
روز سه شنبه میلیون ها نفر برای بدرقه سردار سلیمانی 
به کرمان، زادگاهش روانه شــدند. میدان آزادی کرمان 
آخرین میعادگاه خیل مشتاقان و دوستداران سردار دل ها 
بود. با اینکه قرار بود مراسم آخرین وداع با او ساعت 7 و 30 
دقیقه آغاز شود اما بسیاری از عاشقان سپهبد شهید قاسم 
سلیمانی قبل از طلوع خورشید خودشان را به میعادگاه 
رسانده بودند تا با تشییع پیکر این شهید بزرگوار از سال ها 
مجاهدت و ایثار او قدردانی کنند. حدود ساعت 11 صبح 
جمعیت همراه با پیکر حاج قاسم به سمت گلزار شهدای 
کرمان به حرکت درآمدند. شــور و حال عجیبی در بین 
شرکت کنندگان وجود داشــت. خیابان ها و گذرگاه های 
فرعی با داربســت های آهنی بسته شــده بود تا جمعیت 
در یک مســیر واحد بــه حرکت ادامه دهنــد عده ای در 
تالش بودند تا خودشان را به پیکر مطهر سردار برسانند. 
تشییع کنندگان به سمت مشــتاقیه در حرکت بودند که 
ناگهان در چهارراه بهشــتی معرکه ای بر پا شــد. صدای 
فریادهای چند زن و مرد توجهات را به خود جلب کرد در 
یک لحظه موج جمعیت همانند ســدی شکسته روی هم 
ریخت و صد ها پیر و جوان زیر دست و پا گم شدند. به سبب 
بسته شدن کوچه ها و خیابان های فرعی اطراف راه فراری 
نبود . آن ها که می توانستند به کمک کسانی آمدند که زیر 
دست و پا مانده بودند. بالفاصله نیروهای امدادی اورژانس 
و هالل و احمر و آتش نشانی وارد معرکه شدند. در همان 
ساعات ابتدایی آماری از مجروحان منتشر شد و بعدازآن 

به تدریج آمار کشــته ها هم به آن اضافه شد. آمار کشته و 
مجروحان به تدریج رو به افزایش بود تا درنهایت عصر روز 
سه شنبه به گفته پیرحسن کولیوند، رئیس اورژانس کشور 
با اعالم خبر فوت بیش از 50 نفر و مصدوم شدن 213 نفر 
در این حادثه؛ گفت: این حادثه به علت ازدحام جمعیت 
و تراکم افراد رخ داد. امدادرسانی بالفاصله آغاز شد اما 50 
نفر جان باختند و مصدومان نیز به بیمارستان های شفا و 
شهید باهنر کرمان منتقل شدند. بااین حال گفته شد علت 

دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است. 
کشته های حادثه کرمان بیشتر شدند

تا ساعات انتهایی شب همچنان بر تعداد کشته ها اضافه 
می شد تا جایی که آخرین خبرهای روز 17 دی ماه آخرین 
تعداد کشته ها را 56 نفر اعالم کرد. روز چهارشنبه اما وزیر 
بهداشت از افزایش کشته شده ها خبر داد. به گزارش ایسنا، 
وزیر بهداشت آخرین روند درمانی حادثه دیدگان مراسم 

تشییع شهید سپهبد سلیمانی در کرمان را تشریح کرد.
سعید نمکی دراین باره گفت: متأسفانه روز سه شنبه 
213 نفر دچار سانحه شدند که اکثراً هم با فاز خیلی بد به 
بیمارســتان ها مراجعه کردند. آمار کشته شدگان تا این 
لحظه حدود 5۹ نفر گزارش شده و متأسفانه دو - سه نفر 
دیگر نیز در آی سی یو بستری هســتند و حالشان خوب 

نیست و امیدواریم شفا یابند.
پیش بینی عکاس خبری از مرگ بیش از 50 نفر

اما یکــی از موضوعاتی که پیش از تشــییع ســردار 

سلیمانی مطرح  شده بود، استوری یکی از عکاسان خبری 
بود. او عکسی گرفته بود که در آن نشان می داد استحکام 
داربست ها به  اندازه کافی نبوده و نوشته بود پیش از اینکه 
مجبور باشــد صحنه مرگ هم وطنانش را عکاســی کند 
کرمان را ترک می کند. او همچنین پیش بینی کرده بود 
بیش از 50 نفر در این نقطه می میرند. پس از اتفاقات اخیر 
بود که پیش بینی این عکاس خبری یکی از موضوعات داغ 
و پرحاشیه شد اما چند ساعت بعد گفته شد اتفاقی که در 
کرمان افتاد در یکی از کوچه ها بوده و ربطی به پیش بینی 

