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تأمين امنيت بيشتر
 با گشت هاي ضربتي پليس تهران

110 نف�ر س�ارق و انه�دام  رئي�س پلي�س پايتخ�ت از دس�تگيري 
داد.  خب�ر  قاچ�اق  ام�وال  7 ميلي�ارد  كش�ف  و  س�رقت  28 بان�د 
به گزارش خبرنگار ما، صبح ديروز س��ردار رحيمي، رئيس پليس پايتخت تهران 
بزرگ در جمع خبرنگاران با عرض تسليت به مناسبت حادثه ناگوار زلزله غرب كشور 
و ابراز همدردي با مردم كرمانشاه در خصوص عمليات ضربتي پليس آگاهي اشاره 
كرد و گفت: »در عمليات 48 ساعته گذشته پليس آگاهي 28 باند سرقت هاي مهم 
شناسايي و منهدم شدند. همچنين 110 نفر از سارقان زورگير، خفت گير و خشن 
دستگير ش��دند كه از اين تعداد 65 درصد از افراد سابقه دار بودند. همچنين5 باند 
قاچاق كاال از جمله قاچاق لباس، كفش و... منهدم شدند كه ارزش تقريبي اموال 

مكشوفه 7 ميليارد تومان است.«
سردار رحيمي در ادامه گفت: »يك باند 4 نفره نيز شناسايي و منهدم شد كه اين باند 
سارق موتور سيكلت بودند همچنين آنها موتورهاي قاچاق را در يكي از نقاط تهران 

اوراق كرده و موتور نو تحويل مشتري مي دادند.«
رئيس پليس پايتخت با اشاره به دستگيري 15 نفر از محكومان فراري گفت: »طرح 
ضربتي پليس براي برخورد با قاچاقچيان، سارقان، مجرمان، قاتالن و مخالن نظم و 
امنيت در روزها، هفته ها و ماه ها به طور مستمر ادامه خواهد داشت. اجازه نخواهيم 

داد كه پايتخت جوالنگاه و محل امن مخالن نظم و امنيت باشد.«
وي در خصوص خفت گيري هاي سطح شهر گفت: » متأسفانه بررسي ها نشان داده كه 
قالب خفت گيري ها به واسطه معتادان و خرده فروشان مواد مخدر به وقوع مي پيوندد؛ 
بنابراين مي طلبد كه مسئوالن، دس��ت اندركار پليس را در اين زمينه ياري كنند. 
بايد فضاي الزم و امكانات براي بازپروري معتادان و همچنين زمينه هاي الزم براي 
برخورد با خرده فروشان مواد مخدر فراهم شود تا پليس بتواند نگراني مردم را مرتفع 
كند.«  سردار رحيمي به گشت هاي ضربتي پليس آگاهي، مبارزه با مواد مخدر و يگان 
امداد پليس تهران اشاره كرد و گفت: »گشت هاي ضربتي پليس در شب ها به شدت 
فعال بوده و با جديت خيابان ها و بزرگراه هاي تهران را تحت پوشش قرار مي دهند تا 
بتوانند امنيت را براي مردم به ارمغان بياورند.« وي همچنين درباره سارقان منزل 
گفت: »مجرمان به دنبال فرصتي هستند تا از غفلت افراد استفاده كرده و جرم خود 
را مرتكب شوند و اين دستگيري ها متعلق به همه نقاط تهران است و بايد گفت كه 
بيشترين جرم در مناطق ش��مالي تهران را ديده مي شود.« وي در پايان با اشاره به 
دستور مقام معظم رهبري در مورد تحول كالنتري ها گفت: » دستور مقام معظم 
رهبري را اجرايي كرده ايم و با تمام توان پاي كار هستيم و ظرفيت هاي مغفول مانده 

