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خط زرد
توصیه های ایمنی قبل از وقوع زلزله ()4
▪ایمن سازی محیط منزل

شیروانی ها و لوله های بخاری را بازرسی کنید و امکان
سقوط آن ها را در زمان وقوع زلزله از بین ببرید*.اشیایی
که در قسمت خارجی ساختمان قرار دارند مانند کولر،
گلدان های پشت پنجره و ظروف مواد غذایی را بردارید
و در جای مناسبی قرار دهید*.از ریختن مواد خطرناک
مانند مواد شیمیایی ،اسیدها و ضدعفونی کننده های
قوی در ظروف شیشه ای خودداری کنید*.در خانه سازی
یا تعمیر بناهای قدیمی از آیین نامه های ساختمانی به
منظور کاهش خطرات زلزله پیروی کنید*.از خانه خود
نقشه ای تهیه کنید که در آن اماکن امن ،خطرناک ،راه
های خروجی و محل قرارگیری شیر اصلی آب و کنتور برق
و گاز مشخص شده باشد*.کیف حاوی وسایل ضروری بعد
از وقوع زلزله را در مکان امنی که دسترسی به آن در هنگام
ضرورت آسان باشد قرار دهید و همه اعضای خانواده را از
محل آن آگاه سازید.
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

حادثه در قاب

کشف  250کیلوگرم مواد مخدر
در مسیر کرمان به مشهد

خودروی پراید به سمت زیرگذر پایین با ارتفاع  ۴متر
شده است.سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطر نشان
کرد :خــودروی پراید با دو سرنشین واژگــون شده بود
که طی عملیات نیروهای آتش نشانی قطعات خودرو
با تجهیزات هیدرولیکی برش داده شد و سرنشینان از
آن خارج شدند.
وی عنوان کــرد :در این حادثه سرنشین  ۱۸ساله از
ناحیه پا به شدت دچار جراحت شده و سرنشین ۳۰
ساله متأسفانه فوت شد .ملکی در پایان اذعان داشت:
عملیات در ساعت ۶و  30دقیقه پایان یافت.

ضایعه نخاعی

طی یک تعقیب و گریز طوالنی و با شلیک 30گلوله رخ داد

سیدخلیل سجادپور-در حالی که تعداد زیادی گلوله به
خودروی سرقتی دزد پرایدسوار اصابت کرده بود ،اما او
همچنان برای فرار از چنگ قانون پدال گاز را می فشرد تا
این که پس از یک تعقیب و گریز طوالنی خودروی سرقتی
را رها کرد و پیاده پا به فرار گذاشت . ...
به گزارش خراسان ،ماجرای شلیک های پلیس به خودروی
سرقتی ،سپیده دم روز گذشته از بولوارحافظیه مشهد زمانی
آغاز شد که مأموران گشت کالنتری شهرک ناجا ،هنگام
انجام وظیفه در حوزه استحفاظی به راننده جوانی مظنون
شدند که به طرز مشکوکی اطراف خود را می پایید .مأموران
انتظامی در حالی به راننده 32ساله نزدیک شدند که او
قصد داشت پشت فرمان پراید نوک مدادی قرار گیرد ولی او
با دیدن خودروی گشت انتظامی هراسان در پراید را گشود
و با سرعت سرسام آوری از محل گریخت .مأموران انتظامی
بالفاصله چراغ گردان را روشن کردند و با دادن اخطارهای
قانونی به راننده جوان ،از وی خواستند خودرو را متوقف کند
اما پرایدسوار با شنیدن آژیرهای متعدد خودروی پلیس،
همچنان پدال گاز را می فشرد و با سرعت وحشتناکی از
خیابان های شهر عبور می کرد .دیگر عملیات تعقیب و گریز
به بولوار وکیل آباد کشیده شده بود که بی سیم مأموران
انتظامی به کار افتاد نتیجه استعالم شماره پالک خودرو
نشان می داد که پراید نوک مدادی دو روز قبل از شهرک
شهیدچراغچی مشهد سرقت شده است .عملیات با دستور

