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تراژدی هولناکدرگلباف

 ۶مامور عملیایت برق کرمان در سیل و طغیان رودخانه غرق شدند و  ۴نفر هم در  ۲استان دیگر جان ابختند
گروه حوادث/بارشهایشدیددرنیمه
بهار باعث جاری شدن سیالب در برخی
نقاط کشور شد .در این میان شش نفر از
نیروهای عملیاتی برق در کرمان هنگام
کار روی شبکه برق و با زبان روزه جان
خود را از دست دادنــد .چهار نفر دیگر
نیز بر اثر سیل در دو استان کشور ،جان
باختند و یک نفر هم مفقود شده است.
▪وقـــــوع ســیــاب در  8اســـتـــان و
امدادرسانی به  546آسیب دیده

رئیس ســازمــان امـــداد و نجات هالل
احمر از وقــوع سیالب در  8اســتــان و
امدادرسانی به  546آسیب دیده خبر
داد.
به گــزارش مهر ،مهدی ولی پور افزود:
در بارندگیهای دوشنبه شب گذشته
شش شهرستان و  ۴۷روستا از سیل
و آب گرفتگی متأثر شدند کــه بــرای
امــدادرســانــی به سیلزدگان  ۷۸تیم
متشکل از  ۳۲۵نیروی عملیاتی۷۶ ،
خــودروی امــدادی و یک فروند بالگرد
به کــار گرفته شدند .وی ادامــه داد :با
وقــوع سیل در هشت استان اصفهان،
یزد ،خراسان جنوبی ،خراسان رضوی،

کــرمــان ،سمنان ،تهران و سیستان و
بلوچستان ،تا عصر سه شنبه به  546نفر
امدادرسانی و ۳۷خودرو رهاسازی شد،
بیش از  ۱۰۰نفر نجات یافتند و  ۴۸باب
منزل از آب تخلیه شد.

یاسوج و یک نفر در گرمسار بوده است .به
گفته وی ،هشت نفر از مصدومان هم در
محل درمان شدند که این هشت نفر در
شهر اردکان بودند .سخنگوی سازمان
اورژانس کشور اظهار کرد :بر اثر سیالب،
متأسفانه سه نفر در اردکان و شش نفر در
گلباف جان خود را از دست دادند.

رئیس ســازمــان ام ــداد و نجات گفت:
همچنین در عملیات جستوجو و نجات
توسط امدادگران و نجاتگران جمعیت
هــال احمر طــی  24ساعت گذشته
منتهی به عصر سه شنبه ،متأسفانه پیکر
 ۱۰نفر از مفقودان سیل در استانهای
یزد ،کرمان و خراسان جنوبی پیدا شد
و عملیات جستوجو برای یک گمشده
دیگر همچنان ادامه دارد.

▪ماجرای تلخ جان باختن  6نیروی
عملیاتی برق در سیل وحشتناک

▪پیدا شدن پیکرهای  10مفقودی
سیل در  3استان

▪ 11مصدوم بر اثر حوادث جوی

سخنگوی سازمان اورژانــس کشور هم
گفت :از ۱۳تا ۱۴اردیبهشت ۱۱،نفر بر
اثر حوادث جوی مصدوم شدند .مجتبی
خالدی در گفت و گو با مهر افــزود :سه
نفر بر اثر اصابت رعد و برق مصدوم و به
مراکز درمانی منتقل شدند که دو نفر در

