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اخذ نمونه ژنتیکی از خانوادههای خدمه نفتکش سانچی
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وقوع  189زمین لرزه درسومار

کرمانشــاه  -ایرنــا -مســئول شــبکه لــرزه نــگاری اســتان
کرمانشــاه گفــت :ظــرف  48ســاعت  189مــورد زمیــن لــرزه و
پــس لــرزه در شــهر ســومار واقــع در شهرســتان قصرشــیرین

وی بــا بیــان اینکــه از مجمــوع زمیــن لــرزه هــای رخ داده 19
مــورد بیــش از چهــار ریشــتر قــدرت داشــت ،افــزود :بزرگــی
 6مــورد آن هــا بــاالی پنــج ریشــتر بــود.

بــه وقــوع پیوســت.
فرهــاد فــروزی روز شــنبه در گفــت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا
اظهــار کــرد :ایــن زمیــن لــرزه هــا از ســاعت  10:30دقیقــه
روز پنجشــنبه  21دی تــا ســاعت  10:30دقیقــه صبــح روز
شــنبه  23دی مــاه رخ داد.

فــروزی همچنیــن تعــداد زمیــن لــرزه هایــی را کــه بیــن
چهــار تــا پنــج ریشــتر قــدرت داشــت  13مــورد ذکــر کــرد.
مســئول شــبکه لــرزه نــگاری اســتان کرمانشــاه گفــت :از
مجمــوع زلزلــه هایــی کــه در ســومار رخ داد  62مــورد بیــن
ســه تــا چهــار ریشــتر قــدرت داشــت.

وی تصریــح کــرد :قــدرت  108مــورد از ایــن زمیــن لــرزه هــا
نیــز از یــک و نیــم تــا  2.9ریشــتر بــود.
فــروزی خاطرنشــان کــرد :در  6ســاعت اخیــر از  4:30دقیقــه
تــا  10:30دقیقــه صبــح امــروز  23پــس لــرزه در ســومار
رخ داد.
مســئول شــبکه لــرزه نــگاری کرمانشــاه گفــت :بزرگتریــن
ایــن پــس لــرزه در  6ســاعت اخیــر ســاعت  10صبــح بــا
قــدرت  4.1ریشــتر و آخریــن آن هــا نیــز ســاعت 10:07
دقیقــه بــا قــدرت  2.6ریشــتر بــه وقــوع پیوســت.
وی یــادآوری کــرد :زمیــن لــرزه هــای متعــدد ســومار طــی
 48ســاعت گذشــته ارتباطــی بــا پــس لــرزه هــای زلزلــه 7.3
ریشــتری کــه  2مــاه پیــش اتفــاق افتــاد ،نــدارد و متعلــق بــه
گســل شــهر ســومار اســت.
فــروزی همچنیــن تعــداد پــس لــرزه هــای رخ داده در اســتان
بــه دنبــال وقــوع زمیــن لــرزه  7.3ریشــتری شــامگاه 21
آبــان را یــک هــزار و  742مــورد ذکــر کــرد.
وی در پایــان گفــت :از ایــن تعــداد  58مــورد بیــش از چهــار
ریشــتر و  313مــورد نیــز بیــش از ســه ریشــتر قــدرت داشــت.
زمیــن لــرزه  7.3ریشــتری  21آبــان در  11کیلومتــری بخــش
ازگلــه 32 ،کیلومتــری شهرســتان ســرپل ذهــاب در غــرب
کرمانشــاه  620کشــته و  12هــزار و  386مصــدوم داشــت.
ایــن زلزلــه بــه  10شهرســتان و یــک هــزار و  930روســتای
اســتان کرمانشــاه خســارت وارد کــرد و براســاس ارزیابــی
هــای صــورت گرفتــه حــدود  90هــزار واحــد مســکونی
شــهری و روســتایی نیــز آســیب کلــی و جزئــی دیــده
است.