دستگیری  2جوان کیف قاپ با هشت
فقره سرقت

پلیس آگاهی با دستگیری دو جوان کیف قاپ پرده از هشت
فقرهسرقتبرداشت.سرهنگحمیدرزمخواهرئیسپلیس
آگاهی خراسان رضوی در تشریح این خبر گفت :در پی
گزارش یک فقره کیف قاپی از خانمی جوان در محدوده
خیابان سناباد تیمی از اداره مبارزه با سرقت پایگاه جنوب
پلیس آگاهی شهر مشهد برای بررسی موضوع وارد عمل
شد .وی افزود :در بررسی اظهارات مالباخته مشخص شد
دو مرد جوان با یک دستگاه موتورسیکلت طرح هندا ،کیف
دستی اش را که حاوی مدارک هویتی ،تلفن همراه و ...
بود ،قاپیده و متواری شدند .سرهنگ رزمخواه اظهار کرد:
کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی با کمک مالباخته
چهره فرضی یکی از متهمان را ترسیم و با یک سری
تحقیقات میدانی او را شناسایی کردند و زیرنظر گرفتند.
کارآگاه رزمخواه تصریح کرد :تیم رسیدگی کننده پرونده
پس از چند روز کنترل نامحسوس سرانجام او و همدستش
را روز یکشنبه گذشته در حال کیف قاپی از یک شهروند
دیگر دستگیر کردند .رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی
عنوان کرد :متهمان به هشت فقره کیف قاپی در خیابان
های سناباد و بعثت اعتراف کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت :در ساعت  5و 22
دقیقه بامداد امروز (دیروز) یک اتوبوس مسافربری ولوو
با یک دستگاه پراید در جاده تهران-قم تصادف کرد.
جالل ملکی در گفت وگو با میزان گفت :در پی تصادف
اتوبوس مسافربری ولوو با یک دستگاه پراید در اتوبان
تهران-قم ۲ ،ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام شدند.
وی افــزود :اتوبوس مسافربری ولوو که از اصفهان به
سمت تهران در حال حرکت بود در ساعت  5:22بامداد
به دلیل نامشخصی از مسیر اصلی خود منحرف شده و
با یک دستگاه پراید برخورد میکند و منجر به سقوط

مرد میانسالی که به اتهام آزار و اذیت دختر جوان و
انتشار تصاویر مستهجن در فضای مجازی بازداشت
شده ،مدعی است که دخترجوان برای تأمین هزینه
عمل جراحی بینیاش چنین نقشه شومی را طراحی
واجرا کرده است.به گزارش رکنا ،رسیدگی به این
پرونده از دو هفته قبل و درپی حضور دختر جوانی
در دادســرای جنایی تهران آغاز شد .او زمانی که در
مقابل بازپرس مرشدلو ایستاد گفت :مدتی قبل
برای رفتن به خانه سوار خــودروی پژو شدم .راننده
مرد میانسالی بود که در بین راه شروع به صحبت کرد
و من هم بیاطالع ازهمه جا با اوهمکالم شدم .در
نزدیکی خانهام او شماره تماسش را در اختیارم قرار
داد و بدین ترتیب دوستیمان آغاز شد .مدتی باهم در

پراید سرقتی آبکش شد

شلیک گلوله از سوی سرهنگ محمد بوستانی (رئیس
پلیس مشهد) وارد مرحله جدیدی شد .مأموران انتظامی
در حالی که تالش می کردند راننده پراید را به منطقه ای
خلوتبکشانند،همچنانباشلیکتیرهواییفرمان«ایست»
صادر می کردند .صدای شلیک گلوله ،آژیر خودروی پلیس
و صدای وحشتناک کشیده شدن الستیک های پراید بر
آسفالت خیابان ،فضای شهر را می شکافت که عملیات
تعقیب و گریز پلیس و دزد پرایدسوار به بولوارامام علی(ع)
کشید .پرایدسوار جوان به طور سرسام آوری از کنار خودروها
عبور می کرد و مأموران برای حفظ جان دیگر شهروندان
گاهی از شلیک گلوله خــودداری می کردند.لحظات به
تندی سپری می شد و گلوله ها در سپیده دم صبحگاهی به
پراید سرقتی اصابت می کرد .راننده که برای فرار از چنگ
قانون همچنان در صدمتری ویراژ می داد ،ناگهان با پنچر
شدن الستیک ها ،خــودرو را در وسط صد متری رها کرد
و با پای پیاده به زمین های کشاورزی اطراف گریخت اما

