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شبکه تلویزیونی سی ان ان اعالم کرد ،شمار کشته شدگان سیل جنوب ایالت کالیفرنیا در آمریکا که از بامداد سه شنبه گذشته آغاز شد به18
نفر افزایش یافت.به نوشته تارنمای سی ان ان ،ادامه سیالب در شهرستان های سانتا باربارا و ونتورای کالیفرنیا آمار کشته شدگان را افزایش
داده است.این تارنما روز شنبه افزود :سیالب تاکنون دست کم  18کشته برجای گذاشته و ده ها خانه را ویران کرده است.

...

ازمیان خبرها
کالهبرداری زن مردنما به بهانه خواستگار
زن شیادی که به عنوان خواستگار مرد در فضای مجازی از
بانوان کالهبرداری میکرد ،در تحقیقات پلیس شهرستان
آشتیان شناسایی و دستگیر شد.به گزارش میزان،سرهنگ «
گودرزی»فرماندهانتظامیآشتیانگفت:چندروزقبلخانمی
بادردستداشتنمرجوعهقضاییبهپلیسشهرستانمراجعه
کرد و پیگیری یک مــورد کالهبرداری و اخــاذی در فضای
مجازی را خواستار شد.وی افزود :در تحقیقات انجام شده،
شاکی پرونده اظهار کرد که مدتی قبل با خانمی آشنا شدم
و او جوانی را برای ازدواج به من معرفی کرد و شماره تلفنی
از خواستگار مرد در اختیارم قرار داد .مدتی از طریق یکی از
شبکههای اجتماعی با هم در ارتباط بودیم تا این که بعد از
گذشت مدتی از آشنایی ،فرد خواستگار با عناوین مختلف،
مبالغی وجه نقد از من دریافت کرد و االن مدتی است با توجه
به این که تعدادی از تصاویر خصوصی ام در اختیارش است،
قصد اخاذی از من را دارد.به گفته گودرزی ،با آغاز تحقیقات
تخصصی پلیس و شناسایی فرد کالهبردار ،وی در منزلش
دستگیر و مشخص شد این فرد خانمی است که شماره تلفن
فرد خواستگار را در اختیار متهم پرونده قرارداده است و در
این مدت به عنوان مرد خواستگار با شاکی پرونده در شبکه
اجتماعی ارتباط داشته و از این طریق از او کالهبرداری و
اخاذی میکرده است.وی افزود :در مراحل بازجوییهای
تکمیلی ،متهم دستگیر شده به دو مورد دیگر کالهبرداری
به این روش از بانوان به مبلغ  ۲۰۰میلیون ریال اعتراف کرد.

واژگونی تریلر حامل  ۲۵هزار لیتر اسید
سوداکاستیک مایع در کهریزک
مسئول آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کهریزک روز
گذشتهاعالمکرد :براثرواژگونییکتریلرحامل ۲۵هزارلیتر
اسیدسوداکاستیکمایعدرکمربندیدومتهرانابتدایجاده
مجیدآباد ،محتویات تانکر که مواد اسیدی و خطرناکی بود از
داخل خودرو نشت کرد.به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
نیروهای امداد و نجات اقدامات الزم را برای مسدودکردن
دهانه مخزن تانکر و جلوگیری از نشت اسید انجام دادند .

