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جوان 20سالهایدررودخانهغورهدانروستایامامزادهاسماعیلاقلیدغرقشد.بهگزارشواحدمرکزیخبر،سرپرستفرماندهیانتظامیشهرستان
اقلیدگفت:اینجوانبراثربیاحتیاطیورعایتنکردننکاتواصولایمنیوآشنانبودنبافنشنا،دررودخانهغورهدانامامزادهاسماعیلشهرستاناقلید
غرقشدهاست.سرهنگکرامتکریمیافزود:پسازدوروزتالشنیروهایامدادی،انتظامیوغواصان،جسدمتوفیدیروزازآببیرونآوردهشد.

حادثه در قاب

 2کشتهدرحادثهرانندگی محور مجلسی-بروجن

...

ازمیان خبرها

 50روستای ریگان در محاصره
ریزگردها وشن های روان
توکلی -فرماندار ریگان اظهارکرد 50 :روستا دراین
شهرستان در محاصره شن های روان و ریزگردها قرار
دارد .باقری افزود :توفان های شدید شن و ریزگردها
طی س��ال گذشته نیز 16روس��ت��ای ریگان را خالی از
سکنه کرد .وی بیان کرد :بروز پدیده ریزگردها در سه
روز گذشته در ریگان  63نفر را راهی مراکز درمانی و
بسیاری از مردم این شهرستان را خانه نشین کرده است.
وی گفت :طی سه روز گذشته تاکنون بیش از  23وسیله
نقلیه گرفتار در توفان شن در این منطقه توسط نیروهای
هالل احمر نجات یافتند و ساکنان این خودروها در این
شهرستان اسکان داده شدند .وی اضافه کرد :ریزگردها
زندگی اهالی این شهرستان را مختل کرد و تعطیلی یک
روزه مدارس این شهرستان را به دنبال داشته است.

سوختن صددرصدی  6لنج باری
در بندر هندیجان

فرماندار هندیجان با اش��اره به وق��وع حریق در  6لنج
در رودخ��ان��ه زه��ره در اواخ���ر س��ه شنبه ش��ب گفت :در
این آتشسوزی  6لنج کامال سوختند.
کوروش مودت در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به وقوع حریق
در  6لنج آماده بارگیری در رودخانه زهره در سهشنبه شب
اظهار کرد :با اعزام تجهیزات آتشنشانی و نیروهای کمکی
از شهرستانهای ماهشهر ،امیدیه و بندر امام و شرکتهای
نفت و پتروشیمی به محل حادثه ،حدود ساعت  9صبح
دیروز( 16فروردین ماه) باالخره آتش مهار و از سرایت آن
به سایر لنجها جلوگیری شد.
وی تصریح کرد :این  6لنج شامل  4لنج فایبرگالس و 2
لنج تختهای بود که در حد فاصل چم ضیغمی رودخانه
زه��ره دچ��ار آت �شس��وزی شدند و به ط��ور کامل در آتش
سوختند .این لنجها آماده بارگیری بودند و با ظرفیت کامل
سوختگیری کرده بودند و این موضوع سبب تشدید حریق
شده بود.فرماندار هندیجان بیان کرد :طبق برآوردهای
اولیه،این آتشسوزی حدود  6تا  8میلیارد تومان خسارت
در پی داشت ولی هیچ گونه تلفات جانی بر جا نگذاشت.
مودت گفت :صحبتهایی در خصوص عمدی بودن حریق
شنیده شده اما تا پایان بررسیها و کارشناسی علت وقوع
این حریق ،نمیتوان در این رابطه اظهار نظر کرد.

