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بزرگ ترین محموله مواد مخدر صنعتی چند سال اخیر در استان مرکزی کشف شد  .به گزارش  باشگاه خبرنگاران   فرمانده نیروی انتظامی ساوه افزود :محموله ای
شامل13کیلوشیشهکشفشدو4سوداگرمرگنیزطیاینعملیاتدستگیرشدند .سرهنگاسدیگفت:قاچاقچیانموادرادرخودرویخودجاسازیکردهبودند .درخور
اشارهاستدر 8ماههامسال،بیشاز 500کیلوگرمموادمخدردراینشهرستانکشفوضبطشدکهاینمقدارنسبتبهمدتمشابهسالقبل 25درصدرشدداشتهاست.
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کشف بزرگ ترین محموله مواد مخدر صنعتی
در استان مرکزی

مدیرکل راه آهن شمال شرق :

خط زرد
()1
درروزهایبرفیچگونهرانندگیکنیم؟
ترجیحا در یک جاده برفی سبقت نگیرید .اگر خواستیدسبقت بگیرید بهتر است سرعت برف پا ککنها را زیاد
کنید تا دید شما کم نشود.
 در ش��روع بارندگی به دلیل چربیهای سطح جاده،لغزندگی جاده زیاد میشود .در اینگونه مواقع با سرعت
کمتر و با رعایت فاصله مجاز رانندگی کنید.
 روی سطوح لغزنده برای جلوگیری از لیز خوردن خودرو یاچرخیدنقسمتعقبی،سعیکنیدازفشارپارویپدالگاز
کم کنید و با کمترین دور ممکن حرکت کنید.
 بهتراستهنگامبارندگیهرچنددقیقهیکباربهآرامیترمزکنید که آب روی دیسکهای ترمز خشک شود ،چون ممکن
استدریکلحظهواقع ًابهترمزکردناحتیاجپیداکنیدکهاگر
دیسکهایترمزخیسباشد،ترمزهاموفقعملنخواهندکرد.

حادثه در قاب

رهاسازییکقالدهسگگیرکردهبیننردههاتوسطعوامل
آتشنشانیدرزنجان

...

ازمیان خبرها
خسارات توفان شن  درشرق کرمان
توکلی-توفان  شدید باعث خسارت به فضای سبز شهری،
شن گرفتگی دهانه پل ها و جنگل کهور منحصر به فرد ایرانی
شده است  .فرماندار ریگان گفت :بر اثر وزش توفان شدید شن
وپدیده ریزگردها عبور ومرور در محور ترانزیتی ریگان -چابهار
به کندی انجام می شود .باقری افزود :این توفان  خساراتی را
به بخش کشاورزی از جمله  باغ های نخیالت شهرستان وارد
کرده است .وی با بیان این که توفان مشکالت تنفسی برای
شهروندان ریگانی به وجود آورده است گفت  :تمامی مراکز
بهداشتی  ودرمانی در حالت آماده باش قرار دارند .وی خاطر
نشان کرد :خشکسالی های پیاپی در این شهرستان علت بروز
پدیده ریزگردها وتوفان شن است.

توقیف ام وی ام با  198کیلو حشیش
کرمانی-ماموران پلیس  جیرفت وقتی با خبر شدند افرادی
قصد انتقال مواد مخدر از شهرهای مرزی به مرکز کشور را
دارند در مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان ،به خودرو
سواری ام وی ام مظنون  شدند و دستور توقف آن را صادر
کردند.سرهنگ مالئی فرمانده انتظامی جیرفت گفت :
راننده خودرو قصد فرار داشت که ماموران خودرو را متوقف
کردند و در بازرسی  198کیلو گرم حشیش که جاسازی
شده بود کشف شد.

آزادی مسببان اصلی سانحه قطار مسافری صحت ندارد
مدیر ک��ل راه آه��ن شمال ش��رق انتشار برخی اخبار
در باره آزادی مسببان اصلی سانحه قطار را نادرست
اعالم کرد.
به گزارش روزجمعه ایرنا از راه آهن جمهوری اسالمی
ایران  ،حمید رضا درباغ عنبران افزود :اکنون مسببان
اصلی حادثه در بازداشت به سر می برند و رسیدگی
قضایی موضوع توسط مراجع ذیربط با جدیت در دست
اقدام است .
وی اعالم کرد :کمیسیون عالی سوانح راه آهن باالترین
مرجع قانونی در خصوص اعالم نظر کارشناسی در زمینه
حوادث ریلی است و براساس مستندات موجود نسبت به
بررسی این مسئله و رای خود اقدام کرده است .
به گزارش ایسنا در باغ عنبران در پاسخ به پرسش یکی از