برکناری مدیر مدرسه در پی تنبیه دانش آموز
توکلی -درپیتنبیهبدنیدانشآموزمدرسهشهیدفاریابی
شهرستان جیرفت مدیر مدرسه از سمت خود برکنارشد .
مدیر روابطعمومیواطالعرسانیادارهکلآموزشوپرورش
کرمان گفت :در پی تنبیه بدنی دانش آموز مدرسه شهید
فاریابیشهرستانجیرفتتوسطمدیرمدرسهدرتاریخپنجم
دی ماه  ،این مدیر متخلف هفتم دی ماه به هیئت رسیدگی
به تخلفات اداری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان
کرمان معرفی ودر کمتر از  20روز بر اساس رای آن هیئت
از سمت مدیری مدرسه برکنار شد .به گزارش خبرنگارما،
سالجقه با بیان این که این دانش آموز همچنان در همان
مدرسه در حال تحصیل است افزود :تهدید ولی دانش آموز
توسط رئیس حراست اداره کل آمــوزش و پــرورش استان
کرمان مبنی بر این که اگر رضایت ندهید از ادامه تحصیل
فرزندتاندرمدرسهجلوگیریمیشود،کذبمحضاستو
بههیچعنوانصحتنداردووالدینایندانشآموزهیچگونه
مالقاتی بارئیسحراست ادارهکلآموزش وپرورش نداشته
اند .وی تاکید کرد:همان گونه که قبل از این بارها اعالم
شدهاستتنبیهبدنیبههربهانهودرهرشرایطیدرمدارس
ممنوعاستوبامتخلفان برخورد قانونیمیشود.

تصادف حین ارتکاب قتل
مرد مسافرنما که برای سرقت ،راننده پژو را به قتل رسانده بود،
پسازتصادفدستگیرشد.بهگزارشمیزان،سرهنگپهلوانی
رئیس پلیس آگاهی مازندران از شناسایی و دستگیری قاتل
رانندهپژو ۴۰۵دریکیازمسیرهایفرعیجادهدریا(خزرآباد)
در ساری خبر داد و گفت :متهم به قتل در ساعت  22:45پنج
شنبه شب ۲۱دی در پوشش مسافر پس از سوار شدن به خودرو
درقائمشهر،قصدزورگیریوسرقتداشتکهبامقاومتراننده
خودرو پژو مواجه شد و او را با ضربات چاقو از پای در آورد.وی
گفت :در پی این جنایت خودروی پژو به شدت با یک دستگاه
خودروی سواری پراید برخورد کرد و قاتل که از ناحیه پا مصدوم
شدهبودوقصدفرارداشتباتماسمردم باپلیس ۱۱۰وحضور
به موقع پلیس در صحنه دستگیر شد.سرهنگ پهلوانی با اشاره
به اقدامات اطالعاتی و تحقیقات کارآگاهان پلیس جرایم
جنایی ،از اعتراف متهم به قتل خبر داد و افزود :متهم پس از
تشریح صحنه قتل به مرجع قضایی معرفی شد.

آمار قربانیان سیل کالیفرنیای
آمریکا به  18تن رسید

قتل پایان تفریح  4دوست با اسلحه کمری
فرمانده انتظامی خرمشهر از شناسایی و دستگیری
قاتلی که به دلیل سهل انگاری در استفاده از سالح غیر
مجاز ،دوستش را به قتل رسانده بود،خبر داد .به گزارش
میزان،سرهنگ همت علی ترکارانی گفت :در پی
اعالم وقوع قتل در یکی از محالت شهرستان خرمشهر،

دستورات و راهکا رهای اجرایی برای کشف جرم به
پلیس آگاهی ابالغ شد.وی افزود :با حضور ماموران
پلیس در محل مشخص شد مقتول به علت اصابت گلوله
جان خود را از دست داده اســت .با شناسایی هویت
مقتول مشخص شد وی به همراه سه نفر از دوستانش

به قصد تفریح از خانه خــارج شده اســت .با به دست
آمدن این سرنخ بالفاصله سه دوست مقتول شناسایی
و در مخفیگاهشان دستگیر شدند .سرهنگ ترکارانی
افزود :در بررسی های اولیه مشخص شد هر سه متهم به
اتفاق مقتول در یک خودروی سواری در حال طی مسیر

بوده اند که یکی از متهمان به هویت (م_ص) درحالی که
یک قبضه سالح کمری در دست داشته و با آن بازی می
کرده ،به سمت مقتول تیراندازی میکند.وی با بیان این
که متهم در تحقیقات پلیس به قتل ارتکابی اعتراف کرد،
افزود :متهمان ،مقتول را در محل حادثه و خودروی وی
را نیز در منطقهای دیگر از حوالی شهرستان خرمشهر
رها میکنند.سرهنگ ترکارانی افــزود :متهمان با
تشکیل پرونده راهی مرجع قضایی شدند.