پليس را نيز به كار بسته  ايم تا جامعه را از لوس وجود مجرمان پاك كنيم.«

مردي به اتهام قتل زن جوان 
در بازداشت به س�ر مي برد 
مدعي است كه زن جوان را به 
خاطر طلب 45 ميليون توماني 
به كام مرگ كش�انده است. 
به گزارش خبرنگار ما، دوازدهم 
آبان ماه امسال مردي با مراجعه 
ب��ه اداره پليس مأم��وران را از 
ناپديد شدن دختر 27 ساله اش 
به نام يلدا باخب��ر كرد و گفت: 
»دخترم چه��ار روز قبل براي 
تعمي��ر خ��ودروي پرايدش از 
خانه بي��رون رفت و س��اعتي 
بعد تماس گرفت، اما به محض 
اينكه تلفن همراهم را برداشتم 
يك باره تماس قطع شد. بعد از 
آن هرچه به او زنگ زدم تلفن 
همراهش خاموش بود. نگرانم 

اتفاق بدي افتاده باشد.«
با اعالم گ��زارش مفقودي، به 

دستور قاضي سهرابي، بازپرس شعبه نهم دادس��راي ناحيه 27 تهران، پرونده 
براي رس��يدگي در اختيار اداره يازدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. 
كارآگاهان در اولين گام از تحقيقات دريافتند، يلدا روز قبل با يكي از دوستان 
خانوادگي اش به نام فرزين 44 ساله تماس داشته است و براي بردن خودرواش 
به تعميرگاه با او قرار مالقات گذاشته اس��ت.  به اين ترتيب فرزين شناسايي و 
بازداش��ت ش��د. او در مراحل اوليه بازجويي ابراز بي اطالعي كرد و گفت از يلدا 
بي خبر است، اما در مراحل بعدي بازجويي باالخره لب به اعتراف گشود و به قتل 
يلدا اعتراف كرد و گفت: » يلدا مدتي قبل به بهانه سرمايه گذاري در يك پروژه 
اقتصادي، 45 ميليون تومان از من گرفت و قرار بود اين مبلغ را در كمترين زمان 
برگرداند. بعد از آن بود كه هر وقت طلبم را مي خواس��تم طفره مي رفت و بهانه 
مي گرفت. از اين ماجرا يك سال گذشت تا اينكه متوجه شدم او از افراد ديگري 

نيز به همين شيوه پول گرفته است.«
متهم در ادامه گفت: »روز حادثه با يلدا در فلكه دوم صادقيه قرار مالقات گذاشتم. 
تصميم گرفته بودم هر طور شده طلبم را پس بگيرم و اگر دوباره بهانه جويي كند 
او را به قتل برسانم. وقتي يلدا سوار ماشين شد به سمت بزرگراه جالل آل احمد 
حركت كرديم و در مسير سر صحبت را باز كردم، اما او دوباره وعده ديگري داد و 
فرصت خواست. از حرف هايش معلوم بود طفره مي رود و قصد برگرداندن پولم را 
ندارد و مي خواهد مدتي از تهران خارج ش��ود. آنجا بود كه تصميم گرفتم او را به 
قتل برسانم.« متهم در خصوص قتل گفت: »براي كشتن او پارچه اي دورگردنش 
انداختم و او را خفه كردم. بعد از كشتن يلدا بي هدف به مسير ادامه دادم تا اينكه 
به شهر انديشه رسيدم. داخل شهر چرخي زدم و مكان خلوتي را در محدوده بلوار 
وحدت پيدا كردم. سپس جسد را در آن مكان رها كرده و گريختم. به تهران برگشتم 
و تا ساعت 4 صبح در خيابان ها پرسه مي زدم و نهايتاً به خانه برگشتم.« با اقرارهاي 
متهم، كارآگاهان بالفاصله به آدرسي كه متهم جسد را رها كرده بود، رفتند و بعد از 
هماهنگي هاي الزم مشخص شد، جسدي ناشناس توسط عوامل انتظامي در همان 
محل كشف و به پزشكي قانوني منتقل شده است. در ادامه با مشخص شدن هويت 
جسد، مأموران دريافتند كه جسد متعلق به يلداي 27 ساله است.  سرهنگ كارآگاه 
حميد مكرم گفت: »با اعترافات متهم و كشف جسد، پرونده با موضوع قتل عم�د 
تشكيل شده است و متهم با قرار بازداشت موقت، جهت انجام تحقيقات تكميلي در 

اختيار اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته است.«

آگهی فقدان سند مالکیت  آگهی ثبتی
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گالیه از کندی 
امداد رسانی 

