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سقوط جرثقیل درچین
با  18کشته و دهها زخمی

بر اثر سقوط یک دستگاه جرثقیل  در ساختمانی در دست احداث 18 ،نفر کش��ته و دهها تن دیگر زخمی شدند .به گزارش ایرنا ،این حادثه
روزگذشته در منطقه 'مایونگ' در شهر دونگوان روی داد .مجروحان به بیمارستان منتقل شدند که وضعیت جسمانی 6تن از آنها وخیم اعالم
شده است'.لو بین' یکی از مقامات شهر دونگوان علت این حادثه را توفان اعالم کرد .سرعت توفان را یکصد کیلومتر بر ساعت برآورد کرده اند.

خط زرد

با دستگیری  65تن از اوباش در یک باغ

 45نکته کلیدی در مورد کار با چک()1
 -1مبلغ چک باید به حروف نوشته شود .معمو ًال مبلغ
چک را یک بار به ریال و یک بار به تومان پشت سر  هم می
نویسند .مث ً
ال مبلغ یک میلیون  ریال را اینگونه می نویسند:
ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان .
-2درقسمتدروجهبایدنامکسیکهمیخواهیدچکرابه
او بدهید بنویسید .شما می توانید نام کامل و شناسنامه ای
شخصرابنویسیدویاازواژهحاملویاآورندهاستفادهکنید.
 -3در هنگام نقد کردن چک ،باید شخص دارنده چک ،آن
را پشت نویسی و امضاء کند.
پایگاه خبری پلیس

حادثه در قاب
hosseinzadeh@khorasannews.com
ایمیل برای دریافت عکس مخاطبان

زنده گیری  2قالده روباه در بولوار امامیه مشهد-آتش نشانی

ازمیان خبرها
 9کشته و  760زخمی درزلزله ژاپن

وقوع  103پس لرزه

در پی وقوع 2زمین لرزه  6.4و  7ریشتری که پنج شنبه
شب مناطق وسیعی از جنوب غرب ژاپن را لرزاند به غیر از
آمار  9کشته ای که پیشتر از سوی مراجع رسمی این کشور
منتشر شده بود ،گزارش ها از افزایش شمار زخمی ها و
وخیم بودن حال تعدادی از آن ها حکایت دارد.به گزارش
ایرنا ،این دو زمین لرزه در ساعات  21:26و 22:30
دقیقه پنج شنبه در ش��رق شهر «کوماموتو» در جزیره
«کیوشو» در  10کیلومتری عمق زمین روی داد که بر
اساس گزارش ها تازمان دریافت خبر 760زخمی داشته
است.دولت ژاپن احتمال داده است که شمارکشته های
این زمین لرزه با توجه به آن که حال  53نفر از زخمی ها
وخیم است ،افزایش یابد.در همین حال شبکه تلویزیونی
«ان اچ کی» گزارش داده است که بیش از  40هزار نفر در
 500نقطه از استان مذکور پناه داده شده و هزاران نفر در
شبانه روز گذشته از خانه هایشان به مکان های امن منتقل
شده اند.این در شرایطی است که از ساعت  5صبح تا
ظهر جمعه گ��زارش آم��اری جدیدی از سوی دولت ژاپن
در باره کشته ها و زخمی ها منتشر نشده است.مقام های
محلی می گویند که پس از زمین لرزه ،بسیاری از خانه ها در
سطح استان فرو ریخته است و مردم زیر آوار گرفتار شده اند
و در بسیاری نقاط آتش سوزی رخ داده است.سازمان لرزه
نگاری ژاپن در بیانیه ای آورده که از پایان زمین لرزه اول تا
صبح جمعه ،دست کم  103پس لرزه به وقوع پیوسته که
برخی از آن ها قدرتی باالتر از  6ریشتر داشته است.پلیس
می گوید در ناحیه «ماشیکی» دست کم 20خانه فرو ریخته
است و برخی ساکنان زیر آوار هستند و در همین نقطه چند
مورد آتش سوزی رخ داده است.

