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 10کشته و  30زخمی در واژگونی اتوبوسی
در آفریقای جنوبی

مقامات ترافیکی آفریقای جنوبی از کشته شدن دست کم  ۱۰نفر و زخمی شدن  ۳۰نفر دیگر در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس در این
کشور خبر دادند .به گزارش ایسنا ،این اتوبوس که حدود ساعت  2بامداد به وقت محلی دچار سانحه شده در حال سفر از کیپ تاون به کیپ
شرقی بوده است.یک مقام ترافیکی آفریقای جنوبی اعالم کرده راننده کنترل این اتوبوس را از دست داده است.

...

ازمیان خبرها

فرماندهی انتظامی آمل از دستگیری فردی خبر داد که
اواسط هفته گذشته با تیراندازی در یکی از خیابان های
شهرآملسببمرگیکنفروزخمیشدندونفردیگرشده
بود.بهگزارش ایرنا ،معاونتاجتماعیفرماندهیانتظامی
آمل گفت :قاتل پس از ارتکاب جرم به یکی از روستاهای
مناطق ییالقی فرار کرده و در آن جا مخفی شده بود .بر
اساس این گزارش ،به همراه قاتل ،ادوات جرم وی شامل
سالح شکاری و خودرو هم توقیف و متهم با تشکیل پرونده
تحویل مراجع قضایی شده است.
پیش از این دادستان عمومی و انقالب آمل تیراندازی
دوشنبه شب هفته گذشته در یکی از خیابان های شهر را
تسویه حساب شخصی اعالم کرده بود.
علی طالبی گفته بود که ضارب با سالح جنگی به پا و کمر
فرد کشته شده که  24سال سن داشت ،شلیک کرد و دو
تن از دوستان مقتول نیز هنگام تعقیب قاتل با شلیک گلوله
وی زخمی شدند.

قتل دوست در درگیری لفظی
توکلی -قاتل جــوان عنبرآبادی درکمترازدوساعت
درمحل مخفیگاهش درحالی دستگیرشد که متهم
درنخستین ساعت بامدادچهارشنبه مرتکب جنایت
شده بود.
بـــه گـــــزارش خــبــرنــگــارمــا ،بـــا اعـــــام گـــــزارش ایــن
جنایت خونین،بالفاصله رســیــدگــی بــه مــوضــوع در
دستورکاردادستانی وپلیس قرار گرفت وکارآگاهان پلیس
آگاهی به همراه مقام قضایی درمحل حادثه درمجتمع
ورزشی شهید مختاری حاضر شدند وتحقیقات میدانی
خود را آغازکردند.این گزارش حاکی است ،ماموران وقتی
به محل مذکوررفتند پیکرجوانی را دیدندکه هنوزساعتی
ازقتلش نگذشته بود ودرادامه پس از انجام بررسی های
اولیه به سرعت به هویت قاتل رسیدند.
دادستان عمومی وانقالب شهرستان عنبرآباد گفت:
طی بررسی ها مشخص شدقاتل جوانی25ساله به نام
ف-الف  است که بالفاصله طی اقدامات پلیسی متهم
درکمتر ازدوساعت دستگیرشد .قاضی یوسف سبحانی
افزود:این حادثه براثرنزاع و درگیری لفظی بین دوجوان
عنبرآبادی که بایکدیگردوست نیزبوده اند رخ داد و درپی
آن ،یکی ازآن دوجوان با ضربات چاقو به قتل رسید .این
مقام قضایی،شرب خمرراعامل مهمی دربروزبسیاری
از جرایم خشن ازجمله این حادثه دانست وخاطرنشان
کرد:متهمانی که براثرمصرف مشروبات الکلی اقدام به
انجام جرایم خشنی ازجمله قتل می کنند،پس ازحادثه
ازکارخود پشیمان می شوند.

