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گروه حوادث /زن  65ساله یاسوجی که دچار ایست قلبی شده بود با تالش
امدادگران به زندگی دوباره بازگشت.جالل پوران فرد ،رئیس مرکز حوادث
و فوریتهای پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت :تکنیسینهای اعزامی
پس از معاینه مقدماتی متوجه شدند که بیمار عالئم حیاتی (نبض
کاروتید و تنفس)ندارد و به همین دلیل بالفاصله عملیات احیا را در
محل آغاز کرده و ضربان قلب بیمار بازگشت .این احیا  ۳۷دقیقه طول
کشید و به نتیجه رسید.این بانو پس از احیای موفق جهت ادامه درمان به
بیمارستان شهید بهشتی یاسوج انتقال داده شد که توسط واحد آموزش و
پژوهش این مرکز مورد تأیید قرار گرفت.

تصادفمرگباراتوبوسباکامیونوپراید

اورژانس کشور گفت :در این اتوبوس  45مسافر( 42زن و سه
مرد) حضور داشتند که  9نفر از آنها کشته و بیست نفر از زخمیها
به بیمارستانی در طبس و  16نفر هم به فردوس منتقل شدند که
با توجه بهمیزان باالی خونریزی داخلی مصدومان احتمال
افزایش کشتهها در بیمارستانها وجود دارد.

مرگ  9زن در جاده مشهد

مجروحان با  14آمبوالنس و یک اتوبوس
آمبوالنس به بیمارستانهای طبس و فردوس
منتقل شدند و جز سه نفر که سرپایی درمان
شدهاند بقیه در بیمارستان بستری هستند.
با توجه به وضعیت وخیم مجروحان
بالگردهای اورژانس هوایی بیرجند و طبس
در آمادهباش هستند تا در صورت نیاز آنان را
به شهرهای دیگر انتقال دهند.
آخوندی ،رئیس اداره راهداری و حمل و
نقل جادهای دیهوک نیز گفت :پس از اعالم
وقوع حادثه کلیه عوامل امدادی هالل احمر،
اورژانس ،راهداری ،پلیس راه و آتشنشانی
برای امدادرسانی و ایمنسازی مسیر در محل

حادثه حاضر شدند و نسبت به امدادرسانی و
رهاسازی مجروحان از داخل اتوبوس درهم
شکسته اقدام کردند 44 .سرنشین اتوبوس
اهالی خراسان جنوبی نبودهاند و مقصد
اتوبوس مشهد اعالم شده است.
علت حادثه
سرهنگ نادر رحمانی ،رئیس مرکز
اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور گفت:
این اتوبوس که از یاسوج به سمت مشهد در
حرکت بود ،ساعت  2:30بامداد دوشنبه در
کیلومتر  8محور فردوس خراسان جنوبی
دچار سانحه و واژگون شد .بررسیهای
مقدماتی نشان میدهد بیتوجهی راننده

اتوبوس به جلو علت حادثه بوده و همچنین
خستگی و خواب آلودگی محتمل است.
آمادهسازی هتل و بیمارستانهای فردوس
رئیس اورژانس فردوس هم با اشاره به
انتقال هرچه سریعتر دستگاه سی تی اسکن
از تهران به بیمارستان حضرت رسول(ص)
فردوس گفت :با توجه به موقعیت این
شهرستان و بروز حوادث و تصادفات زیاد
در محورهای مواصالتی آن این امر ضروری
است.
دستگاه سی تی اسکن موجود در این
بیمارستان ،از یک ماه قبل خراب و غیرقابل
استفاده بوده و در حال حاضر مصدومان

سانحه باید بــــــــرای انجام امور تشخیصــــــــــی
سی تی اســـــــــــکن و  ام آر ای به بیرجند
مرکز استان اعزام شوند.مدیر مرکز مدیریت
حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند هم اعالم کرد :حال  10نفر از
 36مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس در جاده
دیهوک  -فردوس وخیم گزارش شده که برای
درمان در حال اعزام به مرکز استان هستند.
هویت جانباختگان
عبدالرحیم رحیمی ،فرماندار گچساران
گفت :این کاروان در قالب طرح مهر رمضان
برای افراد بیبضاعت مستمند راهی مشهد
شده بود 9 .نفر جانباخته این حادثه؛ جواهر

