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قتل و جرایم جنسی رو به کاهش است

معاون مبارزه ب��ا جرایم جنای��ی پلیس آگاهی 
نیروی انتظام��ی از کاهش جرایم جنس��ی و قتل 
در 6ماهه نخس��ت امس��ال خب��ر داد. همچنین 
فیلمبرداری از صحن��ه جرم یکی از اب��زار تهدید 

قربانیان در جنایت ها گزارش شد.
س��رهنگ »هادی مصطفایی« روز چهارشنبه 
در نشس��ت خبری گفت: قتل به میزان 6.7  درصد 
در ش��ش ماهه اول س��ال جاری نس��بت به مدت 
مشابه سال گذش��ته کاهش یافته و میزان کشف 
نیز در این حوزه 88 درصد به ثبت رسیده که البته 
شاهد کاهش جرایم جنسی در شش ماهه نخست 
امسال بوده ایم که حدود 18 درصد است. وی اغفال 
و فریب دادن قربانی را شایع ترین شیوه قتل عنوان 
کرد و گفت: هشت درصد جرایم توأم با فیلمبرداری 
بوده که مج��رم از قربانی فیلمب��رداری کرده تا در 
روزهای آتی از آن به عنوان ابزار تهدید استفاده کند.

 مصطفای��ی ادام��ه داد: در بخش س��رقت های 
مس��لحانه با کاهش یا افزایش محسوسی نسبت 
به  س��ال گذش��ته مواجه نبودیم و آدم ربایی بدون 
نوسان محدودی بوده اس��ت. وی گفت: بیشترین 
س��رقت ها ش��امل  س��رقت های خرد بوده که در 
مجموع  درصد کش��فیات در حوزه س��رقت های 
خرد، بانک و طال فروشی 90 درصد به ثبت رسیده 
که از این میزان 3.8 درصد مربوط به س��رقت های 
 مس��لحانه از طالفروش��ی و بانک ها بوده اس��ت.

وی با اش��اره به رس��یدگی پرونده برخی قتل های 
اخی��ر گف��ت: امس��ال در اس��تان کردس��تان در 
رس��یدگی به یک پرونده، هویت 3نف��ر از قربانیان 
کش��ف ش��د که در این پرونده فردی که همس��ر 
خود را از دس��ت داده بود، افراد را ب��ه بهانه ازدواج 
فریب داده و مرتکب قتل می ش��د. مورد دیگر هم 
 در بوش��هر بود که تعداد قربانیان دو نف��ر بوده اند.
وی در م��ورد پرون��ده مفقودین ازجمل��ه »مائده 
آبکناری« هفت س��اله و »امین وکیلی« پنج ساله 
افزود: در م��ورد مائده که در بندر انزلی از مدرس��ه 
خارج و مفقود شده، اقدامات زیادی صورت گرفته و 
پرونده این کودک در پلیس آگاهی همچنان مفتوح 
است. در مورد پرونده امین وکیلی نیز دو متهم )یک 
خانم و یک آقا( بازداشت شده اند که یکی از متهمان 
فوت کرده اما اعترافات متهم زن حاکی از این است 
که متهم فوت ش��ده به  دنبال جس��د پسر کوچک 
در چاه ها می گش��ته که البته این پرونده نیز از دور 

رسیدگی خارج نشده و همچنان مفتوح است.
مصطفایی گفت: 30 درصد انگیزه قتل ها مربوط 
به ن��زاع و اختالفات اس��ت و 34 درص��د قتل های 
کش��ور، قاتل و متهم به قتل، نسبت فامیلی دور یا 

نزدیک داشته اند.