نمایندگی با استفاده از سالح گرم به سمت آن ها شلیک
کند .معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی همدان
اضافه کرد :پس از شلیک تیر اول به سمت پای یکی از
معترضان ،اسلحه دچار مشکل شده و شلیک نکرد اما
مالک نمایندگی اسلحه را کنار گذاشته و با استفاده
از چاقو چندین ضربه به ناحیه سرو گــردن دیگر فرد
مراجعهکننده وارد کرد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی همدان گفت :در
درگیری سه نفر در نمایندگی خودرو یک نفر کشته شد.
به گزارش العالم ،حسین بشری اظهار کرد :دو نفر با
حضور در یکی از نمایندگیهای خودروی شهر همدان
به علت تاخیر در تحویل خودرو با مسئول این نمایندگی
مشاجره کردند.وی اضافه کــرد :افزایش مشاجره و
درگیری لفظی بین دو طرف ماجرا موجب شد که مالک

سیدخلیل سجادپور -کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان
رضوی در جست و جوی هویت جوانی که جسد وی در
حمام منزل مسکونی در شهرک مهرگان مشهد به آتش
کشیده شده است به دانه های تسبیحی رسیدند که روی
گــردن مقتول باقی مانده بــود! به گــزارش اختصاصی
خراسان ،ماجرای این جنایت هولناک زمانی لو رفت که
شهروندان در تماس با پلیس از وجود جسد سوخته ای
در یک منزل مخروبه در مهرگان  58خبر دادند .در پی
دریافت این خبر بالفاصله نیروهای انتظامی مراتب را به
قاضی ویژه قتل عمد اطالع دادند و بدین ترتیب با حضور
قاضی کاظم میرزایی در محل کشف جسد ،تحقیقات
گسترده قضایی در این بــاره آغــاز شد .قاضی با تجربه
ویژه قتل عمد که در جست و جوی یافتن سرنخی از این
ماجرا بود ناگهان به آثار کشیده شدن شیئی سنگین روی
خاک های اطراف جسد ،خیره شد که رد این خط عریض
به منزلی در همان نزدیکی می رسید ولی هیچ کس در

آن منزل حضور نداشت و در
آن نیز از بیرون قفل بــود .به
همین دلیل قاضی میرزایی
دستور باز کردن قفل و ورود
کارآگاهان اداره جنایی به
منزل مذکور را صــادر کرد.
دقایقی بعد کارآگاهان با ورود
به این منزل با صحنه عجیبی
روبــه رو شدند .خراشیدگی
زیاد روی دیوارها و جمع شدن
قالی خون آلود ،حکایت از آن
داشــت که جنایت هولناکی
در این مکان رخ داده است.
وقتی جست و جوها به حمام منزل رسید صحنه حادثه
دلخراش تر شد چرا که عامل یا عامالن جنایت ،جسد
مرد جوان را در حمام به آتش کشیده بودند اما وضعیت

پیراشکی های فاسد عامل مسمومیت  40مینابی بود
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان با اشاره به مسمومیت  40نفر در
روستای پوم از توابع بخش سندرک میناب ،گفت:
با بررسی های صورت گرفته مشخص شد ،مصرف
پیراشکی هــای فاسد علت ایــن مسمومیت بــوده
است.
دکتر فاطمه نوروزیان در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد:
روز سه شنبه هفته گذشته ،گزارشی از مسمومیت
غذایی در روستای پوم میناب اعالم شد و به محض
اعالم ،نیروهای واکنش سریع بهداشتی درمانی از
این شهرستان و سپس معاونت بهداشتی به منطقه
اعزام شدند.

وی افزود :به محض ورود نیروهای مبارزه با بیماری
هــا و بهداشت محیط عملیات بــررســی و تجسس
برای شناسایی سریع بیماران با مراجعه به در منازل
آغــاز شد و همه مــوارد تحت درمــان قــرار گرفتند و
نیروهای بهداشت محیط نیز بررسی های الزم را برای
شناسایی منبع آلودگی آغاز کردند.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان خاطرنشان کرد :با بررسی های
همکاران و آزمایش های صورت گرفته  ،هم اکنون
مشخص شده که مصرف پیراشکی های فاسدی که
به صورت فله ای تولید و به شکل غیربهداشتی توزیع
شده ،علت این مسمومیت بوده است.