اخذ نمونه ژنتیکی از خانوادههای خدمه نفتکش سانچی

مدیــرکل مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل
ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور گفــت :در پــی حادثــه
آتــش ســوزی نفتکــش ایرانــی در آبهــای چیــن و
یافتــن جســد ســه تــن از خدمــه ایــن کشــتی ،ســازمان
پزشــکی قانونــی کشــور بــا هماهنگــی ســازمان بنــادر و
کشــتیرانی از روز پنجشــنبه  21دی مــاه کار اخــذ نمونــه
ژنتیکــی از خانــواده خدمــه کشــتی را آغــاز کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر مهــرداد علیبخشــی بــا بیــان
ایــن مطلــب افــزود :اطالعــات مــا از تعــداد خدمــه و
وضعیــت نفتکــش ایرانــی مطابــق بــا مــواردی اســت
کــه ســازمان بنــادر و کشــتیرانی کشــور اعــام کــرده
کــه بــر ایــن اســاس  32خدمــه (شــامل  30ایرانــی و 2
غیر ایرانی) در کشتی حضور داشتند.
وی بــا اظهــار امیــدواری نســبت بــه زنــده و ســامت
بــودن مابقــی خدمــه کشــتی افــزود :بــه منظــور بررســی
هویــت ســه جســد یافــت شــده از خدمــه ایــن کشــتی

ناچــار بــه اخــذ نمونــه ژنتیکــی از خانــواده هــای
(بســتگان درجــه یــک) تمــام خدمــه کشــتی هســتیم کــه
بــر اســاس هماهنگــی بــا ســازمان بنــادر و کشــتیرانی
خانــواده هــا بــه پزشــکی قانونــی تهــران و فــارس

هدایــت شــدند.
بخشــی تصریــح کــرد :نمونــه گیــری از ایــن خانوادههــا
از روز پنجشــنبه در پزشــکی قانونــی تهــران و فــارس
آغــاز شــده اســت و در اســتان تهــران  12خانــواده و در
اســتان فــارس نیــز  4خانــواده بــه مرکــز پزشــکی قانونــی
مراجعــه و از آنــان نمونــه ژنتیکــی اخــذ شــد.
بــر اســاس گــزارش مرکــز اطــاع رســانی پزشــک
قانونــی ،وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ســازمان پزشــکی
قانونــی کشــور بــا توجــه بــا تألمــات روحــی خانوادههــای
خدمــه کشــتی کار اخــذ نمونــه را در کوتاهتریــن زمــان
ممکــن و بــا حفــظ حرمــت ایــن عزیــزان انجــام داد،
اظهــار کــرد :تاکنــون از خانــواده  16تــن از خدمــه
کشــتی نمونــه ژنتیکــی اخــذ شــده ،مابقــی خانوادههــا
نیــز بــا هماهنگــی ســازمان بنــادر و کشــترانی بــرای
نمونــه گیــری بــه ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور
معرفــی خواهنــد شــد.

کشف  2تن و  400کیلوگرم تریاک در جنوب شرق کشور
ایرنـا -فرمانـده انتظامی سیسـتان و بلوچسـتان گفت که  2تـن و  400کیلوگـرم تریاک در
درگیـری مسـلحانه بـا سـوداگران مرگ در زاهـدان مرکز این اسـتان واقع در جنوب شـرق
کشـور کشـف و  6قاچاقچی دسـتگیر شدند.
بـه گـزارش پایـگاه خبـری پلیـس ،سـردار محمـد قنبـری روز شـنبه در ایـن بـاره اظهار
داشـت :درپـی کسـب خبری مبنـی بر اینکـه قاچاقچیـان قصد جا بـه جایی مـواد مخدر در
مسـیرهای ارتباطـی شهرسـتان زاهـدان را دارند ،شناسـایی و دسـتگیری آنـان به صورت
ویـژه در دسـتور کار پلیـس مبـارزه با مـواد مخدر اسـتان قـرار گرفت.
وی افـزود :مامـوران در تعاقـب پایـش هـای اطالعاتـی موفـق بـه شناسـایی خودروهـای
قاچاقچیـان در یکـی از مسـیرهای ورودی زاهـدان شـدند و دسـتور ایسـت صـادر کردند.
وی ادامـه داد :قاچاقچیـان بـا بـی توجهـی بـه دسـتور ایسـت پلیـس اقـدام بـه فـرار و
تیرانـدازی کردنـد کـه پـس از تعقیـب و گریـز ،مامـوران موفـق بـه متوقـف کـردن چهار
خـودرو از سـوداگران و دسـتگیری  6قاچاقچـی شـدند.
فرمانـده انتظامـی سیسـتان و بلوچسـتان تصریح کـرد :در بازرسـی از ایـن خودروها  2تن
و  400کیلوگـرم مـواد مخـدر از نـوع تریـاک و سـه قبضه سلاح کالش به همـراه مهمات
مربوطه از قاچاقچیان کشـف شـد.
وی خاطرنشـان کـرد :یکـی از ماموریـت هـای پلیـس ،مبـارزه با حمـل ،نگهـداری ،خرید،
فـروش و قاچـاق مواد مخدر اسـت و برخـورد نیروی انتظامـی در این رابطه قاطع و مسـتمر

