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حادثه در قاب

خراسان /مرگ دردناک یک کارتن خواب در
حاشیهبولوارفکوریمشهدزیربرفپاییزی!

کوتاه از حوادث

واژگونی مرگبار در صبح بارانی
گروه حــوادث /در حادثه واژگونی یک دستگاه
اتوبوساسکانیاحاملکارکنانپاالیشگاهاصفهان
طی صبح دیروز چهار نفر کشته و  17نفر مصدوم
شدند .به گزارش ایسنا ،مدیرکل مدیریت بحران
استانداری اصفهان با اشاره به وقوع این حادثه در
ساعت6:30صبحدیروزیکشنبهافزود:اتوبوس
حامل کارکنان شرکت پاالیش نفت اصفهان از
یزدانشهربهسمتپاالیشگاهدرحرکتبودهکهدر
کمربندی جدید شهرستان خمینی شهر_نجف
آبــاد دچــار حادثه می شود.
منصور شیشه فروش با بیان
اینکهبالفاصلهبعدازاطالع
از وقوع این حادثه نیروهای
امـــــدادی بــه مــحــل اعـــزام
شدند ،ادامه داد :تیم های
امدادیپلیسراه،راهداری،
اورژانـــــس ،ه ــال احــمــر و
آتش نشانی و  ۱۲دستگاه
آمبوالنس در محل حادثه
حاضر شدند و ضمن انتقال
مجروحان ،مسیر جــاده را
بازگشاییکردند.ویگفت:
دراینحادثهمتاسفانهچهار
نفرازکارکنانپاالیشگاهاصفهانفوتکردندو۱۷
نفرمصدومشدندونیروهایامدادیمصدومانرا
بهبیمارستان۹دیخمینیشهروگلدیسشاهین
شهر منتقل کردند .سرهنگ احمد شیرانی،
رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا هم
در گفتوگو با ایسنا در این باره اظهار کرد :حدود
ساعت  ۶:۱۰صبح دیــروز یک دستگاه اتوبوس
اسکانیامتعلقبهسرویسکارکنانپاالیشگاهنفت
در حال حرکت در مسیر کمربندی نجف آباد به
خمینی شهر بود که در محدوده پلیس راه نجف
آبادواژگونشد.کارشناسانپلیسراهباحضوردر

محل  ،اقدامات خود برای بررسی علت وقوع این
حادثهراآغازکردهاند.
▪اتوبوسازلحاظایمنیمشکلینداشت

مدیر روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان
نیز با بیان این که لغزندگی جاده و انحراف از شانه
خاکی و افتادن در چند متر پایین تر از سطح جاده
باعث واژگونی این اتوبوس و فوت و مصدوم شدن
سرنشینان آن شد ،افزود :اتوبوس از لحاظ ایمنی

عکس :ایسنا

*خراسان /احمدی نژاد قاضی ویژه قتل عمد از
مرگ مادر و دو فرزند دختر و پسرش طی شنبه شب
درمنطقههفتتیرمشهدبراثرگازگرفتگیخبرداد.
*میزان /برخورد شدید خودروی سواری پرشیا با
خودرویوندرآزادراهتهران-قمطیبامداددیروز،
منجربهواژگونشدنخودروومرگیکنفرشد.
*میزان/سردارطاهریفرماندهانتظامیسیستان
وبلوچستانازدستگیریعامالننزاعدستهجمعی
و تعرض به ماموران انتظامی در میدان کوزه شهر
زاهدانخبرداد.
توکلی /سرهنگ نجفی فرمانده انتظامی بم از
متالشیشدنباندسارقانسیمبرقوتجهیزاتبرق
رسانی با کشف  ۲۲فقره سرقت در این شهرستان
خبرداد.
*فارس /سردار محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی
ناجاازاجرایطرح 48ساعتهمبارزهباسرقتوسایل
نقلیهدر 23استانکشورخبردادو افزود:ازمجموع
 914فقره کشف سرقتهای وسایل نقلیه567 ،
فقره مربوط به سرقت لــوازم ،قطعات و محتویات
خودرو 201،فقرهسرقتخودروو 146فقرهمربوط
به سرقتموتورسیکلتبودهاست.
*پلیس فتا /سرهنگ سیدنظام موسوی رئیس
پلیسفتایغرباستانتهرانگفت:فردیکههنگام
صحبتکردنباطعمههایخودضمنگرفتنعکس
با صفحه گوشی خود ،اقدام به تهدید و اخاذی آن ها
میکرد؛شناساییودستگیرشد.
*پلیس /سرهنگ رجبی رئیس مرکز تشخیص و
پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا گفت:
برخی فروشگاههایی که در حــراج "جمعه سیاه"
شرکتودرکانالهاوگروههایشبکههایاجتماعی
تبلیغاتفراوانیمیکننداصالوجودخارجیندارند
وفروشگاههاییهستندکهازسویمجرمانسایبری
برایاینروزخاصطراحیشدهاند.
*تسنیم /سرهنگ موقوفه ای رئــیــس پلیس
پیشگیریتهرانبزرگازدستگیریسارقمسلحی
خبر داد که از دو سرنشین زن خــودروی لوکس
سرقتکردهبودوگفت:متهمانگیزهخودراازسرقت
پرداختمهریههمسرشاعالمکرد.
*تسنیم/سردارعلیرضالطفیرئیسپلیسآگاهی
تهران بزرگ از بازداشت زنی میان سال خبر داد که
با پرسهزنی در بیمارستان های تهران ،زنان بیمار را
مسمومواموالشانراسرقتمیکرد.
*پلیس /سرهنگجلیلیان سرکالنترهفتمپلیس
پیشگیری،ازدستگیریدوسارقخودرویاینترنتی
بالفاصلهپسازسرقتخودروخبرداد.
*باشگاه خبرنگاران /سرهنگ کنجوریان رئیس
پایگاهششمپلیسآگاهیازدستگیریوانهدامباند
سه نفرهسرقتموتورسیکلتخبرداد.

