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انفجار سیلندر گاز در خاش جان
 2کودک را گرفت

دهیار ناصرآباد بخش مرکزی خاش سیستان وبلوچستان گفت :انفجار سیلندر گاز مایع در یکی از منازل روستای ناصرآباد در حاشیه شهر
خاش  2کودک  6و  4ساله را به کام مرگ فرستاد .عبدالصمد ریگی در گفت گو با ایرنا اظهار داشت :حوالی ظهر روز گذشته پس از شنیدن
صدای مهیب انفجار ،یگان های امدادی و انتظامی در محل حضور یافتند اما به دلیل شدت انفجار ،امکان نجات کودکان نبود.

...

خط زرد
هشدار ! در ساخت و ساز()12
محدوده نصب عالیم و تابلوها
* محل نصب تابلوها و سازه عالیم و دستگاه های انتشار
دهندهآنهابایدحداقل 1.80مترفاصلهافقیو  3.60متر
فاصلهعمودیازخطوطانتقالبرقفشارقویداشتهباشد.
* تابلو یا سازه عالیم و دستگاه های انتشار دهنده آن ها باید
به گونه ای ساخته شود که هیچ بخشی از سطح یا پایه آنها
مانع استفاده از هر نوع پله فرار و خروجی ها نباشد .
* تابلوها و عالیم تصویری نباید مانع عبور هوا و نور به داخل
بنا شود  .تابلوهایی که در  1.5متری دیوارخارجی بناهای
دارای بازشو ساخته می شود ،باید از جنس مواد نسوز یا
پالستیک های تأیید شده باشد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

حادثه در قاب

با هالکت شرور مسلح وکشف 900کیلوگرم تریاک

باند بین المللی قاچاق مواد مخدر در کرمان متالشی شد
توکلی -در درگیری مسلحانه سربازان گمنام امام
زمــان (عــج)،بــانــد بین المللی و فعال قــاچــاق مــواد
مــخــدر در جــنــوب کــرمــان متالشی ش ــد .دادســتــان
عمومی و انــقــاب شهرستان رودبـــار جنوب اظهار

ک ــرد  :طــی اق ــدام ــات فــشــرده اطــاعــاتــی از ســوی
ســربــازان گمنام امــام زمــان (عــج) اطــاعــات استان
کــرمــان مشخص شــد بخش عمده فعالیت اعضای
ایــــن بـــانـــد در کـــشـــور پــاکــســتــان بـــــوده اســــت .

جان حادثه دیدگان انجام دادنــد .وی یــادآور شد:
متاسفانه در این حادثه پنج نفر از اعضای خانواده
از جمله  3خانم  28، 58و  24ساله و دو آقای  27و
 61ساله در صحنه جان باخته بودند .همچنین یکی
از مصدومان حین انتقال به بیمارستان فوت کرد و
مصدوم دیگر نیز در بخش مراقبتهای ویژه بستری
شده است.
سرپرست اورژانس کشور ،خاطرنشان کرد :مصدوم
که یک دختر شش ساله بود ،در بخش مراقبتهای
ویـــژه بــیــمــارســتــان خــاتــم االنــبــیــا(ص) سلماس
بستری شد.

ماجرای مرگبار آتش سوزی مینی بوس در تهران
واژگونی نیسان حامل پوشال کولر در قیام دشت

...

ازمیان خبرها
نصب بنر تبلیغاتی نامزدهای شورای شهر
باز هم قربانی گرفت
جوانی  ۳۲ساله هنگام نصب بنر تبلیغاتی کاندیدای
انتخابات شورای شهر فردیس بر اثر برق گرفتگی جان
خود را از دست داد.
به گزارش رکنا ،در این حادثه که نیمه شب سه شنبه
گذشته در شهرک طالقانی فردیس رخ داد ،جوان ۳۲
ساله ای که برای نصب بنر تبلیغاتی ،باالی دکل برق
رفته بود ،بر اثر برق گرفتگی به پایین پرتاب شد و در دم
جان سپرد.