کاهش  21درصدی قربانیان
تصادفات در جاده های کرمان
توکلی  -میزان م��رگ و میر ناشی از تصادفات برون
شهری در استان کرمان  21درصد کاهش یافت  .فرمانده
انتظامی استان کرمان با بیان این که در طرح نوروزی
سال گذشته  38نفردر محورهای مواصالتی استان جان
خود را از دست دادن��د ،اظهار کرد :این میزان در مدت
مشابه امسال 21درصد کاهش یافته است.سردار بنی
اسدی فر روز گذشته افزود 249 :نفر در نوروز امسال بر
اثر تصادفات زخمی و به بیمارستان ها منتقل شدند و در
مجموع  182فقره تصادف فوتی وجرحی در محورهای  
استان کرمان رخ داده است .وی   توجه نداشتن به جلو
،خستگی وخواب آلودگی  ،تخطی از سرعت مطمئنه و
انحراف به چپ را از مهم ترین علل تصادفات برون شهری
عنوان کرد .وی خاطر نشان کرد :واژگونی و برخورد دو
وسیله نقلیه با یکدیگر از شاخص ترین نوع تصادفات در
این ایام بوده است.

مسمومیت  12دانش آموز در
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▪ ▪دستور رئیس جمهور برای رسیدگی فوری بهخسارت
دیدگانومصدومان

در این میان در پی وقوع زلزله روز چهارشنبه ،رییس جمهور
ضمن گفتگو با استاندار خراسان رضوی در جریانگزارش
دقیق حادثه و ابعاد و گستره خسارات آن ق��رار گرفت.به
گزارش خبرگزاری آنا ،دکتر حسن روحانی در تماس تلفنی
علیرضارشیدیاناستاندارخراسانرضویوشنیدنگزارش
عملکرد دستگاه های مختلف امدادی ،دستور داد تا کلیه
اقدامات الزم و ف��وری ب��رایرسیدگی به حادثه دیدگان،
مصدومان و خسارات وارده از سوی دستگاه های مسئول
ص��ورت پذیرد.رییس جمهور همچنین دستور داد تا در
این راستا و در صورت لزوم از امکانات استان های همجوار
استفاده شو د .مرکز لرزه نگاری کشور این زمین لرزه را در
عمق۱۰کیلومتریزمینوحوالیسفیدسنگفریمان اعالم
کرده که شهرستان های قوچان ،رشتخوار ،سرخس ،تربت
جاموتایبادنیزلرزشهایآنراحسکردند.
▪ ▪ زمینلرزه 6ریشتریفریمانرالرزاند

گزارش اصغری خبرنگار خراسان حاکی است این زمین
لرزهدرساعت 10و 39دقیقهو 40ثانیهشهرستانفریمان
را لرزاند و خسارات فراوانی را به برخی ساختمان ها در
شهرهایفریمانوروستاهایالغور،کارغش،کمرزرد،خانقاه
،سرچشمهوبهخصوصروستایدوقلعهبراشک،کهگفتهمی
شود کانون اصلی زلزله محسوب می شود برجای گذاشت.
از همان ساعات اولیه وقوع زلزله گروه های مختلف امدادی
،نیروهای هالل احمر،نیروهای هوانیروز ارتش، ،سپاه و
بسیجوسایرنیروهایخدماترساندرمحلروستایدوقلعه
براشک حضور یافتند .سردار قدرت ا ...منصوری( فرمانده
قرارگاه سپاه در شمال شرق )  ،استاندارخراسان رضوی،
فرمانداروسایرمسئوالندرمحلوقوعحادثهحضوریافتند.
فرماندار فریمان در گفتگو با خراسان گفت:خوشبختانه
با تدابیر انجام شده با وجود شدت باالی زلزله و خسارات
مالی و تخریب منازل حجم صدمات جانی بسیار اندک
است و تنها یک نفر(خانم 60ساله) در اثر ری��زش آوار در
روستای دوقلعه براشک جان خود را از دست داد و  7نفر
نیز مصدوم شدند .محمدحسین یساقی گفت:هم اکنون

نیروهایامدادونجاتدرحالجستجودرکلمنطقهحادثه
دیده هستند و موادغذایی ،چادرهای امدادی و  ...در حال
تحویل به روستاییان است .وی گفت:این روستاها  20تا
 80درصد تخریب شده اند و خساراتی نیز به احشام وارد
شده که در حال بررسی است .شایان ذکر است ،این زلزله
تا کنون بیش از  25بار احساس شده است و قوی ترین آن
 4و  6ریشتر گزارش شده است .حتی برخی منابع از 100
پسلرزهتاساعت 21:30شبگذشتهگزارشدادند.