كمبود امكانات و كندي عمليات امداد، مهم ترين گاليه 
حادثه ديدگان از دول��ت در دومي��ن روز از حادثه زلزله 
مهيب شامگاه يك ش��نبه بود كه غرب كش��ور را به لرزه 
درآورد. تا ظهر ديروز 216 پس لرزه در مناطق زلزله زده 
ثبت شده است. در حالي كه مردم از سراسر كشور براي 
كمك به حادثه ديدگان كمك هاي خود را بسيج  كرده اند، 
استيصال دولت در رساندن اين كمك ها به دست حادثه 
ديدگان باعث بروز نگراني شده اس��ت. شمار قربانيان تا 
آخرين لحظه تنظي��م خبر 4۳0 كش��ته و 7هزار و718 

مجروح اعالم شده است. 
مسئوالن دولتي در حالي از پايان عمليات آواربرداري اوليه 
خبر مي دهند كه براساس مشاهدات خبرنگار ما، پاي هيچ 
امدادگري تا عصر ديروز به برخي از روس��تاهاي مناطق 
زلزله زده نرسيده است. قطعي آب ، برق و گاز در بسياري از 
روستا و شهرهاي كوچك معضل مهم بازماندگان از حادثه 
است. نازار باراني شهردار ازگله، شهري كه به دليل نزديكي 
به كانون زلزله ويران ش��ده مي گويد كه مردم ش��هرش 
شب ها را در فضاي باز و در سرماي سخت به سر مي كنند. 
او با گاليه شديد از روند كمك رس��اني مي گويد با اينكه 
حدود 80 درصد ازگله تخريب شده روند كمك رساني به 
شدت ضعيف است. او مي گويد: وزراي كشور و بهداشت 
به اين جا آمدند، وعده هايش��ان را داده و رفتند، اما كسي 
به وعده ها عمل نكرده است. ما در سرماي شديد هوا نياز 

شديد به مواد غذايي، چادر و پتو داريم. 
    خودمان مرده هايمان را دفن كرديم

روستاي ميرمير در 10 كيلومتري س��رپل ذهاب تا روز 
گذش��ته هيچگونه امدادرس��اني به آن ص��ورت نگرفته 
است. اين روس��تا كه ۳0 خانوار در آن س��اكن بود بعد از 
وقوع حادثه دچار خسارت زيادي شده است. اهالي روستا 
دو نفر را كه جانشان را از دس��ت داده بودند از ميان آوار 
خارج و دفن كردند. ش��ش نفر هم در اين حادثه مجروح 
شده اند و احتمال مي رود افراد ديگري ميان آوار گرفتار 
باشند. خواس��ته اهالي توجه امدادگران به روستايشان 
است و ارسال آب و غذا اس��ت. آنها مي گويند كه دو روز 
است كه پاي امدادگري به روستايشان باز نشده و شب ها 
را در سرماي زياد در فضاي باز مي خوابند. يكي از حادثه 
ديدگان در كرمانشاه هم مي گويد ۳0نفر هستند كه در دو 
چادر اسكان داده شده اند. او مي گويد: امكانات بهداشتي 
ندارند و خرماهايي كه بين ش��ان توزيع ش��ده كرم زده 
است و مشخص نيست كه از ته كدام انبار خارج و توزيع 
شده است. در شهرستان هرس��ين دو روز است كه از آب 
آشاميدني خبري نيست و مردم براي تهيه آب راهي مزارع 

و استخرهاي كشاورزي شده اند. 
   به ۶0 درصد مردم چادر و پتو نرسيد

عبدالرضا مصري، رئيس مجمع نمايندگان استان كرمانشاه 
هم به »ايلنا« گفت: درجه برودت هوا در برخي از مناطق 
زلزله زده مانند ازگله به صفر درجه سانتيگراد رسيد و همين 
مسئله موجب ش��د تا زلزله زدگان و حادثه ديدگان شب 
سخت و سردي را سپري كنند. متأسفانه وسعت زلزله از نظر 
منطقه جغرافيايي زياد است و همين مسئله كار را سخت 
كرده اما گروه ها و دستگاه هاي اجرايي مانند ارتش، سپاه، 
بسيج، هالل احمر، اورژانس و... تالش هاي زيادي را انجام 
داده اند. وي ادامه داد: مهمترين مشكل وسعت و پراكندگي 
مناطق زلزله زده كار را براي امدادرساني سخت كرده است 
به گونه اي كه شايد حدود 40 درصد از كساني كه منازلشان 
در زلزله از بين رفته است، توانسته اند در اسكان هاي موقت 
مستقر شده و از چادر و پتو بهره مند شوند و حدود 60 درصد 