عکاس خبری نداشته است. 
ازدحام دلیل فوت هم وطنان در کرمان

در همین رابطه چند تن از شاهدان اظهار داشتند که به 
علت فشار و ازدحام جمعیت ناگهان چند نفر زیر دست و پا 

افتادند که همین موضوع باعث شد سایر افراد که بیشتر زن 
بودند تعادلشان را از دست بدهند. ازآنجاکه خیابان های 
فرعی را با داربست بســته بودند مردم راه فرار نداشتند. 
همین موضوع باعث شد تعداد زیادی از چهارراه شریعتی 
تا نزدیک میدان آزادی زیر دست و پا بمانند. قیامتی برپا 
شده بود. آن قدر جمعیت زیاد بود که امدادگران به سختی 
می توانستند به مردم کمک کنند و آن ها را از زیر دست و 
پا بیرون بکشند. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، بر اساس اعالم 
اداره کل پزشــکی قانونی اســتان کرمان، تاکنون پیکر 
تعدادی از جان باختگان این مراســم به پزشکی قانونی 
استان منتقل و برای بیش از 40 نفر از کشته شدگان جواز 

دفن صادر شده است.
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صبح دیروز؛
سردار سلیمانی در گلزار 

شهدای کرمان آرام گرفت
دیروز پیکر شهید 
حاج قاســم سلیمانی 
پس از اقامه نماز صبح 
به وقت کرمان در کنار 
مزار شهید یوسف الهی 
و با حضور خانواده این 
شهید سرافراز در بهت 

و اندوه و گریه جمعیت حاضر در گلزار شــهدای 
کرمان به خاک سپرده شد و مالک اشتر زمان به روح 
اهلل پیوســت. به گزارش ایسنا، جمعیت حاضر در 
گلزار شهدای کرمان در حین خاکسپاری و تدفین 
پیکر شهید سلیمانی شعار »مرگ بر آمریکا« را سر 
دادند. خیل جمعیت مستقر در گلزار شهدای شهر 
کرمان که از نخستین ساعات اولیه دیروز  و بعضا 
قبل از آن در گلزار شهدا حضور چشمگیر داشتند، 
شاهد به خاک سپردن تکه ای از وجودشان در جوار 
آرامگاه شهید عارف کرمان محمدحسین یوسف 
الهی بودند. دیروز همچنین پیکر  ســردار شهید 
حسین پورجعفری از هم رزمان و یاران 40 ساله 
شهید قاسم سلیمانی که در حمله هوایی نیروهای 
آمریکایی در مســیر فرودگاه بغداد به شــهادت 
رســیده بود به خاک سپرده شــد. روز سه شنبه 
طبق اعالم ستاد تشییع و تدفین سردار شهید با 
توجه به جان باختن و مصدوم شــدن تعدادی از 
شرکت کنندگان در آیین تشییع سپهبد سلیمانی 
و همرزمان ایشــان و به منظور جلوگیری از تکرار 
این حادثه بر اثر ازدحام جمعیت، مراسم تدفین به 

تعویق افتاده بود.
    

فقدان اوراق هویتی؛ مشکل 
زنان معتاد و فرزندانشان

یک فعــال حقوق 
زنــان بابیــان اینکه 
زنــان دارای اعتیــاد 
با مشــکالت هویتی، 
اشــتغال، ســرپناه، 
فرزندان بی شناسنامه 
و... روبه رو هســتند، 

گفت: از نمایندگان مجلس یازدهم انتظار می رود 
قوانین حمایتی برای زنان به ویژه زنان دارای اعتیاد 
نوشته شــود تا آنان بتوانند اوراق هویتی داشته 
باشند و در این حالت مشکالت خود و فرزندانشان را 
بهبود ببخشند. به گزارش ایسنا، لیال ارشد تصریح 
کرد: برخی از زنان دارای اعتیاد، کارتن خواب و فاقد 
برگه اوراق هویتی هستند، برخی هایشان به دالیلی 
دست به رفتارهای پرخطر می زنند و برای درمان 
بیماری های خود نیازمند کارت درمان هستند. 
ارشد در ادامه با تأکید بر اینکه زنان دارای اعتیاد 
نیازمند حمایت های اجتماعی هســتند، گفت: 
عموماً زنان پس از ترک مــواد مخدر و طی کردن 
دوره درمانــی، هیچ حمایــت اجتماعی دریافت 
نمی کنند. ارشــد  در پایان اعالم کــرد: به عنوان 
فعال اجتماعی از نمایندگان مجلس دوره یازدهم 
انتظــار دارم قوانین حمایتی بــرای زنان به ویژه 
زنان بهبودیافته نوشته شود تا آن ها بتوانند اوراق 
هویتی داشته باشند. باید راهکاری اتخاذ شود تا به 
زنان دارای اعتیاد و فرزندانشان شناسنامه و اوراق 
هویتی ارائه شــود تا آنان بتوانند مشکالت خود و 

فرزندانشان را بهبود ببخشند.
    