▪ ▪مشاهداتمیدانیخبرنگارخراساناز روستایکانونزلزله

گزارش«محمدامینشرکتاول»خبرنگارخراسانازحضور
در روستای کانون زلزله روز گذشته حاکی است ،در ابتدای
ورودیروستایدوقلعه براشکنیرویانتظامیجهتحفظ
نظم و امنیت محل ،اق��دام به ایجاد ایست بازرسی جهت
جلوگیریازورودخودروهایغیرضروریبهمحلکردهبودو
درحاشیهخیاباناصلیروستاودرزمینیباز،بهعنواننقطه
امن،قسمتاعظمیازاهالیروستادورهمجمعشدهبودند
ولیبرخیدیگرازاهالیروستا،باوجودتخریبمنازلشاناز
ترکآنهاخودداریمیکردند،دراینمیانبرخیازاهالی
روستاپسازآنکهمتوجهحضورمامیشوندلببهگالیههایی
می گشایند که اغلب آن ها به ناایمن بودن منازل مسکونی
اشاره می کردند ،منازلی که اغلبشان طی این زلزله تخریب
وغیرقابلسکونتشدهبودند.مشاهداتخبرنگارخراسان
نیز حاکی است عمده خانه های ویران شده کاهگلی بوده و
استحکامزیادینداشت.یکیازاهالیدرپاسخبهاینکهچرا
خانههایگلیوناایمنرامحکمسازینکردهبودیدگفت:این
کار نیاز به گرفتن وام دارد و ما توان بازپرداخت و جور کردن
ضامن را نداریم.وحید م��رادی ،رئیس شعبه هالل احمر
شهرستان فریمان در گفت و گو با خبرنگار خراسان با اشاره
به اینکه زلزله عالوه بر ساختمان های کاهگلی ،به برخی از
سازه های نوساز آجری و فلزی نیز خساراتی از جمله ریزش
بخشیازساختمان واردکردهاست،حدود 60درصدمنازل
روستاها را ناامن اعالم کرد.مرادی با بیان اینکه به تمامی
روستاها اعالم شده است که اهالی  ،منازل و ساختمان ها
را ترک کنند درب��اره نحو اسکان زلزله زدگان نیز گفت :به
دلیل خدمت رسانی بهتر و راحت تر به زلزله زدگان ،اسکان
به صورت اردوگاهی در چادرهای اسکان انجام خواهد شد
وتاقبلازتاریکیهوااینبحثبهصورتکاملانجامخواهد
شد.ویادامهمیدهد:درهفتروستادرشهرستانفریمان
اسکان صورت می پذیرد که البته مرکزیت این کار در کانون
زلزله،یعنیروستایدوقلعه براشکخواهدبود.رئیسشعبه
هالل احمر شهرستان فریمان با توضیح اینکه جمعیت این
روستا 65خانوارودوروستایدیگر 30و 28خانواریوبقیه
آن ها کمتر از این تعداد است ،در خصوص تلفات این حادثه
می گوید :طی این حادثه یک خانم  85ساله به علت تخریب
سازهگلی-چوبیفوت وهفتنفر مجروحشدهاندکهدونفر
از این تعداد به صورت سرپایی درمان و پنج نفر دیگر به مراکز
درمانی اعزام شده اند .ساعت حدود پنج بعد از ظهر ،سید
احسانقاضیزادههاشمینمایندهمردمسرخسوفریمان
در مجلس و جمعی از مسئوالن هالل احمر کشور و استان
به کانون زلزله می رسند تا
از وضعیت این چند روستا
ب��ازدی��د ب��ه عمل آورن���د که
مجتبیاحمدی،مدیرعامل
ج��م��ع��ی��ت ه��ل��ال اح��م��ر
خراسان رضوی در حاشیه
این بازدید در تشریح روند
عملیات ام��داد و نجات می
گوید 110 :نفر از نیروهای
عملیاتیهاللاحمراستان
در اختیار جمعیت هالل احمر فریمان و رضویه هستند و
ارزیابی عملیاتی اولیه ما بر این اساس است که منازل حدود
 150خانواردرروستاهایشهرستانفریمان 160،خانوار
دررضویهو 130خانواردرتربتجامقابلسکونتنیست.

