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برخورد مرگبار قطار
با مرد میان سال در مشهد

یک رام قطار در شهرک شیرین مشهد با مردی  45ساله برخورد کرد و جان او را گرفت.به گزارش پایگاه خبری پلیس ،این حادثه دلخراش ساعت
 7:03بامداد روز پنج شنبه گذشته به فوریت های پلیسی  110و اورژانس پزشکی  115اعالم شد .با دستور مقام قضایی جسد مرد  45ساله که
در زمان وقوع حادثه مجهول الهویه اعالم شده است ،به پزشکی قانونی انتقال یافت .تحقیقات پلیسی در این باره ادامه دارد.

...

خط زرد

14کشته و40مفقود درسیل ویرانگر

سر رفتن ظرف غذا و مانند آن روی اجاق گاز ممکن است
باعثخاموششدنآنشود.بنابراینهنگاماستفادهازاجاق
گاز باید دقت شود ظرف غذا سر نرود .چنان چه این عمل
اتفاق افتاد و شعله خاموش شد باید فورا شیر گاز را ببندید و
پسازخارجکردنگازمنتشرشدهدرفضایآشپزخانه،اجاق
گاز را تمیز و دوباره آماده روشن کردن کنید.
همیشه مراقب باشید اجاق گاز و ضمایم آن کامال تمیز و
مرتب و عاری از هر گونه روغن و چربی باشد تا گاز بتواند به
راحتی و به اندازه کافی به مشعل برسد و سبب آتش سوزی
اجاق گاز نشود.
از وارد آوردن ضربه به وسیله دیگ و سایر ظروف سنگین به
اجاق گاز جدا خودداری کنید زیرا این عمل باعث سست
شدن اتصاالت و نشت گاز می شود.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد

...