از حادثه ديدگان چادر و پتو نرسيده است. 
   تخريب روستاها

س��ردارعباداهلل عبدالله��ي، فرمان��ده ق��رارگاه خات��م 
االنبيا از تخري��ب 60 تا صددرصدي روس��تاها در برخي 
شهرس��تان هاي مناطق زلزله زده خب��ر داد. وي گفت: 
پراكندگي كه در روستاها وجود دارد و صعب العبور بودن 
و عدم اس��تحكام منازل، عمق زلزله را بس��يار زياد كرده 
است. وي گفت: با توجه به مشاهداتي كه از اولين روستا تا 
پايين ترين قسمت در منطقه سرپل ذهاب صورت گرفته، 
درصد تخريب از 60 تا صددرصد است كه مي طلبد توان 
ويژه براي اسكان موقت مردم به كار گرفته شود و سپس 

بحث بازسازي و نوسازي منطقه را دنبال كنيم. 
   اميد به زندگي

ساعت 5 بامداد ديروز نوزادي كه نامش را آوا گذاشته اند در 
بيمارستان صحرايي ايجاد شده از سوي ارتش در سرپل 
ذهاب به دنيا آمد. ديروز همچنين خبر رسيد كه عروس 
بجنوردي براي همدردي با خانواده هاي زلزله زده، جهيزيه 

خود را به مردم كرمانشاه اهدا كرد. 
همچنين دختري جوان در بيمارستان صحرايي سرپل 
ذهاب تحت عمل جراحي مغز ق��رار گرفت. دكتر بابلي، 
رئيس اداره بهداش��ت و درمان نيروي زميني ارتش اين 
عمل جراحي را انجام داد. س��گ هاي ه��الل احمر هم با 
جست وجو ميان آوارهاي كرمانشاه تا ظهر ديروز شش نفر 
از جمله يك مادر و دختر، يك زن و سه مرد را زنده از زير 

آوار نجات دادند. 

روز و شب ش�ان با اندوه گره خورده اس�ت. نه 
داغ از دس�ت دادن عزيزانش�ان كه جراحتي 
بر دل هاي زخم خورده شان اس�ت را التيامي 
اس�ت و ن�ه خان�ه اي دارند ك�ه بتوانن�د زير 
سقفش براي كسان ش�ان سوگواري كنند. جا 
خوش كرده اند كن�ار ويرانه هايي كه روزگاري 
خانه شان بود و چشم دوخته اند به دست هايي 
كه قرار اس�ت براي آباد كردن اي�ن ويرانه ها 
به سوي ش�ان دراز شود. در ش�ب و روزي كه 
با اندوه گره خورده اس�ت فق�ط گريه نوزادي 
تازه رس�يده مي تواند براي لحظ�ه اي اميد را 
مي�ان اي�ن جم�ع غ�م زده زن�ده نگ�ه دارد. 