مأموران به تعقیب خود ادامه دادند تا این که پس از شلیک
4تیر هوایی ،رمــق فــرار را از او گرفتند و ایــن گونه «دزد
پرایدسوار» در چنگ قانون گرفتار شد.گزارش خراسان
حاکی است :در بازرسی از داخل پراید ،تعداد زیادی لوازم
داخلی خودروهای دیگر به همراه کارت های شناسایی،
بانکی و  ...کشف و ضبط شد .این سارق جوان که «م .ج»
نام دارد و چند سال از عمرش را به اتهام حمل موادمخدر در
زندان سپری کرده است ،پس از انتقال به کالنتری در دایره
تجسس مورد بازجویی قرار گرفت و همدست دیگرش را به
پلیس لو داد .این دزد حرفه ای گفت :لحظه ای که مورد ظن
نیروهای انتظامی قرار گرفتم ،همدستم نیز در کنارم بود اما
با دیدن خودروی گشت پلیس از آن جا فرار کرد .مالک پراید
نوک مدادی نیز که در پی تماس مأموران انتظامی خود را به
کالنتری شهرک ناجا رسانده بود ،با دیدن خودروی آبکش
شده اش ،گفت :خودرویم را در خیابان شهیدچراغچی
پارک کرده بودم که صبح متوجه سرقت آن شدم .بنابراین

متهم به آزار شیطانی در دادسرای جنایی مدعی شد:

این دخترازمن باج میخواهد!

ارتباط بودیم تا اینکه او قرار مالقاتی گذاشت و مرا به
یکی از تفریحگاههای خارج از شهر دعوت کرد .اما او
از اعتماد من سوءاستفاده کرد و مرا مورد آزار و اذیت
قرارداد و فیلم هم گرفت .بعد از آن ماجرا تهدیدهایش
آغاز شد .او میخواست من به خواستههای شومش
تن بدهم و تهدید کرد اگر قبول نکنم ،فیلمی را که
از من گرفته در اینترنت منتشر خواهد کرد .من که
از تهدیدهایش خسته شده بــودم تصمیم گرفتم از

پلیس کمک بگیرم .با شکایت دختر جــوان ،دستور
بازداشت راننده پژو صادر شد و یک هفته بعد فرشاد
مرد میانسال به دام مأموران اداره شانزدهم پلیس
آگاهی افتاد .متهم زمانی که در مقابل بازپرس جنایی
قرار گرفت منکر آزار و اذیت شیطانی شد و گفت :من به
هیچ عنوان دختر جوان را مورد آزار و اذیت قرار ندادم و
هیچ فیلمی هم از او نگرفتهام .اینکه با او دوست شدم
را قبول دارم ولی هیچ اتهام دیگری را قبول ندارم.

گــزارش ،در حالی که مأموران تجسس مشغول بازجویی
از متهم برای کشف سرقت های دیگر وی بودند ،ناگهان
مرد دیگری هراسان وارد کالنتری شد اما با دیدن بخشی
از لوازم داخلی خودرویش ،در جا میخکوب شد .این مرد
که صبح متوجه سرقت پراید نقره ای رنگش شده بود ،به
مأموران تجسس گفت :این ضبط و پخش و برخی دیگر از
ابزار و لوازم مربوط به پراید من است که دیشب از مقابل
منزلم سرقت شده است .گزارش خراسان حاکی است :با
توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و کشف لوازم و کارت
های متفاوت این احتمال قوت گرفت که ســارق مذکور
سرقت های دیگری نیز انجام داده است ،بنابراین به دستور
سرهنگ عزیزی (رئیس کالنتری شهرک ناجا) بازجویی از
سارق مذکور به شیوه فنی و تخصصی ادامه یافت .تحقیقات
مقدماتی مأموران کالنتری شهرک ناجا نشان داد که سارق
یاد شده ،خودروهای پراید را در مناطق مختلف شهر سرقت
و در چند کوچه باالتر لوازم داخلی آن را در گوشه خیابان
تلنبار می کند .او سپس با یک خودروی سرقتی دیگر سراغ
لوازم مسروقه می رود و خودروی اوراق شده را نیز در گوشه
خیابان رها می کند .این گونه بود که مأموران تجسس ،پراید
نقره ای را نیز در اطراف محل سرقت کشف کردند اما هنوز
تعداد زیادی از لوازم سرقتی کشف شده از سارق ،شناسایی
نشده اند که تحقیقات در این باره با دستور فرمانده انتظامی
مشهد همچنان ادامه دارد.

