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حوادث

غرب ایران دوباره لرزید...
آفتاب ی�زد – گروه حوادث :متاس��فانه
طی دو روز گذشته باز هم برخی از شهرهای
میهن عزیزمان زلزلههایی با وس��عت باالی
چهار ریش��تر را تجرب��ه کردن��د .عصر روز
پنجشنبه گذشته ۲۱دیماه زمینلرزهای به
بزرگی  5.2ریشتر در ساعت  17:05حوالی
هج��دک کرمان را لرزاند ک��ه در این اتفاق،
دی��وار برخ��ی خانههای روس��تایی تخریب
شده است .سخنگوی اورژانس از مصدومیت
شش نفر در این زمین لرزه خبر داد .اما این
ش��هر بار دیگر در روز جمعه لرزید آنهم به
بزرگی  4.2ریش��تر که خوشبختانه بهگفته
مدیرعام��ل هالل احمر اس��تان کرمان ،این
زمین لرزه هیچ گونه خسارت جانی و مالی
نداشته است.

این پ��س لرزهها در منطقه مرزی س��ومار
تاکنون  13مصدوم برجا گذاش��ته که این
افراد با مراجع��ه به مراکز درمانی بهصورت
س��رپایی مداوا ش��دند .فرهاد همتی اظهار
داش��ت :این زلزله عالوه ب��ر مصدوم کردن
ش��ماری از افراد ،به تع��دادی از واحدهای
مس��کونی ،تج��اری و واحده��ای دام��ی
صدم��ه وارد ک��رده اس��ت .با ای��ن حال و
درپی زلزلههای پی در پی در غرب اس��تان
کرمانش��اه س��خنگوی اورژانس کش��ور از
آمادهب��اش نیروه��ای ام��دادی در مناطق
زلزلهزده استان کرمانش��اه از جمله سومار
خبر داده است.
زلزله شهرستان مرزی بندر آستارا

ام��ا این پای��ان ماجرا نبود چ��را که نقطه
دیگ��ری از کش��ورمان طع��م تل��خ زلزله
را تجرب��ه کرد بدی��ن گونه ک��ه زلزلهای
با ق��درت  3.9ریش��تر رأس س��اعت  6و
43دقیقه در پنجشنبه گذشته شهرستان
مرزی بندر آستارا در غرب استان گیالن را

زلزله  ۵.۶ریشتری در حوالی سومار

از س��وی دیگر در روز پنجش��نبه گذشته
 ۲۱دی ماه زلزلهای با قدرت  5.6س��ومار
در اس��تان کرمانش��اه را لرزاند .در اینباره
سرپرس��ت فرمانداری گیالنغرب میگوید:

دزدان فراری در پاریس
جواهرات دزدیده شده را جا گذاشتند

پلیس فرانس��ه همه جواهرات دزدیده ش��ده از
یک جواهرفروشی در پاریس را به دست آورده و
سهنفر از سارقان را بازداشت کرد ه است .بهگزارش
ایس��نا ،سارقان عصر پنجشنبه شیشههای یک
جواهرفروش��ی در هتل پنج ستاره "ریتز" را با
تبر شکستند و توانس��تند جواهراتی به ارزش
پنج میلیون و  ۴۰۰ه��زار دالر را جمعآوری و

در کیسهای به خارج از هتل منتقل کنند .این
هتل در همسایگی ساختمان وزارت دادگستری
فرانس��ه قرار دارد .به نوشته مطبوعات محلی،
ی��ک مامور پلی��س ک��ه در منطقه مش��غول
گش��تزنی بوده با دزدها مقابله کرده و مانع از
فرار س��ه نفر از آنها شده که به داخل فروشگاه
رفت��ه بودند .دو س��ارقی که در خ��ارج از هتل
منتظ��ر همدستانش��ان بودن��د
درپی مداخله پلیس فرار کردهاند.
گزارش شده هنگام برخورد یکی
از دزدان ف��راری با یک عابر پیاده
کیسه جواهرات به داخل خیابان
افتاده است .پلیس خودرو استفاده
شده برای فرار از محل را در حومه
ش��مالی پاریس پیدا ک��رده ولی
هنوز نتوانسته دو سارق فراری را
به دام بیندازد.