تصویر بقایای خودروی ماموران شرکت برق کرمان

به گــزارش توکلی خبرنگار خراسان از
کرمان ،بارشهای شدید و رگبارهای
بهاری ،باعث جاری شدن سیالب و وارد
آمــدن خسارت هــای جانی و مالی در
مناطق و بخش هایی از استان کرمان
شد.
بر اســاس ایــن گــزارش ،دریــک حادثه
تلخ ،در پی وقوع سیل در منطقه گلباف
و قطع برق تعدادی از روستاها در روز
دوشنبه ،با فروکش کردن باران ،شش
نیرویعملیاتیازنیروهایبرقشهرهای
گلباف ،ماهان و راین شهرستان کرمان
به محل اعزام و عصر همان روز (ساعت
 ۱۵و ۳۰دقیقه) هنگام انجام ماموریت و
تعمیر شبکه برق به منظور برق دار کردن
نقاط آسیب دیده روستای حرمک بخش
گلباف(شهرستانکرمان)،گرفتاربارش
شدید تگرگ و بــاران و سیالب مجدد
شدند و شش تن از نیروهای زحمتکش
برق در طغیان رودخانه مفقود شدند و
جان خود را از دست دادنــد .همچنین
به گزارش ایرنا ،بابایی فرماندار کرمان
با اشاره به این که  ۱۲اردیبهشت شاهد
بــارش بــاران در بخش شهداد بودیم،
افــزود :بــارش بــاران موجب وارد آمدن
خسارت به برخی زیرساخت های این
منطقه از جمله آب و برق شد .وی ادامه
داد :بعد از قطع برق و آب و وارد آمدن
خسارت به جاده ها ،نیروهای ادارات

برق ،آب و راهــداری شهرستان کرمان
برای رفع مشکل به منطقه اعزام و ساعت
 5عصر دوشنبه به منظور پیگیری و
بررسی چرایی قطعی برق وارد منطقه
شدند .فرماندار کرمان گفت :شرایط
جوی منطقه گلباف مساعد بوده است؛
اما در باالدست و در سه راهی نیبید به
سمت گلباف بارش شدید تگرگ اتفاق
می افتد ،به طوری که منطقه سفیدپوش
می شود و بعد از آن ،بارش باران شدید
منجر به آب شدن تگرگ و جاری شدن
سیالب به سمت گلباف و غرق شدن
ششنفرازنیروهایادارهبرقشهرستان
کرمان می شــود .به گــزارش خراسان،
رضــا فــاح مدیرعامل جمعیت هالل
احمر استان کرمان هم گفت :به دنبال
گزارش مفقودشدن شش تن از نیروهای
اداره بــرق در شهر گلباف ،بالفاصله
 ۱۴گروه امداد و نجات زمینی و هوایی
از جمعیت هــال احمر مرکز استان
و شهرهای گلباف ،مــاهــان ،شهداد و
کرمان،نیروهایانتظامی،بسیجوسپاه،
عوامل بخشداری و دهیاری ها وگروه
های داوطلب از جمله آفــرود از هیئت
اتومبیلرانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود :دو تیم امداد هوایی از طریق
بالگرد جمعیت هــال احمر بــه محل
حادثه اعزام شدند و صبح دیروز سه شنبه

پیکر بی جان شش نفر از   قربانیان این
حادثه   را به نام های مصطفی ابراهیمی،
علیرضا جعفری ،مسلم دهقان ،علی
توسلی ،محمد میزراحسینی و محسن
توکلی پیدا کردند .مدیرعامل جمعیت
هالل احمر استان کرمان همچنین از
پیدا شدن دو نوزاد و کودک در عملیات
سیل گلباف و انتقال آن ها به کرمان
خبرداد و گفت :عملیات جست و جو
و نجات به منظور پیدا کردن سه نفر از
بومیان منطقه نیز ادامه دارد.
بر پایه این گزارش ،درشهرستان راور نیز
جوان  ۳۲ساله ای بر اثر رعد و برق جان
باخت .سیالب همچنین باعث قطع آب و
برق تعدادی از روستاهای استان کرمان
و همچنین تلف شدن تعدادی از احشام
و وارد آمدن خسارت هایی به زیرساخت
های این استان شد.
بنابراین گزارش ،جهانگیری معاون اول
رئیس جمهور ،زینی وند استاندار کرمان
ونمایندگان کرمان در مجلس شورای
اسالمی در پیامی حادثه تلخ جان باختن
ششنیرویعملیاتیبرقدرسیلکرمان
را تسلیت گفتند و وزرای کشور و نیرو هم
در تماس تلفنی با استاندار کرمان ضمن
پیگیری این حادثه تلخ مراتب تسلیت
خود را به خانواده های داغدیده ابالغ
کردند.