در 13 ساعت کهنوج 6 بار لرزید
وقوع ش��ش زمین لرزه در کمتر از 13 ساعت در 
کهنوج واقع در جنوب کرمان ثبت شد. ساعت 9 و 
29 دقیقه و 36 ثانیه صبح دی��روز زمین لرزه ای به 
بزرگی 3.5 ریشتر کهنوج در جنوب استان کرمان را 
در عمق 10 کیلومتری زمین لرزاند. این زمین لرزه 
در موقعیت 27.99 شمالی و 57.52 شرقی زمین 
و در فاصله 18کیلومتری کهنوج و 26 کیلومتری 
فاریاب رخ داد. همچنین دو زمین لرزه به بزرگی 2.8 
ریشتر ساعت 9 و 17 دقیقه و 28 ثانیه و به بزرگی 
2.9 ریشتر ساعت 9 و 31 دقیقه و 58 ثانیه دیروز 
کهنوج را لرزاند. شامگاه سه شنبه نیز زمین لرزه ای 
به بزرگی 3 ریشتر ساعت 21 و 19 دقیقه و 48 ثانیه 
کهنوج را در عمق 10 کیلومتری زمین لرزاند. وقوع 
زمین لرزه 2.6 ریشتری در ساعت 21 و 14 دقیقه و 
زلزله ای به بزرگی 2.7 ریشتر ساعت 22 و 40 دقیقه 

در شامگاه سه شنبه در کهنوج ثبت شده است.

انفجار در کارخانه پمپ های صنعتی
انفج��ار گاز هی��دروژن در ی��ک کارخانه در 
شهرک صنعتی هشتگرد شهرستان ساوجبالغ 
به مرگ یک کارگر و مصدومیت س��ه نفر دیگر 
انجامید. این حادثه عصر روز سه شنبه در کارخانه 
پمپ های صنعتی شهرک صنعتی هشتگرد رخ 
داد و بالفاصله امدادگران ب��ه محل حادثه اعزام 
شدند. علت حادثه نش��تی گاز هیدروژن توسط 
کارشناس��ان اعالم ش��د و براثر ای��ن حادثه نیز 
خساراتی به بار آمد که حضور به موقع امدادگران 
از وقوع آتش سوزی در محل جلوگیری به عمل 
آورد. مجروحان این حادثه به بیمارس��تان امام 

جعفر صادق)ع( شهر هشتگرد منتقل شدند.

 دستگیری 8 ملوان اماراتی
 در آب های ایران

خانواده های هشت صیاد اماراتی مدعی شدند 
که مس��ئوالن ایرانی 10 روز پیش هشت قایق 
را به همراه هش��ت ملوان آنها دس��تگیر کردند. 
به گفته ای��ن خانواده ها، افراد بازداشت ش��ده به 
جزیره کیش اعزام شده و بعد از آن به اتهام نقض 
حریم آب های منطقه ای ب��ه دادگاه ارجاع داده 
شدند. سعید الشامسی، مدیر اجرایی جمعیت 
ماهیگیران عجم��ان در گفت وگو با امارات الیوم 
گفت: صیادان بازداشت ش��ده از ش��هروندان و 

ساکنان عجمان هستند.

ذرهبين
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گروه حوادث| میهمانان جشن عروسی روستایی 
وقت��ی هیزم ه��ای اجاق های برن��ج را آت��ش زدند 
نمی دانستند زیر پاهایش��ان مین های جنگی آماده 
انفجارند. وقتی صدای مهیب انفجار همه را ش��وکه 
کرد صدای شیون مادرانی شنیده شد که ثانیه هایی 

پیش هلهله شادی سر داده بودند. 
انفجار مهی��ب یک مین در روس��تای ش��غالک 
شهرستان زابل منجر به مرگ یک کودک و مصدوم 
شدن 5 نفر دیگر ش��د. غروب سه شنبه 15 مهرماه 
بود و اهالی روس��تای ش��غالک درحال آماده شدن 
برای رفتن به مراس��م عروس��ی یکی از اهالی بودند 
که ناگهان ص��دای انفجار مهیبی به گوش رس��ید. 
قدرت انفجار به حدی ش��دید بود که زمین روستا به 
لرزش درآمد. اهالی روستای شغالک وقتی با عجله 
خود را به محل حادثه رساندند با صحنه ای هولناک 
روبه رو ش��دند. گرد و غبار تمام فضا را فراگرفته بود. 
دو اتاقکی که برای نگهداری وسایل آشپزی استفاده 
می ش��د به طور کامل تخریب ش��ده بود. صدای ناله 
چند نفر از زیر آوار به گوش می رس��ید. اهالی سریع 
دس��ت به کار ش��دند و به کمک افراد گرفتار در زیر 
آوار شتافتند. صاحب مراسم عروسی به همراه 5 نفر 
دیگر از زیر آوار بیرون کشیده شدند. ماجرای انفجار 
بالفاصله به نیروی انتظامی و عوامل امدادی گزارش 
شد. چند دقیقه ای از حادثه نگذشته بود که صدای 
آژیر خودروهای امدادی و انتظامی در فضای روستا 
پیچید. مجروحان حادثه توسط آمبوالنس اورژانس 
به بیمارستان منتقل ش��دند و این درحالی بود که 
تحقیقات برای مشخص شدن علت اصلی حادثه در 

دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.
اما ماجرا ازچه قرار بود

صاحب مراس��م عروس��ی به »ش��هروند« گفت: 
غروب بود که دیگ های برنج را روی اجاق قراردادیم 
و زیرشان چوب گذاش��تیم و آتش زدیم. من و چند 
نفر دیگر از اقواممان درحال آماده کردن مابقی غذای 
مهمان ها بودیم ک��ه ناگهان انفجار ش��دید رخ داد. 
دیگر هیچی به خاطر ندارم. وقتی به هوش آمدم در 

بیمارستان بودم.

م��رده«  »ده 
یکی از شاهدان 
او  ماجراس��ت. 
»ش��هروند«  به 

می گوی��د: در این 
حادثه 5 مرد و یک 

خردسال  پس��ربچه 
ک��ه از اهالی روس��تا بود 

به ش��دت مج��روح ش��دند. 
آمبوالنس اورژانس خیلی س��ریع 

در محل حاضر ش��د و به کمک آس��یب دیدگان 
شتافت.4  نفر حالشان تقریبا خوب بود اما متاسفانه 
پس��ر خردس��ال در دم جان باخت. وقتی پزشکان 
اورژانس او را معاینه کردند گفتند او در همان لحظه 
اول به خاطر ضربه شدیدی که به سرش خورده است 
فوت کرده است. متاسفانه با این که در هیرمند یک 
بیمارستان س��اخته اند و مجهز هم ش��ده اما چون 
نیروی متخصص برایش در نظر گرفته نشده، تعطیل 
است. به همین خاطر مجبور شدند مجروحان حادثه 
را به بیمارس��تان امیرالمومنین زابل منتقل کنند. 
طبق آخرین خبری که به دس��تمان رس��یده حال 
3 نفر از مصدومان خوب اس��ت و مرخص شده اند و 
تنها یک نفر از آنها که احتیاج به عمل جراحی داشته 

همچنان در بیمارستان بستری است.
مشکلی که اورژانس داشت 

دکتر رفعت مس��ئول فوریت های پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی زابل دراین باره گفت: متاسفانه هیچ گونه 
تماس��ی مبنی براینکه حادثه انفجار یا چیزی شبیه 
به این، در هیرمند اتفاق افتاده اس��ت و فرد یا افرادی 
مجروح ش��ده اند با مرکز فوریت های پزش��کی 115 
هیرمند صورت نگرفته بود. همکاران ما زمانی از خبر 
مطلع ش��دند که مصدومان به مرکز درمانی مراجعه 
کردند. پس از اعزام امدادگران اورژانس به محل حادثه، 
مأم��وران از ورود همکاران ما به محل حادثه ممانعت 
به عم��ل آوردند و تکنس��ین های ما مجبور ش��دند 
مجروحان این حادثه را، از کنار جاده سوار آمبوالنس 
کرده و به بیمارس��تان منتق��ل کنن��د. وی در ادامه 

افزود:  متاس��فانه 
ن  س��تا شهر
من��د  هیر
بیمارستان ندارد 
و تنه��ا دارای یک 
ب��ا یک  درمان��گاه 
پزش��ک و امکان��ات 
مح��دود اس��ت و ما پس 
از تحوی��ل گرفتن مجروحان، 
بالفاصله آنها را به بیمارستان حضرت 
امیرالمومنین)ع( زابل اعزام کردیم تا در آن جا مورد 