بــه گــــزارش خــبــرنــگــار خـــراســـان ،قــاضــی ســهــراب
ســاالری روز گذشته  ،با بیان ایــن که اعضای این
باند مجهز به انواع سالح های جنگی بوده اند،عنوان
کــرد:قــاچــاقــچــیــان قــصــد انــتــقــال محموله سنگین
900کیلوگرمی   تریاک را به استان های مرکزی کشور
داشتند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج)
در استان کرمان زمین گیر شدند .این مقام قضایی
تصریح کرد:پس از شناسایی و رصــد کامل فعالیت

این باند ،حمله به آن در دستور کار دستگاه اطالعاتی
وامنیتی استان قرار گرفت وشامگاه سه شنبه ،طی یک
درگیری وتعقیب و گریز مسلحانه که به مدت دو ساعت
در منطقه چاه بلوچ از توابع شهرستان رودبار جنوب به
طول انجامید،باند مذکور متالشی شد .وی خاطرنشان
کرد :در این عملیات یکی از اشرار مسلح به ضرب گلوله
به هالکت رسید و خودروی حامل موادمخدر نیز کشف
و ضبط شد.

داماد مسلح  7عضو خانواده همسرش را قتل عام کرد
سرپرست اورژانــس کشور با اشــاره به وقــوع نــزاع و
درگیری خانوادگی در آذربایجان غربی گفت :در
اثر این حادثه  7نفر جان خود را از دست دادنــد.
سرپرست اورژانس کشور در گفتوگو با خبرگزاری
آنا با اشاره به وقوع نزاع خانوادگی و تیراندازی در
سلماس آذربایجان غربی اظهار کرد :بامداد دیروز
در پی درگیری دامــاد یک خانواده با اقــوام همسر
خود ،یک نفر مصدوم شد و  6نفر جان باختند.
پیرحسین کولیوند ،افزود :سه دستگاه آمبوالنس
برای کمک به حادثه دیدگان به محل حادثه اعزام
شد و نیروهای اورژانس ،اقدامات الزم را برای نجات

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور
تهران بزرگ ،جزئیات حریق و مرگ تمام سرنشینان
سرویس یکی از ادارات که صبح روز گذشته در بزرگراه
سعیدی دچار حادثه شده بود را تشریح کرد.
سرهنگ محمد رازقـــی در گفتوگو بــا تسنیم در
تشریح جزئیاتی از حادثه حریق یک دستگاه مینی
بوس که به کشته شدن  4نفر از شهروندان تهرانی
انجامید ،اظهار داشــت :در ساعت  7:25صبح روز
گذشته یک دستگاه مینی بوس که به عنوان سرویس
یکی از ادارات در حال تردد در مسیر جنوب به شمال
بزرگراه آیتا ...سعیدی و قبل از سی متری جی بود ،
دچار حریق شد.
وی افزود :در این سانحه  4سرنشین خودرو به دلیل
وقوع حریق ،کشته شدند و راننده نیز به شدت دچار
سوختگی شد .سرهنگ رازقی درباره علت این حادثه
نیز گفت :بررسیهای کارشناسان پلیس نشان داد
که حریق این مینیبوس به دلیل تصادف یا برخورد
نبوده و احتما ًال نقص فنی خودرو ،دلیل اصلی آن بوده
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است .این مقام انتظامی در ادامه با بیان این که وقوع
این حادثه باعث ایجاد ترافیک سنگین در هر دو مسیر
رفت و برگشت بزرگراه سعیدی ،خیابان زرند و برخی
از معابر حاشیهای این محدوده شده بود ،گفت :پس از
حضور آتشنشانان و اطفای حریق ،ترافیک سنگین
در این معابر ادامه داشت و با تالش عوامل پلیس راهور
پایتخت ،وضعیت ترافیکی در حدود ساعت  9به حالت
عادی بازگشت.