سانحهرانندیگاتوبوساسکانیا ۴قرابینگرفت

مشکلی نداشته و معاینه فنی داشته است ،ضمن
این که راننده اتوبوس هم جزو رانندگان خوب
سرویس ها بود ولی متاسفانه بارندگی و شیب
مسیر باعث وقوع این حادثه شده است .حاجیان
بااشارهبهاینکهاینشرکتحدود ۱۰۰سرویس
برای رفت و برگشت کارکنان دارد ،ادامــه داد:
تعداد سرویس ها در شیفت های روز بیشتر است،
ولی در عصر و شب تعداد سرویس ها بسیار کمتر
است.ویبابیاناینکهدرایناتوبوسبااحتساب
راننده ۲۱ ،نفر حضور داشتند ،افزود :متاسفانه
چهار نفر فوت کردند و  ۱۷نفر مصدوم شدند که

اعترافزنسارقبه ۱۴فقرهسرقتقطعاتخودرو
توکلی /زن سارق هنگام سرقت قطعات و لوازم
داخل خودرو دستگیر شد .به گزارش خراسان،
جانشین فرمانده انتظامی کرمان گفت :به دنبال

افزایش سرقت لوازم و قطعات خودرو ،موضوع به
صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.
سرهنگ پورامینایی افــزود :ماموران انتظامی

 ۱۳نفر از مصدومان به بیمارستان ۹دی خمینی
شهروچهارنفربهبیمارستانگلدیسشاهینشهر
منتقلشدند.
▪رهاسازیسرنشینانمحبوسشده

رئیسسازمانآتشنشانیشهرداریخمینیشهر
نیزدرخصوصاینحادثهبهایسناگفت:درساعت
6:30صبح دیــروز حادثه واژگونی اتوبوس در
کمربندیخمینیشهر-نجفآباداعالمشدکهبا
توجه به شرایط جوی و عمق
و نوع حادثه ،آتش نشانان
ایستگاه هــای چهارگانه
خــمــیــنــی ش ــه ــر بــــا همه
تجهیزات مربوط به محل
اعزامشدند.مهدیمرادیان
بــا اش ــاره بــه ایــن کــه در این
حادثهچهارنفرازسرنشینان
اتوبوسجانخودراازدست
دادند ،افزود :همچنین ۱۴
نفر از سرنشینان در اتوبوس
مــحــبــوس ش ــده بــودنــد که
پس از رهــا ســازی ،تحویل
نیروهای اورژانــس شدند.
مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های
پزشکی استان اصفهان نیز گفت :بالفاصله پس
از اطالع از وقوع حادثه واژگونی اتوبوس سرویس
پاالیشگاهاصفهاندرگردنهخمینیشهربهسمت
شاهین شهر ،هفت کد ۱۱۵و سه کد هالل احمر
به محل اعزام شدند .عباس عابدی با اشاره به این
که مصدومان این حادثه ،همه آقا و ۳۲تا ۵۹ساله
هستند ،افــزود :چهار نفر فوتی این حادثه  ۴۰تا
 ۵۰ساله بودند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
شبکه خبر ،علت این حادثه لغزندگی جاده اعالم
شدهاست.
کالنتری۱۱کرمانباگشتزنیهایهدفمندیک
زنسارقراهنگامسرقتبهدامانداختند.متهمدر
بازجوییهایپلیسیبهسرقت ۱۴فقرهقطعاتو
لوازمداخلخودرواعترافودومالخررامعرفیکرد
ومتهمانبهمرجعقضاییتحویلشدند.
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در امتداد تاریکی