ازمیان خبرها
آدم ُ
کشی برای  1.5میلیون تومان
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ
از دستگیری مردی که برای طلب  1.5میلیون تومانی
اقدام به قتل مردی افغان کرده بود ،خبر داد .به گزارش
ایسنا ،در تاریخ  22شهریورماه سال گذشته راننده یک
دستگاه خــودرو تریلر در جــاده قدیم قم – منطقه حسن
آباد ،در حین کنترل الستیکهای خودرو با جسد فردی
حــدود  50ساله در کنارجاده روبــهرو شد که بالفاصله
موضوع را به مرکز فوریتهای پلیسی  110اطالع داد
و با حضور مأموران کالنتری  176حسن آباد در محل و
انجام بررسیهای اولیه مشخص شد متوفی بر اثر اصابت
ضربات متعدد جسم تیز به قفسه سینه به قتل رسیده است.
سرانجام پس از چند روز از زمان کشف جسد و با مراجعه
اعضای یک خانواده به کالنتری شهریار و طرح شکایت با
موضوع گم شدن فردی با مشخصات ظاهری جسد کشف
شده در منطقه حسن آباد  ،هویت جسد ناشناس به نام
اسماعیل  .م  45ساله و تبعه کشور افغانستان شناسایی
شد.در تحقیقات از اعضای خانواده مقتول  ،کارآگاهان
اطالع پیدا کردند مقتول در زمینه پیمانکاری ساختمان
فعالیت داشته و از چندی پیش به دلیل اعتیاد شدیدی که
به مصرف موادمخدر پیدا کرده دچار مشکالت مالی در
زمینه کاری شده بهطوری که چندین نفر به عنوان طلبکار
بارها برای وصول طلب خود به در خانه مقتول مراجعه کرده
و بعضی از آن ها با وی مشاجره لفظی داشتهاند .در ادامه
تحقیقات ،کارآگاهان بابهر هگیری از تحقیقات میدانی
و اقدامات پلیسی ،اطالع پیدا کردند مقتول آخرین بار با
یکی از طلبکارانش بهنام عبدا . ...م متولد  1360و تبعه
افغانستان مشاهده شده است ،همچنین در تحقیقات
تکمیلی ،محل کار عبدا ...در محدوده یک کارگاه خرید و
فروش مصالح ساختمانی در شهرستان شهریار – منطقه
ِ
وحیدیه شناسایی شد و کارآگاهان با مراجعه به این محل و
انجام تحقیقات میدانی اطالع پیدا کردند عبدا ...همزمان
با قتل اسماعیل  ،از کشور خارج و به افغانستان متواری
شده است.حدود یکسال پس از جنایت در اوایل مرداد
ماه امسال ،کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی اطالع
پیدا کردند که عبدا ...پس از نزدیک به یک سال به صورت
غیرقانونی وارد ایران شده و اکنون در شهرستان شهریار
تردد دارد .بالفاصله اقدامات پلیسی آغاز و سرانجام عبدا...
صبح دیروز دستگیر و به اداره دهم ویژه قتل منتقل شد و در
همان تحقیقات اولیه به صراحت به ارتکاب جنایت اعتراف
و انگیزه اش از جنایت را وصول طلب یک میلیون و 500
هزار تومانی خود از مقتول اعالم کرد.متهم در اعترافاتش
درباره نحوه ارتکاب جنایت به کارآگاهان گفت :با مقتول
کار میکردم ،آنزمــان نیسان داشتم و جابه جاییهای
مصالح ساختمانی مقتول را برایش انجام میدادم تا این
که میزان بدهی او زیاد شد .همیشه به مقتول میگفتم پول
بدهد اما او هربار مدعی میشد پولش را از پیمانکار نگرفته
است اما میدانستم که او پول میگیرد و خرج مصرف
موادش میکند .چند بار به در منزل مقتول رفتم و حتی
اعضای خانواده اش نیز مرا دیدند.
روز حادثه از طریق تماس تلفنی یکی از دوستان متوجه
شدم اسماعیل مبلغ قابل توجهی پول دریافت کرده که
بالفاصله به سراغش رفتم تا طلب خود را از او بگیرم اما او
دوباره مدعی شد پولی ندارد .متهم ادامه داد :زمانی که
اسماعیل اصرار مرا برای گرفتن پول دید  ،گفت اگر پول
می خواهی باید به حسن آباد برویم تا از کسی پول بگیرم و
بههمراه مقتول به حسن آباد رفتیم اما زمانی که به حسن
آباد رسیدیم  ،مقتول گفت اصال تو طلبی از من نداری! من
که عصبانی شده بودم با او به صورت لفظی درگیر شدم ،او
به من فحاشی کرد و ناگهان با چاقوی ضامن دار به سر و
کتف من ضربه زد  .من نیز از زیر صندلی راننده یک چاقو
بیرون کشیدم و چند ضربه به قفسه سینه او زدم  .مقتول
از خودرو پیاده شد و به کنار جاده رفت و بیحال شد ؛ او را
دنبال کردم ؛ ناگهان برگشت ،فکر کردم می خواهد مرا
با چاقو بزند؛ او را هل دادم ،مقتول روی زمین افتاد و من
چند ضربه دیگر به قفسه سینهاش زدم و از محل فرار کردم.

...

درامتداد روشنایی

114خودرو را آب برد!

توصیه های ایمنی برای استفاده از اجاق گاز

خراسان -امدادرسانانومدیرانکشوردرحالیازاحتمال
افزایش قربانیان و مفقودی های سیل ویرانگر در  5استان
کشور سخن می گویند که شمار کشته شدگان این حادثه
تلخ به  14تن و تعداد مفقود شدگان به  40تن رسیده است
ایندرحالیاستکهطبقاظهاراترئیسسازمانمدیریت
بحران کشور 114 ،خودرو را نیز آب برده است!
▪احتمال افزایش قربانیان