▪ ▪هشداربرایبافتفرسودهرشتخوار

بخشدار مرکزی رشتخوار هم به خاکشورخبرنگارخراسان
گفتزلزله ۶ریشتریسفیدسنگدرساعت۱۰و ۳۹دقیقه
و ۱۰ثانیهرشتخوارراهمبهلرزهدرآورد.عاشوریافزود:این
زلزلهانجامشدهبرایبافتفرسودهمناطقشهریوروستایی
رشتخوار یک هشدار است که باید جدی گرفته شود .حسن
عاشوری گفت:در پی تماس با مناطق مختلف شهرستان
باوجوداعالمزلزلهخفیفدراینشهرستانخوشبختانهاین
زلزلهخسارتیبهبارنیاوردهاست.

▪ ▪ زمین لرزهدر نصرآبادوصالحآباد

زمین لرزه ای نسبتا شدید بخش نصرآباد را لرزاند .مرادی
خبرنگار جعفرآباد نیز به نقل از بخشدارنصرآباد گزارش
داد باتوجه به اینکه بخش نصرآباد در مجاورت کانون زلزله
شهرسفیدسنگ قرارداردتاکنونهیچگونهصدماتانسانی
گزارش نشده است .مهندس قربانی افزود فقط چند مورد
خسارات جزئی وتخریب دیوارهای قدیمی در دهستان

کاریزانگزارششده است  .وی تاکید کرد  :با توجه به وقوع
|پسلرزهاحتمالیهمهنهادهایمسئولبهحالتآمادهباش
درآمدهاندوشهرونداننیزبایدهوشیاریخودراحفظکنند
.بخشدارصالحآبادهمبهبهرهمندخبرنگارخراسانگفت:
درزلزلهصبحروزگذشتههیچگونهخسارتجانیدرصالح
آبادنداشتهایمولیبهمنازلبرخیروستاهاخساراتیوارد
شده است « .حسن زنگویی » اظهار کرد :در اولین فرصت
میزاندقیقخسارتبهمنازلشهروندانوروستاییانمنطقه
صالحآبادراجمعآوریواطالعمیدهیم.الزمبهذکراست
زلزلهوپسلرزههایروزگذشته،باعثرعبووحشتمنطقه
صالحآبادنیزشد.
▪ ▪ زمینلرزهگنابادخسارتجانیومالینداشت

دبیر ش���ورای هماهنگی مدیریت ب��ح��ران شهرستان
گناباد نیزگفت:زلزله  6ریشتری  16فروردین ماه 96
ساعت  10و  39دقیقه در
 81کیلومتری مشهد و در
عمق 10کیلومتری زمین
در شهرستان گناباد کمتر
از  3ریشتر ب��وده و خسارت
جانی ومالی برجا نگذاشته
اس��ت .حسن آذر مهری در
گفتگو ب��ا صفری خبرنگار
خراسان افزود  :تمام پایگاه
ه���ای اورژان�����س دان��ش��گ��اه
علوم پزشکی وه�لال احمر
گناباد به حالت آماده باش در
آمدند.ویافزود:فوریتهای
پزشکی و بیمارستان های
گناباد ب��رای کمک رسانی
آماده شده اند تا در صورت هر
گونه حادثه دیگر عملیات الزم را انجام دهند .رئیس مرکز
فوریتهایپزشکیگنابادوبجستانهمگفت:بهدنبالوقوع
زمین لرزه در خراسان رضوی فوریتهای پزشکی و هالل
احمر گناباد و بجستان واقع در جنوب خراسان رضوی به
حال آماده باش کامل درآمده اند .دکتر جواد باذلی افزود:
یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس نیز به همراه شش تکنسین
فوریتهای پزشکی به محل اصلی کانون زلزله در منطقه
سفیدسنگشهرستانفریماناعزامشدهاند.علیبرومند
باغآسیارئیسجمعیتهاللاحمرگنابادهمگفت 15:نفر
در قالب پنج تیم هالل احمر این شهرستان در آماده باش
کامل برای اعزام به مناطق زلزله زده هستند .اصغر قادری
رئیس جمعیت هالل احمر بجستان نیز گفت 15 :نفر در
قالبپنجتیمدرآماده باش کامل برای امدادرسانی منطقه
سفیدسنگهستند.

