مجروح از محل
حادثه خارج و به اورژانــس  115تحویل داده
شدهاند .آتشپاد علی ترابپور اظهار کرد :وقوع
حریق ســنگین در طبقه پنجــم یک مجتمع
مســکونی در منطقه کوی رســالت به سامانه
 125اطالعرسانی شد .وی افزود :آتشنشانان با
استفاده از خودروی نردبان موفق به رهاسازی
و نجات ســاکنین از واحد این مجتمع شدند.
رئیس سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی
شهرداری اهواز گفت :تاکنون پنج مجروح زنده
از مجتمع خارج و به اورژانس  115تحویل داده
شدهاند؛ همچنین یازده نفر زنده و سالم توسط
آتشنشانان از مجتمع به بیرون انتقال یافتند.

مسمومیت چند دختر
با گاز کلر در استخر

نسلفردا :گاز کلر در یکی از استخرهای استان
قم باعث مســمومیت ده دختر کمسن و سال
شد که کار هشت نفر از این افراد به بیمارستان
کشــیده شــد .مجتبی خالــدی با اشــاره به
مسمومیت چند نفر با گاز کلر در قم اظهار کرد:
از یکی از استخرهای قم با سامانه  ۱۱۵اورژانس
تماس گرفته و گزارشــی مبنی بر مسمومیت
چند نفر در این استخر اعالم شد .وی گفت :پس
از اعالم این مورد بالفاصله آمبوالنس اورژانس
به محل اعزام شد که اولین آمبوالنس در کمتر
از پنج دقیقه به محل رسید؛ سپس با اعالم نیاز
به آمبوالنسهای بیشتر سه دستگاه آمبوالنس
دیگر نیز اعزام شد .سخنگوی سازمان اورژانس
کشور اضافه کرد :در این حادثه ده دختر کم سن
و سال دچار گازگرفتگی محدود با گاز کلر شدند
که هشت نفر آنان به بیمارستان منتقل شدند و
روند رسیدگی به دو نفر دیگر در محل انجام شد.

واژگونی خودرو
با  8کشته و زخمی

نسلفردا :بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو
ســواری آل  ،۹۰چهار نفر کشــته و چهار نفر
مصدوم شدند .پیرحســین کولیوند با اشاره به
واژگونی یک دســتگاه خودرو ســواری اظهار
کرد :بر اثر واژگونی یک دستگاه ال  ۹۰در محور
سبزوار  -نیشابور ،چهار نفر جان خود را از دست
دادند و چهار نفر دیگر مصدوم شدند .سرپرست
سازمان اورژانس کشور اضافه کرد :پس از اعالم
به سامانه  ۱۱۵اورژانس دو دستگاه آمبوالنس
به محل اعزام شدند و چهار نفری را که مصدوم
شده بودند به بیمارستان انتقال دادند.

سوختن خانههای کپری عشایری
کرمان در آتش

نسلفردا :سرپرســت جمعیــت هالل احمر
شهرستان شهربابک از امدادرسانی به یازده خانه
کپری عشایری دشت خاتون آباد شهربابک خبر
داد .موسی نگارســتانی با اشاره به آتشسوزی
یــازده خانه کپــری شــهربابک گفــت :این
آتشسوزی که در کپرهای عشایری در منطقه
دشــت خاتونآباد رخ داد ،خوشبختانه تلفات
جانی نداشت .وی افزود :آتش سوزی خانههای
کپری بر اثر ســهل انگاری و بی احتیاطی یکی
از ســاکنان این منطقه رخ داد و به علت وزش
شدید باد ،آتش به کپرهای دیگر سرایت کرد.
سرپرست جمعیت هالل احمر شهربابک عنوان
کرد :پــس از اطالع از آتش ســوزی بالفاصله
نیروهای هالل احمر به محل حادثه اعزام شدند
و پس از برآورد خســارت در کوتاهترین زمان
ممکن چــادر و  22قلم از لــوازم اولیه زندگی
مانند فرش ،چراغ و  ...را در بین حادثه دیدگان
توزیع کردند.

برخورد سواری جان  3راکب
موتورسیکلت را گرفت

نسلفردا :مدیر مرکز حــوادث و فوریتهای
پزشــکی چهارمحالوبختیاری گفت :برخورد
سواری پژو با یک دستگاه موتورسیکلت منجر
به مرگ سه راکب موتورســیکلت شد .فرامرز
شــاهین افزود :این تصادف در جاده سیاسرد
شهرســتان بروجن رخ داد .وی ادامــه داد :با
دریافت خبــر حادثه بالفاصله یک دســتگاه
آمبوالنس اورژانس  115به محل اعزام شد؛ اما
راکبان موتورســیکلت به علت شدت جراحات
وارده در دم فوت کــرده بودند .جزئیات حادثه
بررسی

از سوی کارشناســان پلیس در دست
است.