«علیشاهی» محکوم مخوف فراری دوباره دستگیرشد

سجادپور-یکیازمحکومانپروندههایشرارتمسلحانه
و قتل که با توسل به ترفندهای مختلف و هنگام مرخصی،
از زندان مشهد گریخته بود به همراه  65تن دیگر از نوچه
ها و اوباش معروف داخل یک باغ به محاصره پلیس درآمد و
دستگیرشد.معاوندادستانمشهددراینبارهبهخراسان

خسارتهای گسترده 4،کشته و تخلیه دهها روستا

دستورات رئیس جمهور به جهانگیری برای رفع فوری مشکالت سیل زدگان
خراسان-عملیات امدادرسانی به استان های سیلزده
به وی��ژه جنوب و جنوب غ��رب کشور همچنان ادام��ه
دارد .بارندگی ها ازچهارشنبه در 13استان شدت گرفته
و از پنج شنبه سیل و آبگرفتگی ها را به همراه داشت .در
این بارندگی ها دستکم 4نفر جان خود را از دست دادند
و دهها روستا تخلیه شد و میلیارد ها تومان خسارت در پی
داشت .در همین حال رئیس جمهور که در اجالس سران
کشور های اسالمی در ترکیه به سر می برد در تماس
تلفنی بامعاون اول دستورات الزم را برای بکارگیری
همه امکانات جهت رفع فوری مشکالت سیل زدگان و
روستاهای درگیر سیل ،صادر کرد.به گزارش خبر گزاری
ها ،استان های خوزستان،لرستان ،ایالم ،کرمانشاه،
ف���ارس ،چهارمحال و بختیاری ،ه��م��دان ،اصفهان،
خراسان شمالی و خراسان رضوی ،کردستان  ،آذربایجان
شرقی ومرکزی عملیات امدادی خود را انجام دادهاند
و طی این مدت به ساکنان ١4٢شهر،روستا و مناطق
عشایرنشین امدادرسانی شد.به گزارش خبرگزاری
هابارندگی ها ازچهارشنبه در 13استان شدت گرفته و از
پنج شنبه سیل و آبگرفتگی ها را به همراه داشت .بارش 3
روزه باران در غرب و جنوبغرب کشور خسارات زیادی را
به بخشهای باغی ،کشاورزی و مسکونی وارد کرد .بنا بر
این گزارشها در خوزستان رودخانه دز طغیان کرد و پل
شناور نصبشده روی رودخانه دز را آببرد .در این استان
 ۱۲منطقه شهرستان رامهرمز درگیر سیالب هستند و 4
روستای شهرستان شوش تخلیه شده است.

دادن��د .همچنین سیدمصطفی مرتضوی ،سخنگوی
سازمان ام��داد و نجات نیز گفت136 :شهر ،روستا و
مناطق عشایرنشین دچار سیل و آبگرفتگی شد هاندو
امداد رسانی در  136شهر و روستا ادامه دارد و تازمان
دریافت خبربه بیش از  5600نفر امدادرسانی شده
است.به گفته وی  ،همچنین  6روستا در نهاوند به دلیل
این حادثه تخلیه اضطراری شده و تاکنون  30خودرو نیز
از مسیر وقوع سیل رهاسازی شده است.مرتضوی خاطر
نشان کرد:تخلیه آب از  325منزل مسکونی نیز انجام
شده و امدادرسانی در استان های خوزستان ،لرستان،
کرمانشاه ،ای�لام ،چهارمحال و بختیاری و اصفهان
ادام��ه دارد .سلیمی قائم مقام سازمان ام��داد ونجات
جمعیت هالل احمر نیز به امدادرسانی نیروهای امدادی
جمعیت هالل احمر استان به  64شهر ،روستا و مناطق
عشایرنشین نیزاشاره کرد .سد دز شاهد کمسابقهترین
حجم ذخیره آب در تاریخ  ۵۰ساله خود بود و آب از باالی
دی��واره سد سرازیر شده اس��ت .با این حال حمیدرضا
گودرزی ،فرماندار اندیمشک اعالم کرد که «هیچ خطری
سد دز را تهدید نمیکند» .حبیب آصفی،فرماندار دزفول
بیان کرد :افزایش دبی رودخانه دز موجب به زیر آب رفتن
بوستان ساحلی علی کله و برخی مناطق و روستاها در
دزفول شده و قسمتی از پل شناور دزفول نیز به دلیل
افزایش دبی رودخانه تخریب شده است.براثر وقوع
سیالب در استان لرستان نیز هزار و  500واحد مسکن
شهری و  2هزار واحد روستایی دچار آبگرفتگی شده که
به وسایل مردم خساراتی واردشده است.