تکاوران نیروی دریایی و تیم تجسس چین امروز وارد موتورخانه کشتی می شوند

درانتظارمعجزه

وزیرکار  :احتماال ۸۰درصد مسائل امروزروشن میشود
«تو را به خدا به دادشان برسید ! به خدا هنوز امید هست.
نفس هاشون به شماره افتاده  »....این جمالت همسر
سر مهندس کشتی حادثه دیده روی آنتن زنده برنامه
تلویزیونی که با بغض و اشــک هــای وی و بسیاری از
ایرانیان که شاهد این برنامه و بارها تکرا ر آن در فضای
مجازی بودند همراه شد ،همه نگاه هارا به سوی آخرین
تالش های تیم امداد و نجات در آب های چین برد .تالش
هایی که با گذشت هر ساعت ،به تعیین تکلیف وضعیت
دریانوردان ناپدید شده ایرانی نزدیک تر می شد .دیروز
این فضای امید و انتظار را می شد به خوبی در شبکه های
اجتماعی هم دید ،آن جا که کاربری همصدا با همسر
دریانورد ایرانی ناپدید شده نوشت  «:چند سال قبل ۳۳
معدنچی در شیلی از عمق  ۷۰۰متری بعد از  ۴۴روز زنده
نجات پیدا کردند ،نا امید نباشیم ،همیشه ممکنه معجزه
اتفاق بیفته »صبح روز گذشته و بعد از گذشت حدود یک
هفته از زمان حادثه ،معاون سازمان بنادر و دریانوردی
کشور ازورود تیم تجسس چین برای اولین بار به کشتی
و پیدا شدن دو پیکر با هویت نامشخص در پل فرماندهی
(باالترین نقطه کشتی) خبر داد و گفت :تیم امداد چینی
جعبه سیاه کشتی را پیدا کردند و به علت زیــاد بودن
گازهای سمی به سرعت از کشتی خارج شدند .مدیرعامل
شرکت ملی نفتکش ایران هم اعالم کرد :به علت زیاد
بــودن گازهای سمی و نبود اکسیژن کافی  ،نیروهای
چینیفقطنیمساعتدرنفتکشحضوریافتندوبعدخارج
شدند .وی همچنین افزود :نیروهای تکاور ارتش آماده
عملیات ورود هستند و در صورت فراهم بودن شرایط این
عملیات انجام خواهد شد .در همین حال شیه کوان وی،
فرمانده چینی عملیات اطفای حریق نفتکش ایرانی نیز
اعالم کرد :بررسی های اولیه نشان می دهد دو ملوانی که
پیکر آن ها روی عرشه پیدا شده است ،همان دقایق اولیه
انفجار جان باخته اند.صورت این عزیزان سوخته است و
ارزیابی ما این است که شناسایی آن ها از طریق آزمایشات
پزشکی امکان پذیر است.
▪جعبه سیاه نفتکش ایرانی به پاناما میرود

هادی حقشناس معاون سازمان بنادر و دریانوردی نیز

جاسازی  ۱/۳تن تریاک در بار قیر
رضایی  -فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از
کشف یک تن و  376کیلوگرم تریاک در نهبندان
خبر داد .به گفته ســردار «مجید شجاع» در اقدام
های اطالعاتی ،مشخص شد یکی از قاچاقچیان
قصد دارد با یک دستگاه کامیون مقدار قابل توجهی
مواد افیونی را به صورت جاسازی در داخل بار به
استان های همجوار منتقل کند که موضوع به طور
ویژه در دستور کار پلیس استان قرار گرفت .وی
افــزود :مأموران ایست و بازرسی شهید «حسینی
سهل آباد» نهبندان با اقدام های اطالعاتی و کنترل
خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون دانگ
فنگ حامل قیر مشکوک شدند و در بازرسی از آن
یک تن و  376کیلوگرم تریاک را که به طرز بسیار
ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و یک متهم را
دستگیر کردند.
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تجسس جدید ،ورود به موتورخانه است.بر همین اساس،
با مساعد شدن شرایط ،تکاوران ارتش وارد موتورخانه
نفتکش خواهند شد ،چرا که این احتمال وجود دارد که
ملوانانایرانیکشتینفتکشسانچیدربخشموتورخانه
محبوس شده باشند.
▪آخرین وضعیت نفتکش ایرانی از زبان ربیعی