لرزاند .مرکز ای��ن زلزله  ،Kijabaاز توابع
آس��تارای جمهوری آذربایجان بوده است
ک��ه عالوه ب��ر بخشهایی از غرب اس��تان

گودبرداریباعث
ریزش ساختمان خالی از سکنه شد

س��خنگوی س��ازمان آتش نش��انی و خدمات
ایمنی ش��هرداری تهران از حادثه ریزش یک
س��اختمان س��ه طبقه قدیمی خالی از سکنه
در محله مهرآباد جنوبی خبر داد .س��یدجالل
ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی ش��هرداری تهران در گفتگ��و با مهر با
اش��اره به این حادثه گفت :غروب روز گذشته
حادثه ریزش یک ساختمان در
مهرآباد جنوب��ی خیابان توکلی
به س��امانه ۱۲۵اعالمو مآموران
ایستگاه ش��ماره ۳۳آتشنشانی
شهر تهران به محل حادثه اعزام
ش��دند .وی بی��ان ک��رد :قطعه
زمینی به وسعت ۳۰۰متر مربع
و به عمق چهار متر گودبرداری
ش��ده بود که در کن��ار آن یک
ساختمان مس��کونی سه طبقه

منابع انگلیسی روز جمعه از آتشسوزی گسترده
در ایس��تگاه اصلی قطار شهر ناتینگهام واقع در
مرکز انگلس��تان خبر میدهند.به گزارش ایرنا،
اداره آتشنش��انی منطقه ناتینگهام شایر اعالم
کرد ک��ه دس��تکم  10خودرو آتشنش��انی و
 50آتشنشان مش��غول اطفای حریق هستند.
به گفته این نهاد انگلیس��ی ،شعلههای آتش تا
سقف ایس��تگاه قطار س��رایت کرده و مأموران
آتشنش��انی ت�لاش میکنند تا از س��رایت آن
به سایر بخشها جلوگیری کنند .اداره خدمات

مسمومیتگروهی
در مراسم عروسی

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت :گاز مونوکسید کربن
 ۱۳نف��ر را مس��موم کرد .به گزارش مهر ،س��خنگوی اورژانس اس��تان
آذربایجان شرقی اعالم کرد :در حادثه ساعت  ۱۸دیروز گزارش سردرد
و سرگیجه گروهی در تاالر
زنان��ه ب��ه مرک��ز اورژانس
اط�لاع و چه��ار دس��تگاه
آمبوالنس اورژانس به یاری
مسمومین شتافتند.وحید
ش��ادی نیا اظهار داش��ت:
پ��س از انج��ام اقدام��ات
درمان��ی الزم  ۱۱نف��ر از
درمانگاه ایلخچی ترخیص
و دو نفر به بیمارستان سینا تبریز اعزام شدند .وی افزود :علت ،نشت گاز
مونوکسید از بخاری اعالم شده است.

سودوکو

اشکال از

سیستم است یا!...؟
محمد رضا شوق الشعراء

ی��ک کارمند س��اده که  ۳۰س��ال در مدیریت
اکتشاف ش��رکت ملی نفت مشغول به کار بوده
اس��ت ،با ورود به بخش مالی این شرکت فرعی
زیرمجموعه ش��رکت ملی نفت ایران ،توانس��ته
است از امکانات شغلی سوء استفاده کرده و طی
۹سال  ۱۰۰میلیارد تومان بدون آنکه کسی و یا
سازمانهای نظارتی متوجه شوند به جیب بزند
و وقتی متوجه میشود که عاقبت پس از 9سال،
نهادهای نظارتی ش��ک کرده اند ،از کشور فرار
میکند ،به همین سادگی!
آیا براس��تی سیس��تم ،دزد پرور است و قابلیت
آن را دارد ک��ه حتی از یک کارمند س��اده ،یک
دزد صد میلیارد تومانی بسازد یا اینکه کارمندان
س��اده اینقدر توانمند ش��ده اند و هس��تند که
میتوانند براحتی در این سیس��تم صد میلیارد
تومان پول بلند کنند و مهمتر اینکه چند کارمند
ساده دیگر ازین نوع در سیستم وجود دارند که
کسی متوجه خالفهایشان نشده است!؟
بیس��ت و چن��د س��ال پی��ش و در زمان��ی که

از آغاز س��ال جاری میالدی به شمار میرود .برج
گرنفل لندن نیز در ژوئن گذشته طعمه آتش شد
که در پی آن  70نفر جان باختند.