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ،آخرین آمار جان
باختگان و مفقودان حادثه سیل در شمال شرق کشور را
اعالم کرد و از احتمال افزایش شمار مفقودیها و جان
باختگان خبر داد.اسماعیل نجار در گفتوگو با ایسنا،
درباره آخرین وضعیت امدادرسانی به مناطق سیلزده
اظهارکرد:بنابرآمارهاهشتنفردراستانخراسانرضوی
جان خود را از دست دادند که دو نفرشان در درگز ،پنج
نفرشان در کالت و یک نفر در نیشابور فوت کرده اند.وی
اضافه کرد :در استان خراسان شمالی یک نفر و در استان
گلستان چهار نفر جان خود را از دست دادهاند که البته
دونفرشان مفقود شدهاند اما شواهد حاکی از آن است که
آن ها نیز فوت کرده اند.رئیس سازمان مدیریت بحران
کشور با بیان این که احتمال افزایش تعداد مفقودیها و
جان باختگان سیل اخیر وجود دارد ،افزود :تعداد زیادی
ب آن ها را با خود
خودرو در مسیر رودخانه قرار داشت که آ 
برده و گمانهزنیهای اولیه حاکی از این است که 114
خودرو را آب برده و دچار خسارت شدهاند که ممکن است
افــرادی در این خودروها حضور داشته باشند بنابراین
شهروندانی که احتمال میدهند اقوام یا آشنایانشان در
این حادثه مفقود شده باشند ،به عوامل انتظامی مستقر
در محل مراجعه و مشخصاتشان را اعالم کنند.نجار درباره
آمار فوتی ها در خراسان شمالی نیز گفت :چهار نفر در
سواری پراید بودند که یکی از آنان جان خود را از دست
داد و سه نفر دیگر نیز که از درون سیل نجات داده شده
بودند به بیمارستان منتقل شدند .در استان گلستان نیز
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یک خــودروی سواری وارد سیالب شد که سه سرنشین
داشــت ،یکی از سرنشینان فوت شده و از دو سرنشین
دیگر اطالعاتی در دست نیست که احتماال فوت شدهاند
و جستوجو برای یافتن آن ها ادامه دارد.رئیس سازمان
مدیریتبحرانکشورافزود:یکنفردیگرنیزدراینچهبرون
استان گلستان به دلیل توفان فوت کرده  ،این فرد از بلندی
به پایین پرت شده است.به گفته نجار ،جستوجوها برای
یافتن مفقودان سیل اخیر ادامه دارد و امدادرسانی برای
کمکبهحادثهدیدگانوواحدهایآسیبدیدهنیزدرحال
انجام است.وی درباره خسارت های وارده در این سیالب
بهچهاراستانخراسانرضوی،خراسانشمالی،گلستان
و سمنان نیز گفت :تیمهای ارزیــاب از بنیاد مسکن و
ی در محل حاضر شده و بررسیها
فرمانداریها و استاندار 
را آغاز کردهاند که نتایج بررسی آنان به زودی اعالم خواهد
شد .هم اکنون میتوان گفت خسارت هایی به تاسیسات
زیربنایی ،جادهها و واحدهای مسکونی وارد شده است.
▪مفقود شدن  38نفر در خراسان رضوی

سخنگوی جمعیت هالل احمر خراسان رضوی نیز گفت:
طبق آخرین آمار  38نفر بر اثر سیل روز جمعه در خراسان
رضوی مفقود شدهاند .مجتبی محمودی در گفت وگو با
مهر اظهار کرد :عملیات امداد رسانی به مناطق سیل زده
شهرستان های کالت ،نیشابور ،سرخس و درگز همچنان
ادامه دارد.وی افزود :طبق آخرین آمار و اطالعات  ۳۸نفر
همچنان بر اثر سیل روز جمعه مفقود هستند که عملیات
جست وجــو بــرای یافتن آن ها ادامــه دارد.سخنگوی
جمعیت هالل احمر خراسان رضوی تصریح کرد :از این
تعداد  ۲۵نفر مربوط به روستاهای کالت و ۱۲نفر مربوط
به روستاهای سرخس هستند و یک نفر مربوط به یکی از
روستاهای فریمان است.
▪اعتبار تخصیص نیافت ،زیرساخت ها بازسازی نشد!