آخرین پرواز

گروه حوادث  /جوان پاراگالیدرسوار که در آسمان شهرستان سرخرود مازندران در حال پرواز بود ،در سقوطی هولناک جان باخت.بهگزارش خبرنگار حوادث
«ایران» ،این حادثه دقایقی بعد از پرواز جوان  25ساله رخ داد و این جوان به علت ناتوانی در کنترل وسیله پروازیاش جان سپرد.این پسر جوان که در هوای
نیمه ابری روستای درویش آباد مازندران اقدام به پرواز کرده بود پس از اوج گرفتن در آسمان ناگهان دچار مشکل شد و کنترل پاراگالیدر را از دست داد .این
اتفاق در حالی رخ داد که دوستان و تماشاگران بسیاری شاهد این پرواز بودند و پسر جوان در برابر چشمان وحشت زده آنها به سمت زمین سقوط کرد .این
دستگاه پرنده پیش از رسیدن به زمین با خانهای ویالیی در کنار سیمهای برق برخورد کرد و جوان پرنده به زمین افتاد و جان خود را از دست داد .قربانی حادثه
اهل اجوارکالی آمل بود و تنها  25سال سن داشت.حمیدرضا فرنیا رئیس اورژانس  ۱۱۵محمودآباد به خبرنگار ما گفت :حادثه بعدازظهر روز یکشنبه  22بهمن
ماه  96رخ داد .بالفاصله بعد از اطالع از حادثه ،تیمی از امدادگران به همراه خودروی آمبوالنس پایگاه سرخرود به محل اعزام شدند اما متأسفانه پاراگالیدر
بعد از سقوط با یکی از خانههای ویالیی روستا برخورد کرد و جوان پرنده بهعلت برخورد با زمین و آسیب دیدگی شدید از ناحیه سر جان خود را از دست داد.

عمویکینهجو

حوادث
جهان

قرار مالقات شوم

جوان امریکایی که پس از قرار مالقات اینترنتی دختر
نوجوانی را ربوده و او را پس از چند روز به قتل رسانده بود ،پای
میز محاکمه نشست«.دیوید آیزنهار»  20ساله متهم است
در سال 2016با فریب «نیکول لول» 13ساله او را به مخفیگاه
خود کشانده و پس از چند روز آزار و اذیت و شکنجه کشته
است.متهم در اعترافاتش مدعی شده تصور کرده دختر
نوجوان از او باردار است و به همین دلیل نقشه قتل او را
عملی کرده است .جسد «نیکول لول» در گور کم عمیقی
در نزدیکی خانه قاتل در شهر «مریلند» امریکا پیدا شد و
کارآگاهان با بررسی مدارک موجود در صحنه جرم موفق
به دستگیریقاتلشدند.

برادرزاده اش را کشت

آرزو کیهان

AP

چاقوکشیدرفروشگاه

مرگ فیلها
دربرخورد
باقطار

nbc

دیلی میل

پرستار جوان زن سالخورده و معلول انگلیسی
به اتهام آزار جنسی بیمارش به  3سال حبس
محکوم شد.
بهگزارش پلیـــــــــس منطقه «چلسفورد»
انگلیس ،متهم«ویکی هـــــوپر»  29ساله از
مدتی قبل برای نگهداری و مراقبت از زن
معلول سالخورده ب ه خانه او آمده بود و در
غیاب فرزندان زن سالخورده او را آزار و اذیت
کرده و از نظر روحی تحت فشار قرار میداد.
دادگاه پس از بررسی شواهد این پرونده ،متهم
را به اتهام آزار جنسی و بدرفتاری به تعلیق از
کار و  3سال زندان محکوم کرد.

بـــمب

جنگ جهانی
در فــــرودگاه

میرر

پشت میله های زندان

کشـــــــف

دیلی نیوز

کشف بمبی متعلق به جنگ جهانی دوم ،فرودگاه
لندن را برای ساعاتی تعطیل کرد.
با گزارش این حادثه در فرودگاه لندن ،بالفاصله
پلیس و نیروی دریایی به محل اعزام شدند و پس
از تخلیه کامل محل اقدام به ایمنسازی و انتقال
بمب کردند.
این بمب توسط یکی از کارگران در نزدیکی باند
فرودگاه پیدا شده بود و بهدلیل خطر انفجار تمامی
پروازها تا ساعتها عقب افتاد.