اعالم کرد که جعبه سیاه کشتی به کشور پاناما تحویل
میشود .وی در گفتوگو با ایسنا اعالم کرد :با توجه به
قوانین ثبت شده در کنوانسیو نهای بینالمللی باید
طبق قانون ،جعبه سیاه کشتیها و شناورهای موجود
در فضای بینالمللی به کشوری که کشتی در آن به طور
رسمی ثبت شده تحویل داده شود.معاون دریایی سازمان
بنادر و دریانوردی درباره چگونگی انتقال اطالعات این
جعبه سیاه به ایران نیز گفت :مسئوالن پاناما طبق قوانین
موظفند اطالعات ثبت شده در این جعبه را به طور کامل
به ایران ارائه کنند و در این زمینه تردیدی وجود ندارد.به
گفته حقشناس ،اکنون نمیتوان زمان دقیقی را برای
نهایی شدن بررسیها روی این جعبه سیاه و اعالم گزارش
دقیق آن تعیین کرد.
▪ربیعی :مسئوالن چینی در عملیات امداد و نجات
جدیت داشته باشند

علی ربیعی که برای نظارت بر روند عملیات امداد و بدون
تشریفاتوهماهنگیبهچینسفرکردهاست،ازمسئوالن
چینی خواست در عملیات امداد و نجات جدیت داشته
باشند چراکه «غرق شدن کشتی مصادف با از بین رفتن
امید مطلق است» .او همچنین این خواسته را مطرح کرد
که ایرانیها با خدمه کشتی چینی هم گفتوگو کنند تا
ابعاد حادثه روشن شود .وی ساعتی بعد هم اعالم کرد

که نیروهای ایرانی به همراه چینیها با شناور تندرو به
سوی کشتی اعزام شدهاند و به محض رسیدن به محل،
عملیات تجسس در قسمتهای مختلف نفتکش از جمله
موتورخانه آغاز میشود .در همین حال ،تسنیم ظهر روز
گذشته گزارش داد :تیم تکاوران ارتش جمهوری اسالمی
ایــران که در روزهــای اخیر برای اجــرای عملیات نجات
ملوانان ایرانی گرفتارشده در کشتی نفتکش سانچی
راهی بندر شانگهای شده بودند ،با یک فروند کشتی
راهی محل نفتکش شدند.
در زمان اعالم خبر (عصر روز گذشته )کشتی نفتکش
ایرانی در 250مایلی بندر شانگهای بود و چند ساعت
طول میکشید که تکاوران ارتش به کشتی برسند .تیم
تجسس و نجات چینی در منطقه حضور دارند و در صورت
پایین آمدن دمادر داخل نفتکش ،طبق برنامه قرار است
تیم تکاوران ارتش یا تیم تجسس چینی دوباره وارد کشتی
شوند.پیش از این قرار بود عملیات ورود به نفتکش از
طریق بالگرد و راپل انجام شود اما احتما ًال بهدلیل بدی
آبوهوا و مساعد نبودن شرایط جوی ،برنامه تغییر کرده
و تکاوران ارتش با کشتی راهی منطقه شدهاند.آنطور
که معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرده
است ،پیکر دو ایرانی که توسط تیم چینیصبح دیروز
داخل کشتی کشف شده بود ،روی عرشه بوده و تیم چینی
وارد موتورخانه نشد ه است بنابراین برنامه اصلی تیم