مرتضی اکبرپور ،معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت
بحران کشور نیزدرباره خسارت وارده گفت :بر اثر بارش
72ساعته باران در نقاط جنوب غربی کشور در مجموع
سه استان خوزستان ،ایالم و لرستان بیشترین بارندگی
را داشتند و خسارات ناشی از جاری شدن سیالب را
متحمل شدند.در پی این ح��وادث  3تن در ایالم و یک
نفر در لرستان تازمان دریافت خبر جان خودرا از دست

▪ ▪دستور رئیس جمهور

سیل درعربستان و یمن
بیش از 40قربانیگرفت
بارش بارانهای اخیر در عربستان و یمن بیش از 40کشته
به جا گذاشت.به گزارش ایسنا ،مقامات داخلی عربستان
با اعالم اینکه18تن در پی جاری شدن سیل جان باخته
اند و 398نفر خانههای خود را تخلیه کرده اند ،اظهار
داشتند :نیروهای امداد و نجات  915نفر را از میان سیالب
نجات داد هان���د .همچنین بیشتر حادثهدیدگان داخل
خودروهایشان گرفتار شده که با کمک نیروهای امداد از
میان سیالب بیرون کشیده شدهاند.بارش باران و جاری
شدن سیل در یمن نیز موجب شد تا  24تن جان خود را از
دست بدهند و تعدادی دیگر ناپدید شوند .مقامات داخلی
یمن نیز با اعالم اینکه جاری شدن سیل به تخریب چندین
خانه مسکونی و مسدود شدن مسیرهای ارتباطی منجر
ش��ده اس��ت ،بیان کردند :شکسته ش��دن سد در استان
«محویت» بخشهایی از زمینهای کشاورزی را به زیر آب
فرو برد و همچنین تخریب تعدادی پل را به دنبال داشت.

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮐﻔﺶ ﺗﻬﺮون

اﺳﭙﺮت  ١٠٠ﻣﺪل ﺟﺪ�ﺪ ﭘﺮﻓ�ﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻴﺎده رو�
اﺻﻠ�  ٢٥ﺗﻮﻣﺎن ﻃﺒ� و راﺣﺘ�  ١٠ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
زﻧﺎﻧﻪ -ﻣﺮداﻧﻪ -ﺑﭽﮕﺎﻧﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ  ،١١ﻧﺒﺶ ﻻﻟﻪ ٧

٠٩٣٨١٩٢۴٩٣٢-٣٧۵٨۶٣۴٢

 /٩٤٥٠٥٤٩٤ف

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﺎﺣﻴﻪ �� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮزﻫﺎ�
ﻗﺎﻧﻮﻧ� در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻮارد ذ�ﻞ را از ﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار�
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.
ﻟﺬا از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن دﻋﻮت ﻣ� ﮔﺮدد ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓ� ﻧﺎﻣﻪ �ﺘﺒ�
از ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز�ﺎر� ﺑﻪ ﺟﺰ ا�ﺎم
ﺗﻌﻄﻴﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺻﺒﺢ اﻟ�  ١٣ﺑﻪ �ﺎرﺷﻨﺎﺳ� اﻣﻮر
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ� ا�ﻦ اداره ﺑﻪ آدرس  :ﻣﺸﻬﺪﻣﻘﺪس ،ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ
ﭼﻬﺎرراه ﺷﻬﺪا و ﭼﻬﺎرراه زر�ﻨﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﻬﺠﺖ  ١٢و ١٤
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣ�ﺘﻮب ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮا�ﻂ ﻣﻨﺪرج
در ﻓﺮم ﺑﺎ ﭘﺎ�ﺖ ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ١٣٩٥٫٢٫١ﺗﺤﻮ�ﻞ و رﺳﻴﺪ در�ﺎﻓﺖ دارﻧﺪ -١.اﻣﻮر
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون ﺷﻬﺮ� و ﺑﺮون ﺷﻬﺮ� ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ٦
دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﭘﺮا�ﺪ ﻣﺪل  ٩٢ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ راﻧﻨﺪه
 -٢واﮔﺬار� اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎﺗ� و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ� ﺗﺎﻻر ﻣﻌﻠﻢ واﻗﻊ
درﺑﻠﻮار ﻣﺠﻠﺴ� .ا�ﻦ اداره در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﻣﺨﺘﺎر ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮرﺳ� اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ
روز ﺷﻨﺒﻪ  ١٣٩٥٫٢٫٤ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﻫﺰ�ﻨﻪ آﮔﻬ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ  ٣٢٢٣١٤١١ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ.

