حوادث

دوشنبه  30فروردین 1400
 6رمضان .144۲شماره 20639

گناوه روی ویبره!

در امتداد تاریکی

دریپزمینلرزه 5.9ریشرتیدرگناوهکهاتساعت 21دیشب 35،پسلرزهداشت 5،نفرمصدومشدند
آیااحمتالسوانیمدرمنطقهجدیاست؟
گذشته 35 ،پس لرزه با بزرگی بین  2.6تا
 4.5ریشتر بندر گناوه را لرزاند.
▪ 5مصدوم در گناوه و دیلم

سخنگویجمعیتهاللاحمرگفت:زلزله
 5.9ریشتری در استان بوشهر پنج مصدوم
داشته است که چهار نفر در گناوه و یک نفر
هم در دیلم آسیب دید ه اند.
به گزارش مهر ،محمد حسن قوسیان مقدم
از اعالم آمــاده باش و وضعیت نارنجی به
استانهای خوزستان ،فارس ،کهگیلویه
و بویراحمد و هرمزگان خبر داد و افزود:
در پی ایــن زمین ل ــرزه ،پنج تیم ارزیــاب
هاللاحمر به منطقه حادثه دیــده اعزام
شد هاند.
▪آخرین وضعیت مناطق متاثر از زلزله
در گناوه

تصویر ریزش کوه هادر لحظه زلزله

اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت
بحران نیز در گفتوگو با ایسنا افــزود:
پس از وقوع زلزله  5.9ریشتری در گناوه،
دستگاههای امــدادی و خدماتی از سوی
مــدیــریــت بــحــران بــه حــالــت آمـــاده باش
درآمدند .در نهایت نیز با بررسیهای انجام
شــده مشخص شــد کــه خوشبختانه این
زلزله فوتی نداشته و تعداد مصدومان آن
نیز به انــدازه انگشتان یک دست گزارش
شده است که همه آن ها
به شکل سرپایی خدمات
درمانی را دریافت کردند.
وی با بیان این که عمده
خــســارات نــاشــی از این
زلزله به روستاهای بخش
مرکزی گناوه وارد شد،
ادامــه داد :این خسارات
در حــد تــخــریــب و تــرک
خــوردگــی دیـــوار برخی
ساختمانها بود.رئیس

عکس ها  :ایسنا

گروه حــوادث /زمینلرزهای به بزرگی
 5.9ریشتر ،ساعت  11:11دیــروز ،مرز
استانهای فارس و بوشهر و حوالی بندر
گناوه را لرزاند.
به گــزارش خــراســان ،مرکز لــرزه نگاری
کشوریموسسهژئوفیزیکدانشگاهتهران،
کانون این زمین لــرزه را در حوالی بندر
گناوه و در عمق  ۱۰کیلومتری زمین اعالم
کرده است .کانون این زمین لرزه در طول
جغرافیایی  50.72و عرض جغرافیایی
 29.76اعــام شــده اســت .کــانــون این
زمین لرزه در  ۲۸کیلومتری گناوه و ۹۱
کیلومتری بوشهر گ ــزارش شــده اســت.
همچنین به گــزارش ایرنا ،ایــن زلزله در
شیراز مرکز استان فارس نیز محسوس بود
و موجب ترس و هراس برخی از شهروندان
شد .مهر هم گزارش داد :این زمین لرزه به
حدی بود که در همه شهرستانهای استان
خوزستان نیز احساس و باعث وحشت
مردم شد.
همچنینبهگزارشصداوسیما،زمینلرزه
 5.9ریشتری باعث ریزش کوه در منطقه
بینک در اطــراف گناوه شد که فیلم های
آن نیز منتشر شده است .همزمان نگرانی
هاییدربارهاحتمالسونامیدراینمنطقه
و بندر بوشهر افزایش یافته است.
به گــزارش خــراســان ،تا ساعت  21شب