     
به گزارش فاطمه عرفانيان خبرنگار اعزامي ما از 
مناطق زلزله زده در شهرس��تان سر پل ذهاب و 
روستاهاي اطراف آن، حكايت از اين دارد كه مردم 
آسيب ديده با كمبودهاي زيادي از جمله چادر، 
پتو، مواد غذايي و بهداشتي مواجهه هستند. در 
حالي كه بعضي از مغازه هاي ش��هر اجناس باقي 
مانده خود را رايگان در اختيار مردم آسيب ديده 
قرار مي دهند، افراد سوداگري هم پيدا مي شوند 
كه با سوءاس��تفاده از اين بحران اقالم مورد نياز و 
ضروري مردم را مانند چ��ادر و پتو به قيمت هاي 
گزافي از 2 تا ۳ برابر قيمت به مردم آسيب ديده 
مي فروش��ند. مش��اهدات عيني خبرن��گار ما از 
روستاهاي زلزله زده اطراف سر پل ذهاب نشان 
مي دهد پس از گذشت دو روز از زلزله مرگبار هنوز 
خبري از نيروهاي امدادي و كمك رساني به اهالي 
روستاها نيست. اهالي روستاها كه االن سرپناهي 
ندارند شب ها در سرماي زير صفر درجه در فضاي 
باز بدون چادر و پتويي و وس��ايل گرمازايي شب 
را به صبح مي رس��انند. همه از مسئوالن گله مند 
هستند و حداقل چيزي كه در اين سرماي جانسوز 
درخواس��ت دارند چادر و پتويي اس��ت كه با آن 
سرماي كوهستان را تحمل كنند. روستاي امام 
عباس يكي از روستاهاي كوهستاني شهرستان 
سر پل ذهاب است. اين روستا با حدود 40 خانوار 
جمعيت به خاطر نزديكي به كان��ون زمين لرزه 
خس��ارت زيادي ديده اس��ت به طوريكه تمامي 
خانه  های قديمي كه با خشت و گل درست شده اند 
به صورت كامل تخريب شده و خانه هاي نوساز هم 
همه نيمه آوار باقي مانده اند. ساعت 16 ديروز وقتي 
وارد اين روستا شديم هنوز خبري از كمك هاي 
امدادي نبود. عالوه بر كمك هاي مردمي كه در اين 
روستا پخش مي شد فقط خودروي بسيج جامعه 
پزشكي استان كرمانشاه داخل روستا ديده مي شد 
كه تعدادي از خواهران جامعه پزش��كي در حال 
توزيع اقالم دارويي بين مردم آسيب ديده بودند. 
مردم اين روستا دو شب را در سرماي شديد بدون 
داشتن هيچ چادر و پتويي به صبح رسانده بودند 
و در انتظار سومين شب سرد منطقه كوهستاني 
هستند كه هنوز هم از پخش چادر و پتو از سوي 

امدادگران خبري نيست. 
   از زلزله جان سالم بدر برديم اميدواريم 

از سرما نميريم 
برهان عزيزي يكي از اهالي روستا كه خواهرش در 
اين حادثه به شدت آسيب ديده بود، گفت: پس 
از زلزله چشمان اهالي روستا منتظر كمك هاي 
دولتي بود، اما تا االن هيچ كمكي به ما نشده است 
و فقط مقداري كمك هاي مردمي به اين روس��تا 
رسيده اس��ت. ما االن دو شب است كه در سرما و 
بدون هيچ سرپناهي شب را صبح مي كنيم. از روز 
حادثه فرياد زديم كه به ما فقط چادر و پتو برسانيد 
تا زن و بچه ما از س��رما نميرند، اما كسي به فرياد 
ما نرسيد. اهالي روس��تا همه سختي ها را تحمل 
مي كنند، اما س��رما طاقت همه مخصوصاً بچه و 
سالخورده ها را بريده است. ما از زلزله جان سالم 

بدر برديم و اميدواريم از سرما نميريم. 
    امدادگران آمدند اما دريغ از يك س�رم 

يا آمپول
مجموعه روستاهاي كوي يك ) مجيد، محمود، 
حس��ن ( كه در حادثه زلزله به ش��دت آس��يب 
ديده اند وضعيت بهتري از روستاهاي ديگر در 
رابطه با كمك رساني ندارند. بعضي از خانه های 
اين مجموعه روس��تا ب��ه تلي از خ��اك تبديل 