▪ دختر  6ساله هم دوام نیاورد

شمار قربانیان قتل عام خانوادگی در سلماس به
هفت تن رسید.به گزارش رکنا ،تعداد مقتوالن حادثه
بامداد روز گذشته شهرستان سلماس به  7نفر رسید.
دختر بچه شش ساله که در بیمارستان تحت مداوا بود
نیز بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت.
ایــن گ ــزارش حاکی اســت ضــارب دام ــاد  ۳۹ساله
خانواده است که به علت اختالفات خانوادگی تمام
اعضای خانواده را به قتل رسانده و از صحنه متواری
شــده بــود .امــا وی چند ساعت پس از ارتــکــاب قتل
دستگیر شد.

بخشش؛ پایان پرونده قتل  3عضو خانواده
پسری که در نوجوانی با آتش زدن خانهشان باعث قتل
پدر ،برادر و خواهر خردسالش شده بود ،با رضایت اولیای
دم از طناب دار نجات یافت .به گزارش جام نیـوز ،این
نوجوان مدتی قبل از حادثه ،نامهای دریافت کرده بود با
این مضمون که برادر کوچکش ،حاصل ارتباط نامشروع
است .بامداد  16فروردین  ،88وقوع آتشسوزی مرگبار
در یک خانه به کالنتری مارلیک اطالع داده شد .در این
حادثه ،مادر و پسر  18ساله خانواده زنده ماندند اما پدر،
پسر هشت ساله و دختر ده ساله کشته شدند .در همان
تحقیقات ابتدایی مشخص شد هنگام آتـشســوزی،
در خانه از پشت قفل شده و حریق عمدی بــوده است.
مدتی بعد ،پسر خانواده به عنوان متهم دستگیر شد و
در بازجوییها به قتل اعتراف کرد .او گفت« :همه چیز
از همان نامه شروع شد .فرستنده مدعی شده بود برادر
کوچکم حاصل ارتباط نامشروع است .ماجرا را به مادرم

گفتم ،اما انکار کرد تا این که پدرم فهمید و مدام کنایه
میزد و حتی به بــرادر کوچکم میگفت :امیرحسین،
بابات چه کار میکنه؟ او حتی ما را به قتل هم تهدید کرده
بود تا اینکه روز حادثه ،اول در خانه را از پشت قفل کردم
و بعد با یک گالن بنزین آنجا را به آتش کشیدم که قتل پدر،
برادر و خواهرم را به دنبال داشت».
متهم مدتی بعد در جلسه دادگاه با درخواست قصاص
اولیای دم روبهرو شد و در دادگاه اعترافات خود را انکار
کرد ،اما قضات با توجه به مدارک موجود ،حکم قصاص او
را صادر کردند .این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد،
اما سرانجام اولیای دم رضایت دادند متهم پس از هشت
سال زندان ،از طناب دار نجات یابد .او صبح روزسه شنبه
گذشته ،در شعبه چهارم دادگــاه کیفری استان تهران
به ریاست قاضی اصغر عبداللهی از جنبه عمومی جرم
محاکمه شد .رای نهایی به زودی صادر میشود.

مهاجمانمسلحرئیسهیئتهندبالخمینرابهگلولهبستند
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از
مرگ رئیس هیئت هندبال شهرستان خمین با شلیک
گلوله افراد ناشناس خبرداد .به گزارش میزان ،معاون
اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت:
ساعت ۲۲سهشنبهشبگذشته ۲نفرسواربریکخودرو
بهدرخانهمردی ۳۳سالهمراجعهکردندوخواستارحضور
ویجلویدر منزلشدند.سرهنگخلج ،افزود:بهمحض
حضور مقتول در جلوی در منزل ،یکی از سرنشینان

خودرو با استفاده از سالح کمری ،مقتول را از ناحیه سر
هدف گلوله قرار داد .وی با اشاره به مجروح شدن مرد
 ۳۳ساله در این حادثه اظهارکرد :در این حادثه "کریم
رضایی"،رئیسهیئتهندبالشهرستانخمینمجروح
و به بیمارستانی در اراک منتقل شد ،اما بر اثر شدت
جراحتفوتکرد.اینمقامانتظامیتاکیدکرد:اقدامات
و تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری عامالن
تیراندازیباجدیتدرحالپیگیریاست.

...