همچنین مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان با اشاره

در آغوش پدر

به تالش اداره راهــداری گلستان گفت :هم اکنون تمام
راه های اصلی استان گلستان باز است .صادقعلی مقدم
در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسدود شدن راه
های روستایی بر اثر سیل در گلستان اظهار کرد :تمام راه
های اصلی و بخش عمده ای از راه های روستایی گلستان
باز شده و راه های  ۱۰روستای دیگر در شهرستان های
مینودشت ،رامیان ،آزادشهر و علی آبادکتول همچنان
مسدود اســت که اداره راهـــداری در حــال تــاش برای
بازگشایی آن هاست.مقدم ،قطعی برق را از دیگر آسیب
های سیل پنج شنبه گذشته در گلستان دانست و گفت:
اکنون (روز گذشته) روستای دهنه محمدآباد با قطعی
برق مواجه و اداره توزیع برق در حال رفع آن است.مقدم
از خسارت به محصوالت کشاورزی خبرداد و افزود :سیل
در شهرهای مینودشت ،کالله و آزادشهر خسارت هایی را
به واحدهای مسکونی شهری و روستایی وارد کرده است.
ویموضوعاصلیرابرآوردمیزانخسارتوپیگیریجبران
آن دانست و ادامه داد :بخشی از آسیب های استان بر اثر
سیالب جاری به این علت است که طی سال های متوالی
گلستان در معرض سیل قرار گرفته و این به زیرساختها
آسیب زده است.مقدم به سیل های سال  ۹۳اشــاره و
خاطرنشان کرد :با وجود این که دولت مصوبات خوبی
در این راستا داشت اما به علت تخصیص نیافتن اعتبار
نتوانستیم بخشی از زیرساخت ها را بازسازی کنیم.
▪امدادرسانی به  2هزار هموطن

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر هم با
بیان این که  5استان در سه روز گذشته تحت تاثیر سیل و
آب گرفتگی بوده است ،گفت :دو هزار تن از هموطنان در

 ۲۱شهر و روستا خدمات امدادی الزم را دریافت کردند.
مرتضی سلیمی با تاکید بر ایــن که  ۷۹تیم عملیاتی
متشکل از  ۳۱۲امدادگر و نجاتگر برای امدادرسانی به
هموطنان متاثر از سیل و آب گرفتگی اقدام کردند ،افزود:
با برپایی  ۱۱دستگاه چادر امدادی ٩6نفر از هموطنان
متاثر از سیل و آب گرفتگی به صورت اضطراری اسکان
داده و  ۳۳نفر به مناطق امن منتقل شدند.
▪ادامه وضعیت خطر در استان گلستان تا امروز

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایــران نسبت به
ادامه سیالب و وضعیت خطر در استان گلستان تا امروز
(یکشنبه) هشدار داد .به گزارش مهر به نقل از وزارت
نیرو؛  محمد حا جرسولیها در جمع مدیران ارشد آب
کشور درباره سیالبهای اخیر در شمال و شمالشرق
کشور گفت :از روز پنج شنبه گذشته درباره بارشهای
منجر به سیل به ستادهای بحران در چهار استان خراسان
شمالی ،رضوی ،گلستان و گیالن هشدارهای الزم داده و
در شرکتهای آب منطقهای این استانها ستاد مدیریت
بحران تشکیل شد.وی با بیان این که بارشها از بامداد
جمعه در  ۴استان آغاز شد ،ادامه داد :پیشبینی ما این
است که وضعیت بحرانی تا روز یک شنبه ادامه یابد ،چرا
که بخشی از سیالب تا فردا از سرشاخههای اصلی به
دشتهای پایین دست خواهد رسید.این مقام مسئول با
اعالم این که تمامی حادثههای منجر به مرگ به دلیل
اتراق مسافران در کنار رودخانهها بوده است ،ادامه داد:
بیشترین قربانیان این سیل در شهرستان کالت و درگز
گزارش شده است در این شهرستانها مسافران به دلیل
تعطیالت آخر هفته در کنار رودخانه اتراق کرده بودند.