@ Khorasan_farsi

به هم ریختگی منزل و خون هایی که در اطــراف وجود
داشت بیانگر آن بود که مرد مذکور ابتدا با ضربات چاقو
مجروح شده است این در حالی بود که آثار دفاعی نیز روی
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جسد خودنمایی می کرد .گزارش خراسان حاکی است،
تحقیقات میدانی قاضی شعبه  211دادسرای عمومی
وانقالب مشهد نشان می داد که مقتول در منزل مسکونی
به قتل رسیده و عامل یا عامالن جنایت پس از سوزاندن
جسد در حمام ،آن را به زمین مخروبه انتقال داده اند.
همچنین ادامه بررسی ها درباره هویت جسد به جایی
رسید که برخی از اهالی محل او را دارای موهای بلند
و به اصطالح «دم اسبی» معرفی می کردند که همواره
تسبیحی به گردنش می آویخت ولی هنوز هویت واقعی
و مشخصات کامل مقتول که بنا به گفته پزشکان بین 30
تا  35ساله و الغر اندام بود در پرده ای از ابهام قرار دارد.
قاضی ویــژه قتل عمد از شــهــرونــدان خــواســت چنان
چــه اطــاعــاتــی دربــــاره هــویــت مقتول بــا مشخصات
مذکور را دارنــد با شماره تلفن های  21825189یا
 21825100پلیس آگاهی خراسان رضــوی تماس
بگیرند.

آزار وحشیانه دختر  15ساله توسط  6پسر اتریشی
یک معلم به اتهام سهلانگاری در خصوص تجاوز مکرر
به یکی از شاگردانش بازجویی شد.
به گــزارش فرتاک نیوز ،پلیس اتریش ایــن معلم را
بهاتهام نادیده گرفتن فریادهای دختر  15سالهای که
مورد تعرض گروهی از همکالسیهایش قرار گرفته،
بازداشت کرد.
گــزارش روزنــامــه" "Kleine Zeitungحاکی است،
شش نفر از دانش آموزان پسر دبیرستانی در گراتس
در عملی وحشیانه همکالسی خود را در اتاق بهداشت
مدرسهشان مورد اذیت و آزار جنسی قرار دادند.
بنابراین گزارش این دختر در ماه می  2015مورد
تعرض قرار گرفته ،اما به تازگی با اعتماد به مشاور

مدرسه جدیدش پرده از این راز برداشته است .طبق
تحقیقات پلیس ،مشخص شد این دختر نخستین
بار دو هفته قبل از این ماجرا ،توسط همان گروه در
سرویس بهداشتی مدرسه مورد تعرض قرار گرفته
بود .این دختر ،گویا ضمن تشریح ماجرا و درخواست
کمک از معلمش با بیتوجهی وی مواجه شده بود.
عالوه بر معلم و پسران متجاوز ،گروه دیگری از افراد به
اتهام تبانی در ارتکاب جرم و قصور در کمک به قربانی،
بازجویی شد هاند.
هنسجورگ بچر ،سخنگوی دفتر دادستان عمومی،
وقوع این حادثه را تایید کرده ،اما هنوز جزئیاتی از این
پرونده را فاش نکرده است.

تجاوز پیامبر تقلبی فرقه اسرائیلی به  32زن و دختر!

این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد

روزنامه خراسان

پلیسی  110مــامــوران به محل مراجعه کردند و با
هماهنگی مقام قضایی مالک این نمایندگی دستگیر
شد.
وی تاکید کرد :متهم با پنهان کردن سالح قصد انحراف
در مسیر پرونده و مقصر جلوه دادن مصدومان را داشت
که با هوشیاری پلیس و کشف سالح در چاه فاضالب،
متهم به جرم خود اعتراف کرد.

ماجرایجسدسوختهدرحمام!