▪ ▪خسارتبه315واحدمسکونیدر تربتجام

فرماندار تربت جام در گفتگو با حقدادی خبرنگار خراسان
با اشاره به خسارت ناشی از زلزله گفت :در پی وقوع زلزله
در این شهرستان بالفاصله ش��ورای هماهنگی مدیریت
بحراندرمحلفرمانداریومراکزبخشهاتشکیلگردیدو
12گروهپیشروامدادونجاتبرایبررسیخسارتناشیاز
زلزله به مناطق روستایی اعزام شدند .علی رستمی افزود:
به دنبال وقوع زلزله و گزارش های دریافتی از سایر بخش
های شهرستان شکرخدا خسارت جانی و جرحی اتفاق
نیفتاده و خسارتی حدود  30تا 50درصد در 315واحد
مسکونی به مدیریت بحران اعالم شده است .وی اضافه
کرد:عمدهخسارتهایواردهبهمنازلمسکونیدربخش
های مرکزی ،نصرآباد و صالح آباد شامل روستاهای باغ
کشمیر ،موسی آباد ،چاهمزار سفلی و علیا ،کمرچه علیا،
قلعهسرخموسیآباد،گوربند،یخک،بیدک،کالتهقاضی،

گالرچه،شاهتوتوممیزابمیباشد.رستمیتصریحکرد:
گروه های پیشرو درحال بررسی هستند که نیازهای اولیه
خسارت دیدگان شامل چادر و موادغذایی دراسرعوقتبه
آنهاتحویلشود.
▪ ▪نشت گاز در پاالیشگاه هاشمی نژاد سرخس گزارش
نشدهاست

در پی وقوع زلزله شش ریشتری دیروز در خراسان رضوی؛
هیچ گونه نشت گازی در پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
وجودنداشتهاست .رئیسایمنیوآتشنشانیشرکتپاالیش
گازشهیدهاشمینژادگفت:درپیزلزلهششریشتریاخیر
دیروز در شهرهای خراسان رضوی از جمله مشهد مقدس
و شهرستان سرخس ،تاکنون هیچ گونه حادثه ،نشتی گاز و
یا مورد دیگری در این مجتمع گازی نداشته ایم .به گزارش
تمدنخبرنگارخراسانبهنقلازروابطعمومیشرکتپاالیش
گاز شهید هاشمی نژاد ،علی
اع��زازی پور با اعالم این خبر
افزود :از دقایق نخست وقوع
زلزله که در شهرهای استان
خ��راس��ان رض���وی ب��ه وق��وع
پیوستاینزلزلهدرشهرستان
سرخسهماحساسشدکهبه
دلیل قرار گرفتن پاالیشگاه
خ��ان��گ��ی��ران در موقعیت
جغرافیایی شهرستان مرزی
سرخس،ستادمدیریتبحران
نوع الف در پاالیشگاه تشکیل
و دستور العمل های موجود
بررسیشد.ویاظهارداشت:
با توجه به وقوع پس لرزه های
بعد از زلزله ،تمام نیروهای
عملیاتی و  HSEپاالیشگاه به حالت آم��اده باش کامل می
باشند .اعزازی پور تصریح کرد :خوشبختانه در واحد های
عملیاتی پاالیشگاه ،هیچ گونه گزارش نشت گاز اعالم نشده
است.اماحسینسنجرانی،فرماندارسرخسگفت:فقطدو
خانهدرروستاهایپسکمرواطرافصالحآبادبراثرزلزلهترک
برداشتهوخسارتدیگریدرسطحشهرستانتااینلحظهبه
مااعالمنشدهاست.

...

