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ژاپن ،گرفتار در دام سهمگینترین توفان
 ۲۵سال گذشته

دویچه وله -توفان "جبی" ،شدیدترین توفانی است که ژاپن در ربع قرن گذشته تجربه میکند.
تا کنون یک نفر بر اثر این سانحه طبیعی جان خود را از دست داده است .این توفان فعالیت فرودگاهها در ژاپن را نیز مختل کرده است و
صدها پرواز لغو شدهاند.

...

ازمیان خبرها
دایناسور کرمان
در آتش موزه ملی برزیل سوخت

...

پرداخت غرامت بیمه بینالمللی به خانوادههای سانچیکلیدخورد
دریــافــت مــدارک شناسایی خــانــواده جــان باختگان
نفتکش سانچی که شانزدهم دی ماه سال گذشته در
آب های چین غرق شد ،از یک شنبه آغاز شده و به زودی
غرامت شرکت بیمه بین المللی «پی اند آی» به آنان
پرداخت می شود.
به گــزارش ایرنا ،شانزدهم دی ماه سال گذشته یک
کشتی فله بر چینی حامل  64هزار تن گندم در سواحل
شانگهای چین به نفتکش ایرانی سانچی که حامل
بیش از  130هزار تن میعانات گازی بود ،برخورد کرد

که در پی آن  32سرنشین این نفتکش ( 30ایرانی و
 2بنگالدشی) جان باختند .کارشناسان بین المللی
و داخلی پس از چند ماه بررسی اعالم کردند :اعزام
غواص به محل غرق شدن سانچی برای تفحص پیکر
جان باختگان یا خــارج ســازی الشه نفتکش با توجه
به شرایط جــوی منطقه ،عمق آب ،شرایط کشتی و
محدودیتهای غواصی به طور قطع ناممکن است.
بهگزارشسهشنبهتارنمایشرکتملینفتکش،کلوپ
بیمه ای پی اند آی باید غرامت خانواده جان باختگان

را پرداخت کند اما به سبب مشکالت ناشی از تحریم
تاکنون موفق به پرداخت مبالغ نشده است .بنابراین
با تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ،پرداخت
غرامت از منابع این شرکت در دستور کار قرار گرفت.
از یک شنبه (یــازدهــم شهریورماه) دریافت مــدارک
شناسایی از خانواده ها و انجام مراحل اداری آغاز شد
و خانوادههای جان باختگان سانچی در چند روز آینده
سهم غرامت بیمه پی اند آی را به طور مستقیم از شرکت
ملی نفتکش و طبق قــرارداد پیمان جمعی بین این

درامتدادتاریکی

وقتی به خانه بازگشتم ...

شرکت و انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری
ایران دریافت می کنند.

آتش نشانی مشهد علت  2فاجعه هولناک را اعالم کرد

دایــنــاســوری کــه ســال  ۱۳۸۱در نخستین پیجویی
دایناسورها در منطقه بیدآباد کرمان کشف و به موزه برزیل
امانت داده شده بود ،احتماال در آتشسوزی این موزه ملی
از بین رفته است.
به گزارش ایسنا ،آتشسوزی در موزه ملی برزیل یک شنبه
 ۱۱شهریور ( ۲سپتامبر) باعث شد تا آثار تاریخی و طبیعی
بسیاری در این موزه  ۲۰۰ساله در آتش بسوزند ،حاال بعد
از گذشت دو روز از این اتفاق ،علی هژبری  -دانشجوی
دکترای باستانشناسی دانشگاه تهران – در متنی که در
فضای مجازی منتشر کرده ،از وجود یک نمونه ارزشمند
دایناسوری کشف شده از منطقه بیدآباد کرمان در آن موزه
ملی خبر میدهد که به نظر میرسد از بین رفته است.
او در مطلب خود نوشته اســت« :مــوزه ملی برزیل با ٢٠
میلیون شیء تاریخی در آتش سوخت .این موزه  ٢٠٠سال
قدمت داشت .از نکات غمانگیز این آتشسوزی برای ایران
این است که نخستین و ارزشمندترین نمونه دایناسوری
که در سال  ۱۳۸۱برابر با  ۲۰۰۲میالدی طی نخستین
پیجویی دایناسورها در منطقه آببید کرمان کشفشده
بود ،با اجازه رئیس وقت پژوهشکده علوم زمین ،بهرسم
امانت به موزه ملی برزیل واگــذار شد که دیگر هرگز باز
نخواهد گشت».