ویگفت:مجروحانبهبیمارستانمنتقلشدندامایکی
از آن ها که مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفته بود به
علت شدت جراحات وارده فوت کرد.معاون اجتماعی
فرماندهی انتظامی همدان افــزود :فرد دوم به دلیل
اصابت گلوله در بیمارستان بستری شد و وضعیت
عمومی وی مناسب گزارش شده است.
بشری بیان کرد :پس از اعالم این موضوع به فوریتهای
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کارخوبدادستانیمشهدوسوالمشترکازمردمباالوپایینشهرتهران

مردیکهخودرابهدروغحضرتمسیحجازدهبودتوسطپلیس
دستگیر شد .به گزارش رکنا ،گل راتزون ۶۰ساله ،سرکرده
یک فرقه اسرائیلی که خود را مسیح معرفی کرده بود به ۳۲
زنتجاوزکردوازآنهادارای ۸۹فرزندنامشروعشد.ویقرار
استدردادگاهبهجرمآزارجنسیزنانوکودکانوزنابامحارم

محاکمهشود.گلراتزونباطرحاینادعاکهدارایقدرتفوق
بشری است و به کمک این نیرو میتواند ارواح خبیثه را دفع
کند ،زنان و حتی دختران خردسال را اغفال و مورد تجاوز و
آزارجنسی قرار میداد .هم اکنون راتزون به صورت موقت در
زندانبهسرمیبردتادادگاهویبرگزاروحکمشاعالمشود.

وزارت اطالعات خبر داد :

کشف محموله اشیای عتیقه در خوزستان

1.7 M

کار خوب دادستانی مشهد
دریکیازتاالرهایمشهدمراسمازدواجدختری 9ساله
با مردی که اختالف سنی زیادی باهم داشتند در حال
برگزاری بوده! که مردم به پلیس خبر داده و ماموران
کالنتریواورژانساجتماعیبهتاالرمیروندومانعاین
وصلت میشوند! عروس  ۹ساله با دستور نیره عابدین
زاده معاون دادستان خراسان رضــوی به بهزیستی
سپردهشدهاست.خبریتکاندهندهکهازپربازدیدهای
شبکههایمجازیبود.کاربریدراینبارهنوشت«:این
کار دادستانی مشهد قابل تقدیره البته اینکه معاون
دادستان خانم هستند احتماال در صدور این دستور
موثر بوده» کاربر دیگری هم نوشت « :سالم ویژه بربانو
عابدین زاده وشروع نهادینه کردن یک فرهنگ سازی
انساندوستانه،انشاءا...موفقشوندآمییییِییییییین»

1.2 M

متهمان خندان اقتصادی
یکی از قضات بازنشسته قوه قضاییه که تجربه سالها
قضاوتدردادگاههایاقتصادیراداشته،دربارهچهره
خندان متهمان اقتصادی که این روزها تصاویرشان
بازتابزیادیدرفضایمجازیداشتهمیگوید«:اغلب
این خندهها به خاطر این است که متهم خــودش را
بیگناه نشان دهد ،یعنی بگوید که من کاری نکردهام
که بترسم .متهمان اقتصادی نباید نشان دهند که
ترسیدهاند یا خودشان را باختهاند ،چون اگر این کار را
بکنند،اعتبارشانازدستمیرودوممکناستازنظر
اقتصادیوضعشانخرابترشود».کاربرینوشت«:به
اینراحتینمیشهدراینموردقضاوتکرداینتصاویر
فقطیکفریمازکلدادگاههومعلومنیستایناتفاقدر
کلدادگاهوجودداشتهباشه»کاربردیگرینوشت«:اگر
با مفسدان اقتصادی همچون خائنان جنگی برخورد
میشد و ترس از اعــدام یا حبس ابد داشتن این طور
نمیخندیدند»