ماجرایپیکرخونآلوددرسرویسبهداشتی
وقتی نگران پسرم شدم هراسان در سرویس کرد که پسرم به عنوان شاگرد راننده کنارش
بهداشتی را گشود م امــا با دیــدن صحنه ای باشد .بــرادرم متاسفانه به مواد مخدر اعتیاد
هولناک زبانم بند آمد چرا که فرزندم خون آلود داشتامامنبهاین موضوعتوجهینکردمچون
روی زمین افتاده بود و ....زن  ۵۸ساله که برای میخواستمپسرم نزد یکنفر آشنامشغولکار
شکایت از پسرش و با در دست داشتن مرجوعه شود تا بتوانم از او مراقبت کنم اما بعد از مدت
قضایی مبنی بر توهین،تخریب ،تهدید و ضرب کوتاهیمتوجهشدمکهپسرم بهصورتپنهانی
و جرح به کالنتری آمــده بود در شرح داستان سیگارمیکشدهرچهاورانصیحتکردمکهاین
زندگی اش به مشاور و کارشناس اجتماعی کارآخروعاقبتندارد گوششبدهکارنبودتااین
کهمدتیبعدمتوجهشدمکهموادمخدرسنتینیز
کالنتری شفای مشهد گفت ۱۵":سال قبل
در حالی کــه دو فــرزنــد پسر  ۱۵و  ۱۰ساله مصرفمیکندهرچهتالشکردمنتوانستماورا
داشتم همسرم را در یک سانحه رانندگی از کنترل کنم و در حالی که به 18سالگی رسیده
دست دادم .با دریافت دیه فوت همسرم منزلی بودمصرفموادمخدرصنعتیراآغازکردهرچه
را خریداری کردم و به زندگی با پسرانم ادامه سعیکردمکهاوراترکبدهمموفقنشدمتااین
دادم من زنی خانه دار بودم و تامین هزینه های که کارش به تزریق هروئین کشید.اکنون پسرم
زندگیبرایمبسیارسختبودوچارهاینداشتم به 30سالگی رسیده است و به دلیل مصرف و
جزاینکهچشمبهکمکهایمالیخانوادهخود تزریقمزمنموادمخدردیگربرایتزریقهروئین
وهمسرمرحوممبدوزم.درآنروزهابرادرشوهرم نمی تواند روی دست و پاهایش رگی پیدا کند
خیلیهوایمن وفرزندانمراداشتوتاجاییکه بنابراین به ناچار به داخل رگ های اندام های
میتوانستبهامور مارسیدگیمیکرد تااینکه خصوصی اش مــواد مخدر تزریق می کند که
یک روز جاری ام با من تماس گرفت و من را زنی بسیار خطرناک است چند روز قبل تزریق مواد
مخدر باعث پاره شدن رگ بدنش شده بود و من
کثیفوفرصتطلبخواندوبهمنفحاشیکرد.
او در حالی که مجال صحبت کردن به من نمی او را در حالی یافتم که داخل سرویس بهداشتی
داد با عصبانیت گوشی تلفن را قطع کرد!  آن منزلمان غرق در خون روی زمین افتاده بود .او
روز دلیل برخورد زشت جاری ام را نفهمیدم تا بامصرفموادمخدردچار توهماتشدیدیمی
این که چند روز بعد بــرادر شوهرم به منزلمان شودومنوپسرکوچکترمراآزارمیدهد.گاهی
آمد و در حضور دو فرزندم به من ابراز عالقه و از اوقات نیمه های شب تا صبح صدای حیوانات
من خواستگاری کرد! پسر بزرگم که  ۱۵سال مختلفرادرمیآوردو...شبگذشتهدرحالیبا
داشت عصبانی شد و پس از درگیری لفظی و سروصدایشدیدازخواببیدارشدمکهمتوجه
فیزیکی با عمویش او را از خانه بیرون انداخت .شدمدوفرزندمبایکدیگرگالویزشدندوقتیمی
پس از این ماجرا من ارتباطم را با برادر شوهرم خواستم آن ها را از یکدیگر جدا کنم پسر بزرگم
قطعکردمودیگراورادرمنزلماننپذیرفتمحتی به من توهین و فحاشی کرد و کتکم زد و ...دیگر
گاهیکهکمکیبرایمان میفرستادآنراقبول کاردبهاستخوانمرسیدهاستو  نمیدانمبرای
نمی کردم و پس می فرستادم چرا که مطمئن حلمشکلمچهکاریانجامدهم بااینکهفرزندم
بودم که مهر و محبت های او بدون منظور نیست را بارها در کمپ های ترک اعتیاد بستری کردم
و من نیز نمی خواستم آشیانه دیگری را ویران اما او با مرخص شدن از کمپ دوباره به مصرف
کنم  .متاسفانه این ماجرا آثار نامطلوبی بر روح مواد مخدر روی آورده است .برای این که مدتی
و روان پسرم گذاشت چون او در سن نوجوانی از آزارهای او در امان بمانم قصد بستری کردن
بود و دوران حساسی را سپری می کــرد .بعد مجدد او را در کمپ داشتم اما کمپ های ترک
از مدتی پسرم با اصــرار تــرک تحصیل کــرد تا اعتیاد یا به دلیل شیوع کرونا از پذیرش فرزندم
کمک خرجمان باشد برادرم تریلی داشت و به خودداریمیکنندیااینکه درخواستمبالغی
شهرهایمختلفکشورباربریمیکرد اوقبول پول رادارندکهمنتواناییپرداختآنراندارم...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