درمان قرار گیرند.
توضیح مسئوالن درباره علت انفجار

یک روز پس از حادثه محمدپیری رئیس شورای 
تأمین شهرس��تان هیرمند دراین ب��اره گفت: این 
احتمال وجود دارد که ش��یء ش��بیه ب��ه یک مین 
قدیم��ی در زیر زمی��ن مدفون بوده اس��ت اما بر اثر 

حرارت ناشی از آتش پخت وپز  یکباره منفجر شد.
عملیات انتحاری یک شایعه است

هنوز چند س��اعتی از وقوع حادثه نگذش��ته بود 
که در روستای ش��غالک و روستاهای اطراف شایعه 
ش��د که این انفجار یک حمله انتحاری بوده است 
و به احتم��ال زیاد یک جلیقه انتح��اری که مدتی 
قبل توس��ط یک تروریس��ت در زی��ر زمین پنهان 
ش��ده بود  پس از روش��ن کردن آت��ش برای پخت 
ولیمه عروسی منفجر شده است. پس از پخش این 
شایعات بالفاصله مسئوالن دست به کار شدند و در 
مصاحبه ای با خبرگزاری ها اعالم کردند این انفجار 
یک عملی��ات انتحاری نبوده اس��ت.  محمدپیری 
رئی��س ش��ورای تأمی��ن شهرس��تان هیرمن��د 
دراین باره گفت: پ��س از وقوع این انفجار برخی ها با 
شایعه پراکنی سعی در متشنج کردن جو آرام حاکم 
بر منطقه داش��تند و این انفجار را به عامل انتحاری 
نس��بت دادند که این موضوع را تکذیب می کنیم و 
حتما عوامل انتشار این خبر را شناسایی و محکوم 
خواهیم کرد. موضوع توس��ط مأم��وران انتظامی 
درحال بررس��ی اس��ت و درخواس��ت تشکیل تیم 

کارشناس��ی هم در این خصوص ش��ده و به محض 
تکمیل اطالعات توسط تیم کارشناسی، خبر آن به 

اطالع عموم مردم خواهد رسید.
مینی برای زمان قدیم

در میان شایعات زیادی که درخصوص این انفجار 
دهان به دهان بین اهالی روس��تا پیچیده بود معاون 
امنیتی و انتظامی اس��تاندار سیستان و بلوچستان 
علی اصغر میرشکاری افزود: ممکن است این انفجار 
به س��بب موادمنفجره مخفی ش��ده از زمان جنگ 
مجاهدان افغان با ارتش سرخ شوروی که معموال از 
محدوده مرزی خاک ایران استفاده می کردند، باقی 
مانده باش��د یا احتمال این که نارنجکی در زیر خاک 
مدفون ش��ده که با روش��ن کردن آتش و گرم شدن 
زمین منفجر شده است. میرش��کاری اظهار داشت: 
یک فرضیه دیگر هم وجود دارد که ش��اید ناش��ی از 
اختالفات طایفه ای باشد. با این حال موضوع به طور 
ویژه در دس��ت بررسی اس��ت اما آنچه مسلم است 
این است که این مس��أله اقدام خرابکارانه یا عملیات 
انتح��اری نبوده و اصال موضوع امنیتی هم نیس��ت. 
میرش��کاری گفت: در پ��ی وقوع حادث��ه فرماندار و 
اعضای شورای تأمین شهرستان هیرمند به طور ویژه 

درحال بررسی و پیگیری موضوع هستند.
 آخرین وضع مجروحان 

حادثه انفجار مین در عروسی
در این رابطه دکتر خس��روی رئیس بیمارس��تان 
حضرت امیرالمومنی��ن)ع( زابل نیز گف��ت: پس از 
وقوع حادث��ه مجروحان به این بیمارس��تان انتقال 
داده ش��دند که تعدادی از آنها به صورت سرپایی در 
اورژانس مورد مداوا قرار گرفتند و یک نفر از آنان که 
براثر جراحات وارده بر ناحیه ران و گلو حال وخیم تری 
داشت، سریعاً به اتاق عمل منتقل شد و خوشبختانه 
توسط تیم اتاق عمل، احیا شد. این فرد از دو ناحیه در 
قسمت ران شکستگی دارد، زیرچشم سمت چپ وی 
کبودی آشکاری نمایان است و از ناحیه حنجره هم 
دچار آسیب دیدگی شده است. خوشبختانه با تالش 
همکاران در اتاق عمل این فرد احیا شده و اکنون نیز 

حال عمومی وی رضایت بخش است.