2.4 M

تفاوت حال خوب در باال شهر و پایین شهر
گروه رسانه ای کبریت به سراغ
مــردم در پایین شهر و باالشهر
تهران رفته و از آنها می پرسد:
«همین االن چــی بشه حالت
خــوب مــیــشــه؟!» و پاسخ های
متفاوتی گرفته است .پایین شهری اگه یارانهشو
وصل کنن! حالش خوب میشه و باالشهری اگه یه
سفر به کشورهای الکچری بــره .پایین شهری در
آرزویداشتنیهوانتبرایفروشمیوهوامرارمعاش،
باالشهریگرفتنیکآپارتمان 200متریازپدرش.
کاربری درایــن بــاره نوشت« :بیشتر از همه برای
اون مرد ساعت فروش دلم سوخت که پول نداشت
به دخترش جهیزیه بده» کاربر دیگری دربــاره این
اختالف طبقاتی نوشت :واقعا چرا اینقدر اختالف
طبقاتیوجوددارهچراتوییکشهریکیبزرگترین
آرزوش داشتن کاره و یکی دیگه تمام آرزوش وارد
کردنیهماشینلوکسه»

2.3 M

سر خودت کاله نذار
تصویریازیکآگهیتبلیغاتیدرفضایمجازیپخش
شد که در آن نوشته شده« :الستیک اجــاره ای برای
معاینه فنی موجود است» .کاربران زیادی درباره این
تصویر نظر دادند .یکی از کاربران نوشت« :وقتی مردم
میبیننکه#معاینه_فنیکامالفرمالیتهوبیتاثیردر
کاهش#آلودگیهواو...هستوهدفیجزپولگرفتن
ندارن ،قطعا چنین راه هایی هم برای دور زدن آن به
وجودخواهندآورد».کاربردیگرینوشت«:یادتونباشه
معاینهفنیبرایداشتنیکهوایپاکبرایهمهاست
یعنیخودمونوخانوادهمونروهمشاملمیشهالاقل
بهخانوادهخودمونخیانتنکنیم»کاربردیگریضمن
انتقادبهکسانیکهازاینترفندبرایگرفتنمعاینهفنی
استفاده می کنند نوشت « :واقعا داریم سر کی کاله
میذاریم؟سرخودمونیا#معاینه_فنی؟»

1.6 M

تولد الکچری یک سگ!
تصویری از یک جشن تولد الکچری برای یک سگ
در حالی دست به دست شد که مشخص نیست این
اتفاق در ایران رخ داده یا در خارج از کشور .به هر حال
کاربران فضای مجازی درباره این عکس کامنت های
مختلفی نداشتند .کاربری در اینباره نوشت« :یه عده
ای نون خــوردن نــدارن اونوقــت یکی هم اینجوری
برای سگش تولد میگیره» کاربر دیگری هم نوشت« :
به جایی رسیدیم که #کیک_تولد سگ تبدیل شده به
نیاز که یه عده برن تولید کنن؟ #سگ_بازی واین ادا
واصوالبادوستداشتنحیواناتفرقمیکنه.اینکارا
#حیوان_آزاریحسابمیشه»

2.8 M

هنر قاچاقچیان وطنی!
«تا حاال قاچاق ماشین مرسدس بنز  sکالس با قایق
موتوری دیده بودید؟» این تصویر یکی از پر بازدیدترین
هایشبکهمجازیبود.کاربریبرایاینتصویرنوشت:
«اگه مدیر شرکت مرسدس این عکس رو ببینه بعد از
اعالمجرمبهخاطرتوهینبههیبتمرسدس Sکالس،
 50تا قرص آلفرامتازون رو با  66تا ژلوفن میخوره و
به این زندگی نکبت بارش خاتمه میده» کاربر دیگری
نوشت«:بازاینبندهخدایهزحمتیکشیدهوماشینرو
سوار همچین قایق قدیمی کرده .یه عده با استفاده از
سایتکلیازهمیناروواردکردنو»....

اداره کل اطالعات استان خوزستان از کشف 908
قلم شیء عتیقه کم نظیر توسط سربازان گمنام امام
زمان(عج) در این استان خبر داد .به گزارش ایرنا از
وزارت اطالعات ،سربازان گمنام امام زمان (عج) طی
چهار ماه رصد اطالعاتی این مجموعه نفیس را که
حاوی  81نوع شیء عتیقه از جمله سکه های تاریخی،
سرنیزه ،درفــش ،آیینه شمعدان ،بازوبند ،دستبند،
انگشترهای طال ،نقره و آهنی ،عطردان های شیشه ای،
خنجر ،گرز ،ظروف و وسایل جنگی بود کشف و ضبط
کردند .براساس نظر کارشناسان میراث فرهنگی،
قدمتاشیایاینمحمولهمربوطبهدورههایساسانی،
اسالمی ،هخامنشی ،هزاره اول پیش از میالد و قاجاریه
است و از نظر فرهنگی ،معنوی و تاریخی گنجینه ای

...

