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کابوس بامدادی  6/3ریشتری

در امتداد تاریکی

کارت قرمز!

وقوع  3زمین لرزه باالی  6ریشتر و بیشتر از  30زلزله خفیفتر تاکنون  5کشته و بیش از  90مصدوم داشته است؛
مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از علت افزایش زمین لرزهها در یک ماه اخیر میگوید
مصطفی میرجانیان -اولین ساعتهای
روز شنبه با خبر شوکه کنند های همراه بود.
«زلــزل ـهای با قــدرت  6.1ریشتر بخشهایی
از هرمزگان را لرزاند ».از لحظات اول وقوع
ایــن زمین لــرزه نیروهای امـــدادی به سمت
مناطق خسارت دیــده اعــزام شدند اما زمین
در هرمزگان انگار قصد آرام شدن نداشت.
از اولین زمین لــرزه در ساعت 2و  2دقیقه
بــامــداد ،تــا ساعت  10صبح ،زلزلههایی با
قدرتهای مختلف بین  2تا  6ریشتر 37 ،بار
مناطقی از هرمزگان را لرزاند و مردم را به ترس
و وحشتانداخت .عجیبتر این که پس از اولین
زمین لرزه در فاصله بسیار کوتاهی یک زمین
لــرزه  6.1ریشتری و سپس زمین لــرزه 6.3
ریشتری به وقوع پیوست و خواب آشفتهای برای
مردم مناطق جنوب کشورمان رقم زد.
▪ترس زلزله در کشورهای حاشیه
خلیجفارس

پــس از وقـــوع ایــن زلــزلــه کــه در عمق ۱۰
کیلومتری زمین رخ داد ،نیروهای امدادی
و خدمات رسان به همراه تجهیزات الزم در
محل برای امدادرسانی حضور پیدا کردند.
بر اســاس گــزار شهــای دریافتی ،تیمهای
ارزیـــاب به همراه فــرمــانــداران ایــن مناطق
در محل حــاضــر شــدنــد .بیمارستا نهای
هرمزگان نیز ضمن آمــاده بــاش با تیمهای
واکنش سریع و تکنیسینهای فوریتهای
پزشکی بــه روســتــاهــای ســایــه خــوش و
سایر روستاهای اطراف بندرلنگه اعزام
شــدنــد .شــدت زلــزل ـههــای روز گذشته
در هرمزگان به حــدی بــود که عــاوه بر
شماری از شهرستا نهای هرمزگان از
جمله بندرعباس در برخی از کشورهای
همسایه هم این زمین لرزه احساس شد.
در تصاویری که در فضای مجازی منتشر
شد ساکنان مناطق مختلف امارات از جمله
دبــی و ابوظبی بامداد شنبه در پی زمین
لرزهای به بزرگی  6.3ریشتر در ایران،پس
لرزههایی قوی را احساس کردند و بسیاری
از آنها از خانهها و هتلها بیرون آمدند .در
توئیتر بسیاری از شهروندان اماراتی با به
اشتراک گذاشتن ویدئوهایی از لحظههای
زمین لرزه ،جابه جایی وسایل روشنایی در
سقف و برخی قفسهها را نشان داد هانـــد.
همچنین در شهرهایی از امــارات ،ساکنان
بومی و گردشگران از محل اقامت خود خارج
شدند و مدتی را در فضای باز و در خیابانها

گــذرانــدنــد .بــا ایــن حــال در ام ــارات
متحده عربی گزارشی از خسارت یا
آسیب دیدگی کلی و جزئی منتشر
نشده است.

▪منتظر زلزلههای قویتر هم باشیم؟

دکتـر بیـت اللهـی ،رئیـس بخـش
زلزله و فرونشسـت مرکز تحقیقات
مسـکن و شهرسـازی دربـاره
احتمـال وقـوع زمیـن لرز ههـای
شـدیدتر در مناطـق جنوبـی هـم
میگوید« :مناطق سـواحل جنوبی
کشورمان در طول  100سال اخیر
تـوان لرز ههـای گسـل هایشـان
بیشـتر از  6.5ریشـتر نبـوده اسـت و
وقـوع آن هـم بسـیار احتمـال کمـی
دارد .چـون گسـلهای آن منطقـه
تـوان مقاومـت در مقابـل تنشهـای
بیشـتری نـدارد و ایـن انـرژی را در
حـد  6تـا  6.5ریشـتری میتواننـد
آزاد کننـد .بـا توجـه بـه رونـد رخـداد
زلزلههـای متعدد کـه منجر بـه تخلیه
انرژی زمیـن میشـود احتمـال وقوع
زلزلـه بـزرگ خیلـی کـم اسـت».