من مدتی با او دوست بودم و او به بهانههای مختلف از
من پول میگرفت .به همین خاطر از او خسته شدم و
خواستم برای همیشه برود .اما دختر جوان وقتی در
اخاذ یهایش ناکام ماند ،تهدید کرد که همه چیز را
به همسرم خواهد گفت .بعد هم از من خواست برای
جراحی بینیاش  5میلیون تومان به او بدهم که با
خواستهاش موافقت نکردم .ازطــرف دیگر او وقتی
نتوانست آدرســی از همسرم بهدست آورد به اینجا
آمد و چنین شکایتی را مطرح کرد .اما مطمئنم که
قصد اخاذی دارد و با شکایت میخواهد بترسم و به
او پول بدهم .اما تأکید میکنم که بی گناهم.با توجه
به اظهارات متهم ،بازپرس جنایی دستور تحقیق و
بررسی ادعای دختر جوان و راننده پژو را صادر کرد.

...

درامتدادتاریکی

بخشی از لوازم کشف شده از سارق

...

ازمیان خبرها

زندان شدند .حجت االسالم موحدی راد اضافه کرد:
مطالبه حقوق توسط سپرده گذاران با آتش زدن و تخریب
اموال بیت المال تفاوت دارد و با کسانی که اقدام به قانون
شکنیکنندبرخوردخواهدشد.ویتصریحکرد:دستگاه
قضایی نیز برای مطالبه حقوق سپرده گذاران همه تالش
خود را به کار گرفته است اما اجــازه نمی دهد افرادی
خیابان ها را ببندند و یا قانون شکنی کنند .این مقام
قضاییخاطرنشانکرد:بانکمرکزیمبلغ 500میلیون
تومان برای پرداخت بخشی از مطالبات سپرده گذاران
اختصاص داده است که به آنان پرداخت خواهد شد.