زلزله ۴.۷ ریشتری برازجان 
بوشهر را لرزاند

زلزله ای به بزرگی 4.7 ریشتر بامداد روز گذشته 
شهرستان برازجان در اســتان بوشهر را لرزاند. به 
گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه 
ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه ساعت 5 و 
50 دقیقه و یک ثانیه در عمق ۹ کیلومتری زمین 
و در فاصله 12 کیلومتری برازجان، 22 کیلومتری 
تنگ ارم و 2۹ کیلومتری سعدآباد در استان بوشهر 
روی داد. در همین ارتباط بر اســاس گزارش این 
مرکز، زلزله دیگری نیز به بزرگی 4.2 ریشتر ساعت 
6 و 4۹ دقیقه برازجان را لرزاند. جهانگیر دهقانی، 
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری بوشــهر با 
اشــاره به وقوع 6 زمین لرزه، بامداد چهارشــنبه 
در دشتســتان و گناوه افزود: پــس از وقوع زلزله 
بالفاصله نیروهای امدادی به محل وقوع زلزله اعزام 
شدند. او ادامه داد: در این زمین لرزه 7 نفر مصدوم 
شدند که 3 نفر به صورت ســرپایی درمان شدند 
و 4 نفر نیز در بیمارســتان شهید گنجی برازجان 
بستری هستند که 3 نفر شکستگی دست دارند و 
یک نفر نیز به علت ترس از زلزله مصدوم شده است.

دهقانی با اشاره به خسارت زلزله و ایجاد شیارها 
و ترک ها در برخی ســاختمان ها گفت: نیروهای 
مدیریت بحران در منطقه حضور دارند و در حال 

برآورد خسارت ها هستند.

از گوشه و کنار

خبرهای تلخ این روزها بخشی از 
زندگی مان شده است. چهارشنبه 18 
دی با خبر کشته شدن بیش از 140 

ایرانی روزمان را شروع کردیم. 
هواپیمــای اکراینــی جان 147 
ایرانی، کودک و جوان و پیر؛ زن و مرد 
را کمی آن طرف تر از شهریار گرفت. 
از صبــح روز حادثه در شــبکه های 
مجازی بحث کشته شدن جوان هایی 
که بیشــتر آن ها دانشــجو بودند و 
برای تعطیالت ســال نــو میالدی 
به دیدن خانــواده آمــده بودند داغ 
شــد. در توییتر صفحه ای منتســب 
به یکی از جان باختــگان وجود دارد 
کــه توییت هایــش بیــن کاربران 
دست به دســت می شــود. او قبل از 
ســفرش به ایران نوشــته بود دلهره 
دارد و کمی پیش از پرواز هم در این 
شــبکه اجتماعی توییت کرده بود: 
»من پیش بینی کرده بودم دم پروازم 
جنگ بشه. خوبی و بدی دیدید حالل 

کنید.«
 همه سرنشینان هواپیما 

کشته شدند
 ســاعت 6:45 دقیقــه صبح بود 
که خبرگزاری های رســمی کشور 

خبر ســقوط هواپیمای مسافربری 
را منتشــر کردند. آن ها نوشــتند، 
یک فرونــد هواپیمای مســافربری 
بوئینگ 737 متعلق به خطوط هوایی 
اوکراین پس از پرواز از فرودگاه امام 
خمینی)ره( دچار نقص فنی شــد و 

سقوط کرد.
اخبار اولیه حاکــی از این بود که 
این هواپیما عــازم کی یف پایتخت 
اوکراین بوده و 176 مســافر و خدمه 
داشــته اســت. هواپیما در منطقه 
خالی از ســکنه و زمین کشــاورزی 
ســقوط کرده اســت و به خانه های 

اطراف محل خســارتی وارد نکرده و 
در همان ســاعات اولیه 10 دستگاه 
آمبوالنس به محل سقوط این هواپیما 
در محدوده شــاهد و پرند اعزام  شده 
اســت. پس ازآن کم کم شبکه های 
مجازی از تصاویر دلخراش ســقوط 

هواپیما پر شد. 
به تدریج اطالعات بیشــتری در 
رابطه با حادثه صبــح دیروز مخابره 
شد ازجمله اینکه هواپیمای بوئینگ 
737 اوکراین که قرار بوده در ساعت  
5:15 به مقصد کی یف، اوکراین پرواز 
6:12 پرواز کرده و تنها دقایقی بعد از کند، با تأخیر یک ســاعته در ساعت 

پرواز از فرودگاه امام خمینی در تهران 
سقوط کرد. بعدازاین حادثه شرکت 
بوئینگ نیز اعالم کرد که از گزارش ها 
مبنی بر ســقوط یک هواپیمای این 
شرکت در ایران باخبر بوده و مشغول 
جمع آوری اطالعات بیشــتر در این 