ســازمــان مدیریت بــحــران کشور دربــاره
احساس شــدن ایــن زلزله در شهرهایی
مانند شیراز نیز گفت :مردم عزیز چه در
شیراز و چه در بوشهر و دیگر شهرها نگران
نباشند .البته همواره باید دربرابر وقوع
زلزله آمادگی داشته باشیم اما این آمادگی
به معنای نگرانی و ترس نیست .به ویژه
آن که با توجه به پس لرزههای رخ داده به
احتمال زیاد زلزله اصلی همان زلزله 5.9
ریشتری بــوده است.نجار دربــاره جبران
خسارات نیز گفت :پس از پایان ارزیابیها
از میزان آسیب وارد شده ،روند بازسازیها
و جــبــران خــســارات آغــاز خــواهــد شــد که
جزئیات آن اعالم میشود.
▪ گفت وگـــوی تلفنی جهانگیری با
استاندار بوشهر

معاون اول رئیس جمهور نیز ظهر دیروز در
تماسی تلفنی با استاندار بوشهر از آخرین
وضعیت مناطق زلزله زده به ویــژه بندر
گناوه مطلع شد و دســتــورات الزم برای
رسیدگیهای اولــیــه و فــوری بــه آسیب
دیدگان این حادثه را صادر کرد.
اسحاقجهانگیریدراینتماستلفنیبربه

*ایلنا /محمود علیگو ،رئیس اورژانس اجتماعی
کشوردرواکنشبهخبریمبنیبراینکه ۸۴تهرانی
ازساعت 7:30پنجشنبه ۲۶فروردینتا 7:30روز
جمعه ۲۷فروردین در نقاط مختلف تهران اقدام به
خودکشیکردند،گفت:اینخبرراتکذیبمیکنیم.
چنین موضوعی صحت ن ــدارد .آمــار تماسهای
اورژانس اجتماعی از اول فروردین تاکنون کمتر از
 ۸۰موردبودهاست.
*ایسنا/سرهنگنیکنفس ،معاونپلیسفتاگفت:
مجرمان سایبری با استفاده از ترفندهای تبلیغاتی
فریبندهدرشبکههایاجتماعیوپیامرسانهامبنی
بر«کسبدرآمدباالازطریقتولیدیاخریدوفروشارز
دیجیتالدرخانه»ازکاربرانکالهبرداریمیکنند.
*ایرنا /دکتر «آرتین کمالی» ،مدیرکل پزشکی
قانونیاستانهمدانگفت:کودکپنجسالههنگام
بازی در بالکن منزل مسکونی واقع در شهر قهاوند
قگرفتگیشدوجانخودراازدستداد.
دچاربر 
*ایرنا /فــروزش ،مدیرکل پزشکی قانونی تهران
گفت:پارسال ۱۸۹نفر در استان تهران به علت گاز
گرفتگیبامنواکسیدکربنفوتکردند.
*ایرنا /ملکی ،سخنگوی آتش نشانی تهران اعالم
کرد :شنبه شب موتورخانه یک خوابگاه دخترانه
خصوصی در سعادتآباد دچار کندسوزی (آتش
سوزی مختصر) شد که برای دقایقی این خوابگاه
تخلیهشد.اینحادثههیچمصدومینداشت.
*تسنیم /سردار ذوالقدری ،رئیس پلیس امنیت
تهران از بازداشت عامل آت ـشزدن چهار دستگاه
خودرویسواریدرخیاباندیباجیخبرداد.
*فارس /سرهنگ تقیپور ،معاون مبارزه با جعل و
کالهبرداری پلیس آگاهی تهران از دستگیری۳۳
نفردرپروندهشرکتهرمیکیونتخبرداد.
*ایسنا /سردار مهدی معصوم بیگی ،رئیس پلیس
پیشگیری ناجا گفت :با تالش مشترک کارکنان
پلیس فرودگاه مهرآباد و امام(ره) باند قاچاقچیان
مواد مخدر متالشی و  ۱۱کیلوگرم هروئین و ۱۴
کیلوگرمموادمخدرصنعتیکشفشد.
*باشگاه خبرنگاران جوان /سرهنگ موقوفهای،
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از شناسایی
و بازداشت افرادی خبر داد که با تهیه و انتشار یک
ویدئویساختگیدرفضایمجازی،توهینوضرب
وشتمیکروحانیرابهتصویرکشیدهبودند.
*باشگاه خبرنگاران جوان /سرهنگ شریفی،
رئیس پایگاه یکم آگاهی از دستگیری کالهبردار
و جاعل حرفهای سکههای طال خبر داد که پس از
آزادیاززندانمجددبهچرخهجرمبازگشتهبود.
*ایرنا /وزارت بهداشت مصر از مرگ هشت نفر و
زخمی شدن ۹۷نفر بر اثر حادثه خروج قطار از ریل
درمسیرقاهرهبهشهرمنصورهمصرخبرداد.