دیگر دوست ندارم به جمع خانواده ام بازگردم ،می خواهم
مانند یک پرنده آزاد و رها باشم ،به هر جا دوست دارم بروم
و با هر کس که صالح دانستم معاشرت کنم .من به دوستانم
عشق می ورزم و آن ها را با هیچ چیزی عوض نمی کنم اما
متاسفانه پدر و مادرم تفکری قدیمی دارند و دنیای امروز را با
 50سالقبلمقایسهمیکنند.آنانهموارهشکستخواهرم
در زندگی اش را مانند یک چماق بر سر من می کوبند و با
سرزنش هایشان می خواهند مرا خانه نشین کنند در حالی
که خواهرم در انتخاب همسرش دچار اشتباه شد چرا که ...
دختر  20ساله ای که به اتهام فرار از منزل شناسایی و به
کالنتری هدایت شده بود درحالی که می گفت می خواهم
مستقل باشم و همانند دوستانم با مد روز زندگی کنم به
کارشناس اجتماعی کالنتری شهید هاشمی نژاد مشهد
گفت :در خــانــوادهای شش نفره رشد کــردم .پــدرم تالش
میکرد تا ما از همه امکانات مادی و معنوی برخوردار باشیم،
با این همه سه سال قبل خواهر بزرگ ترم که در یکی از رشته
های خوب دانشگاهی پذیرفته شده بود به صورت تلفنی با
جوانی به نام «کامبیز» آشنا شد .در مدت کوتاهی ارتباط آن
ها درحالی به دیدارهای مخفیانه و حضوری کشید که تنها
من از این ماجرا باخبر بودم .خواهرم او را تنها یک دوست
جنس مخالف می دانست امــا زمــان زیــادی نگذشت که
عاشق یکدیگر شدند و با وجود مخالفت های شدید پدرم با
هم ازدواج کردند ولی این ازدواج فقط شش ماه دوام آورد و
عشقخیابانیآنهابهبنبستطالقرسید.درهمینروزها
بود که من هم در دانشگاهی معتبر پذیرفته شدم و دوستان
جدیدی برای خودم پیدا کردم .آن ها دخترانی پرهیجان،
با معرفت و مدرن هستند به طوری که حتی نوع پوشش و
مارک سیگارشان مد روز است .من هم دوست دارم مانند آن
ها آزاد باشم و مستقل زندگی کنم ،وقتی به همراه دوستانم
برای گشت و گذار و تفریح یا سر کار گذاشتن پسران چشم
چران به مناطق خارج از شهر و ییالقی می رویم پدرم با من
بدرفتاری می کند و ساعت  12نیمه شب را برای بازگشت
به خانه خیلی دیر می داند .او مرا از رفت و آمد با دوستان
سیگاریام منع می کند و می گوید این گونه افراد به درد
رفاقت نمی خورند و باید از سرنوشت خواهرت درس عبرت
بگیری چرا که او نیز بر اثر همین رفاقت ها درگیر عشق
خیابانی شد و آینده اش را تباه کرد .سرزنش های آنان در
حالی است که من اشتباه خواهرم را تکرار نمی کنم ولی
اعتقادات پدر و مادرم مربوط به نیم قرن گذشته است و مادرم
نیز به خاطر همین اختالفات بیمار شده است و تنها برادرم
نیز در منجالب مواد مخدر دست و پا می زند اما ماجرای فرار
من از منزل به این دلیل بود که از پدرم خواستم برایم لپ
تاپ بخرد ،وقتی مخالفت کرد من هم ناسزا گفتم و از خانه
بیرون آمدم .دو شب در یکی از مراکز مذهبی خوابیدم تا این
که ماموران به من مظنون شدند و به کالنتری هدایتم کردند
ولی دیگر نمی خواهم به خانه بازگردم چرا که پدرم کتکم
می زند ...شایان ذکر است به دستور سرگرد صادقی (رئیس
کالنتری) پدر این دختر نیز به کالنتری دعوت شد و هر دو نفر
مورد مشاوره های روان شناسی و انتظامی قرار گرفتند و با
آسیب ها و خطرهای برخی اختالفات خانوادگی و اجتماعی
آشنا شدند و با اعالم آمادگی برای حضور در مراکز مشاوره
پلیس همدیگر را در آغوش کشیدند تا ...
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