هويت گمشده

نمـي دانـم آيا ايـن انتظار زيادي اسـت كه از دختـرم دارم؛
اينكـه رفتارهـاي دخترانـه داشـته باشـد ،لبـاس مناسـب
جنـس خـودش بپوشـد و بـا دوسـتان مناسـب خـود در
ارتباط باشـد.
زني  40سـاله با حضـور در اتاق مشـاوره معاونت اجتماعي
پليـس فارس چنين عنـوان نمود:
هربـار كـه مي خواهم خواسـته خـود را به او بگويم ،شـروع
بـه داد و بيـداد و پرخاشـگري مـي كنـد .فـورا ً بـه اتاقش
مـي رود ،درب اتـاق را قفـل مي كنـد و تا سـاعت ها حاضر
نيسـت از اتاقـش بيـرون بيايـد .از طرفـي بـا حمايت هاي
غيرمنطقـي پـدرش از او روبه رو مي شـوم.
شـايد مشـكل اصلـي بـه رابطـه مـن و پـدرش مربـوط
مـي شـود .مـا چهـار دختـر داريـم .همسـرم خيلـي دلش
مـي خواسـت پسـردار شـويم و بـه خاطـر همين مسـاله،
مشـكالت زيـادي داشـتيم .همسـرم چنديـن بـار قصـد
ازدواج مجـدد داشـت كـه بـا پادرمياني اطرافيان حل شـد.
از همـان كودكـي وقتـي دختـرم (كـه فرزنـد آخـر خانواده
اسـت) دعـواي مـن و پـدرش را مـي ديـد و اينكـه چگونه
از دسـت پـدرش كتـك مـي خـورم و تـوان دفـاع از خـود
را نـدارم ،ايـن ذهنيـت در او شـكل گرفـت كـه نسـبت
بـه هويـت جنسـي خـودش تنفـر داشـته باشـد .هميشـه
مـي گفـت وقتـي بزرگ شـدم بـه كالس هاي ورزشـي مي
روم و كاري مـي كنـم كه ديگر پـدر نتواند تـو را اذيت كند.
االن چندسـالي اسـت كـه بـه كالس هـاي ورزش هـاي
رزمـي مـي رود و واقعـاً هـم بـه آرزويـش رسـيد .ديگـر
پـدرش جـرأت كتـك زدن مـرا نـدارد .خيلي راحـت جلوي
پـدرش مـي ايسـتد و بـا او برخورد مـي كند .امـا چيزي كه
در حـال حاضـر مـرا نگـران مـي كنـد اين اسـت كـه اص ً
ال
جنسـيت خـود را قبول نـدارد .با وجـود همـه مخالفت هاي
مـن ،تمايـل زيادي بـه تيـپ پسـرانه دارد .لباس پسـرانه
مـي پوشـد ،موهايـش را مـدل پسـرانه كوتـاه مـي كنـد،
ً
كاملا پسـرانه شـده اسـت و در
سـبك صحبـت كـردن او
حـال حاضـر كه  24سـاله اسـت حتي يـك خواسـتگار هم
نداشـته اسـت .آخـر فكـر نمـي كنـم هيـچ مـردي حاضر
بـه ازدواج بـا چنيـن دختري باشـد .خيلـي بـراي او نگران
هسـتم .از همـه مهمتـر اينكه با دوسـتاني در ارتباط اسـت

خواهـد بود .سیسـتان و بلوچسـتان با گسـتره  187هـزار و  502کیلومتر مربـع پهناورترین
اسـتان کشـور اسـت که بیـش از هـزار و  400کیلومتر مـرز زمینـی و دریایی با کشـورهای
همسایه دارد.