گفت :ظهر پنجشنبه گذشته ماموران پلیس اطالعات و
امنیت عمومی خراسان رضوی که برخی از اراذل و اوباش
را زیرنظر داشتند با استفاده از شگردهای اطالعاتی به
سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد تعداد زی��ادی از
اوباش به سرکردگی یکی از محکومان فراری پرونده های

مخوف شرارت و قتل مسلحانه قصد دارند داخل باغی در
اطراف روستای اخنگان تجمع کنند و کدورت ها را برای
اقدامات مشترک کنار بگذارند« .قاضی حیدری» افزود:
در پی کسب این اطالعات و با هماهنگی دادستان مشهد،
دستور محاصره باغ و دستگیری اوباش فراری صادر شد تا
این که گروهی از ماموران ورزیده پلیس امنیت عمومی،
باغ محل تجمع این افراد را به محاصره درآوردن��د که در
نتیجه 65تن از متهمان و مظنونان به همراه فرد معروف به
«علیشاهی» دستگیر شدند .این مقام قضایی خاطرنشان

کرد« :علیشاهی» یکی از اوباش معروف مشهد است که
چندین سال قبل در پرونده یک درگیری مسلحانه که به
قتل انجامید دستگیر شد و به تحمل زندان طویل المدت
محکوم شد ام��ا او به بهانه بیماری از زن��دان مرخصی
گرفت و فرار کرد.قاضی حیدری گرفت :در بازرسی از
خودروهای متهمان تعداد زیادی انواع سالح های سرد و
گرم ،مشروبات الکلی و غیره نیز کشف شد .وی با قدردانی
از ماموران پلیس اطالعات و امنیت که در این عملیات
حضور داشتند گفت تحقیقات ادامه دارد.

بارندگی های شدید باعث بروز سیل در 13استان شد

▪ ▪ بیشترین خسارت ها در خوزستان ،ایالم و لرستان
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در پی بروز سیل و وارد آمدن خسارت های گسترده در
 13استان کشور رئیس جمهور معاون اول خودرا مامور
رسیدگی به سیل زدگان کرد.سازمان بازرسی کشور نیز
نظارت بر امور را آغاز کرد.رییس جمهور در گفت وگویی
تلفنی با دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهوری،
دستورات الزم را برای بکارگیری همه امکانات برای رفع

فوری مشکالت سیل زدگ��ان و روستاهای درگیر سیل،
صادرکرد.رییسجمهوربسیجهمهامکاناتبرایمدیریت
سیالب ها را ضروری خواند و با تاکید بر گزارش دهی و
اطالع رسانی به موقع به مردم ،از همه دست اندرکاران در
استانهایمذکورخواستباآمادگیکاملتمهیداتوپیش
بینیهایالزمراانجامدهند وبامسئوالنمربوطههمکاری
کنند.عبدالرضا رحمانی فضلی وزی��ر کشور نیزدرپی
جاری شدن سیل در غرب و جنوبغرب کشور در نامهای
به رییس سازمان مدیریت بحران کشور خواستارانجام

وقوع یکصد حادثه مرتبط با بارندگی در مشهد
مدیر عامل سازمان آتش نشانی مشهد از وقوع صد حادثه بر اثر بارندگی های پنجشنبه شب در این شهر خبر داد.به
گزارش پایگاه خبری  ،۱۲۵آتشپاد دوم حسن جعفری در تشریح جزئیات این خبر افزود  :با توجه به تغییر ناگهانی آب و
هوا هر  45ایستگاه آتشنشانی شهر مشهد به حالت آماده باش کامل در آمدند .وی با بیان اینکه این آبگرفتگی ها بیشتر
در معابر ،میادین ،منازل مسکونی و مغازه های واقع در خیابان های امامت ،جالل آل احمد ،امام حسین (ع) ،استقالل،
اسماعیل آباد ،ایثارگران ،حر عاملی و سید رضی مشهد رخ داده است ،افزود :ماموران آتش نشانی مشهد تازمان دریافت
خبر مشغول انجام عملیات مربوطه و تخلیه آب از منازل و رفع خطر از حوادث احتمالی بر اثر وزش باد هستند.