نوزاد مرده در میان زباله ها

بررسی علت سقوط هواپیمای روسی با  9پهپاد

تحقیقات برای بررسی زوایای پنهان سقوط هواپیمای مسافربری روسیه،
پس از کشف جعبه سیاه ،با  9هواپیمای بدون سرنشین ادامه دارد.
سخنگوی سازمان حوادث اضطراری روسیه گفت :این هواپیما که از
نوع آنتونوف  148بود عصر یکشنبه با  71سرنشین در نزدیکی شهر مسکو
سقوط کرد و همه مسافران و خدمه جان باختند .عملیات جست و جو
تا بامداد دوشنبه ادامه داشت اما با قطعی شدن مرگ همه مسافران
عملیات به پایان رسید .تاکنون جعبه سیاه هواپیما پیدا شده و بررسیها
برای علت این سانحه با  9هواپیمای بدون سرنشین(پهپاد) پیگیری
میشود.هواپیمای آنتونوف  148عصر دوشنبه دقایقی پس از برخاستن
از باند سقوط کرد .علت این حادثه در دست بررسی قرار دارد.

پلیس امارات با کشف جسد نوزاد نارسی در محل تخلیه
زباله منطقه «آل سجالی» شارجه ،تحقیقات خود را
آغاز کرد.با تشکیل این پرونده تیم تحقیق به محل
اعزام شدند و تا تخلیه کامل زبالهها همه جا را بهدنبال
سرنخی مورد بررسی قرار دادند .تحقیقات مقدماتی
نشان میدهد نوزاد چند روزه بوده و خانوادهاش برای
خالصی از او زنده در میان زبالهها رهایش کردهاند.

اسکای

تصاویر دوربینهای مداربسته هتل محل
اقامت دختر چینی در لس آنجلس ،کشیشی را
به اتهام آزار و اذیت به دام انداخت.
به گزارش پلیس ایالتی این شهر« ،داگالس
ریورا»ی  40ساله هفته گذشته پس از مالقات
خصوصی با دختر گردشگر چینی در هتل ،او
را مورد آزار قرار داده و گریخته بود .در حالی
که تحقیقات برای یافتن عامل این آزار و اذیت
ادامه داشت و دختر جوان ب ه دلیل آسیب
روحی قادر به صحبت نبود ،پلیس تصاویر
دوربینهای مداربسته را مورد بررسی قرار
داد و چهره متهم را شناسایی کرد .با انتشار
این تصویر تعدادی از مردم تماس گرفته و
در حالی که از این اقدام شوک زده بودند این
کشیش فاسد را معرفی کردند.

پرستارآزارگر

چهار فیل در حال عبور از
ریل در شمال شرقی هند،
با قطاری برخورد کرده
و کشته شدند.به گفته
رسانهها ،در این حادثه
به مسافران قطار آسیبی
نرسید اما تالش برای
نجاتفیلهابینتیجه
ماند«.پراناوجیوتی»،
سخنگویراهآهنمنطقه
در این باره گفت«:نزدیکی
راهآهن به منطقه جنگلی
و زیستگاه فیلها ،علت
اصلی این برخورد مرگبار
بوده است».

مرد میانسالی که بر سر اختالف خانوادگی
با برادرش ،دختر  11ساله او را به قتل
رسانده بود ،دستگیر شد .به گزارش پلیس
اسکاتلندیارد« ،دلروی فورستر»  51ساله
که در جریان درگیری مرتکب این جنایت
شده بود ،پس از اینکه دختر نوجوان غرق
در خون نقش بر زمین شد ،از خانه برادرش
فرار کرد .دختر مجروح نیز بالفاصله به
بیمارستان شهر «کنت» انگلیس انتقال
یافت اما بهدلیل شدت جراحات جان خود
را از دست داد.
یکی از همسایگان خانه مقتول گفت :ما
صدای داد و فریاد را شنیدیم اما از ترس
نتوانستیم اقدامی کنیم و تنها به پلیس
زنگ زدیم.
کارآگاهان پس از آغاز تحقیقات ،قاتل
فراری را ردیابی و دستگیر کردند.