درامتدادتاریکی
ریسمان شیطان

وقتی برای اولین بار در محیط گناه آلود قرار گرفتم ،گویی
شیطان همه توانش را به کار گرفته بود تا از آن محیط فرار
نکنم .من هم که انسان ضعیف النفسی بودم و اعتقادات
مذهبی ام دچار تزلزل شده بود ،نگاهم را به وسوسه های
شیطان دوختم و به گناه آلوده شدم .از آن روز به بعد با آن که
به درگاه خدا توبه کرده ام اما...
زن جوان در حالی که عنوان می کرد آن قدر دچار عذاب
وجدان شده ام که از نگاه کردن به چشمان همسرم شرم
دارم ،به کارشناس اجتماعی کالنتری گلشهر مشهد
گفت :حدود  2سال قبل زمانی که  17سال بیشتر نداشتم
با «عظیم» ازدواج کردم .این در حالی بود که راه و رسم
زندگی مشترک را نیاموخته بودم و تصورم از ازدواج این
بود که همانند  2کبوتر عاشق باید کنار یکدیگر بنشینیم و
با حرف های عاشقانه از زندگی لذت ببریم .دوست داشتم
مدام با همسرم به گشت و گذار بروم و همواره در کنارش
باشم امــا وقتی وارد زندگی مشترک شــدم همه چیز با
آرزوها و تفکراتم تفاوت داشت .همسرم کارگر یک شرکت
خصوصی در خارج از شهر بود .او سپیده دم و در حالی که
من هنوز خواب بودم از خانه خارج می شد تا به موقع سر
کارش حاضر شود و مجبور بود برای تامین مخارج زندگی و
هزینه های اجاره منزل تا پاسی از شب نیز اضافه کاری کند.
او وقتی به منزل می رسید چیزی جز «خستگی» برای من
نداشت .این در حالی بود که من همه روز را به انتظار دیدن
همسرم تنها در خانه نشسته بودم تا با آمدنش حرف های
عاشقانه دوران نامزدی را تکرار کنیم اما او هیچ توجهی
به خواسته های غریزی و نیازهای عاطفی من نداشت .آن
قدر خسته بود که هنوز کالمی صحبت نکرده خوابش می
برد و من در کمال ناباوری و با چشمانی اشکبار در انتظار
روز دیگری می ماندم اما همه روزهــا و ماه ها به همین
ترتیب سپری می شد و «عظیم» حتی به این فکر نمی کرد
که باید صاحب فرزندی شویم که گرمابخش زندگی سرد و
بی روح ما شود .من هم که از این زندگی یکنواخت خسته
شده بودم به معاشرت و رفت و آمد با همسایگان و دوستانم
روی آوردم .در این میان با یکی از همسایگان که تقریبا هم
سن بودیم رابطه نزدیکی برقرار کردم« .ستاره» یک سال
زودتر از من زندگی مشترکش را آغاز کرده بود و زنی بسیار
خوش اخالق بود اما او به خاطر بیکاری همسرش در رنج
بود به طوری که مدام برای فرار از مشاجرات خانوادگی
نزد من می آمد و گاهی نیز من به منزل آن ها می رفتم و به
درد دل با یکدیگر می پرداختیم .صمیمیت من با ستاره به
گونه ای بود که همه اسرار و رموز زندگی خودم را برایش
تعریف می کردم اگرچه در همین رفت و آمدها متوجه نگاه
های شیطانی همسر ستاره شده بودم ولی به این موضوع
توجهی نمی کردم و به ارتباطم با ستاره ادامه می دادم تا
این که یک روز وقتی به خانه ستاره رفتم ،از صحبت های
همسرش فهمیدم که او قهر کرده و به منزل پدرش رفته
است .آن روز شوهر ستاره مرا به داخل خانه دعوت کرد تا
برای بازگرداندن همسرش به او کمک کنم .وقتی فهمیدم
که او نیت شومی در سر دارد تصمیم گرفتم از آن محیط گناه
آلود فرار کنم ولی او با حرف هایش مرا اغفال کرد و  ...کاش
آن روز ریسمان شیطان را پاره می کردم و از آن محیط پا به
فرار می گذاشتم تا این گونه ...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی
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