درامتدادتاریکی

از آشنایی در بیمارستان تا !...
دیگرنمیدانمچگونهسرمراباالبگیرموبهچشمانهمسرم
نگاه کنم .روزی که گرفتار این ماجرای شرم آور شدم حتی
یک بار به چنین روزهایی فکر نکردم .من به خاطر عالقه
شدیدی که به م��ادرم داشتم به این ارتباط شیطانی با
خدمتکار بیمارستان ادامه دادم تا بتوانم به راحتی برای
درمان بیماری مادرم اقدام کنم اما ...
زن  37ساله در حالی که عنوان می کرد هیچ گاه به عاقبت
کارهای شیطانی ام فکر نکردم و ام��روز با این رسوایی
زندگی ام در آستانه نابودی قرار گرفته است ،گریه کنان به
مشاور و کارشناس اجتماعی کالنتری جهاد مشهد گفت:
به خاطر این که عالقه ای به تحصیل نداشتم پس از پایان
مقطع راهنمایی درس و مشق را رها کردم تا این که «ایمان»
به خواستگاری ام آمد .او جوان خوش اخالق و مومنی بود به
همین خاطر خانواده ام با ازدواج ما موافقت کردند .از سوی
دیگر من تنها فرزند خانواده بودم و عالقه عجیبی به مادرم
داشتمبهطوریکههیچگاهنمیتوانستمازاوفاصلهبگیرم.
پدر و مادرم وضعیت اقتصادی خوبی نداشتند اما همسرم
نیز فرد کارگری بود که به سختی می توانست مخارج و
هزینه های زندگی را تامین کند ،به همین دلیل من هم
نمی توانستم از نظر مالی کمکی به آن ها بکنم .این درحالی
بود که مادرم به بیماری اعصاب و روان دچار شده بود و من
از این موضوع بسیار ناراحت بودم .دوست داشتم برای
بهبودی مادرم هر کاری را انجام بدهم ولی به خاطر این که
شوهرم در سطح پایینی از نظر اقتصادی قرار داشت ،کاری
ازدستمبرنمیآمدبههمیندلیلدچارنوعیعذابوجدان
شده بودم تا این که حدود  3سال قبل بیماری مادرم شدت
گرفت و من مجبور شدم به توصیه اطرافیانم او را نزد یکی از
پزشکان متخصص در یکی از بیمارستان های بزرگ دولتی
مشهد ببرم اما وقتی وارد بیمارستان شدم برای 3ماه بعد به
من نوبت دادند تا آن پزشک متخصص مادرم را معالجه کند.
آنروزهرچهالتماسکردمکهحالمادرمخراباستکسی
به حرفم گوش نمی کرد .وقتی دیدم عجز و ناله و التماس
هایم فایده ای ندارد با دلی شکسته نگاهی به چهره مادرم
انداختم و دست او را گرفتم تا به خانه بازگردیم .هنوز چند
قدم از آن جا دور نشده بودم که یکی از خدمه بیمارستان نزد
من آمد و در حالی که شماره تلفنش را به من داد گفت با من
تماس بگیر تا برایت از پزشک متخصص مذکور وقت بگیرم.
با این کار او خیلی خوشحال شدم و روز بعد با همان شماره
تماس گرفتم .آن جوان به راحتی برای همان روز نوبت
ویزیت گرفت و من موفق شدم با این کار مادرم را نزد پزشک
ببرم .آن روز از خوشحالی نمی دانستم چگونه از آن جوان
قدردانی کنم .بعد از این ماجرا هر وقت برای درمان مادرم
قرار بود او را نزد پزشک ببرم با همان جوان در بیمارستان
تماس می گرفتم و او هم بالفاصله برایم نوبت ویزیت می
گرفت .این گونه بود که روابط تلفنی و پیامکی ما به بیان
جمالت احساسی و عاطفی کشید به طوری که خیلی زود
روابط تلفنی ما به دیدارهای حضوری و پنهانی انجامید چرا
که من سعی می کردم به خواسته های او توجه کنم و به این
ترتیب بتوانم برای مادرم به راحتی نوبت ویزیت بگیرم .ولی
مدتی بعد خانواده ام متوجه این ارتباط شیطانی شدند و ...
حاال هم اگر چه به خاطر ضعف اعتقادی در این گرداب فرو
رفتم و از این کارم به شدت پشیمانم اما نمی دانم چگونه
با این آبروریزی به چشمان همسرم نگاه کنم درحالی که
زندگی ام در آستانه فروپاشی قرار گرفته است...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