حریق در ساختمان قدیمی
چهارراهکالج

س��خنگوی س��ازمان آتش نش��انی ش��هر
تهران از مهار حریق س��اختمان مس��کونی
قدیم��ی حوال��ی چه��ارراه کال��ج و نجات
دو نف��ر از میان دود و آتش خبر داد .جالل
ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر
تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران؛ اظهار کرد :ساعت  ١٤:٥٨ظهر دیروز
حادثه آتشسوزی در یک ساختمان قدیمی در خیابان انقالب حدفاصل
استاد نجاتاللهی و پل کالج به آتش نشانی اعالم شد .سخنگوی سازمان
آتشنشانی ش��هر تهران با بیان اینکه  ٣٠٠متر از سقفهای واحدهای
طبقه دوم دچار آتش سوزی شده بود ،گفت :وقتی آتشنشانان به محل
حادثه رسیدند عملیات اطفای حریق را آغاز و آتش مهار شد .سخنگوی
س��ازمان آتشنش��انی افزود :دو نفر در این ساختمان دچار دود گرفتگی
شده بودند که توسط آتش نشانان از ساختمان خارج شدند.ملکی گفت:
آتشنشانان در حال لکه برداری هستند.

قات��ل چه��ار زن کرمانش��اهی که صب��ح روز
22دیم��اه در محل باغ فردوس کرمانش��اه به
ضرب گلوله کش��ته ش��دند ،عموی زنان است.
بهگزارش ایس��نا ،س��رهنگ محمدرضا آمویی
مع��اون اجتماعی انتظامی اس��تان کرمانش��اه
توضیح داد :براس��اس اطالعات اولیه به دس��ت
آم��ده ف��ردی در تیرم��اه
امسال به دلیل اختالفات
خانوادگی پدر زن خود را
به قتل میرساند که اولیای
دم پس از گذشت چند ماه
رضای��ت میدهند .آمویی
افزود :ب��رادر مقتول که از
ای��ن اق��دام برادرزادهها و
همسر برادرش خشمگین
ب��ود ،صب��ح روز جمع��ه
22دیماه در باغ فردوس
کرمانش��اه آنها را با سالح

شماره2235 :

 -1دیپلم�ات  -نابودی  - 2نام گوش�های
در دس�تگاه ماه�ور  -وس�یله بنای�ی
-3یکدندگی -نزدیک�ی  -پدر  -بهاندازه
-4خورشید-حرفندا-خونبها-محبوب
ودلبر- 5زیباییوقشنگی-صحرایی-از
لهجهها  -6پس�ر مازندرانی -به سرعت
تغییر کردن -خی�االت - 7در میان اقوام
بدوی مورد توجه ،احترام و تقدیس است -
خزنده گزنده -نشانه جمعی در آخر واژهها
 -8کاله فرنگ�ی  -ض�د عفونی ش�ده-
پیش�وند نفی  - 9واحد ش�مارش شتر-
مراس�م قبول پیم�ان ازدواج  -نام مردانه
 -10تی�م فوتب�ال لی�گ برتر از مش�هد
مق�دس -قانون مغول�ی  -ن�ام دخترانه
-11بیماری مهلک  -به کسی که در زندان
است اطالق میشود  -براساس -12هضم
کننده  -ج�واب هوی -نت س�وم -مرده
 - 13نام ترکی  -از کشورهای آفریقایی با
مرک�ز " لیبروی�ل "  -خال�ص– گریز آهو
 -14آق�ای انگلیس�ی  -دوب�اره گفت�ن
-15قبرکن  -با خوشی و راحتی در جایی
مستقر شدن و ماندن بیش از حد انتظار و
معمول!

عمودی
 - 1پی�ر  -از تیمه�ای فوتب�ال ک�ره
جنوب�ی  - 2از فرزندان چنگیز  -بادی
که س�رعت آن زیاد باش�د  -3صدای
درد  -نوعی موش�ک  -چشمه پر آب،
بسیار بهره بخش  -درختچه گرمسیری
 -4قس�متی از پ�ا  -ن�ام " وب " داور
سرش�ناس انگلیس�ی  -بخش نشانه
روی اسلحه  -5کتاب دینی یهودیان-
ت�رس ت�و خالی! -ضربه س�ر  -ش�هر
اولین المپیک  -6پ�رورش دهنده -از
ان�واع حج -پیش�وا  - 7نقطه بیگانه-
همگ�ی -جمع رقیب  - 8اش�اره دور-
م�ادر ورزشها  -تعجب خانمه ا  -9دو
ساالنه -خطای فوتبالی  -موسیقیدان
آلمان�ی  - 10زب�ر دس�ت  -کرگ�دن-
مل�خ دریای�ی  - 11خال�ص – بل�ه ب�ه
آلمانی -تکرار حرف س�یزدهم  -جغد
-12پهلوان�ان -اث�ری از ناصر خس�رو
 خ�وش ظاه�ر  - 13ع�دد حرکت -میدانی در تهران  -سخن  -شامل همه
-14نوعی مسابقه دو استقامت  -معلم
مقط�ع متوس�طه  - 15نوع�ی کبوتر-
ساختمانیچندطبقه