در همین حـــال ،علی ربیعی مسئول رســیــدگــی به
وضعیت نفتکش سانچی با بیان این که نیروهای ایرانی
ساعت  ۲:۳۰بامداد امــروز یک شنبه به محل حریق
نفتکش خواهند رسید ،اظهار کرد :احتماال  ۸۰درصد
مسائل روزیک شنبه (امروز) روشن میشود.به گزارش
ایسنا ،علی ربیعی که اکنون در چین مستقر شده است،
روزگذشتهدرگفتوگوبابخشخبریساعت  ۱۴بااشاره
به اعزام تکاوران ایرانی به محل حادثه گفت :تکاوران
ایرانی با نیروهای چینی ترکیب و به سمت نفتکش آتش
گرفته اعزام شدهاند.وی افزود :احتماال روز یک شنبه
از ساعت  ۷صبح به وقت محلی و  ۲:۳۰به وقت ایران
در محل باشند .وی در پاسخ به این سوال که چه میزان
احتمال زنده بودن دیگر کارکنان کشتی وجود دارد،
گفت :کارشناسان معتقدند نمیتوان هیچ پیشبینی
دقیقی از وضعیت آن ها ارائه کرد .مشخص نیست با چه
وضعی روبه رو خواهیم شد .احتماال روز یکشنبه(امروز)
 ۸۰درصد مسائل روشن خواهد شد.
▪تماس تلفنی روحانی با وزیر کار

در همین حال ،رئیس جمهور روز گذشته در مکالمه
تلفنی با وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ضمن دریافت
گزارش وی از آخرین وضعیت مهار آتش سوزی نفتکش
سانچی تاکید کرد :تمام اقدامات و امکانات الزم برای
اطالع سریع تر از وضعیت و دسترسی به خدمه ایرانی
نفتکش بسیج شود.بعدازظهر دیــروز نیز وزیــر خارجه
ایران در تماسی تلفنی با همتای چینی خود ،بر لزوم انجام
تعهدات همه طرفها تأکید کرد .طرف چینی هم اعالم
کرد که نیروهای امدادی این کشور به کمکهای خود
ادامه خواهند داد.

...

درامتدادتاریکی

تبانی!