▪تــخــریــب  ۳۰تــا  ۱۰۰درص ــدی
منازل مسکونی در مناطق زلزلهزده
هرمزگان

پس از این زلزله شدید ،عضو مجمع
نمایندگان اســتــان هــرمــزگــان در
مجلس شــورای اسالمی از تخریب
 ۳۰تا ۱۰۰درصدی منازل مسکونی
در منطقه زلزلهزده خبر داد .منصور
آرامی در تشریح جزئیات زلزله 6.1
ریشتری که بامداد روز شنبه ساعت
 ۲:۰۲منطقه مهران در مرز میان
بندرخمیر و خلیج فارس و شهرستان
بندرلنگه را لــرزانــد ،گفت :مرکز
وقــوع این زلزله در روستای سایه
خوش بندر لنگه بوده ضمن این که
بالفاصله  2پس لرزه نیز به همراه داشته است.
وی ادامه داد :به دلیل این که منازل مسکونی
این منطقه از استحکام الزم برخوردار نیستند
بین  30تا  100درصد تخریب شد هاند اما
امدادرسانی به مردم آسیبدیده به سرعت
در حال انجام است .وی با اشاره به وسایلی که
مردم زلزلهزده این منطقه نیاز دارند ،یادآور
شــد :هماکنون به دلیل گرمای هــوای این

منطقه باید به سرعت چادر بین مردم زلزلهزده
توزیع و مایحتاج آنها اعم از مواد غذایی تامین
شود که البته هالل احمر و شهرستا نهای
اطــراف در این زمینه در حال امدادرسانی
هستند .مهدی دوستی ،استاندار هرمزگان
هم در این باره اظهار کرد :مصدومان زلزله
هرمزگان به بیمارستا نهای بندرخمیر و
بندرلنگه اعزام شدهاند .بیشترین خسارتها
در روستای سایه خوش با  ۳۰۰خانوار است
و منازل قدیمی اکثر ساکنان تخریب شده
است.
▪زمین لرزههای اخیر در ایران با هم ارتباط
دارد؟

دگی پل جاده بندر

ترک خور

خمیر  -بندر عباس

کشورمان از حدود یک ماه گذشته هر هفته
شاهد چند زلــزلــه تقریبا قــوی بــوده اســت.
این زمین لرز هها از اواخــر خــرداد در کیش
و بندر چــارک شــروع شد و چند روز بعد در
افغانستان ،همسایه شرقی مــان هم زمین
لرزهای بسیار شدید باعث کشته شدن بیش
از  1000نفر از مردم شد .طی این مدت هم
چندین بار در استانهای کرمان ،هرمزگان،
فارس و ...زمین لرزههایی رخ داده است و
همین موضوع باعث شد تا برخی شایعات
دربــاره غیرطبیعی بــودن زمین لرز هها به
وجــود بیاید .به ســراغ مدیر بخش زلزله و
خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی
رفتیم .دکتر علی بیت اللهی به خبرنگار

دستگیری عامالن توزیع مرشوابت الکیل در مب

کرمانی  /دادستان بم از دستگیری دو نفر از
عوامل توزیع مشروبات الکلی در شرق استان
کرمان خبر داد .قاضی بهنام جعفری اظهار
کرد :به دنبال توزیع مشروبات الکلی مرگبار
درمناطقیازشرقکرمانباتوجهبهحساسیت
موضوع ،مراتب در دستور کار دادستانی و

پلیس قرار گرفت .وی ادامه داد :با اقدامات
اطالعاتی و رصــدهــای پلیسی جمعه شب
گذشته دو نفراز عوامل توزیع مشروبات الکلی
توسط پلیس به چنگ قانون افتادند و مقدار
هزار لیتر مشروبات الکلی و مواد مخدر از این
دو متهم کشف شد .این مسئول قضایی گفت:

متهمان پسازتفهیماتهاموتحقیقاتتکمیلی
در دادسرای انقالب بم بازداشت شدند.
هفته گذشته براثر مصرف مشروبات الکلی
تقلبی در مناطق شرقی استان کرمان یک نفر
جان باخت و هفت نفر مسموم و در بیمارستان
پاستور بم بستری شدند.