كـه همـه آنها هميـن ويژگي هـا و رفتارهـا را گاه شـديدتر
هـم دارند.
پـس از شـنيدن صحبـت هـاي مـادر ،از او خواسـتم
كـه دختـرش را بـه اتـاق مشـاوره راهنمايـي كنـد تـا
صحبـت هـاي او را نيز بشـنوم .وقتـي دختر وارد اتاق شـد
ً
كاملا مـي شـد از ظاهـر او و سـبك
شـخصيت پسـرانه را
رفتـاري اش مشـاهده كرد.
او قصه زندگي اش را اين گونه آغاز كرد:
از موقعـي كـه معنـاي خـوب و بـد را فهميـدم ،مـادرم را
ديـدم كـه زيـر دسـت و پاي پـدرم درحـال كتـك خوردن
بـود .پـدرم مرد بدي نيسـت ولـي انـگار از ازدواج با مادرم
راضـي نبـود ،خصوصـاً اينكه پـدرم خيلي پسردوسـت بود.
مـادرم همـه جـوره بـراي مـا زحمـت مي كشـيد و سـعي
مـي كـرد زندگـي اش را حفظ كنـد .وقتي مي ديـدم مادرم
چقـدر ضعيـف اسـت و نمـي توانـد از حـق و حقـوق خـود
دفـاع كنـد خيلي اذيت مي شـدم .احسـاس ضعـف زيادي
از جنسـيت خـودم داشـتم .البته پـدرم رابطه خوبـي با من
داشـت ولـي خيلـي دوسـت داشـت كـه من پسـر باشـم.
از همـان كودكـي وقتـي بـراي خريـد مـي رفتيـم بـا وجود
مخالفـت مـادرم ،لبـاس هـاي پسـرانه برايـم مـي خريد.
گاهـي بـا اسـم اميـن صدايـم مـي كـرد .خيلـي از اوقـات
مـرا بـه شـركت مي بـرد و بيشـتر اوقـات من با او سـپري
مـي شـد.وقتي بزرگتـر شـدم بنابه خواسـته خودم مـرا به
كالس هـاي رزمـي مـي بـرد و مـن در كالس هـاي رزمـي
و بدنسـازي شـروع بـه پـرورش انـدام هايـي شـبيه بـه
ً
كاملا اندامي پسـرانه
پسـران كـردم و خـدا را شـكر االن
دارم .هنـوز هـم پـدرم مرا خيلي دوسـت دارد و مشـكلي با
مـن نـدارد ،اما مشـكل اصلـي من با مـادرم اسـت .او اص ً
ال
بـا رفتارهـاي من موافق نيسـت .مـدام مرا كنتـرل مي كند
و بيشـتر اوقات ،من دغدغـه كنارآمدن با مـادرم را دارم كه
چگونـه لبـاس بخـرم ،چگونـه لباس هايـي را كه دوسـت
دارم بپوشـم يـا اينكه اگر قرار اسـت موهايـم را كوتاه كنم
بتوانـم رضايـت مـادرم را بـراي مـدل موهايـم جلـب كنم.
گاهـي شـب ها بـه خاطـر همين تـا صبح خـواب نـدارم و
بعضـي وقت هـا مجبورم يواشـكي از مـادرم ،لبـاس هايم
را بيـرون از منـزل تعويـض كنـم .از طـرف ديگر مـادرم با
دوسـتان من كه بيشـتر شـبيه خودم هستند ،مشـكل دارد.
مـن مـادرم را خيلـي دوسـت دارم و دلـم نمي خواهـد او را