خبرنگاران در خصوص اینکه گفته میشود سیستم CTC
شمالشرق در چند ماه اخیر چندین بار دچار خطاهایی
شده است ،گفت :همه این موضوعات در اداره کل ایمنی
و نظارت راهآهن کشور در حال بررسی کارشناسانه است
و ترجیح میدهیم تا اعالم نظر این مرجع قانونی در این
مورد خاص نظری ندهیم.
وی با بیان اینکه برخی واگنها عمری بیش از  ۴۰سال
دارن��د ،ادام��ه داد :اگر چه وجود چکش برای استفاده
در شرایط اضطراری در حیطه وظایف بنده نیست اما
بهشخصه در قطارهایی از نوع نور و غزال و سالنها و
واگ�نه��ای جدید ،ای��ن چکش تعبیهشده را مشاهده
ک��ردهام .در خصوص واگنهایی که چندین دهه مورد
استفاده قرار گرفتهاند و ساخت برخی از آنها به  ۴۰سال

پیش برمیگردد اطالع دقیقی ندارم و ممکن است این
وسایل تعبیه نشده باشند.
در خور اش��اره است سانحه برخورد قطارهای تبریز-
مشهد و سمنان  -مشهد با یکدیگر ساعت  8صبح جمعه
پنجم آذر در محدوده ایستگاه هفت خوان استان سمنان
رخ داد که شماری از واگن ها از خط خارج یا دچار آتش
سوزی شدند و  47تن از مسافران و ماموران قطار جان
خود را از دست دادند.
مسئول کمیته ویژه بررسی حادثه برخورد دو قطار در
استان سمنان اعالم کرد :براساس بررسی های انجام
شده مقصر اصلی حادثه سمنان مامور و متصدی سی.تی.
سی (کنترل ترافیک) ایستگاه شاهرود است.
اکبر ترکان گفت :بررسی همه جوانب این حادثه نشان

ماجرایجسدیباانگشتانقطعشدهدرپنجراه!
سیدخلیل سجادپور-جسد مرد 50ساله ای که همه
انگشتان پاهایش قطع شده بود ،بامداد روز گذشته در
زیر گذر پل پنجراه مشهد کشف شد.
به گ��زارش خراسان ،دقایق اولیه بامداد روز گذشته،
رانندگان عبوری که از سمت میدان 17شهریور به طرف
بولواروحدت مشهد حرکت می کردند ،با دیدن جسد
مردی که زیر پل پنجراه افتاده بود ،با نیروهای انتظامی و
اورژانس تماس گرفتند .دقایقی بعد ،نیروهای اورژانس
پیکر بی جان مرد مجهول الهویه که شلوار کتان قهوه ای و
کاپشن لی آبی رنگ به تن داشت را به بیمارستان امدادی
مشهد منتقل کردند ،اما چون ماجرای مرگ این مرد
بسیار مشکوک بود ،بالفاصله نیروهای انتظامی مراتب
را به قاضی ویژه قتل عمد اطالع دادند و بدین ترتیب ،با
حضور شبانه قاضی علی ا کبر احمدی نژاد در محل وقوع

حادثه و مرکز درمانی ،بررسی های قضایی در این باره
آغاز شد .تحقیقات قاضی شعبه  208دادسرای عمومی
و انقالب مشهد بیانگر آن بود که انگشتان پاهای متوفی
مدت ها قبل قطع شده است اما جراحت های روی صورت
و دست وی تازگی دارد.
گزارش خراسان حاکی است ،به دستور مقام قضایی،
جسد ای��ن م��رد مجهول الهویه که هیچ گونه م��دارک
شناسایی به همراه نداشت ،برای تعیین علت دقیق مرگ
به پزشکی قانونی انتقال یافت.
بررسی های مقدماتی این احتمال را قوت بخشید که
فرد یا اف��رادی پیکر بی جان متوفی را از جای دیگری
به محل کشف انتقال داده و در آن جا رها کرده اند .با
این وج��ود ،قاضی احمدی ن��ژاد دستورات وی��ژه ای را
برای شناسایی هویت متوفی صادر کرد و بدین ترتیب،

قاتلنامرئی  5قربانیگرفت
خراسان-استفاده راننده کامیونت از گاز پیک نیک
در داخل کابین موجب مرگش شد،در 2حادثه دیگر،
دانشجویی در مراغه ونوجوان 11ساله تویسرکانی
و  2اصفهانی قربانی قاتل نامرئی شدند.به گزارش
ایرنا استفاده از گازپیک نیک برای گرم کردن داخل
کابین وانتشار گ��از منواکسید کربن ،موجب مرگ
راننده کامیونت درج��اده کرج شد.سید جالل ملکی
سخنگوی آتش نشانی تهران شامگاه پنجشنبه گفت:
راننده  37ساله یک دستگاه کامیونت به دلیل انتشار
دادستان عمومی و انقالب زاهدان خبر داد:

بخشش 4محکوم به قصاص توسط
اولیای دم
طباطبایی زاده -ورود ج��دی دادس��ت��ان زاه��دان،
تالش شوراهای حل اختالف ،ریش سفیدی علما و
بزرگواری اولیای دم به  4زندانی محکوم به قصاص
زندگی دوباره بخشید .حجت االسالم «موحدی راد»
دادستان  عمومیوانقالبزاهدانبابیانظرفیتریش
سفیدی در استان به «خراسان» گفت :پس از تشکیل
جلسات مختلف با ریش سفیدان و خانواده مقتوالن
ب��رای فراهم ش��دن زمینه آزادی و بخشش تعدادی
از محکومان در روزهای  13و  15آذر ماه ،با کرامت
مردم فهیم استان ،اولیای دم و شاکیان 4پرونده قتل از
شکایت خود صرف نظر کردند.

گ��از منواکسید کربن از گ��از پیک نیک داخ��ل کابین
خودرواش جان باخت.همچنین گازگرفتگی در منزل
استیجاری ،دانشجویی را در مراغه به کام مرگ کشید
.ب��ه گزارش خبرگزاری ص��دا و سیما  ،در ای��ن حادثه
که ظهرپنج شنبه اتفاق افتاد دانشجویی  21ساله
درح��م��ام ج��ان خ��ود را از دس��ت دادوی���ک دانشجوی
دیگر ساکن در این منزل به بیمارستان انتقال یافت و
جوان دیگری سرپایی مداوا شد.درزبندی نامناسب
آبگرمکن گازی و در پی آن نشت گاز منواکسید کربن
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درامتداد روشنایی

تحقیقات کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضوی برای کشف راز جسدی با انگشتان قطع شده،
ادام��ه یافت .در همین ح��ال ،قاضی وی��ژه قتل عمد از
شهروندان خواست چنان چه اطالعی در این باره دارند،
با شماره تلفن  2183700و  2183789پلیس آگاهی
تماس بگیرند.
در این منزل استیجاری علت این حادثه اع�لام شده
است .مسئول فوریت های پزشکی تویسرکان نیزگفت:
ظهر پنج شنبه نوجوان  11ساله ای بر اثر مسمومیت با
منواکسیدکربن ،جان باخت.به گزارش شبکه اطالع
رسانی راه دانا «مهدی رضازاده» در گفت و گو با رودآور،
گفت :این حادثه که به علت معیوب بودن پکیج رخ داده
ب��ود ،سبب مسمومیت م��ادر و فرزند  11ساله او شد
که پسر نوجوان درگذشت اما مادر او در بیمارستان
بستری شده و تحت نظر پزشک است .مدیر اورژانس
استان اصفهان  نیزدر گفت وگو با دکتر غفور راستین
افزود:مردی  61ساله و زنی  57ساله دچار گازگرفتگی
با منوا کسید کربن در اثر مشکل بخاری شده  بودند.

آشتی!

می دهد علت وقوع حادثه ،خارج کردن قطار از حالت
کنترل خودکار بوده است که آن را به حالت کنترل دستی
گذاشته بودند.وی اظهار کرد :عمدی در این کار وجود
نداشته و خطای حرفه ای صورت گرفته است.

شهرداری اهواز ادعای حمله
با شوکر به زن دستفروش
راتکذیب کرد
حمله ماموران شهرداری اهواز با شوکر به
زن دستفروش در ادامه حمله به دستفروشان
خبر ساز شد.
به گ��زارش عصر ای��ران سمیر پسر ای��ن زن
دستفروش میگوید 16 :آذر یک گروه از
اجرائیات شهرداری اه��واز که همه شوکر
برقی دستشان بود ،وارد خیابان خوانساری
(ح��راج �یه��ا) ش��دن��د .آن��ه��ا از م��ی��ان همه
دستفروشان ،به مادر  ۷۰ساله من حملهور
شدند.
یکی از شاهدان عینی در این ب��اره گفت:
ظهر سه شنبه  3 ،4نفر از ماموران اجرائیات
شهرداری ب��رای جمع آوری بساط یکی از
دستفروشان بعد از اصرار و فریاد زدن فرد
دستفروش ،با شوکر وی را مضروب کردند.
علیرضا حالج معاون خدمات شهری شهردار
اه��واز نیزگفت :مسئول واح��د اجرائیات
شهرداری اهواز به تنهایی در خیابان های
مرکزی مشغول گشت زنی بوده که تعدادی
از دستفروشان به او حمله می کنند و او ناچار
می شود که از خود دفاع کند و با آنها درگیر
شود.
علی مظفری م��ع��اون سیاسی اجتماعی
فرماندار اهواز نیز با بیان اینکه هیچکدام
از ماموران شهرداری اهواز حق برخورد با
دستفروشان را ندارند گفت :مسئله ضرب
و شتم این دستفروشان پیگیری و با مامور
خاطی در این ماجرا برخورد می شود.