کارگیریکلیهامکاناتبرایرسیدگیهای
الزم و درمان مصدومان حادثه تاکید کرد.
▪هــمــه ت ــاس ــی ــس ــات ،تــجــهــیــزات و
ساختما نهای نیروگاه اتمی بوشهر در
صحت کامل هستند

در همین بــاره روابـــط عمومی نیروگاه
اتمی بوشهر هم اعــام کــرد که با توجه
به زمین لــزره  5.9ریشتری شهرستان
گناوه ،وضعیت همه تاسیسات ،تجهیزات
و ساختمانهای نیروگاه اتمی بوشهر در
صحت کامل بــوده و هیچ گونه آسیبی به
این مرکز وارد نشده و در روند انجام فعالیت
های جــاری نیروگاه نیز خللی رخ نداده
است.
▪ خطر سونامی وجود دارد؟

در این میان مهدی زارع ،استاد پژوهشگاه
زلزلهشناسی،دیروز به خبرآنالین گفت:
زلزله بزرگ تر در چینخوردگیهای مرز
خلیج فــارس رخ داده اســت .این زلزله با
بزرگینزدیکبه ۶در ۹۰کیلومتریبوشهر
اتفاق افتاده اســت .از این منطقه انتظار
وقوعچنینزلزلههاییغیرمنطقینیست.

در این مناطق زلزله با تاقدیسهایی که
ســازوکــار فشاری دارن ــد ،رخ میدهند و
چنین حوادثی انتظار میرود.
او دربــاره پسلرزههای بعدی این حادثه
توضیح داد :این زلزله در نیم ساعت اول
سه پس لــرزه با بزرگی  3.9 ،4.5و 4.4
داشته است .این که در روزهای آینده هم
زلزلههایی با اندازه کوچک تر رخ بدهند،
طبیعیاست.
زارع با اشاره به این که قبال بوشهر شاهد
چنین زلزلههایی بوده ،توضیح داد« :در
منطقه بوشهر زلزله  ۲۰فروردین  ۹۲را
داشتیم که آن اتفاق هم بزرگی  ۶داشت».
او ادام ــه داد« :هشت ســال قبل در ۲۰
فروردین  ۹۲این زلزله در  ۸۰کیلومتری
جنوب شــرق بوشهر رخ داد و ایــن بــار در
 ۹۰کیلومتری شمال بوشهر بوده است.
استان بوشهر و منطقه آن لرزه خیز است و
گسلهایمهممثلگسلبرازجان،بخشی
از گسل کازرون و خمیدگیهای زاگرس
از بوشهر رد می شوند و انتظار وقوع چنین
حوادثی در آن وجود دارد.
زارع اظهار کرد :در جنوب بوشهر در بندر
طاهری در سال  1978میالدی زلزلهای
تاریخی رخ داد که به ایجاد تنها سونامی
شناخته شــده خلیجفارس منجر شد.
استان بوشهر سابقه تاریخی لرزهخیزی
مفصلی دارد .آن سونامی بخشهایی از
شهرهایی را به زیر آب برد .موضوعی که
هنوز هم از بندر بوشهر انتظار می رود .البته
خوشبختانه زلزلههای چند ساعت گذشته
چنین خطری ندارند .استاد پژوهشگاه
زلزلهشناسی در ایــن بـــاره گــفــت :این
زلزلههای جدید ربطی به سونامی ندارد،
چون زلزلهها حداقل در  ۳۰کیلومتری
ساحل رخ دادند و از نظر بزرگی هم انتظار
نمیرود که به تغییری در کف دریا منجر
شوند.