خــراســان میگوید :از نظر
مقیاس زمین شناختی ،صفحههای زمین
که اصطالحا پلیت نامیده میشود از طرف
کشورهای عربی و هندی تحت تنش است.
این تنشها و چین خوردگیها در طول تاریخ
استمرار داشته است .بنابراین از این منظر
که این تنشها بر کل کشور ما وارد میشود
میتوان گفت که زمین لرز هها در ارتباط با
همدیگر هستند اما این که اثر این تنش که
همان زلزله است در کجا رها بشود و زلزله
به وجود بیاید به میزان مقاومت زمین و نوع
گسلها بستگی دارد .در خصوص زلزلههای
جنوب کشور هم این امر صادق است .ما حدود
 24خــرداد امسال اولین زلزلههای جزیره
کیش و بندر چارک را داشتیم که تا  10روز
خوشههای لــرزهای خودش را نشان داد اما
بعد از وقفهای در بندر مقام در غرب کیش این
زلزلهها اتفاق افتاد و در  11تیر ماه با وقوع 3
زلزله قوی در شمال قشم در حوالی بندر خمیر
و بندر کنگ این زمین لرزهها رخ داد .ما سال
گذشته زلزلههایی در المرد و مناطق جنوبی
دیگری هم داشتیم .بنابراین در یک نگاه
منطقهای این تنشها به هم مرتبط اما از نظر
وقوع زلزلهها اینها جدا هستند .چنان که
زلزله اخیر در بندر خمیر حدود  140کیلومتر
با زلزلههای کیش فاصله داشته است .این
زلزلهها روند یکسانی دارند اما ظهور و بروز
آنها جداست و به هم ارتباطی ندارند.

نکنید

▪به شایعات درباره «هارپ» توجه

رئیس بخش زلزله و فرونشست مرکز تحقیقات
مسکن و شهرسازی ادامه میدهد :در روزهای
گذشته از طرف چندین نفر پیامی گرفتم که
این زلزلهها غیرطبیعی است و ممکن است
در آنها دستکاری انسانی وجود داشته باشد
اما دالیل علمی این موضوع را رد میکند.
رکــورد مــوج زلزله طــوری اســت که کامال با
مـــواردی مثل انفجارها و دستکار یهای
انسانی متفاوت اســت .نکته دیگر ایــن که
موج زلزلهها را همه ایستگاههای لرزه نگاری
دنیا ثبت میکنند .این طور نیست که فقط
ما آن را ثبت کنیم .این زلزله را در کشورهای
دیگری هم ثبت میکنند .اگر این زلزلهها
شکل غیرطبیعی داشته باشد مطمئنا آ نها
این موارد را زودتر از ما اعالم میکنند .مثل
این است که یک راننده ،صدای کامیون را با
خودروی سواری به راحتی تشخیص میدهد
این موضوع برای کارشناسان لرزه نگاری هم
کامال مشخص است .بنابراین این زلزله کامال
طبیعی بوده و در ادامه زلزلههای بندر بوشهر و
هرمزگان و کیش است .اما دلیل این که درباره
جزیره کیش این طور شایعاتی مطرح میشود
ایــن اســت کــه کیش ،جــزیــر های اقتصادی
است و این شایعات در ابعاد اقتصادی جزیره
تاثیرگذار است و نباید به این شایعات توجه
کرد.

با تالش ستاد صبر آستان قدس رضوی

محکومبهقصاصبهزندیگبرگشت
توکلی  /با همکاری اعضای ستاد
صبر آستان قدس رضوی ،یک محکوم
بــه قــصــاص نفس پــس از هفت سال
مــورد عفو اولــیــای دم قــرار گرفت.به
گــزارش خراسان،رئیس دادگستری
شهرستان جیرفت در حاشیه سفر
صلح یــاران ستاد صبرآستان قدس
رضــوی به شهرستان جیرفت گفت:
هفت سال پیش در جریان تیراندازی
در یکی از روستاهای جیرفت فردی با
اسلحه شکاری به قتل رسید که پس از
محکومیت متهم در دادگاه ،اولیای دم
درخواست اجرای حکم قصاص نفس
قاتل را کردند.
اصغر ستایی مختاری ادامه داد:مادر

قاتل ،برای رضایت به امام هشتم پناه
مـیآورد و عریضهای به امام رضا(ع)،
امام رئوف ،مینویسد که درنهایت صلح
یــاران آستان قــدس رضــوی به دنبال
آن عریضه با در دســت داشتن پرچم
مبارک حرم رضــوی در شهر جیرفت
جان دوبــارهای به یک انسان دادنــد و
پرونده منجر به صلح و سازش شد.
وی ضمنتقدیرازنقشاثرگذاراعضای
ستاد صبر آستان قدس رضوی در حل و
فصل این پرونده ،بر بهرهگیری بیشتر از
ظرفیتها و توانمندیهای مصلحان و
معتمدان محلی در فراهم کردن زمینه
صلح و سازش دعاوی تاکید کرد.