در این حادثه یک نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند

فاجعه انفجار در جشن عروسی

خبر

گروه ح�وادث| وقتی جراح زیبایی تصمیم گرف��ت دختر جوان را 
تحت عمل زیبایی قرار دهد، هیچ وقت فکرش را هم نمی کرد این عمل 
وی را به دردس��ر بیندازد. حاال پدر دختر جوان مدعی شده است جراح 
زیبایی دخترش را اغفال ک��رده و برای دریافت پول فرزندش را زیر تیغ 
جراحی برده است. این درحالی است که پزشک جراح مدعی است این 
عمل با رضایت بالمانع خود دختر صورت گرفته و در این میان او هیچ 

تقصیری ندارد.
ماجرا از خردادماه شروع شد زمانی که دختر جوانی از پزشک زیبایی 
خواست تا ابروهایش را جراحی کند. می خواست شبیه ابروهای یکی از 

بازیگران معروف خارجی شود. 
این پزش��ک درباره این ماجرا به »ش��هروند« گفت: دختر جوان دو 
بار ابروهایش را بوتاکس کرده بود اما راض��ی نبود. حاال به مطبم آمده 
تا ابروهای��ش را جراحی کنم. دختر جوان را معاین��ه کردم اما به لحاظ 

پزشکی هیچ ایرادی در ابروهای او وجود نداشت. 

این پزشک جراح در ادامه می گوید: چندین بار به دختر جوان تأکید 
کردم که احتیاجی به عمل جراحی ندارد اما گوش��ش به این حرف ها 

بدهکار نبود. یک روز را برای جراحی ابروهای خانم جوان تعیین کردم. 
پزش��ک جراح در ادامه ماج��را اضافه می کند: عم��ل دختر جوان با 
موفقیت انجام ش��د. اما وقتی خانواده اش او را با صورتی باندپیچی شده 
دیدند نگران شدند. او به خاطر ترس از برخورد تند خانواده اش دست به 
داستانسرایی می زند و می گوید تصادف کرده است. خانواده دختر جوان 
هم به خیال این که او تصادف کرده وی را به اجبار به بیمارستان می برند 
اما وقتی پزشکان قصد داش��تند او را معاینه کنند دختر جوان به ناچار 
پرده از راز عمل زیبایی که انجام داده بود برداشت. پدر خانواده به مطب 

پزشک جراح مراجعه کرد و وی را مقصر اصلی این ماجرا خواند.
پزشک جراح زیبایی درباره ش��کایت خانواده دختر جوان می گوید: 
چند روز بعد از این که دختر ج��وان را عمل کردم پدرش به مطبم آمد 
و درحالی که خیلی عصبانی بود گفت تو فرزن��دم را اغفال کرده ای. او 

می گفت تو اگر پزش��ک منصفی بودی ماجرا را با خان��واده او در میان 
می گذاش��تی نه این که ب��دون اجازه ما دس��ت به ای��ن کار بزنی. پدر 
دختر جوان که خیلی عصبانی بود می گفت خانواده ما از هم پاش��یده 
ش��ده و دیگر هیچ مهر و محبتی بین من و دخترم وجود ندارد. خیلی 
تالش کردم م��رد را آرام کنم اما انگار این عمل جراحی که اتفاقا خیلی 
موفقیت آمیز بود و دختر جوان نیز بس��یار راضی بود برای پدر خانواده 
خیلی سنگین تمام شده بود. چند روز بعد هم از دادسرای جرائم پزشکی 
نامه ای به دستم رسید که از من توضیحات می خواستند. من هم تمام 

دالیل و شواهد خودم را اعالم کردم و حاال باید در انتظار نتیجه باشیم.
این پرونده همچنان در دادگاه رس��یدگی به جرایم پزشکی درحال 
بررسی است و هنوز مشخص نیست مقصر اصلی این ماجرا چه کسی 
است. آیا جراح زیبایی مقصر است که دختر جوان را بدون اطالع خانواده 
وی تحت عمل جراحی قرارداده یا این که اجازه خود دختر جوان با توجه 

به این که به سن قانونی رسیده است کافی است.