سرقت خودرو در شمال تهران با ساطور
سارقحرفهایخودروهایاهالیشمالتهرانتوسطپلیس
شناسایی و در تعقیب و گریز با شلیک  8تیر تسلیم شد.به
گزارش باشگاه خبرنگاران بامداد  20فروردین ماموران
کالنتری گاندی متوجه تردد مشکوک یک دستگاه وانت
مزدا شدند که پس از استعالم مشخص شد خودرو دارای
سابقهسرقتاست.درادامهبهرانندهدستورایستدادهشد
اما وی توجهی نکرد و متواری شد که ماموران ضمن رعایت

قانون به کارگیری سالح به شلیک یک تیر هوایی اقدام و
در پی آن 5تیر به سمت الستیک خودرو شلیک کردند و در
نهایت خودرو در اتوبان رسالت به دلیل پنچر شدن الستیک
متوقف شد.با توقف خودرو متهم پیاده شد و اقدام به فرار
کرد که با وجود دستور ایست و شلیک یک تیر هوایی باز
هم توجهی نکرد ودر نهایت یک تیر به سمت وی شلیک شد
که با اصابت تیر به پای راستش ،وی متوقف و دستگیرشد .

کشف جسدی در پراید

ربیععازممحلمذکورشدندوباحفظصحنهحادثه،مراتب
را به قاضی ویژه قتل عمد اعالم کردند .گزارش خراسان
حاکی است :با حضور شبانه قاضی حسینی در بولوار
هدایت ،بررسی ها آغاز و مشخص شد گوشی تلفن ،کیف
پول و مدارک دیگری روی صندلی جلو قرار دارد که بیانگر
خودکشی راننده پراید است .این احتمال با قفل بودن
درهای پراید از داخل قوت گرفت و جسد این مرد برای
تعیین علت دقیق مرگ ،به پزشکی قانونی انتقال یافت.

ساجدی -جسد ج��وان  37ساله ای پشت فرمان یک
دستگاهپرایددرابتدایبولوارهدایت(هدایتیک)مشهد
کشفشد.بهگزارشخراسان،ساعت 22:20شبجمعه
گذشته ،شهروندان در تماس با پلیس  ،110از وجود
جسدی داخل یک دستگاه پراید پارک شده خبر دادند .در
پی دریافت این خبر ،بالفاصله ماموران کالنتری خواجه

»ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ«

 -١ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎره ) ٩٥٠٠٢واﮔﺬار� اﻣﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ� و ﻣﻮﻧﺘﺎژ �� ﺳﺎﻟﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘ�(
 -٢ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎره ) ٩٥٠٠٣ﺳﺮو�ﺲ دﻫ� ��ﺴﺎﻟﻪ �ﺎر�ﻨﺎن(
 -٣ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎره ) ٩٥٠٠٤ﻣﺎﺷﻴﻨ�ﺎر�  CNCﺗﻌﺪاد  ٣٥٠٫٠٠٠ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻠﺰ�(
 -٤ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎره ) ٩٥٠٠٥ﺧﺮ�ﺪ �� دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺳﻘﻔ�  ٥ﺗﻦ(
ﺻﻨﺎ�ﻊ ﺷﻬﻴﺪ �ﺎوه ﺧﺮاﺳﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺧﺮ�ﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﻮق را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از
ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﺧﺮ�ﺪار� ﻧﻤﺎ�ﺪ .از �ﻠﻴﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ �ﻨﻨﺪﮔﺎن دارا� ﺷﺮا�ﻂ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣ� ﮔﺮدد ﺟﻬﺖ
ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ وﻗﺖ ادار� روز دوﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫٠١٫٣٠ﺑﻪ آدرس :ﻣﺸﻬﺪ -اﻧﺘﻬﺎ� ﺳﻴﺪ� -ﺟﺎده
ﺧﻠﺞ -ﺑﻌﺪ از ﭘﺎر�ﻴﻨﮓ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧ� -ﺻﻨﺎ�ﻊ ﺷﻬﻴﺪ �ﺎوه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﺗﻠﻔﻦ ٠٥١-٣٣٨٥٢٠٠٢ :ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ.
)ﻫﺰ�ﻨﻪ ﭼﺎپ آﮔﻬ� از ﺑﺮﻧﺪه �ﺎ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در�ﺎﻓﺖ ﻣ� ﮔﺮدد(