رفتارهای ناشایست و پرخاشگریهای همسرم
به جایی رسید که او  6سال قبل پسر  20سالهام
را چنان زیــر مشت و لگد گرفت که زندگی ما
دگرگون شد و. ..
به گزارش خراسان ،اینها بخشی از اظهارات زن
 41سالهای است که برای شکایت از همسرش
وارد کالنتری قاسم آباد مشهد شده بود .این زن
جوان که ادعا میکرد همسرش ،او و فرزندان
بیمارش را تنها گذاشته است و در مکانی دیگر
زندگی میکند به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری گفت 27 :سال قبل هنگامی که 14
بهار بیشتر از عمرم نگذشته بود به عقد «فریمان»
درآمدم و زندگی مشترکم را در یکی از اتاقهای
منزل پدر شوهرم آغاز کردم این در حالی بود که
من هیچ گاه نمیتوانستم برای زندگی خودم
تصمیم بگیرم و به رویاهایم جامه عمل بپوشانم
چراکهخانوادههمسرممدامدرزندگیمادخالت
میکردند و همسرم نیز فقط گوش به فرمان
آ نهــا بــود و هیچ ارادهای از خــودش نداشت.
خالصه چند سال بعد با پساندازهایمان زندگی
مستقلی را آغاز کردیم و هر دو نفر ادامه تحصیل
دادیــم .همسرم تا کارشناسی ارشــد در رشته
ادبیات تحصیل کرد و من هم فوق لیسانسم را در
رشته حقوق گرفتم .اما همزمان با آغاز زندگی
مستقل پرخاشگری و تندخوییهای همسرم
شدت گرفت تا حدی که بارها مرا کتک زد ،با
وجود این من به خاطر فرزندانم هیچ گاه به طالق
فکر نکردم و به زندگی با او ادامه دادم تا این که 6
سال قبل عصبانیت و پرخاشگریهای فریمان
زندگی ما را دگرگون کرد .آن روز همسرم به دلیل
رفتار ناشایست پسر  20سالهام او را به باد کتک
گرفت به طوری که من با هزار بدبختی و زحمت
مسعود را از زیر دست و پای پدرش بیرون کشیدم
ولی پسرم در همان حالت عصبانیت با مشت به
شیشه پنجره کوبید و خون از دستش فواره زد.
دست و پایم را گم کرده بودم و نمیتوانستم جلوی
خون ریزی را بگیرم باالخره با اورژانــس تماس
گرفتم و آ نها مسعود را به بیمارستان انتقال
دادنــد .بعد از این ماجرا پسرم در حالی دچار
افسردگی شدید شد که به قول خودش غرورش
نیز شکسته بــود .آن روزهــا به خاطر داروهــای
اشتباهی که بــرای پسرم تجویز شده بود او به
بیمار یهای عصبی نیز مبتال شد به طوری که
به ناچار فرزند  20سالهام را در بیمارستان روان
پزشکیابنسینایمشهدبستریکردیم.مسعود
بعد از مدتی و با کمک چند پزشک متخصص
بهبودی نسبی پیدا کرد و بیماری او کنترل شد اما
همین بستری در مرکز روان پزشکی کارت قرمز
وحشتناکی بود که او را از استخدام در بسیاری از
مراکز دولتی و غیردولتی باز میداشت در این
شرایط باز هم پسرم را تشویق به ادامه تحصیل
کردم و او هم فوق لیسانس گرفت اما متاسفانه
حادثه کتک کاری آن روز زندگی و آیندهاش را به
تباهی کشاند و دیگر کسی به یک بیمار متهم به
روانی بودن اهمیتی نمیداد در همین وضعیت
دختر کوچک ترم نیز به بیماری دیابت مبتال
شد و هزینههای سرسام آوری را روی دستمان
گذاشت این در حالی بود که همسرم ما را بدون
پرداخت هیچ گونه هزینه زندگی رها کرد و به
شهرستان پدریاش رفت من هم برای نگهداری
و سرپرستی  2فرزند بیمارم روزگــار سختی را
میگذراندم و نمیتوانستم این فشارهای روحی
و مالی را تحمل کنم .از سوی دیگر فریمان نه تنها
مخارجی را برای درمان فرزندانم نمیپردازد
بلکه تماسهای ما را نیز بدون پاسخ میگذارد و
به قول معروف ما را بالک کرده است.
حاال هم در حالی دست به دامان قانون شدهام
که همسرم در طول سالهای زندگی مشترک به
پرخاشگریهای خود ادامه داد به طوری که حتی
در حضور نامزد دخترم مرا به باد کتک میگرفت و
شخصیتم را لگدمال میکرد...
گزارش خراسان حاکی است با صدور دستوری از
سویسرهنگسیدرضامعطری(رئیسکالنتری
قاسم آباد) رسیدگی کارشناسی به این پرونده
به گــروه مشاوران کــارآزمــوده دایــره مددکاری
اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