دخترمطالقمیگیرداما...
روزی که در آن شرایط آشفته بازار زندگی ام ،دو برادر از دخترانم
خواستگاری کردند ،خیلی خوشحال بودم چرا که احساس می
کردم آن ها در کنار یکدیگر خوشبخت خواهند شد اما با گذشت
 10سالازاینماجرا،حادثهایرخدادکه...
زن  53ساله که برای چاره جویی دربــاره ماجرای طالق دختر
بزرگش وارد کالنتری پنجتن مشهد شده بود ،در تشریح زندگی
نابهسامانشبهکارشناساجتماعیکالنتریگفت17:سالقبل
تصمیمتلخیدرزندگیامگرفتموازهمسرمعتادمبهطورتوافقی
جدا شدم چرا که دیگر نمی توانستم با بی مسئولیتی و اعتیاد
همسرمکناربیایم.درواقعجایگاهمنوهمسرمدرزندگیمشترک
عوضشدهبود.منبیرونازخانهکارمیکردمتاهزینههایزندگی
راتامینکنمتاشوهرمنیزدرخانهپایبساطموادمخدرشبنشیند.
باالخره پس از این جدایی ،پسرم نزد پدرش ماند و دو دخترم در
کنار من به زندگی ادامه دادند .اگرچه دوست داشتم پسرم نیز
نزد من می آمد اما همسرم این اجازه را نداد چرا که آن زمان پسر
12ساله ام نیز دچار اعتیاد شده بود و هزینه های اعتیاد پدرش
را تامین می کرد .در همین روزها بود که دردهای وحشتناکی
به سراغم می آمد و حالم خوب نبود .وقتی با کمک اطرافیانم و
خیران به پزشکان متخصص مراجعه کردم تازه فهمیدم سرطان
دارموبایدشیمیدرمانیشوم.باهربدبختیوسختیبوددرمانم
را آغاز کردم و بعد از مدتی به بهبودی رسیدم .در همین شرایط
خواستگارانیبرایدخترانممیآمدندتااینکهیکیازآنهادختر
بزرگمراپسندیدومنباهماهنگیپدردخترماجازهخواستگاری
دادم .در شب بله برون به خاطر خجالتی و محجوب بودن دختر
بزرگم ،از خواهر کوچکش خواستم تا در پذیرایی از مهمان ها به
من کمک کند ولی آن شب خواستگاران با دیدن دختر کوچکم
تصمیم گرفتند او را نیز برای برادر کوچک تر داماد خواستگاری
کنند .من هم که از این موضوع بسیار خوشحال بودم دخترانم را
به عقد دو برادر درآوردم .تا این که10سال قبل به هر طریقی بود
جهیزیهایتهیهکردمودختربزرگمرابهخانهبختفرستادم.سه
سالبعدنیزدخترکوچکمزندگیمشترکشرابانامزدشآغازکرد.
امامدتیبعدمتوجهشدمدامادبزرگمبهزندگیاشپایبندنیست
و همواره دخترم را هدف آزارهای جسمی و روحی قرار می دهد و
با زنان غریبه ارتباط دارد .زندگی آن ها هر روز آشفته تر می شد تا
اینکهازیکسالقبلبهمرزغیرقابلتحملیرسید.اودخترونوه
هایمراازخانهاشبیرونکردتاازیکدیگرطالقبگیرند.اکنوندر
حالی دختر و نوه هایم نزد من زندگی می کنند که می ترسم این
ماجرا در زندگی دختر کوچکم نیز تاثیر بگذارد و زندگی او را نیز
بههمبریزدو...
شایان ذکر است ،رسیدگی به این پرونده در دایــره مددکاری
اجتماعیکالنتریآغازشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