جراحی زیبایی بي اجازه شکایت ساز شد

گ�روه ح�وادث| بازیگوش��ی 4 دانش آم��وز 
روس��تایی ب��ا فروریخت��ن س��قف انبار مدرس��ه 
وحش��ت آفرین ش��د. در این حادثه 4 پسر 9 ساله 

به شدت مصدوم شدند.
آب انبار فرسوده

ب��از ه��م حادث��ه در س��اختمان یک دبس��تان 
دانش آم��وزان را راهی بیمارس��تان ک��رد. این بار 
فرو ریختن س��قف انباری مدرس��ه ای در روستای 
برمک شهرستان دشتی استان بوشهر 4 پسر بچه 
دانش آموز را به بیمارستان کشاند.ساعت 10 صبح 
روز چهارش��نبه 16 مهر ماه بود ک��ه 4 دانش آموز 
9ساله در مدرسه آیت اهلل کاش��انی به باالی انباری 
فرسوده این مدرسه رفتند. درحال بازی با یکدیگر 
بودند و با ش��وق و هیجان به این ط��رف و آن طرف 
می دویدند که ناگهان ورق برگشت و سقف انباری، 
زی��ر پای ای��ن دانش آم��وزان تخریب ش��ده و این 
کودکان به پایین سقوط کردند.مسئوالن مدرسه 
وحش��ت زده به کمک دانش آم��وزان حادثه دیده 
رفتند و همزمان با نیروهای اورژانس تماس گرفتند. 
با رسیدن امدادگران اورژانس عملیات نجات این 4 
کودک آغاز شد. امدادگران بعد از چند دقیقه تالش 

توانستند دانش آموزان را از البه الی خروارها خاک 
و آجر بیرون بکشند. دانش آموزان زخمی بالفاصله 
با دو آمبوالنس ابتدا به درمانگاه سعدآباد منتقل، اما 
به دلیل شدت جراحات به بیمارستان شهید گنجی 

برازجان انتقال داده شدند.
در بیمارستان چه گذشت؟

محمد حاج��ب مدیر آموزش و پ��رورش بخش 
سعدآباد در رابطه با وضع جس��مانی دانش آموزان 
گفت: بعد از انتق��ال دانش آموزان به بیمارس��تان 
شهید گنجی بالفاصله تیمی از پزشکان و پرستاران 
عملیات امدادرسانی به آنها آغاز شد. با انجام معاینات 
پزشکی مشخص شد آسیب دیدگی دانش آموزان 
جزیی اس��ت. دونفر از مصدومان حادثه به صورت 
سرپایی درمان و از بیمارستان ترخیص شدند و دو 
دانش آموز دیگر همچنان در بیمارس��تان بستری 
هس��تند. با ت��الش کادر درمانی این بیمارس��تان 
هم اکنون وضع جس��مانی دانش آم��وزان مصدوم 
دبستان روستای برمک رضایت بخش است.محمد 
حاجب افزود: مسئوالن آموزش و پرورش این بخش 
همواره درخصوص جلوگیری از این حوادث فعالیت 
داشته و دارند و اگر کوتاهی نیز در این زمینه صورت 

گرفته باش��د، مربوط به مسئوالن گذشته این نهاد 
است چرا که من تنها یک ماه است که به این سمت 
منصوب شده ام.وی ادامه داد: اداره آموزش و پرورش 
بخ��ش س��عدآباد اقداماتی را درخصوصی س��ازی 
مدارس فرسوده این بخش انجام داده و رایزنی هایی 
نیز در این خصوص با اداره نوسازی و تجهیز مدارس 