توقیف کامیون ولوو با  ۲۹۴کیلو حشیش
توکلی -فرمانده انتظامی بم گفت :ماموران پلیس مبارزه
با مواد مخدر این شهرستان با استقرار در ایستگاه بازرسی
موقت محوربم-کرمان به کامیون ولوو مشکوک شدند و
آن را متوقف کردند.به گزارش خبرنگار ما سرهنگ نجفی
افزود:ماموران در بازرسی ازاین کامیون  ۲۹۴کیلوگرم
حشیش که به طرز ماهرانه ای در قسمتی از آن جاسازی
شده بود کشف کردند.وی خاطرنشان کرد :در این عملیات
دو قاچاقچی نیز دستگیر شدند.

فرود اضطراری پرواز مشهد به اراک
در مهرآباد
نقص فنی پــرواز مشهدبه اراک باعث شد تا خلبان در
فرودگاه مهرآباد فرود اضطراری کند .این پرواز متعلق به
شرکت هواپیمایی آسمان بود و هم اکنون این هواپیما در
آشیانه اختصاصی این شرکت در حال تعمیر است.
به گزارش رکنا ،طباطبایی مدیر روابط عمومی شرکت
هواپیمایی آسمان با اعــام این خبر گفت :پس از فرود
اضطراری مسافران حدود یک ساعت در هواپیما نشسته
بودند که با همکار یهای صورت گرفته به سالن انتظار
فرودگاه مهرآباد منتقل شدند.
طباطبایی تصریح کرد :به دلیل برطرف نشدن نقص فنی
هواپیما و با پیگیریهای صورت گرفته از سوی مسئوالن
شرکت هواپیمایی مربوطه یک هواپیمای جایگزین برای
مسافران این پرواز در نظر گرفته شد و هم اکنون این پرواز
در حال مسافرگیری است.

 5کشته بر اثر برخورد مینیبوس و ال۹۰

نقصکولرگازیوبازیمرگبارباکبریت
سیدخلیل سجادپور -سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی مشهد علت دو فاجعه مرگبار آتش سوزی منزل
را در حالی اعالم کرد که فداکاری یک مادر برای نجات
فرزندانش و ماجرای فداکاری دختر نوجوانی که دل
به شعله های آتش زد تا برادرش را نجات دهد ،در افکار
عمومی ماندگار شد .به گزارش خراسان ،اولین حادثه
تلخ آتش سوزی سپیده دم هفتم مرداد در خیابان رودکی
مشهد هنگامی رخ داد که مرد میان سال برای سرکشی از
باغش در حالی از منزل خارج شد که همسر و فرزندانش
خــواب بودند .دقایقی بعد از رفتن پــدر ،ناگهان دختر
 20ساله او با شنیدن صدایی انفجارگونه از خواب پرید
و هراسان به داخــل حیاط دویــد .او با دیــدن شعله های
آتش که از طبقه اول این منزل سه طبقه زبانه می کشید،
وحشتزدهفریادمیزدوکمکمیخواست.دراینهنگام
نگاه دختر جوان به پنجره طبقه دوم ساختمان خیره ماند
جایی که خواهر و برادر کوچکش با چهره ای مضطرب به او
می نگریستند تا راه چاره ای برای فرار از میان دود و آتش
بیابند! دختر جوان از داخل حیاط فریاد کشید ،بروید
پشتبام!پسر 15سالهودختر 10سالهباکمکمادرشان

رضا ،معروف به رضاتک یکی از خواننده های زیرزمینی که
نهمشهریورماهسال 96درسرقتیمرگبارجوان 20ساله
آهنگ ساز و صدابردار را با شلیک گلوله به قتل رسانده
بود ،از سوی دادگاه به قصاص  -اعدام  -محکوم شد.
به گــزارش رکنا ،نهم شهریورماه سال  96جسد غرق
خون پوریا  20ساله که آهنگ ساز و صدابردار بود در
استودیوی ضبط صدا در شهرک ولیعصر پیدا شد .شواهد
نشان میداد وی با شلیک شش گلوله به قتل رسیده و از
استودیوی او کارت عابربانک و یک دستگاه میکروفن
ضبط صدا به ارزش تقریبی  10میلیون تومان به سرقت