ش��ده اند. در اين روس��تا تع��دادي چادرهاي 
مسافرتي ديده مي ش��ود كه توسط خود اهالي 
روستا تهيه شده است. آب آشاميدني و نان هم 
در بعضي از قسمت هاي اين مجموعه روستايي 
پخش شده است، اما خبري از وعده هاي غذايي 
نيست. مردم اين روستاها هم از سرماي شديد 
كوهستان رنج مي برند و در انتظار رسيدن پتو 
و چادر هستند. در حالي كه خبري از نيروهاي 
امدادي در اين روستا نيست، اما يك زوج پزشك 
مازندراني ب��راي كمك به مردم آس��يب ديده 
اين روس��تاها آمده اند و در حال مداواي مردم 
هس��تند. به گفته يكي از اهالي روس��تا پس از 
حادثه نيروهاي ارتش براي كمك به اين روستا 
آمدند و در بيرون آوردن اجساد از زير آوار و دفن 
آنها كمك كردند، اما تا االن خبري از نيروهاي 
امدادي هالل احمر نيس��ت و فق��ط يك بار هم 
كه تعدادي امدادگر به روس��تا آمدند حتي يك 

آمپول و سرم هم با خودشان نياورده بودند.
 اين مرد روس��تايي كه خانواده اش در اين حادثه 
به شدت آسيب ديده بودند، گفت: فقط در يكي 
از محله ها 120 كشته از زير آوار بيرون آورديم و 

مجبور شديم با بلدزر تعدادي قبر حفر كنيم و بعد 
هر چند نفر را در يك گور دفن كنيم. وي ادامه داد: 
خانه ما به شدت آسيب ديده است و قابل سكونت 
نيست و مردم اين روستا شب هاي سرد و سختي را 

تجربه مي كنند و همه در انتظار كمك هستند. 
    مادري كه با ايثار جانش طفل سه ماهه اش 

را از مرگ نجات داد 
روستاي تباني از توابع بخش مركزي شهرستان پل 
ذهاب است. خانه قديمي اين روستا كامل ويران 
شده اس��ت و از خانه هاي تازه س��اخت هم فقط 

اسكلتي شكسته به جا مانده است. 
مردم اين روستاها همانند روس��تاهاي ديگر به 
شدت با كمبود چادر و پتو روبه رو هستند. اينجا 
هم خبري از نيروهاي امدادي نيس��ت. مردم در 
سرماي شديد ش��ب تا صبح را پاي آتش سپري 

مي كنند تا از سرما جان س��الم بدر ببرند. يكي از 
اهالي روس��تا كه در اين حادثه همسر و دو فرزند 
خردسالش را از دس��ت داده بود و فقط او و نوزاد 
سه ماهه اش در اين حادثه نجات پيدا كرده بودند 
در حالي كه اشك پهناي صورتش را پوشانده بود به 
خبر نگار ما گفت: لحظه حادثه همه در خانه بوديم. 
دخترم مبينا كه كالس سوم ابتدايي و شاگرد اول 
مدرسه شان بود به من گفت: بابا من در همين اتاق 
مي خوابم. پسرم و همسر و نوزاد سه ماهه ام در اتاق 
ديگر بودند. وقتي از دخترم كمي دور شدم ناگهان 
خانه لرزيد. آنقدر شديد خانه به لرزه افتاد كه من 
به نقطه ديگري پرتاب شدم. ديگر چيزي نفهميدم 

و فقط خانه ام تلي از خاك شده بود. 
همه جا تاريك شده بود و روستا به خاموشي رفته 
بود و فقط صداي آه و ناله كودكان و بزرگساالن به 
گوش مي رسيد. پس از اين با كمك اهالي روستا 
جسد بي جان دخترم را از زير آوار بيرون آوردم و 
بعد هم جسد پسرم . وقتي به جسد همسرم رسيدم 
ديدم او خودش را س��پر نوزادش كرده اس��ت. به 
طوريكه آوار روي همسرم ريخته بود و نوزاد سه 
ماهه ام نجات پيدا كرده بود. االن من مانده ام و اين 

نوزاد سه ماهه. او شيرخوار است و عالوه بر مراقبت 
نياز به ش��ير دارد. وي ادامه داد: مسئوالن تا االن 
هيچ كمكي به ما نكردند و فقط افراد خير به روستا 

آمدند و براي هر چند خانواده يك چادر دادند. 
 يكي ديگر از اهالي روس��تاي تباني گفت: ما در 
خانه نشس��ته بوديم كه ناگهان س��اعت 21:40 
خانه به شدت لرزيد. آنقدر ش��ديد بود كه مادرم 
از روي پله ها به داخل حياط پرتاب شد. برادرم به 
سرعت فرار كرد و من ماندم و خواهر كوچكم و پدر 
سالخورده ام. خانه به شدت تكان مي خورد و چند 