استان بوشهر صورت گرفته است.
عمق حادثه دردناک، اما عمیق نبود

جواد بازدار رئیس هالل احمر شعبه دشتستان در 
رابطه با این خبر به »شهروند« گفت: »4 دانش آموز 
دبستان آیت اهلل کاشانی وقتی درحال بازی کردن 
و پری��دن روی س��قف ی��ک آب انب��ار قدیمی در 
مجاورت س��اختمان مدرسه ش��ان بودند با ریزش 
سقف س��یمانی آن مصدوم ش��دند. در روستا های 
جنوب از ای��ن آب انبار های قدیمی بس��یار وجود 
دارد. این ساختمان فرسوده باعث بروز حادثه برای 
این کودکان دبستانی ش��ده است. با این حال وضع 

عمومی و جسمانی این 4 پسر مساعد است.«
زوایای حادثه

»باقر برامکی« رئیس ش��ورای اس��المی بخش 
سعدآباد و عضو شورای اس��المی روستای برمک 

هم دراین خصوص گفت: تنها دبستان این روستا 
تخریبی و بس��یار فرس��وده اس��ت که امروز بر اثر 
تخریب س��قف مخزن خال��ی از آب 4 دانش آموز 
به داخل مخزن س��قوط کردند.وی اف��زود: وضع 
نامس��اعد این مدرس��ه باع��ث نارضایت��ی اهالی 
روستاشده به طوری که والدین دانش آموزان  سال 
گذش��ته س��ه هفته از حضور دانش آموزان در این 
مدرس��ه ممانعت کردند.وی بیان کرد: بارها وضع 
تخریبی و فرسودگی این مدرسه گزارش شده و از 
مسئوالن خواستار رفع مشکل شده ایم اما تاکنون 
هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته اس��ت. 
برامکی ادامه داد:  در س��ال گذش��ته نیز بلوکی از 
باالی دیوار این مدرسه روی یک دانش آموز دختر 
س��قوط کرد و باعث شکس��تگی پایش شد.عضو 
شورای اسالمی روس��تای برمک گفت: روستای 
برمک با 700نفر جمعیت تنها همین دبس��تان را 
دارد که برای دختران و پس��ران به صورت مختلط 
فعالیت می کند. به گفته وی، امس��ال بسیاری از 
اهالی، دختران خود را به روس��تای تل س��رکوب 
فرس��تادند و اکن��ون 60دانش آموز پس��ر در این 

دبستان مشغول تحصیل هستند.

خارجازمرزآوار سقف انبار مدرسه بر سر 4 دانش آموز بازیگوش

آژیر

زلزله 6.4 ریشتری مرگبار در چین 

زمین لرزه 6.4 ریشتری  در جنوب غرب چین 
یک کشته و 324 تن زخمی برجای گذاشت.

مرکز لرزه نگاری آمریکا اعالم کرد: این زمین لرزه 
با قدرت 6.4 ریشتر در عمق 10کیلومتری زمین 
اتفاق افتاد و کانون آن در 163 کیلومتری شمال– 
ش��مال غرب »یون جینگ هونگ« بوده اس��ت. 
بنا بر اعالم مقامات داخلی چی��ن بر اثر وقوع این 
زمین لرزه تاکنون یک تن جان خود را از دس��ت 
داده و 324 تن دیگر مجروح شدند. همچنین این 
زمین لرزه در »یون نان«، »کانمینگ« و چند شهر 

مهم دیگر این استان هم احساس شده است.
ش��بکه رادیویی دولتی چین پیش از این اعالم 
کرده بود ک��ه بر اثر وقوع ای��ن زمین لرزه پنج تن 
جان خود را از دست دادند و بیش از 20 نفر دیگر 
مجروح ش��دند. در پی وقوع این زمین لرزه بیش 
از 100 نیروی امدادی ازجمله تعدادی س��رباز با 
کمک ها و تجهیزات ام��دادی ازجمله چادر، پتو 
و دیگر لوازم اولیه به محل حادثه اعزام ش��دند. به 
گ��زارش رویترز، در این منطقه وق��وع زمین لرزه 
به ط��ور متداول اتف��اق می افتد. در س��ال 2008 
میالدی زمین لرزه ای استان »سیچواِن« چین را 

لرزاند و حدود 70 هزار قربانی برجای گذاشت.