قتل دختر 13ساله تیزهوش در جیرفت

کوتاه از حوادث

شایعشدندزدیعجیبدرانگلیس

قاتل در کمتر از  ۲۴ساعت دستگیر شد

توکلی /متهمبهقتل ۳۱سالهایکه دختر بچه
بی گناه روستایی را به کام مرگ فرستاد ،در
کمتراز ۲۴ساعتدستگیروبهقتلاعترافکرد.
به گزارش خراسان ،دادستان عمومی و انقالب
شهرستانجیرفتروزگذشته ازدستگیریقاتل
دختربچه  ۱۳ساله ای به نام «مبینا» در کمتر از
 ۲۴ساعتدراینشهرستانخبردادوافزود:این
جنایت روز بیستوهشتم فروردیندرروستای
«سعیدآبادایلخانی»جیرفتاتفاقافتادهاست.

قاضی حسین سالمی در تشریح این حادثه با
اشــاره به این که قتل این دختربچه در منزل
شخصیآنهاودرغیابوالدیناشاتفاقافتاده
است،ادامهداد:بنابهگفتهشاهدانمحلی،پدر
مقتولدرمحلکارومادرشنیزبرایانجامامور
ثبت نام این دانش آموز در مدرسه تیزهوشان در
بیرونازخانهبودهاست.
وی ادامه داد :مادر قربانی این جنایت ،پس از
بازگشتبهمنزل،باجسدبیجانفرزندشروبه

کاشتمودرخانهپزشکقالبی!
کرمانی /فردی که بــدون داشتن مدارک
پزشکی و مجوز ،به ارائه خدمات کاشت مو به
شهروندان بمی اقدام میکرد ،دستگیر شد.
به گــزارش خراسان ،فرمانده انتظامی بم
در ایــن بــاره گفت :مــامــوران پلیس امنیت
عمومی با انجام تحقیقات فنی و اطالعاتی،
فردی را که بدون مجوز به صورت مخفیانه در
یک منزل خدمات کاشت مو ارائه میکرد،
شناسایی کردند .سرهنگ «اکبر نجفی»
افزود :در همین زمینه یک گروه از ماموران
نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطالعات
بــه هــمــراه نماینده نظام پزشکی ،پــس از
هماهنگی با مقام قضایی به منزل این متهم

اعــزام شدند و در بررسیهای انجام گرفته
مشخص شد ،این متهم هیچ گونه مدارک و
مجوز پزشکی ندارد.
وی ادامــه داد :در بازرسی از منزل متهم،
وسایل پزشکی کاشت مو ،سررسید نوبت
دهــی ،اتیکت تبلیغاتی ،فاکتور ،اسامی
و شــمــاره تــمــاسهــای مــراجــعــه کنندگان
و فهرست قیمت خــدمــات نیز کشف شد.
این مسئول انتظامی با اشاره به دستگیری
پــزشــک قــابــی بــه هــمــراه دســتــیــارش و
تحویل متهمان به مرجع قضایی بیان کرد:
منزلی که از آن به عنوان مطب استفاده می
شد نیز پلمب شد.
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روشدهوبالفاصلهبااورژانستماسگرفتهاست.
این مقام قضایی گفت :پس از حضور عوامل
اورژانـــس و به دلیل مشکوک بــودن مــرگ او،
نیروهای پلیس و مقام قضایی را در جریان
گذاشتند و بالفاصله ماموران پاسگاه انتظامی
«رومـــرز» و پلیس آگاهی با حضور درصحنه
جنایت وبررسیشواهدموجود،شناساییعامل
این قتل را در دستور کار قرار دادند و در کمتر
از  ۲۴ساعت موفق به شناسایی و دستگیری