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﮐﺎوه ﺧﺮاﺳﺎن

اق��دام��ات الزم ب��رای ارائ��ه خدمات به مناطق سیلزده
شد.ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشورنیز با
اشاره به حادثه سیل اخیر در جنوب کشور و ورود سازمان
بازرسی به موضوع گفت :مدیران کل سازمان بازرسی
در استانهای مربوطه ،در صحنه حضور دارند و بر روند
کارها نظارت میکنند.وی اظهار کرد :بر اساس دستوری
که به مدیران کل سازمان در استانهای مربوطه دادیم،
مدیران ما در صحنه حضور دارند و بر روند امدادرسانی و
کمک به مصدومان و خسارتدیدگان نظارت میکنند.

 /٩٤٤٩٠١٨٣ف

واﮔﺬارى ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت

ﭘﻮﺷﺎ� زﻧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ د�ﻮراﺳﻴﻮن ﺷﻴ�
اﺣﻤﺪآﺑﺎد اﺑﻮذر ﻏﻔﺎر� ﺑﻴﻦ  ٩و  ١١ﻓﺮوﺷﮕﺎه آ�ﻨﺎز

٠٩١۵١٠١١٨٠۶

مرگ دلخراش یک جوان
زیر قطرات باران
ساجدی-جسدجوانمجهولالهویهایکهبین 25تا32
سالداشتبرایتشخیصعلتمرگوشناساییهویتوی
به پزشکی قانونی مشهد منتقل شد .به گزارش خراسان،
شبجمعهگذشتهدرحالیکهقاضیویژهقتلعمددرحال
بررسییکصحنهجناییدربولوارهدایتمشهدبود،زنگ
تلفن وی به صدا درآمد و ماموران کالنتری رسالت از مرگ
دلخراش جوانی در بولوار رسالت خبر دادند .تحقیقات
قاضیحسینیدراینبارهنشانداد:زنیبادیدنپیکرخون
آلودونیمهجانجوانیکهمقابلرسالت 43رویآسفالت
خیابانافتادهبود،بافریادازرهگذرانکمکخواستوبدین
ترتیبدقایقیبعدودرحالیکهبارشباراندرمشهدبهاوج
خود رسیده بود ،نیروهای اورژانس وی را به بیمارستان
منتقلکردندامااقداماتدرمانیموثرواقعنشدواینجوان
مجهولالهویهکهشلوارکتانسورمهایوکاپشنپارچهای
چهارخانهسبزرنگبهتنداشت،جانخودراازدستداد.
بررسی های بیشتر بیانگر آن بود که جوان مذکور در یک
سانحهرانندگیجانباختهاستبههمیندلیلوباتوجهبه
سرنخهایموجودتالشکارآگاهانباصدوردستوراتویژه
قضاییبرایدستگیریرانندهخاطیادامهدارد.