زمینه است.
چند ساعت بعد منصور درجاتی، 
مدیرکل بحران اســتان تهــران از 
کشته شدن تمامی خدمه و مسافران 
هواپیمای بوئینــگ 737 خبر داد. 
پیرحسین کولیوند، رئیس اورژانس 
کشــور هم با تأکید بر کشــته شدن 

تمامی سرنشــینان گفت: همه جان 
خود را ازدســت داده اند و نیروهای 
امدادی در حال جمع آوری اجســاد 
هستند؛ کارکنان پزشــکی قانونی 
هم بــرای انتقــال اجســاد به محل 

اعزام شده اند. 
 بیشتر سرنشینان 

دانشجو بودند
اطالعات تکمیلــی اما آرام آرام به 
دست می رســد. کیانوش جهانپور، 
رئیــس مرکــز روابــط عمومــی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان 
و آمــوزش پزشــکی، در گفت وگو با 
ایلنا اعــالم کرد: دو فرزند محســن 
اســدی الری، یکــی از مدیران کل 
وزارت بهداشت در سقوط هواپیمای 

اوکراینی کشته شدند.
او در ادامه افزود: تعدادی دانشجو، 
پزشکان و دندان پزشکان ایرانی نیز 
در این هواپیمای مســافربری بودند 
که جان خــود را از دســت دادند. به 
گزارش خبرگزاری های داخلی 14 
تن از جان باختگان ایــن حوادث از 
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، 
2 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر 
و یک نفر دانشــجوی دانشگاه علم و 
صنعت بودند.  خبرها اما از این حکایت 
می کنند که جعبه سیاه هواپیما پیدا 
شده است و باید منتظر ماند تا دلیل 
سقوط هواپیما روشن شود. از سوی 
دیگر مســئوالن می گویند به دلیل 
شدت حادثه شناســایی و تشخیص 
هویت برخی از جان باختگان سخت 
اســت و این احتمال می رود که روند 
شناسایی 3 تا 7 روز به طول انجامد. 
اســامی برخــی از جان باختگان در 
خبرگزاری ها منتشرشــده و مابقی 
هنوز شناسایی نشده اند. الزم به ذکر 
است، سرنشــینان هواپیمای پرواز 
752 با 167 مسافر را 70 مرد، 81 زن 

و 15 بچه تشکیل داده بودند.

 سابقه سقوط قبلی این 
نوع هواپیما

طبــق اطالعــات منــدرج در 
وب سایت ســیمپل فالیینگ، مدل 
ایــن هواپیما بوئینــگ 737- 800 
بوده اســت که ســاخت شــرکت 
هواپیماســازی بوئینگ آمریکاست 

و تنها سه سال از عمر آن می گذرد. 
گفته می شــود این هواپیما تنها 
شــش دقیقه بعــد از پرواز ســقوط 
کرده است که همین مسئله موجب 
می شــود بســیاری از کارشناسان و 
تحلیلگران فعال در حوزه هوانوردی 
از شــباهت آن به ســقوط دو فروند 
هواپیمای بوئینگ 737 مکس که در 
سال گذشته میالدی رخ داد، سخن 

بگویند. 
ســقوط دو فروند بوئینگ 737 
مکس یادشــده موجــب زمین گیر 
شــدن این مدل خاص از هواپیما در 
همه ایرالین های فعال در سراســر 
جهان و لغو صدور مجوز پرواز شــده 

بود.
روزنامه »توســعه ایرانی« به نوبه 
خود این حادثه تأسف بار و دلخراش 
را به خانواده های جانباختگان و دیگر 

هموطنان تسلیت می گوید.

همه 16۷ مسافر و 9 خدمه پرواز جان باختند

سقوط هواپیمای اوکراینی با 147 سرنشین ایرانی 

گزارش

افزایش تعداد کشته شدگان حادثه کرمان به 59 نفر؛

جای خالی مدیریت در تجمعات

ساعت 6:۴5 دقیقه صبح 
دیروز یک فروند هواپیمای 

مسافربری بوئینگ ۷۳۷ 
متعلق به خطوط هوایی 
اوکراین پس از پرواز از 

فرودگاه امام خمینی)ره( 
دچار نقص فنی شد و سقوط 

کرد و همه 16۷ مسافر و 9 
خدمه این هواپیما که 1۴۷ 

تن از آنها ایرانی بودند، 
کشته شدند

به گزارش خبرگزاری های 
داخلی 1۳ تن از 

جان باختگان این حوادث 
از دانشجویان دانشگاه 
صنعتی شریف، 2 تن از 

دانشجویان دانشگاه 
امیرکبیر و یک نفر 

دانشجوی دانشگاه علم و 
صنعت بودند
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