امروز خیلی خوشحالم باالخره همسرم متوجه اشتباهاتش
شد و به جای سختگیری و لجبازی با فرزندانم که در شرایط
روحی خاصی قرار دارند ،تصمیم گرفت به آن ها کمک کند تا
راه درست زندگی را بیابند و. ...زن  40ساله ای که به عنوان
میانجی در پرونده شکایت همسرش از پسر  14ساله اش
وارد کالنتری شده بود در حالی که عنوان می کرد جلسات
مشاورهموجبشدتاهمسرمدستازلجبازیهایشبرداردبه
کارشناساجتماعیکالنتریجنوبیمشهدگفت:حیدربرادر
شوهرخواهرمبودومنهیچعالقهایبهاونداشتمچراکهاومرد
زورگوییبودوبرایبهدستآوردنآنچهکهمیخواستهمه
اطرافیان را تحت فشار قرار می داد .این در حالی بود که بر اثر
رفتوآمدهایفامیلیوخانوادگیاوبهمنعالقهمندشدهبود
حیدربرایرسیدنبههدفش،خواهرموخانوادهاشرازیرفشار
گذاشته بود تا این که مجبور شدم علیرغم میل باطنی خودم با
او ازدواج کنم .من به خاطر 2فرزند کوچکم همه کارهای او را
تحمل می کردم اما وقتی فرزندانم به سن نوجوانی رسیدند
درگیریهایحیدرباآنهاشروعشد.دختر 17سالهوپسر14
سالهامدریکشرایطسنیخاصقرارداشتندونمیتوانستند
باسختگیریهایبیاندازهپدرشانکناربیایند.اگرچهدخترم
دیگر به دعواها و فریادهای پدرش عادت کرده بود و سعی می
کرددربرابررفتارهایخشنپدرشسکوتکنداماپسرممدام
با او درگیر می شد و بیشتر اوقاتش را با دوستانش می گذراند.
او دیگر از خانواده بریده و از مدرسه هم بیزار شده بود به همین
دلیل هم ترک تحصیل کرد و همه اوقاتش را در بیرون از منزل
می گذراند .دعوا و درگیری های او و پدرش به حدی رسید که
پسرم دو بار دست به خودکشی زد و تا سرحد مرگ پیش رفت.
صحبتونصیحتهایمننیزبرایاحترامگذاشتنبهپدرش
نتیجه ای نداد تا این که همسرم او را از خانه بیرون کرد .پسرم
نیزخانهراترککردونزدبرادرکوچکمنرفتکهدریکخانه
مجردیزندگیمیکرد.چراکهبعدازمرگمادرم،اونتوانست
بانامادریکناربیایدوبههمینخاطرنیزدریکمنزلمجردی
اجارهایزندگیمیکرد.هنوزمدتیازاینماجرانگذشتهبود
که یک شب وقتی من و دخترم خانه را ترک کرده بودیم ،پسرم
واردخانهشدهبودوبرایانتقامازپدرشبسیاریازلوازممنزل
را شکسته بود .او پس از تخریب شیشه های ماشین پدرش از
محلفرارکردهبودکهباشکایتهمسرمروبهروشدتاقانوناو
رامجازاتکند.ازسویدیگرنیزدخترمدرمدرسهموردمشاوره
قرارگرفتهبودچراکهبامشکالتروحیوافتتحصیلیدست
وپنجهنرممیکرد.دراینحالبودکههمسرمنیزدرکالنتری
مورد مشاوره قرار گرفت و پس از آن اجازه داد تا پسرم به خانه
بازگردد.اومغازهایرابرایشرهنکردتاکاسبیکند.دخترم
نیزشرایطروحیمناسبیداردوهماکنونآرامشبهزندگیما
بازگشتهاست.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

توقف انتقال غیر قانونی پیکره تاریخی
ایرانی از سمنان
مجسمه فیل و پیکره تاریخی ایرانی که به صورت
غیرقانونی در حال انتقال بودند ،در سمنان کشف
و به اداره میراث فرهنگی ارائ��ه شدند .به گزارش
خبرگزاری میزان ،مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان سمنان گفت :ماموران
پاسگاه پلیس راه سمنان ،در ایست و بازرسی به
یک دستگاه خودرو سواری مشکوک شدند و پس از
بازرسی از خودروی متهم ،سه شی ء را کشف کردند.
  حسین خ��واج��ه بیدختی گ��ف��ت :پ��س از بررسی
کارشناسان میراث فرهنگی استان سمنان ،مشخص
شدمجسمهبهشکلفیلوپیکرهحیوانبالعابفیروزه
ای دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و مجسمه
به شکل اسب تقلبی است.
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