ناراحـت كنـم ولـي نمـي توانـم خواسـته او را عملـي كنم.
اينكـه لبـاس دخترانـه بپوشـم ،آرايـش دخترانـه كنـم و
بخواهـم بـا دوسـتاني ارتبـاط داشـته باشـم كـه رفتـار
دخترانـه دارنـد .برايم زجرآور اسـت ،احسـاس خيلي بدي
دارم و واقعـاً برايـم غيرقابـل تحمـل اسـت .البتـه نگراني
مـادرم را درك مـي كنم .او خيلـي نگران ازدواج من اسـت
امـا مـن تنهـا با مـردي مـي توانـم ازدواج كنـم كه مـرا با
هميـن شـرايط بپذيـرد در غيـر ايـن صـورت تمايلـي بـه
ازدواج نـدارم.
لطفـاً مـرا راهنمايـي كنيـد و مـادرم را راضي نماييـد كه با
شـخصيت مـن كنـار بيايـد و مـرا همـان گونـه كه هسـتم
بپذ ير د .
نظر مشاور:
اختالل هويت جنسـي نشـات گرفته از ارتباطـات بيمارگونه
اعضـاي يك خانـواده مي باشـد.نارضايتي فرد از جنسـيت
خـود در حقيقـت نوعـي درونفكنـي بـر مبناي منزجـر بودن
از مـرد يا زن بودن اسـت كـه در فضاي ارتباطـات خانواده
شـكل گرفتـه و بـه شـكل بـرون نمايـي عاليـم اختلال
هويت جنسـي نمـودار مـي گردد.
راهكارهاي پيشگيري :
خانـواده ايـده آل،خانـواده اي اسـت كـه درآن پـدرومادر،صميمـي مـي باشـند.مادر تكيـه گاه عاطفـي و رواني
دختـرو پـدر راهنما،مشـاور واقعـي و اصلـي پسـر اسـت.
اسـباب بـازي را در طـول دوران رشـدي كودك،همـوارهمتناسـب بـا جنسـيت كـودك انتخـاب نماييد زيرا وسـايل
اسـباب بـازي نقش بسـيار تاثيرگـذاري را در فرايند رشـد
روانـي ايفـا مـي نماينـد و عوامـل مناسـبي بـراي كمك به
همانندسـازي بـا جنـس موافق كـودك مي باشـد.
همـواره سـعي نماييد متناسـب با جنسـيت كـودك با آنانارتبـاط برقـرار نماييد و متناسـب با جنسـيت شـان از آنها
انتظار داشـته باشيد.
فراهـم آوردن بسـترهاي مناسـب ارتباطـي بـا جنـسموافـق بـه منظـور شـكل گيـري هويـت جنـس موافـق
همـواره بـراي كـودك از پوشـش متناسـب با جنسـيتشاسـتفاده نماييد.
چنانچـه احسـاس كرديـد كـودك شـما رفتـاري متفاوتبـا جنسـيت زيسـتي خـودش دارد بـه روانشـناس مراجعه
نما ييد .

وقوع  189زمین لرزه درسومار
مسئول شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه گفت :در  48ساعت  189مورد زمین لرزه و
پس لرزه در شهر سومار واقع در شهرستان ...

فارس

كشف یک تن و 172كيلوگرم مواد
مخدر در فارس

فرمانـده انتظامي اسـتان فـارس گفت :با تلاش مأمـوران انتظامي
اسـتان طـي  24سـاعت روز جمعه  ،یـک تـن و  172كيلوگرم مواد
مخدر از نوع ترياك و حشـيش كشـف شـد.
سـردار "احمـد علـي گـودرزي" در گفـت و گو بـا خبرنـگار پايگاه
خبـري پليس ،افـزود :مأمـوران پليس مبـارزه با مواد مخدر اسـتان
مطلـع شـدند قاچاقچيـان قصـد دارنـد مقاديري مـواد مخـدر را به
شـهر شـيراز انتقال دهند.
وي ادامـه داد :مأمـوران با انجـام كارهاي اطالعاتي و پليسـي محل
تـردد قاچاقچيـان را در محـور فيروزآباد  -شـيراز شناسـايي و پس
از اعـزام بـه محـل مورد نظـر ،يك دسـتگاه تریلی را توقيـف كردند
کـه در بازرسـي از آن  672كيلوگـرم حشـيش كشـف و يـك نفـر
قاچاقچـي مـواد مخدر نیز دسـتگير شـد.
فرمانـده انتظامـي اسـتان فـارس ادامـه داد :همچنيـن مأمـوران
انتظامـي شهرسـتان المـرد از خبـري مبني بـر نگهـداري مقادیری
مـواد مخـدر در منزلـی واقع در يكي از روسـتاهاي اين شهرسـتان،
مطلع شـدند.
وي ادامـه داد :مأمـوران بـا هماهنگـی مقـام قضائـی به محـل مورد
نظـر اعـزام و در بازرسـي از پاركينـگ سـاختمان و همچنين خودرو
پـژو  405پـارك شـده در آن مـكان 450 ،كيلوگرم ترياك كشـف و
يـك نفر را نیـز دسـتگير كردند.
ايـن مقـام انتظامـي ادامـه داد :همچنيـن مأمـوران انتظامـي
شهرسـتان ممسـني مطلـع شـدند فـردي در منـزل خود اقـدام به
نگهـداري و توزيـع مـواد مخـدر مـي كنـد.
سـردار گـودرزي افـزود :بالفاصلـه مأمـوران بـه محـل مـورد نظـر
اعـزام و در بازرسـي از آن مـكان  50كيلوگرم ترياك كشـف كردند؛
در ايـن خصـوص نيـز يـك نفر متهم شناسـايي و دسـتگير شـد.
وي در پايـان گفـت :اسـتان فـارس محـل ناامني بـراي قاچاقچيان
مـواد مخـدر و سـوداگران مـرگ خواهد بـود و مأموران جـان بر كف
انتظامـي اسـتان بـر اسـاس قانـون و بـه شـدت بـا اينگونـه افراد
برخـورد مـي كنند.