درامتداد تاریکی
عاقبت «دور دور شبانه»
با این همه گرفتاری ها و سختی ها و بدبختی هایی که
داشتم اکنون مهر قاتل نیز بر پیشانی ام خودنمایی می کند
به طوری که دیگر هیچ آرامش روحی ندارم و کابوس های
وحشتناک خواب را از چشمانم ربوده است .اگر چه من
تقاص کارهای اشتباه خودم را پس می دهم اما کاش می
شد زمان به عقب بازگردد و...
جوان  25ساله ای که به اتهام قتل جوان لکسوس سوار
توسط کارآگاهان اداره جنایی آگاهی دستگیر شده است،
پس از آن که حقیقت ماجرا را مقابل کارآگاه حقانی فر
(افسر پرونده) افشا کرد به تشریح ماجرای تلخ زندگی اش
پرداختودرحالیکهعنوانمیکردبایکلحظهعصبانیت
آن هم تنها به خاطر ارتباط با یک دختر ،زندگی و آینده
خودم را نابود کردم ،گفت :من در خرم آباد متولد شدم .آن
زمان در کنار پدر و مادرم زندگی خوب و آرامی داشتیم تا
این که بنا به شرایط و وضعیت خانوادگی مجبور شدیم به
مشهد مهاجرت کنیم .آن زمان من کودکی بیش نبودم و در
کنار خواهر و برادرم به تحصیل ادامه دادم .اگر چه به دلیل
اعتیاد پدرم زندگی سختی داشتیم اما مادرم اجازه نمی داد
هیچ کدام از ما ترک تحصیل کند.
در کالس چهارم ابتدایی درس می خواندم که مادرم دیگر
نتوانست زندگی با پدر معتادم را تحمل کند و به ناچار از او
طالق گرفت .من در آن زمان از عاقبت این جدایی و سختی
هایی که در آینده با آن رو به رو خواهیم شد هیچ گونه آگاهی
نداشتم .از آن روز به بعد پدرم به یک معتاد خیابانی تبدیل
شد و ما به زندگی در کنار مادرمان ادامه دادیم تا این که
اسفند سال  1389فاجعه دیگری در زندگی مان رخ داد
و برادرم در یک حادثه رانندگی دچار ضربه مغزی شد به
طوری که دیگر قادر نبود حتی امورات کوچک شخصی
خود را نیز انجام بدهد.
در این شرایط من تقریب ًا وظیفه نگهداری از او را به عهده
داشتم چرا که برادرم به تنهایی نمی توانست به زندگی
ادامه بدهد .در همین وضعیت تا پایان مقطع متوسطه
تحصیل ک��ردم و دیپلم خ��ودم را گرفتم اما در شرایطی
قرار داشتم که هیچ کس نظارتی بر کارها و رفت و آمد من
نداشت .به همین خاطر هم با افرادی دوست شدم که مرا
به سوی کارهای ناشایست مانند صرف مشروبات الکلی و
روابط نامشروع سوق دادند.
زمانی من غرق در خالفکاری هایم شدم که خواهرم با
جوان پولداری ازدواج کرد و شرایط در منزل برای ادامه
خالفکاری هایم بیشتر فراهم شد .این در حالی بود که
من از خدمت سربازی معاف شده بودم و مخارج زندگی
ما را شوهر خواهرم تأمین می ک��رد .خواهرم دانشجو
بود و همسرش در آمریکا تجارت می کرد .تا این که آخر
اسفند گذشته خواهرم به همراه مادرم برای انجام امورات
شخصی عازم تهران شدند .من هم از این شرایط استفاده
کردم و با آن که گواهینامه نداشتم ،خودروی لیفان خواهرم
را از پارکینگ بیرون آوردم و به دور دور شبانه پرداختم.
آن شب در حالی که در خیابان های خلوت منطقه هاشمیه
ویراژ می دادم ،ناگهان چشمم به دختران پژو سواری افتاد
که آن ها نیز در آن وقت شب برای دور زدن آمده بودند .اما
وقتی قصد داشتم شماره تلفنم را به آن ها بدهم با جوانی
لکسوس سوار درگیر شدم .آن لحظه به قدری عصبانی
بودم که حال خودم را نمی فهمیدم .در یک آن عقلم را از
دست دادم و با خودرو به جوان لکسوس سوار کوبیدم.
اکنون آن قدر پشیمانم که اگر زمان به عقب بازگردد دیگر
غلط می کنم به دنبال این کارها بروم و این گونه زندگی
خود و دیگران را نابود کنم .کاش می شد...

ماجرای واقعی با همکاری پلیس آگاهی خراسان رضوی

خبر
راننده تاکسی کیف  52میلیونی
را تحویل داد
سجادپور -راننده تاکسی خط ب��اب ال��ج��واد(ع) کیف
زن��ان �های را ک��ه ح��اوی  52میلیون ت��وم��ان چ��ک ،ک��ارت
عابربانک و اسناد و مدارک دیگر بود و داخل تاکسی اش جا
مانده بود تحویل تاکسیرانی داد.معاون انتظامی راهنمایی
و رانندگی به خراسان گفت :علی اکبر تاجیک در تعطیالت
نوروزی مشغول شست و شوی خودرواش بود که متوجه
کیفی زنانه شد اما هیچ گونه آدرس و یا شماره تلفنی داخل
کیف وجود نداشت .سرهنگ حسنعلی امامی افزود :این
راننده مومن ،کیف زنانه را که ح��اوی چک  52میلیون
تومانی بود به تاکسیرانی تحویل داد.

 /٩٥٠١٩٩١٨ف

 /٩٥٠١٧٤٦٤م

 /٩٥٠٢٠٦٤٠ف

 /٩٤٤٥٨٠٩٦ب
 /٩٥٠٠٧١٢٩ف
 /٩٥٠٢٠٣٤٦م
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