متهم شدند.
قاضی سالمی با اشاره به این که قاتل در مرجع
قضاییبهقتلایندختربچهاعترافکردهاست،
افزود :قاتل  ۳۱ساله ،در اعترافات خود انگیزه
این قتل را اختالف با والدین مقتول ذکر کرده
است .وی یادآور شد :پیکر این نوجوان نیز برای
مشخص شدن علت قتل و زوایــای پنهان این
پرونده جنایی و انجام بررسی های تخصصی
موردنیازبهپزشکیقانونیمنتقلشدهاست.

سر ۴۰تهرانیبا اقامترویاییاروپاکالهرفت
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از
دستگیری کالهبرداری که با ادعــای گرفتن
روادیـــد اقامت در کشورهای اروپــایــی از ۴۰
شهروند تهرانی  ۲۰میلیارد ریال کالهبرداری
کرده بود ،خبر داد .به گزارش پلیس ،سرهنگ
دستخال افزود :پنجم آذر سال گذشته پرونده
ای با موضوع کالهبرداری با ترفند «گرفتن
روادید و اقامت در کشورهای اروپایی» با شکایت
دو تن از شهروندان به پایگاه سوم پلیس آگاهی
تهران ارجاع شد .وی ادامه داد :شاکیان پرونده
اظهارکردند،بامتهمدرفضایمجازیکهتبلیغ
تورهایسفرهای خارجیوگرفتن روادیدرامی
کرد،آشناشدهاندوپسازارتباطوتماستلفنی،

متهم مدعی شد دارای نفوذ در سیستم اداری
و حکومتی کشور است و توانایی گرفتن روادید
و اقامت در کشورهای اروپایی را دارد .رئیس
پایگاهسومپلیسآگاهیتهرانبزرگاظهارکرد:
شاکیانادامهدادند،متهم ابتدادوهزاریوروطی
قراردادیگرفتهودرمرحلهدومباارسالمدارک
روادیدوبلیتهایهواپیماییمبلغ ۳۸۰میلیون
ریال دیگر نیز دریافت کرده است و پس از مدتی
متوجه شدیم که بلیت و روادید دریافتی ،جعلی
است.ویافزود:باتالش کارآگاهانهویتمتهم
بهاسم«شاهین»ومخفیگاهوی درخانهایواقع
درخیابانسبالنشمالیشناساییو اینفرددر
درمخفیگاهشدستگیرشد.

درپیهمهگیریکووید ۱۹درانگلیس،گربهدزدی
دراینکشورشایعشدهاستوبههمینعلت،دولت
از صاحبان گربهها در ایــن کشور خواست تا ریز
تراشه به گربههای خود وصل کنند وگرنه تا ۵۰۰
پوند جریمه میشوند .به گزارش شبکه خبر ،در پی
چندین ماه قرنطینه سراسری ناشی از همه گیری
کرونادرانگلیسوافزایشحستنهاییافراد،بهای
حیوانات خانگی به طور چشمگیری افزایش یافته و
انگیزهسرقترابیشترکردهاست؛بهطوریکهبهای
شماریازگربههابهدوهزارپوندرسیدهاست.

حادثه در قاب

تسنیم /سرهنگ باقرپور رئیس منطقه  ۲۶پلیس
راهورتهرانازبرخوردشدیدپرایدباتیرچراغبرقدر
محدودهبزرگراهآزادگانخبردادوگفت:شدتاین
تصادف به حدی بوده که تیر برق روی خودرو افتاده
وپسازمتالشیکردنپراید،ازآنسمترویدیوار
افتادهوهمیندیوارباعثشدهازشدتتخریبپراید
کاستهشودورانندهجانسالمبهدرببرد.
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