9
در امتداد تاریکی

ماجرای اخالل در کالس درس دختران!
منقصداخاللدرامورتدریسمعلمانرانداشتموتنهابهدلیلغرورنوجوانی
و شرطی که با دوستانم بسته بودم ،می خواستم کالس های تدریس فضای
مجازی را به هم بریزم تا خودی نشان بدهم اما وقتی دست بندهای پلیس بر
دستانمگرهخوردتازهفهمیدمکه...
اینهابخشیازاظهاراتنوجوان16سالهایاستکهبهدلیلاخاللدرکالس
های تدریس فضای مجازی (شاد) و مزاحمت برای دختران نوجوان دستگیر
شدهبود.ایننوجوانکهباشکایتبرخیازخانوادههایدانشآموزانروبهرو
شدهبودوخودرادرآستانهمجازاتیسختمیدید،درحالیکهبااظهارندامت
و پشیمانی التماس می کرد تا شاکیان از گناهش بگذرند ،درباره ماجرای
ورودشبهشبکهشادبهکارشناساجتماعیکالنتریسپادمشهدگفت:روزی
بههمراهچندنفرازدوستانمدورهمنشستهبودیموهرکسیازشاهکارهایش
سخنمیگفت.منهمکهچیزیبرایتعریفازخودمنداشتمناگهانقصهای
سرهمکردموبهآنهاگفتمکهمیتوانمواردکالسهایدرسفضایمجازی
شوم و دختران را اذیت کنم .اما دوستانم حرف مرا باور نکردند .من هم برای
خودنماییرویگفتهاماصرارکردموبهقولمعروفباآنهاشرطبستم.بعداز
آنبودکهبهفکرچارهایافتادمتاحرفمرااثباتکنم.بههمیندلیلپیامکهای
قالبیرا باترفندهایاینترنترایگانبرایچندنفرفرستادمتااینکهبهشیوه
ای خاص توانستم به کالس های درس شبکه شاد دسترسی پیدا کنم .وقتی
معلمدرحالتدریسبود،منصداهایضبطشدهحیواناتیاتصاویرنامربوط
را بین تدریس روی گوشی ها می فرستادم و کالس را به هم می ریختم تا فقط
نزددوستانمکمنیاورمامانمیدانستمکهپلیسخیلیزودمرادستگیرمیکند.
تصورمیکردمهیچکسنمیتواندبفهمداینتصاویروصداهارامنارسالمی
کنم ولی همان روز خانواده دانش آموزان با پلیس تماس گرفتند ،به طوری که
چندساعتبعدنیروهایانتظامیبهسراغپدرمآمدندواورابهکالنتریبردند.
حدسمیزدماحضارپدرمبهخاطراشتباهوکارزشتمناستامامیترسیدم
سخنیبگویمتااینکهپلیسبهسراغمنآمدومرانیزبهکالنتریآوردند.وقتی
فهمیدم چه مجازات سختی انتظارم را می کشد اشک ریزان از خانواده دانش
آموزانخواستمتامراببخشند.پدرمکارگراستومنهمآرزودارمدرسبخوانم
و در آینده مهندس شوم ولی اشتباه کردم که از روی غرور و برای خودنمایی
نزد دوستانم ،دست به چنین کاری زدم که اکنون با خشم و غضب و ناراحتی
خانوادههایدانشآموزانروبهروشدم.قولمیدهمکهدیگرهیچگاهچنین
اشتباهاتیرامرتکبنشوماما...
شایان ذکر است ،به دستور سرگرد جعفر عامری (رئیس کالنتری سپاد)
پروندهایننوجوانبرایتعیینتکلیفقضاییواقداماتمشاورهایدراختیار
کارشناساندایرهمددکاریاجتماعیکالنتریقرارگرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

فرمانده محترم انتظامی مشهد مقدس

جناب سرهنگ عباس صارمی ساداتی

لبیک به دعوت خداوند در سحرگاه شب های قدر ،همان ندای ارجعی الی
ربک است جمع شدن سجاده مادر بر شما تسلیت باد.
دبیر و گروه حوادث روزنامه خراسان