بخاطر ایس��تگاههای مطبوعات با ادارات دولتی
و ش��هرداری یزد همکاری داشتیم ،در مطلبی
نوش��تیم که این سیس��تم ،دزد پرور است و در
آن مطلب دالیل خود را مس��تند شرح دادیم ،و
اما براس��تی با سیستمی که براحتی و بسادگی
در درون خود دزد پرورش میدهد و اختالسگر
میس��ازد ،چه میتوان ک��رد و از کجا و چگونه
میشود مبارزه با فساد را آغاز کرد!؟
بطور حتم آن کارمند س��اده در س��ال  ۸۷کار
خود را با برداشت یک مبلغ اندک چند میلیون
تومانی و یا ش��اید صد هزار تومانی شروع کرده
باشد و وقتی متوجه شده که کسی متوجه نشده
و اتفاقی نیفتاده ،به خالفها و برداش��تهایش
ادامه داده و اگر از همان اول سازمانهای نظارتی
متوجه شده و یا دقیق بودند و سیستم اینقدر باز
و شیر تو شیر نبود ،هیچگاه این فرد نمیتوانست
به دزدی و اختالسش ادامه دهد ،و در همان بدو
ش��روع جلو خالف و بیش��تر دزدی کردنش
گرفته شده بود.
باور کنیم که خیلی بیشتر از آن کارمند ساده،
مدیرانی که ساده نیستند و سازمانهای نظارتی
مقصرند و ام��ا هیچگاه س��ازمانهای نظارتی
بخاطر قص��ور محاکمه و مجازات نمیش��وند،
و ت��ا ای��ن اتف��اق نیفت��د ،خالفه��ا همچنان
ادامه دارد.

شناسایی قاتل چهار زن
در جنایت باغ فردوس کرمانشاه

افقی

ارقام از  1تا  9را طوری در خانههای سفید قرار دهید
كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهای كوچك  3در  3یكبار دیده شود.

شماره2234 :

وجود داش��ت .ملکی ادامه داد :بدلیل قدیمی
بودن ،این س��اختمان خالی از س��کنه ش��ده
بود که همزمان با عملی��ات گودبرداری ضلع
غرب��ی این س��اختمان دچار ریزش ش��د .وی
خاطرنش��ان کرد :آتش نشانان نسبت به ایمن
س��ازی محل اقدام کردن��د و در این حادثه به
فردی آسیب نرسید.

یادداشت

جدول شماره 5088

ایستگاهقطارناتینگهامانگلیسطعمهآتششد
امدادرس��انی منطق��ه ایس��ت میدلن��دز نیز از
حض��ور امدادگ��ران در محل حادث��ه خبر داد.
یک س��خنگوی پلیس گفته اس��ت که به دلیل
مس��دود کردن خیابانهای اطراف ،تردد در این
منطقه بهشدت دچار اختالل شده است .شرکت
راهآهن ایست میدلندز نیز اعالم کرد که تا اطالع
ثانوی هیچ قطاری در ایس��تگاه ناتینگهام توقف
نخواهد کرد.علت وقوع این آتشس��وزی و میزان
تلفات ناش��ی از آن تاکنون مشخص نشده است.
این حادثه ،دومین آتشسوزی گسترده در انگلیس

گی�لان و جن��وب جمه��وری آذربایجان،
بخشهای��ی از اس��تان اردبی��ل را نی��ز
به لرزه درآورد.
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گ��رم ب��ه قتل میرس��اند و با اس��تفاده از یک
دستگاه خودرو پراید از صحنه متواری میشود.
وی عن��وان کرد :گروه ویژه از کارآگاهان پلیس
آگاهی اس��تان کرمانش��اه پیگی��ر این موضوع
هس��تند و با اس��تفاده از اقدام��ات اطالعاتی و
عملیاتی به زودی قاتل را دستگیر خواهند کرد.