اسکای

مرد چاقو به دست پس از ورود به فروشگاه «جوی سیتی» در چین یک زن را کشت و  12نفر دیگر را مجروح و روانه بیمارستان کرد.بهگزارش پلیس چین،
مجروحان  3مرد و  10زن بودند که یکی از زنان بهدلیل شدت جراحات پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.مرد مهاجم که
با عملیات ویژه پلیس دستگیر شده بود ،در بازجوییها ادعا کرد بهدلیل نارضایتی از شرایط زندگی دست ب ه چنین حمله وحشیانهای زده است.سال
هاست که جرایم خشونتآمیز و حمله با چاقو در کشور چین مرسوم بوده و کودکان زیادی نیز در پی این حمالت جان خود را از دست دادهاند .پلـــــــــــیس اغلب
این حمالت را در چین به بیماریهای روحی یا نارضایتیهای شخصی مرتبط دانسته و هنوز اقدام جدی در این باره صورت نگرفته است.

دستگیریکشیشفاسد

هرمزی مقدم از روستای تلخاب شیرین ،شاه
بیبی جاللی ،زری بزرگ زاده ،شاه بیبی
درودگر اصل از روستای دیل ،زینب رضایی الر
از روستای الر ،شوکت محمدپور بیدک و گل
جهان افتخاری از روستای بید زرد بودند که
همگی شناسایی شدهاند.
همچنین  17نفر از مصدومان این حادثه
در بیمارستان شهید چمران فردوس بستری
و  3نفر از این زائران مجبور ب ه قطع عضو
شدند .مصدومانی که در وضعیت وخیمی
هستند با هماهنگیهای صورت گرفته توسط
بالگرد اورژانس به مجهزترین بیمارستانها
انتقال داده شدند.

ایران

گروه حوادث /برخورد اتوبوس با کامیون و پراید در گردنه سبز کیلومتر
 15جاده تربت حیدریه به مشهد  2کشته و  31مصدوم بر جای گذاشت.
مجتبی خالدی ،سخنگوی اورژانس کشور گفت :با اعالم این حادثه در
ساعت  55دقیقه بامداد دوشنبه شش آمبوالنس به محل اعزام شد و
مجروحان به دو بیمارستان در تربت حیدریه انتقال یافتند .براساس
آخرین گزارشها تنها دو نفر جان خود را از دست دادهاند و مصدومان
نیز تحت درمان قرار گرفتهاند.سرهنگ نادر رحمانی ،رئیس مرکز
اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور نیز گفت :در این تصادف اتوبوس
اسکانیا ،تریلی دانگ فنگ و سواری پراید درگیر بودند و علت این حادثه
نیز عدم توجه به جلو از جانب راننده اتوبوس بود .این اتوبوس که متعلق
به تعاونی  17بود ،از مشهد به سمت بیرجند در حال حرکت بود.

گروه حوادث /واژگونی اتوبوس زنان زائر گچسارانی در جاده
دیهوک  -فردوس  9نفر از مسافران را به کام مرگ کشاند و  36نفر
نیز مصدوم شدند.بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،این تصادف
ل جاری در خراسان جنوبی
که هولناکترین سانحه رانندگی سا 
به شمار میرفت ساعت  2و  30دقیقه بامداد دیروز اتفاق افتاد و
پیشبینی میشود با توجه به شدت این واژگونی احتمال میرود
تعداد تلفات بیشتر نیز شود .مجتبی خالدی ،سخنگوی سازمان

ایرنا

بازگشت به زندگی 37دقیقه پس از مرگ

سال بیستوچهارم شماره  6717سه شنبه 24بهمن 1396

ایران

گروه حوادث /پیکر سه دریانورد سانچی که پیش از
غرق نفتکش پیدا شده بودند شامگاه امروز به ایران
منتقل میشود.سیروس کیان ارثی ،مدیرعامل شرکت ملی نفتکش گفت:
با توجه به اظهارات ایروش ،سرکنسول ایران در شانگهای چین پیکر این سه
دریانورد شامگاه سهشنبه وارد کشور میشود .این پیکرها با پرواز ماهان به
تهران انتقال مییابد .نفتکش ایرانی سانچی  ۱۶دیماه با  31خدمه ایرانی
و بنگالدشی با کشتی فله بر چینی برخورد کرد و پس از  8روز انفجار و
آتشسوزی ،در آبهای شانگهای غرق شد.
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