سانحه رانندگی در جاده تهران -قم قربانی گرفت

عکس ها:خراسان

گرد و غبار تهران را فرا گرفت

عکس سلفی
باز هم قربانی گرفت

 3نفر به اتهام تخریب اموال کاسپین بازداشت شدند
سجادپور -دادستان مرکز سیستان و بلوچستان از
بازداشت  3نفر به اتهام تخریب اموال موسسه اعتباری
کاسپین در زاهدان خبر داد.قاضی علی موحدی راد به
خراسان گفت :چند نفر از عامالن اخالل در نظم که به
طور غیرقانونی مقابل موسسه مالی و اعتباری کاسپین
تجمع کرده بودند با صدور دستورات قضایی دستگیر
شدند .دادستان عمومی و انقالب زاهــدان افــزود :این
افراد با اقدامات مجرمانه و اخالل در نظم عمومی ،اموال
بیت المال را به آتش کشیدند که پس از بررسی های
مقدماتی  3تن از آنان با صدور قرارهای قانونی روانه
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روزی که پا به خانه بخت گذاشتم هیچ گاه تصور نمی کردم
سرنوشتم این گونه رقم بخورد و هر روز ذره ذره وجودم در
آتش عصبانیت ها و کتک کاری های همسرم به خاکستر
تبدیل شود .کتک های بی رحمانه او حتی در زمان بارداری
ام ادامه یافت به طوری که دخترم در دوران جنینی دچار
ضایعه نخاعی شد و معلول به دنیا آمد با آن که ادامه این
شرایط در زندگی برایم سخت شده بود اما روزی ...
زن  52ساله در حالی که با قطره های زالل اشک سعی
داشــت دل پــردرد خــود را کمی آرام کند به کارشناس
اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت 30 :سال قبل وقتی
با «ابوذر» ازدواج کردم تازه فهمیدم که او دست بزن دارد
و با رفتارهای پرخاشگرانه اش همه خانواده را عاصی
کرده است آن روزها ساکن تهران بودیم که من برای اولین
بار از همسرم شکایت کــردم .ولی با میانجیگری برادر
شوهرم از شکایت خودم گذشتم .آن روز برادر شوهرم از
اخالق و رفتار زشت برادرش گالیه کرد وقتی ابوذر این
حرف ها را شنید کینه عمیقی از برادرش به دل گرفت و
برای انتقامجویی از او به دخالت در زندگی برادرزاده اش
پرداخت به طوری که باعث شد آن زوج جوان از یکدیگر
طالق بگیرند و زندگی دختر بــرادرش متالشی شود.
گذشته از رفتارهای خشن ،همسرم کارگر سرگذر بود و
گاهی مدت ها بیکار می ماند به همین خاطر زندگی ما به
سختی می گذشت در حالی که صاحب فرزند شده بودیم
به مشهد بازگشتیم تا شاید ابوذر کاری برای خودش دست
و پا کند در همین اوضاع و احوال بود که قطعه زمینی به من
ارث رسید و من با فروش آن و طالهایم یک دستگاه پراید
برای ابوذر خریدم تا با آن مسافرکشی کند اما او اهل کار
نبود و مدام با سوارکردن زنان خیابانی مرا آزار می داد.
روزها به همین ترتیب می گذشت تا این که به طور اتفاقی
همسرم را با زنی بزک کرده در منزلم دیدم با سروصدای
من آن زن توسط ماموران انتظامی دستگیر شد بعد از این
ماجرا بود که کتک کاری های ابوذر شدت گرفت چرا که
احساس می کرد غرورش لگدمال شده است ،در همین
هنگام صاحبخانه نیز وسایل ما را بیرون ریخت چرا که
چندین ماه اجاره منزلش عقب افتاده بود از این رو به ناچار
مدتی را در یک مغازه در حاشیه شهر زندگی کردیم .دیگر
تحمل این زندگی فالکت بار را نداشتم و مدام با همسرم
جر و بحث می کردم او هم مانند همیشه با کتک زدن من
آرام می گرفت در این شرایط وقتی دخترم به دنیا آمد
پزشکان تشخیص دادند که او دچار ضایعه نخاعی شده و
از ناحیه کمر معلول است .با کمک همسایه ها چندین بار
موردعمل جراحی قرار گرفت اما درمان نشد چند سال با
هر بدبختی بود از او نگهداری کردم ولی از نگاه کردن به
او زجر می کشیدم تا این که با راهنمایی یکی از آشنایان او
را به آسایشگاه معلوالن سپردم از سوی دیگر نیز پسر 23
ساله ام به خاطر فشارهای روحی و روانی دچار ناراحتی
هــای اعصاب شــده اســت و با هر بهانه ای پرخاشگری
میکند .دیگر از این وضعیت خسته شده ام و می خواهم ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

انفجار در کوره ذوب آهن  9مجروح داشت
سرپرست اورژانس کشور از مجروح شدن  9نفر در حادثه
کوره ذوب آهن خبر داد.پیرحسین کولیوند در گفت و گو با
میزان گفت :بر اثر حادثه رخ داده بامداد دیروز در کوره ذوب
آهن روستای فیروزآباد یاسوج ۹نفر مجروح شدند .به گفته
کولیوند در این حادثه  ۳مصدوم با سوختگی  ۱۰۰درصد
به بیمارستان امیرالمومنین شیراز و ۳مصدوم با سوختگی
 ۷۰و  ۴۵درصــد به بیمارستان امــام موسی کاظم (ع)
اصفهان انتقال یافتند.وی افزود ۳ :مصدوم با سوختگی و
موج گرفتگی ناشی از انفجار در بیمارستان شهید بهشتی
یاسوج بستری هستند.

در عملیات مشترک فرماندهی انتظامی خراسان رضوی و
پلیس کرمان محموله تریاک از خودروی سواری پژو 405
کشف شد .فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی با
اعالم این خبر گفت :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر
خراسان رضوی با ردزنــی های اطالعاتی مسیر حرکت
محموله مواد مخدر را شناسایی کردند و با دستورات مراجع
قضایی به استان کرمان اعزام شدند.سردار امیری مقدم
افزود :در عملیاتی مشترک با پلیس کرمان خودروی پژو
 405حامل مواد مخدر را ساعت 20روز یکشنبه گذشته در
منطقه عنبرآباد کرمان متوقف کردند .وی خاطرنشان کرد:
در بازرسی از خودروی سواری پژو 250 ،کیلو و  800گرم
تریاک کشف و یک سوداگر مرگ دستگیر شد.
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