نشت شدید گاز شهری در خیابان
بلوار عدالت
شکسـتگی لولـه اصلـی اشـعاب گاز شـهری و نشـت شـدید گاز،
نیروهـای آتـش نشـانی را بـه محـل حادثـه کشـاند.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان آتش نشـانی ،پـس از تماس

طوفان ،آثار تاریخی آمریکا را به
کانادا برد
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شـهروندان بـا سـامانه  125مبنی بر شکسـتن لوله اصلی انشـعاب
گاز ،نشـت شـدید گاز و صـدای مهیـب در بلـوار عدالـت ،بالفاصله
آتـش نشـانان ایسـتگاه  6بـه همـراه گـروه امـداد و نجـات بـا
هماهنگـی سـتاد فرماندهی سـازمان آتش نشـانی شـیراز سـاعت
 15:18روز پنـج شـنبه  21دی مـاه بـه محـل حادثـه روانه شـدند.
ابـوذر الماسـی فرمانده ایسـتگاه  6آتش نشـانی در این بـاره گفت:
برخـورد متـه هـای مکانیکـی مربـوط به دسـتگاه هـای حفـاری به
لولـه اصلـی انشـعاب گاز یـک کارگاه منجـر بـه شکسـتن لولـه و
نشـت شـدید گاز شـده و احتمال بـروز انفجار و آتش سـوزی وجود
داشت.
وی در ادامـه افـزود :نیروهـای آتش نشـانی بی درنگ محـل حادثه
را ایمـن سـازی کـرده و بعـد از تخلیـه کامـل کارگاه ،بـا همـکاری
عوامـل راهـور از رفـت و آمـد شـهروندان و خودروهـا جلوگیـری به
عمـل آوردند.
ایـن فرمانـده ایسـتگاه اضافـه کـرد :بـا توجـه بـه احتمـال بـروز
حادثـه ،گروهـی از آتش نشـانان بـه سـرعت تمامی دسـتگاه های
در حـال کار را خامـوش کردنـد.
الماسـی در پایـان گفت :بـا حضور عوامل شـرکت گاز منطقه ،شـیر
اصلـی گاز شـهری قطع شـده و گروه امـدادی شـرکت گاز تعویض
لولـه ای که دچار شکسـتگی شـده بود را در دسـتور کار قـرار دادند.

سقوط مرد 33ساله درون چاه 15
متری
بـی توجهـی بـه اصـول و هشـدارهای ایمنـی  ،سـقوط مـرد جوانی
را بـه اعمـاق چاهـی در یـک سـاختمان مسـکونی قدیمـی در محله
سـنگ سـیاه رقم زد .
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان آتـش نشـانی ،ایـن حادثـه
سـاعت  12:06روز پنـج شـنبه به سـامانه  125اطالع داده شـد که
در پـی آن سـتاد فرماندهـی آتش نشـانی شـیراز بی درنـگ نیروی
نجـات ایسـتگاه یـازده را به سـوی محله سـنگ سـیاه اعـزام کرد.
نـادر رضایـی فرمانـده عملیـات دربـاره چگونگـی وقوع ایـن حادثه
گفـت :در محـل حادثـه یـک سـاختمان دو طبقـه قدیمی سـازخالی
از سـکنه دیـده می شـد کـه در قسـمتی از آن  ،چاهی بـه عمق 15
متـر حفـر شـده و مـردی  33سـاله بـه داخل آن سـقوط کـرده بود
و بـه علـت عمـق زیـاد چـاه ،وی بـه شـدت مصـدوم و درون چـاه
محبـوس شـده بود.
رضایـی کـه بـه همـراه نجاتگـران در محـل حادثـه حضـور یافتـه
بودخاطرنشـان کـرد :نیروهای آتش نشـانی به سـرعت با اسـتفاده
از تجهیـزات مخصـوص نجات ،خـود را به فرد مصـدوم درعمق چاه
رسـاندند و پـس از یک عملیات سـخت و نفسـگیر مرد جـوان را از
داخـل چـاه بـه بیـرون منتقـل کردنـد و وی را در کوتاه تریـن زمان
ممکـن از داخـل چاه خـارج کـرده و برای انجـام معاینات پزشـکی
تحویـل کادر پزشـکی اورژانـس دادند.