درامتدادتاریکی

قتلدرنمایندگی،بهدلیلتاخیردرتحویلخودرو!

عامل جنایت گانگستری در آمل دستگیر شد
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تمام عیار محسوب می شود و غیرقابل ارزش گذاری
است .قاچاقچیان قرار بود این محموله را به یکی از
کشورهایاروپاییمنتقلکنندکهباهوشیاریسربازان
گمنام امام زمان (عج) شناسایی شدند .در این زمینه
تاکنون چند نفر نیز دستگیر شده اند.

گل های پژمرده!

امروز که از پله های دادگاه و کالنتری باال و پایین می روم
هیچ گاه فکر نمی کردم زندگی که روزی با موسیقی رقص و
خنده آغاز شد این گونه با نت های گریه ،غصه و درد به پایان
برسد درحالی که فقط  18ماه از روزی که پای سفره عقد
نشستم می گذرد و ...
زن  20ساله که مقابل مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
میرزا کوچک خان مشهد نشسته بود درحالی که بیان می
کرد حتی گل های یاس ،در کوچه باغ های خاطراتم پژمرده
اند و دیگر عطر عشقی ندارند ،درباره ماجرای ازدواجش
با مردی که در سفر خوشبختی تنهایش گذاشت ،گفت:
وقتی که در یکی از دانشگاه های دولتی پذیرفته شدم همه
خانواده ام از خوشحالی به یکدیگر تبریک می گفتند گویی
جلوه ای از نور امید به آینده در زندگی ما خودنمایی می کرد
از آن روز به بعد دیگر برای کنکور خودم را در خانه زندانی
نمی کردم و مادرم در همه جشن ها و مجالس خانوادگی
مرا با خودش می برد و با افتخار درباره من و رشته تحصیلی
ام با دیگران سخن می گفت به طوری که گاهی احساس
می کــردم انگشت نمای مجلس شــدم .خالصه در یکی
از همین جشن های شادی بود که احساس کردم زنی با
نگاه هایش تعقیبم می کند او چشم از من برنمی داشت و
با لبخندهایش وانمود می کرد که در دلش جای گرفته ام
طولی نکشید که آن زن از طریق مادربزرگ مادری ام مرا
برای پسرش خواستگاری کرد و بدین ترتیب قرار مالقات
حضوری من و «سجاد» گذاشته شد .آن زن خانواده اش
را کامال هم سطح خانواده ما نشان می داد به همین دلیل
نیز پدر و مادرم فریب خوردند و حتی برای تحقیقات جزئی
هم اقدامی نکردند چرا که پدرم فقط ظاهر خواستگارم را
می دید و از ظاهر او را قضاوت می کرد باالخره من در حالی
پای سفره عقد نشستم که پدرم برایم سنگ تمام گذاشت
و مجالس کم نظیری را حتی در جشن ها و مناسبت های
مختلف برایم برگزار می کرد اما حقیقت ماجرا چیز دیگری
بود و خانواده همسرم هیچ سنخیتی از نظر فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی با ما نداشتند با آن که همسرم
تحصیالت دانشگاهی داشــت و در یکی از شرکت های
دولتی کار می کرد اما باز هم مادرم هدایایی را می خرید
و به نام سجاد و خانواده اش به من می داد لطف هایی که
در مدت کوتاهی به یک وظیفه تبدیل شد .اگرچه در دوران
نامزدی اختالف شدیدی بین ما شروع شد اما با دخالت
خانواده ام و گرفتن تعهد از سجاد به پایان رسید خالصه
مادرم با تهیه جهیزیه ای که در بین فامیل بی سابقه بود مرا
راهی خانه بخت کرد با وجود این اختالفات و در گوشی
صحبت کردن ها از همان روز چیدن جهیزیه آغاز شد .از
آن روز به بعد مادر شوهرم همراه من شده بود به طوری که
حتی در تفریح و گشت و گذار دو نفره با همسرم باید حضور
می داشت دیگر مشاجره و درگیری جای خوشبختی را در
خانه ما گرفته بود به طوری که آدرس منزل ما برای پلیس
 110بسیار آشنا بود در عین حال غرور و خودخواهی های
همسرم اجازه نمی داد حتی در جلسات مشاوره کالنتری
حضور یابد و  ...شایان ذکــر اســت به دستور سرهنگ
حمیدرضا عالیی (رئیس کالنتری) پرونده این زوج برای
تصمیم گیری نهایی به مقامات قضایی ارسال شد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