مرگ کودک  8ساله کهنوجی در
پی عقرب گزیدگی

▪ ▪ لرزشخفیفدرقوچان

«ایشان زاده» خبرنگار قوچان نیز به نقل از فکوری رئیس
هالل احمر قوچان گزارش داد :با توجه به وقوع احتمالی
پس لرزه ها آمادگی های الزم و تمهیدات خاص زلزله در
این شهرستان اندیشیده شده است و نیروهای ام��داد و
نجات و تیم های تخصصی همچون دیگر نقاط استان به
حالت آماده باش درآمدند.ولی تاکنون درخواست اعزام
نیرو و کمک از شهرستان های مجاور دریافت نشده است.
الزم به ذکر است که زلزله هیچ گونه خسارت جانی و مالی
در شهرستان قوچان در پی نداشته است .مهراب رئیس
لرزه نگاری قوچان نیز گفت :تاکنون با توجه به بزرگترین
پسلرزهبهمیزان 4.9ریشترخوشبختانهحادثهخاصیدر
قوچانرخندادهاست.

▪ ▪اسکان اضطراریبیش از 280زلزله زده

درهمینحالمعاونعملیاتامدادونجاتجمعیتهالل
احمر از اسکان اضطراری بیش از  280نفر از زلزله زدگان
مناطق مختلف استان خراسان رضوی در مناطق امن خبر
داد .بهگزارشایرناازسازمانامدادونجاتجمعیتهالل
احمر ،شاهین فتحی گفت :در زمان حاضر  60خانوار ( با
احتسابهرخانوار2نفر)درروستایکالتهحاجعلیو١٦٠
نفردرهشتروستایرضویهاسکاندادهشدند .

نبود پادزهر مربوط به نوعی سم عقرب،عامل فوت کودک
کهنوجی اعالم شد.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت درباره فوت کودک  8ساله کهنوجی بر اثر عقرب
گزیدگی گفت :سم عقربی که نیش زده است در پادزهر
ضدعقربی که ما به صورت معمول استفاده می کنیم وجود
ندارد .به گزارش واحد مرکزی خبر ،شمس افزود :طی
پنج سال گذشته  5عقرب گزیدگی منجر به فوت در جنوب
استان کرمان رخ داد که تقریبا همه آن ها به علت مراجعه
دیرهنگام بیمار به مراکز بهداشتی و درمانی بود.
وی ادامه داد :در مورد اخیر در شهرستان کهنوج با اینکه
به موقع مراجعه شد اما متاسفانه کودک درگذشت و این
پرونده با حضور متخصصان رسیدگی و در صورت کوتاهی
با عوامل برخورد خواهد شد.

عکس ها  :صادق ذباح

 12دانش آموز روستای عباس بوالغی شاهین دژ بر اثر
استنشاق گازمنوکسید کربن مسموم و به بیمارستان
منتقل شدند.به گزارش واحد مرکزی خبر،دانش آموزان
مسموم شده با انتقال به بیمارستان مداوا شدند.
جبارزاده مدیرشبکه بهداشت و درمان شاهین دژ گفت:
پس از اقدامات پزشکی 5 ،تن از دانش آموزان به صورت
سرپایی مداوا شدند و  7تن از آنها در بخش اطفال بستری
و تحت مراقبت هستند.اسعدی مدیر اداره آم��وزش و
پ��رورش شاهین دژ ،علت ای��ن حادثه را وزش تندباد و
برگشت گازمنوکسید کربن به داخل موتورخانه و کالس
اعالم کرد.روستای عباس بوالغی در هشت کیلومتری
شاهین دژ واقع است.