بار ما را به زمين زد. 
در همين حال ص��داي مادرم را مي ش��نيدم كه 
ما را صدا مي زد و برادرم به م��ادرم مي گفت آنها 
داخل خانه گير افتاده اند. من فق��ط خدا را صدا 
مي زدم كه در يكي از تكان ها من و پدر و خواهرم 

به بيرون پرتاب ش��ديم و اينگونه جان سالم بدر 
برديم. لحظاتي بعد صداي فرياد و شيون از خانه 
همسايه ها بلند شده بود و ما همراه تعدادي ديگر 
به كمك افراد گرفتار شده رفتيم و جسد ها را از زير 

آوار بيرون آورديم. 
    خبري از كمك هاي دولتي نيست 

روستاي ناوه فره تنها 20 دقيقه با شهرستان پل 
ذهاب فاصله دارد. زلزله روس��تاي ن��اوه فره را به 
تلي از خاك تبديل كرده است. شدت زلزله آنقدر 
شديد بوده كه كوه اطراف روستا را شكافته است. 
اين روستا با وجود نزديكي به شهر هنوز تا عصر روز 
سه شنبه خبري از نيروهاي امدادي و كمك هاي 
دولتي نيست. خانه هاي كاه گلي كه با چوب و گل 
ساخته شده اند االن ديگر وجود خارجي ندارند و 
فقط س��تون هايي از خانه نوساز باقي مانده است. 
سرما شب ها در اين روس��تاي كوهستاني بيداد 
مي كند و مردم آس��يب ديده ش��ب ها را با آتش 
زدن چوب هاي باقي مانده از خانه ويران به صبح 

مي رسانند. 
يكي از اهالي روس��تا گفت: من اهل اين روس��تا 
هس��تم، اما در حال حاضر همراه خان��واده ام در 
تهران زندگي مي كنم. چند روز قبل از حادثه براي 
ديدن پدر و مادرم به روستا آمدم. شب حادثه در 
حال شام خوردن بوديم كه خانه ما به لزره افتاد. 
خانه ما تازه ساخت بود و من 170 ميليون تومان 
براي س��اخت آن هزينه كرده بودم، اما باز هم به 
شدت لرزيد به طوريكه همه وحشت زده شديم. 
سقف خانه ترك خورد و ديوارها فروريخت. داد و 
فرياد به آسمان بلند شده بود كه به سرعت مادر و 
پدرم را به بيرون منتقل كردم. پس از اين به كمك 

همسايه ها رفتم. 
خانه يكي از همسايه ها قديمي بود كه متأسفانه 
همسر ۳0 ساله و پسر 14 ساله اش زير آوار گرفتار 
شده بودند. ما فقط جنازه آنها را بيرون كشيديم. 
روس��تا در تاريكي و وحشت به س��ر مي برد، اما 
خبري از نيروهاي امدادي نشد. ما اهالي روستا 
خودمان كش��ته ها را از زير آوار بيرون آورديم و 
مصدومان را با خودروهاي خودمان به بيمارستان 
رس��انديم. االن كه دو روز از حادثه گذشته است 
هنوز نيروهاي امدادي به اين روس��تا نيامده اند. 
آنها حتي يك پت��و و چادر هم براي اين روس��تا 

نياوردند.
 ما با پ��ول خودمان به شهرس��تان رفتيم و مواد 
غذايي و غيره خريديم و در بين افراد روستا پخش 
كرديم. كسي نيست كه به ما بگويد گرسنه اي يا 
تشنه اي. پس از حادثه يكي از اعضاي شوراي شهر 
احمد آباد مستوفي به نام پيمان فداكار از تهران به 
حس��اب من پول واريز مي كند و من براي افراد 
روستا مواد غذايي مي خرم. ما در اين دو شب در 
سرما به سر برديم و براي اينكه از سرما جان سالم 
بدر ببريم با چوب هاي خانه هاي ويران شده آتش 

روشن مي كنيم.
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