آتشسوزی  4باب منزل مسکونی در کرمان
مدیر عامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر
کرمان از اطفای حریق چهار باب منزل مسکونی در شهر
کرمان توسط آتشنشانان خبر داد« .علی عسکری» در
گفتوگو با ایسنا ،در تشریح جزئیات این حوادث گفت:
طیتماستلفنیدرساعت 12:41ظهرهشتمشهریورماه
با ستاد مرکز فرماندهی عملیات ( )125این سازمان از
طعمه حریق شدن یک واحد منزل مسکونی آگاه شدیم.
وی محل حادثه را خیابان فلسطین اعالم کرد و افزود:
بالفاصله دو تیم اطفای حریق این سازمان از دو ایستگاه
آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند و در کمترین زمان
ممکن حریق توسط آتشنشانان اطفا شد .مدیر عامل
سازمان آتشنشانی همچنین از اطفای حریق یک واحد
منزل مسکونی در خیابان ابوذر جنوبی خبر داد و گفت :این
آتشسوزی در ساعت 15:39روز چهارشنبه 8شهریور رخ
داد ضمن اینکه در این حادثه سیلندر گاز پیکنیک باعث
آتشسوزی منزل شده بود آتشنشانان اعزامی در قالب
دو تیم عملیاتی از دو ایستگاه به سرعت در محل حادثه
حضور یافتند و ضمن اطفای حریق منزل از انفجار سیلندر
گاز پیک نیک و خسارت بیشتر جلوگیری کردند .وی در
ادامه به حادثه بعدی اشاره کرد و افزود :ساعت 15دقیقه
بامداد نهم شهریور ماه بود که طی تما سهای تلفنی با
مرکز 125سازمان آتشنشانی شهر کرمان مبنی بر طعمه
حریق شدن منزل مسکونی در دهستان کوهپایه به سرعت
یک دستگاه خودروی اطفای حریق به دهستان کوهپایه
اعزام شد .عسکری خاطرنشان کرد :آتشنشانان با تالش

بسیار خود را به محل حادثه رساندند و بالفاصله حریق
منزل مسکونی را مهار کردند .وی از یک مورد آتشسوزی
در منزل مسکونی واقع در خیابان پیروزی شهر کرمان خبر
داد و گفت :این حادثه در ساعت  3:30بامداد نهم شهریور
به سامانه  125سازمان آتشنشانی اطــاع داده شد و
با توجه به اینکه مقدار زیادی لوازم و ضایعات در حیاط
منزل مسکونی دچار آتشسوزی شده بود و حریق در حال
پیشروی به داخل منزل بود به سرعت دو دستگاه خودروی
اطفای حریق از نزدیکترین ایستگاه آتشنشانی به محل
حادثه اعزام شد .وی تصریح کرد :آتشسوزی بالفاصله و
بدون اتالف وقت توسط آتشنشانان مهار شد و از پیشروی
آن جلوگیری به عمل آمد .مدیر عامل سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی شهرداری کرمان از شهروندان خواست
نکات ایمنی را رعایت کنند و در ترویج فرهنگ ایمنی
کوشا باشند .عسکری یادآور شد :علل حوادث ذکر شده در
دست بررسی است و خوشبختانه هیچ کدام از این حوادث
خسارت جانی نداشته است.
CMYK