من دزد نیستم و تاکنون هم هیچ وقت دزدی نکرده ام اما از
روزی که معتاد شدم دیگر درآمدم کفاف هزینه های زندگی
را نمی داد .با این وجود باز هم کار می کردم تا دستم را پیش
دیگران دراز نکنم اما روزی که صاحبکار پیرم مبلغ زیادی
پول را زیر قطعه ای چوب پنهان کرد دچار وسوسه شیطانی
شدم تا با سرقت آن پول ها برای مدتی راحت زندگی کنم.
این بود که با نگهبان انبار نقشه کشیدیم تا ...
این ها بخشی از اظهارات مرد  35ساله ای است که به اتهام
سرقت یک میلیون تومان وجه نقد دستگیر شده بود .او در
حالی که بیان می کرد نه تنها پولی به دست نیاوردم بلکه
کارم را نیز از دست دادم و مدت ها نیز باید زندانی شوم،
دربــاره وقوع این حادثه به مشاور و کارشناس اجتماعی
کالنتری سپاد مشهد گفت :در یک خانواده ضعیف به دنیا
آمدم و تا کالس پنجم ابتدایی درس خواندم .از همان دوران
کودکی به کارگری مشغول شدم تا این که بعد از خدمت
سربازیازدواجکردموصاحبدودخترشدم.زندگیخوبی
داشتم و با آن که کارگری می کردم از وضعیت اقتصادی
خوبی برخوردار بودم به طوری که یک دستگاه خودروی
سمند نیز خریدم تا خانواده ام بیشتر در رفاه باشند .اگرچه
گاهی به صورت تفننی مواد مخدر مصرف می کردم اما
اعتیاد نداشتم .تا این که چهار سال قبل به همراه خانواده
ام و برای دیدن خواهرم به یکی از شهرهای شمالی کشور
رفتیم و در راه برگشت از شمال کشور ناگهان کنترل فرمان
از دستم خارج و خودرو واژگون شد .در این حادثه دلخراش
همسر و یکی از دخترانم جان باختند .از آن روز به بعد من و
تنها دختری که یادگار خانواده ام بود تنها ماندیم و من برای
فرار از ناراحتی های روحی و روانی به طور مداوم استعمال
مواد مخدر را آغاز کردم .اگرچه اوایل همواره سر مزار همسر
و دخترم می رفتم و برایشان فاتحه می خواندم اما آرام آرام
مواد مخدر همه چیز را از من گرفت .یک سال بعد در حالی
دختر دیگرم نیز به عقد پسر خواهرم درآمد که من در یک
کارگاه مربوط به ایزوگام مشغول کار بودم و باید جهیزیه ای
نیز برای دخترم فراهم می کردم .با این وجود دخترم بعد از
برگزاری مراسم عقدکنان به خانه خواهرم رفت و من هم که
تنها بودم خیلی از شب ها را در کارگاه می خوابیدم چون
دوست نداشتم به خانه ای رفت و آمد کنم که روزی همه
خانواده اطرافم بودند .با آن که صاحبکار  76ساله ام مرد
مهربانیبودولیحقوقیکهمیگرفتمکفافمخارجاعتیاد
وزندگیامرانمیداد.بههمیندلیلنیزتوانخریدجهیزیه
برای دخترم را نداشتم تا این که روزی صاحبکارم را دیدم که
تلفنی به شریکش می گفت پول ها را زیر چوب بزرگ مخفی
کرده ام و  ...با رفتن پیرمرد وقتی چشمم به پول ها افتاد
وسوسه شدم تا آن ها را سرقت کنم صاحبکارم گاهی از این
که موضوعی را فراموش کرده است سخن می گفت ،من هم
با خودم اندیشیدم اگر کسی به من مشکوک شود می گویم
صاحبکارم به دلیل کهولت سن دچار فراموشی شده و حاال
نمی داند پول هایش را کجا مخفی کرده است .این بود که
موضوع را با نگهبان انبار در میان گذاشتم و پول ها را تقسیم
کردیم .اما وقتی شریک صاحبکارم به او اطالع داد که پولی
زیر چوب نیست ،او به من مشکوک شد و مرا در منطقه سپاد
به دام انداخت .از ترس کتم را که حاوی پول های مسروقه
بود به او دادم و فرار کردم اما مدتی بعد دستگیر شدم و ...

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

پایان اسارت  5تبعه بیگانه در ایرانشهر
پنج تبعه بیگانه در کمتر از  13ساعت از اسارت آدم
ربایان در ایرانشهر نجات یافتند .فرمانده انتظامی
سیستان و بلوچستان گفت :در پی کسب خبری
مبنی بر این که پنج نفر از اتباع بیگانه توسط افراد
ناشناس ربوده شده اند ،بررسی موضوع در دستور
کار قرار گرفت.
به گــزارش پایگاه خبری پلیس ،ســردار «محمد
قنبری» افــزود :پس از اطــاع مــامــوران پلیس از
موضوع آدم ربایی ،هویت و مخفیگاه سه آدم ربا

شناسایی شد .وی ادامه داد :ماموران با هماهنگی
مــقــام قضایی در کمتر از  13ســاعــت مــوفــق به
دستگیری آن ها شدند و پنج تبعه بیگانه را آزاد و در
بازرسی از این مخفیگاه یک قبضه اسلحه کالش به
همراه مهمات مربوط کشف کردند .وی با اشاره به
انگیزه آدم ربایی به دلیل اخاذی از افراد ربوده شده
خاطرنشان کــرد :متهمان پس از تشکیل پرونده
مقدماتی بــرای سیر مراحل قانونی تحویل مقام
قضایی شدند.
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