بین الملل

اسـت .از بیـن رفتـن مراتع در مجـاورت تپه هـا عاملی بـرای وقوع
سـیالب به شـمار می رود.
زمیـن شناسـان دربـاره وقـوع سـیالب هـای مهلـک پـس از
بارش های شدید در مناطق دچار حریق هشدار داده اند.
رانـدال جیبسـون زمیـن شـناس و محقـق آمریکایـی گفـت :مراتع
پاییـن دسـت کـه در معـرض آتـش سـوزی قـرار گرفتـه انـد ،تـا
سال های متمادی با خطر سیالب مواجه هستند.

کشف محموله عاج فیل به ارزش
صدها هزار پوند در تایلند
طوفان زمسـتانی هفته گذشـته یک بنـای تاریخی در شـمال آمریکا
را بـه بخـش کانادایـی اقیانـوس اطلس در حـد فاصل ایالـت مِین و
اسـتان نیوبرانزویک رانده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،ایـن موضـوع میـان کانـادا و آمریـکا بـر سـر
چگونگـی بازگردانـدن بقایـای ایـن اثر تاریخـی تنش ایجـاد کرده
ا ست .
بنـای قدیمـی فـرآوری شـیالت در سـاحل لوبـک ایالـت میـن،
قدیمیتریـن بنـای سـالم در نـوع خـود اسـت کـه از اوایـل قـرن
بیسـتم تـا دهـه  ۹۰میلادی بـرای مصـارف صیـادی و فـرآوری
محصـوالت دریایـی بـه کار میرفـت امـا پـس از آن در تعلـق یک
موسسـه خصوصـی قـرار گرفت و به یـک موزه صیادی تبدیل شـده
بو د .
این بنا در فهرست میراث فرهنگی آمریکا به ثبت رسیده است.
در جریـان طوفـان زمسـتانی شـدیدی کـه هفته گذشـته در شـرق
و شمالشـرق آمریـکا درگرفـت ،ایـن بنـا پـس از فروریخـت
پایههایـش بـه روی آب افتـاد و بـه سـمت جزیـره کمپوبلـو کـه در
بخـش کانادایـی اقیانـوس اطلـس در این منطقه اسـت بـه حرکت
ا فتا د .
ایـن ماجـرای نـادر اکنون میان موسسـه مالـک این بنـا در آمریکا و
مقامهـای اسـتان نیوبرانزویک کانادا تنشزا شـده اسـت.
در حالـی کـه مسـئوالن موسسـه غیردولتـی نگهدارنـده از ایـن بنا
میگوینـد آمـاده جمـعآوری بقایای آن هسـتند طـرف کانادایی گفته
بایـد ابتـدا مراحـل قانونـی ایـن عملیات طی شـود.
بـه گـزارش بیبیسـی ،آن طور کـه گزارش شـده قرار اسـت یک
تیـم پیمانکاری مشـترک میان کانـادا و آمریکا این عملیـات را از روز
 ۱۷ژانویـه آغاز کنند.