غرق شدن جوان  20ساله
در رودخانه غوره دان اقلید
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گروه حوادث -درپیوقوعزلزله 6.1ریشتریکهدرمنطقه
سفیدسنگفریمانازتوابعخراسانرضویرخدادخساراتی
به مناطق شهری و روستایی وارد شد .گزارش خبرنگاران
خراسان از مشهد و شهرهای دیگر استان حاکی است :به
دنبال زمین لرزه ای که در ساعت 10و 39دقیقه و 10ثانیه
و در عمق 10کیلومتری زمین رخ داد بسیاری از شهروندان
هراسانووحشتزده ازمنازلشانبیرونآمدندودرفضاهای
باز تجمع کردند .شدت این زمین لرزه که بر اساس برخی
گ��زارش ها در چندین سال اخیر در این منطقه بی سابقه
بوده و در بسیاری از شهرهای خراسان رضوی احساس شد
به حدی بود که منازل چند روستا طبق گزارش های اعالمی
تاحدود 100درصدتخریبشدهاند.حتیبهگزارشالعالم
برخی کاربران افغانستانی توئیتر نیز نوشته اند که زلزله در
هراتاحساسشدهاست.مدارسمشهدوبرخیازشهرهای
اطرافمانندطرقبهوشاندیزوتبادکاننیزتعطیلشدومدیران
مدارسبرایجلوگیریازازدحاماولیامقابلمدارسباپیامک
به اولیای دانش آموزان اطالع رسانی کردند .این درحالی
بود که اختالل شدید در تلفن های همراه به دلیل استفاده
زیاد شهروندان از این وسیله مخابراتی نیز بر شدت نگرانی
های شهروندان می افزود .دقایقی بعد از وقوع زلزله ،همه
نیروهای امدادی و اورژانس مشهد و بسیاری از بیمارستان
های 3استان خراسان بزرگ به حالت آماده باش درآمدند تا
درصورتبروزخسارتهاوصدماتجانیبهیاریمصدومان
بشتابند .اولین چرخبال هالل احمر نیز به سرعت به پرواز
درآمد تا ارزیابی مناسبی از مناطق زلزله زده به مسئوالن
گزارش کند که تمهیدات الزم برای امدادرسانی اندیشیده
شود .طبق گزارش های اعالمی کانون زمین لرزه مذکور در
 80کیلومتری جنوب شرق مشهد بود و تا زمان تنظیم این
گزارش 2،کشتهو 17زخمیبرجایگذاشتهاست.کولیوند
رئیس اورژانس کشور در این باره به واحد مرکزی خبر گفت:
بهمحضاطالعازوقوعحادثهبالفاصلهاورژانسهایمنطقه
بهحالتآمادهباشدرآمدندوخودروهایاتوبوسوآمبوالنس
های اورژانس به منطقه اعزام شدند .شاهین فتحی معاونت
عملیات امداد و نجات هالل احمر در خصوص نقاط دارای
سکونت نزدیک به محل زمین لرزه اذعان کرد :شهرستان
فریمان ،روستای سفید سنگ و  8آبادی دارای سکونت در
نزدیکی محل وقوع زمین لرزه بوده اند که جمعیت کل افراد
حاضر در کانون زلزله  253نفر اعالم شده است .استاندار
خراسان رضوی هم گفت :تیم های ارزیابی به مناطق زلزله
زده اعزام شده اند و در حال بررسی خسارت های وارده و
کمک به آسیب دیدگان هستیم .در همین حال بنابر اعالم
مسئوالن زیرساخت های مخابراتی استان خراسان رضوی
بدون مشکل است و تنها استفاده زیاد شهروندان به خاطر
نگرانی از وقوع زلزله موجب اختالل شده بود لذا شهروندان
از تماس های غیرضروری و طوالنی خ��ودداری کنند.بنابر
گزارشخراسان،بیشاز 25پسلرزهدرپیوقوعزلزله6.1
ریشتری در 80کیلومتری مشهد رخ داد که باالترین آن4.7
ریشتر گزارش شد در عین حال هشدارهایی نیز درباره وقوع
پس لرزه ها تا حدود  5.5ریشتر عنوان شده است.در همین
حالمعاونعملیاتآتشنشانیمشهدازتخریبسطحیدو
کورهآجرپزیوچندینمنزل
مسکونی در این کالنشهر
خبر داد  .وحشت از پس
لرزهادرشهرمشهدنیزباعث
شد تا بسیاری از مردم با برپا
نمودنچادرشبرادرپارک
هاسپریکنند.تمامدانشگاه
ه��ای مشهد  ،تربت ج��ام ،
سرخس  ،گلبهار و فریمان
نیز ام��روز تعطیل اعالم شد
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