ناپدید شدن 3۰ عضو یک خانواده 
اندونزیایی در دریا

یک قای��ق موت��وری حامل 30ت��ن از اعضای 
یک خانواده که برای ش��رکت در آیین عروس��ی 

می رفتند غرق و سرنشینان آن ناپدید شدند.
به گزارش روزنامه »جاکارتا پست«، یک قایق 
موتوری حامل 30تن از اعضای یک خانواده که از 
جزیره »راس« در اندونزی برای ش��رکت در آیین 
عروس��ی عازم منطق��ه ای در »پوندوک میمبو« 

بودند غرق و سرنشینان آن ناپدید شدند. 
تاکن��ون اطالعات ش��فافی درخص��وص این 
حادثه منتشر نشده است. »زین العارفین« رئیس 
س��ازمان کاهش بالیای طبیع��ی اندونزی گفت: 
تنها مش��خص است شامگاه سه ش��نبه 30نفر با 
قایق موتوری برای شرکت در مراسم عروسی عازم 

پوندوک میمبو شده اند. 
وی گفت: این قایق در اطراف جزیره بالی دچار 
مشکل شده و آب وارد قایق شده است.  این مقام 
اندونزیایی گفت: عملیات جست وجو برای یافتن 
سرنش��ینان این قایق همچنان ادامه دارد. قایق 
به دلی��ل موقعی��ت اندونزی مهم ترین وس��یله 
جابه جایی و حمل ونقل مردم این کش��ور اس��ت 
و عدم رعایت موارد ایمنی س��بب ب��روز حوادث 

ناگواری در این کشور می شود. 
به گفته ایرن��ا، بر اثر واژگون ش��دن دو قایق در 
اندونزی در مردادماه نیز دست کم 25نفر از جمله 
6کودک که در سفرهای تعطیالت عیدفطر به سر 

می بردند، کشته شدند.

۳۶ سیل زده نجات یافتند

جاری شدن سیالب در مازندران

بارش شدید باران در اس��تان مازندران موجب 
آبگرفتگی معابر و به راه افتادن سیالب در قائمشهر و 
بابل شد.حسین درخشان سخنگوی سازمان امداد 
و نجات هالل احمر گفت: امدادگران 16 نفر را که 
در قائم شهر دچار حادثه و سیل زدگی شده بودند 

نجات داده و به مناطق امن منتقل کردند.
به گفته وی در بابل نیز 20 نفر توسط امدادگران 
از س��یالب بیرون کشیده ش��ده و به مناطق امن 
منتقل شدند.درخشان همچنین به کمک امداد 
و نجات به سایر دستگاه ها درخصوص تخلیه آب 
از منازل اشاره کرد و گفت: خوشبختانه کسی در 

قائمشهر و بابل نیاز به اسکان اضطراری پیدا نکرد.

نجات 4 پسربچه از ارتفاعات کرمان
چهار پسربچه گرفتار در دامنه کوه های مسجد 
صاحب الزمان)عج( کرمان نجات یافتند. ساعت 
16:33عصر روز گذشته در پی تماس با مرکز پیام 
سازمان و اعالم  گیر کردن چهار پسربچه در دامنه 
کوه واقع در کوه های مسجد صاحب الزمان)عج( 
بالفاصله آتش نش��انان ایستگاه ش��ماره 5 و 6 به 

محل حادثه اعزام شدند. 
براس��اس این گزارش آتش نشانان با تجهیزات 
کوهنوردی نس��بت به پایی��ن آوردن ای��ن افراد 
اقدام کردند که خوشبختانه در سالمت کامل به 
سر می برند. در پی این عملیات مرکز فرماندهی 
همچنی��ن از اطفای حریق یک واحد مس��کونی 
در بلوار شیراز در س��اعت 19:26 توسط ایستگاه 

شماره 2 و 4 خبر داد.
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