آمار تلفات سیل کالیفرنیای آمریکا به
 18تن رسید

ایرنـا  -شـبکه تلویزیونـی سـی ان ان اعلام کـرد ،شـمار
کشـته شـدگان سـیل جنوب ایالـت کالیفرنیـا در آمریکا بـه  18نفر
افزایـش یافت.
ایـن حادثـه کـه اوایـل صبح بامداد سـه شـنبه گذشـته آغاز شـد و
قبلا شـمار تلفات ایـن سـیالب  13نفـر اعالم شـده بود.
بـه نوشـته تارنمـای سـی ان ان ،ادامه سـیالب در شهرسـتان های
سـانتا باربـارا و ونتـورا کالیفرنیـا آمار تلفـات را افزایش داده اسـت.
ایـن تارنمـای امـروز (شـنبه) افزود:تاکنـون دسـت کم  18کشـته
برجـای گذاشـته و ده هـا خانـه را ویـران کـرده اسـت.
سـن کشـته شـدگان از سـه تـا  89سـال گـزارش شـده اسـت و
همـه از اهالـی شـهر مونتـه سـیتو در سـانتاباربارا در شـمال غربی
لوس آنجلس هستند.
امدادگـران بـا اسـتفاده از بالگرد و وسـایل نقلیه زمینـی همچنان در
حال تجسـس هستند.
شهرسـتان هـای سـانتا باربـارا و ونتـورا در چنـد هفتـه گذشـته با
آتـش سـوزی گسـترده در جنگل هـا و مراتـع درگیر بودنـد که گفته
مـی شـود بزرگترین آتـش سـوزی در تاریخ ایالـت کالیفرنیـا بوده

مقامـات تایلنـد از کشـف محمولـه بـزرگ عـاج فیـل در فـرودگاه
بانکـوک خبـر دادنـد.
بـه گزارش ایسـنا ،مقامـات تایلندی اعلام کردند :ایـن محموله از
عـاج فیـل بـه ارزش صدها هـزار پونـد در فـرودگاه تایلند کشـف و
ضبط شـده اسـت .همچنیـن وزن محمولـه در حـدود  ۱۴۸کیلوگرم
بوده اسـت.
ایـن محمولـه حـاوی سـه عـاج بـزرگ و  ۳۱تکـه عـاج از نیجریه
عـازم چیـن بوده اسـت.
مقامـات تایلنـدی اظهـار داشـتند :بزرگـی ایـن عاجهـا نشـان
میدهـد کـه متعلـق بـه فیلهـای آفریقایـی در معـرض خطـر
انقـراض بودهانـد .همچنیـن تغییـر رنگ عاجهـا حاکی از آن اسـت
کـه محمولـه فـوق مـدت طوالنـی در انبـار نگهداری شـده اسـت.
بـه گـزارش اسـکای نیـوز ،ایـن محمولـه مصـادره شـده و پلیـس
تایلنـد در تلاش بـرای شناسـایی قاچاقچیـان اسـت.

سقوط اتوبوس در هند  ۸کشته داد

پلیـس هنـد از سـقوط یـک دسـتگاه اتوبوس داخـل دریاچـهای در
جنـوب این کشـور خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بنابـر اعلام پلیـس هنـد ،در ایـن حادثـه که
امـروز (شـنبه) اتفـاق افتـاد یـک دسـتگاه اتوبـوس از بـاالی پلـی
در ایالـت «کارناتـاکا» داخـل دریاچـهای سـقوط کـرد .بـر اثـر این
سـانحه رانندگـی دسـتکم هشـت تـن کشـته و بیـش از  ۱۰تـن
دیگـر مجروح شـدند.
پلیـس محلـی هند با بیـان اینکه ایـن اتوبوس حامل  ۵۰سرنشـین
بـوده ،اعلام کرد :راننـده اتوبـوس به دلیل سـرعت بـاال کنترل آن
را از دسـت داده و باعـث شـده ایـن وسـیله نقلیـه داخـل دریاچـه
سـقوط کند.
همچنیـن هشـت قربانـی ایـن حادثـه از جملـه دو زن در دم جـان
باختنـد و مجروحـان بـه بیمارسـتان منتقل شـدند .راننـده اتوبوس
هـم در میـان قربانیـان ایـن حادثـه بوده اسـت.
بنابـر اعلام پلیس شـواهد اولیه حاکیسـت این سـانحه رانندگی به
دلیـل غفلت راننده رخ داده اسـت.
بـه گـزارش خبرگزاری شـینهوا ،هنـد باالتریـن تلفات جـادهای در
جهـان را داراسـت و سـوانح رانندگـی اغلب بـه دلیل عـدم رعایت
قوانیـن رانندگـی و فرسـوده بـودن خودروهـا و جادههـا اتفـاق
میافتـد.