تصادف مرگبار سمند و فائو  ۲کشته
و یک مجروح برجا گذاشت

دیروز تقریبا تهران همه حوادث را تجربه کرد؛ مغازه ای
در خیابان بهار در آتش سوخت ،لوله جرثقیلی به زمین
افتاد و مصدوم خوش اقبال در مسیر موتورالنس قرار
گرفت .حدود ساعت  11دیروز در اتوبان آزادگان بر اثر
سقوط لوله از جرثقیل دو نفر مجروح شدند .پس از تماس
با سامانه  115اورژانس یک فروند بالگرد اورژانس و سه
دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند و تکنسین
های اورژانس مجروحان را به مراکز درمانی انتقال دادند.
▪ موتورسیکلت ها در نشتارود به هم زدند

هنگامی کــه خبر ایــن حــادثــه اعــام شــد ،آمبوالنس
پایگاه اورژانس نشتارود به محل حادثه واقع در منطقه
دینارسرای این شهر اعزام شد .در این حادثه که بر اثر
برخورد شدید دو دستگاه موتورسیکلت اتفاق افتاد .دو
مرد حدود  27و  18ساله در دم جان باختند و دو مرد
دیگر که حدود  23و  18ساله بودند ،مصدوم شدند که
پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان شهید
رجایی تنکابن منتقل شدند.
▪ بالگرد اورژانس مازندران به پرواز در آمد

این مقام انتظامی بیان کرد :علت وقوع این حادثه رانندگی،
بی توجهی به جلو توسط راننده سمند اعالم شده است.
رئیس پلیس راه استان اصفهان در پایان با اشاره به افزایش
حجم مسافرتها در این ایام از رانندگان خواست ،هنگام
رانندگی از عجله و شتاب بی دلیل پرهیز کنند ،سرعت
مجاز و مطمئنه را رعایت و ضمن رعایت فاصله طولی توجه
کامل به جلو و اطراف داشته باشند.

قیچی به گردنش در اتاق پذیرایی به قتل رسیده بود.
بررسیهای اولیه نشان داد مقتول که صاحب دو فرزند
خردسال و شوهر افغانستانی وی کارگر ساختمانی
بوده ،شب قبل با همسرش مشاجره داشته و شوهرش
پس از قتل از محل گریخته است.
تحقیقات تکمیلی حاکی از آن بود همسایههای محل
جنایت با شنیدن گریه بچهها به خانه مقتول رفته و
متوجه قتل شده بودند همچنین بررسی اولیه جسد
نشان داد حدود سه تا شش ساعت از قتل میگذرد.
در نهایت با دستور قاضی مرادی؛ بازپرس امور جنایی
تهران جسد مقتول به پزشکی قانونی منتقل شد،
بچهها برای نگهداری تحویل بهزیستی شدند و تالش
برای بازداشت شوهر فراری ادامه دارد.

کارشناسی و یافتن کانون آتش ،مشخص شد که حریق
به صورت غیرعمدی رخ داده است .مهدی رضایی افزود:
علت این حادثه بروز نقص فنی در کولر گازی طبقه همکف
ساختمان و اتصالی در سیم برق کولر بود که موجب وقوع
این آتش سوزی تاسف بار شده است.
این مقام ارشد در سازمان آتش نشانی مشهد خاطرنشان
کرد :علت وقوع حادثه به طور رسمی و طی نامه ای به
مراجع ذی صالح و همچنین دستگاه قضایی ارسال شده
است تا این پرونده دیگر مراحل قانونی خود را طی کند.
معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد همچنین
دربــاره علت وقــوع حادثه مرگبار آتش ســوزی دیگر که
بیست و هشتم مرداد در خیابان کوشش مشهد رخ داد
نیز به خراسان گفت :اگرچه فرضیه های متعددی درباره
چگونگی وقوع این حادثه در مراحل اولیه اطفای حریق
مطرح بود اما بررسی های دقیق کارشناسی نشان داد که
علت اصلی این آتش سوزی هولناک ،بازی پسربچه چهار
ساله با کبریت بود .آتشپاد دوم مهدی رضایی تصریح کرد:
وقتی پدر کودک به بیرون از منزل رفته بود ،پسربچه شعله
کبریت را به کاغذ نزدیک می کند که با آتش گرفتن کاغذ
آن را از ترس در کنار رختخواب ها می اندازد و
همین موضوع موجب بروز آتش سوزی در این
منزل کوچک می شــود .وی اضافه کرد :علت
اصلی این حادثه نیز به طور رسمی به مراجع
قضایی اعالم شد .بنابر گزارش خراسان ،غروب
بیست و هشتم مرداد ،مردی که همسرش برای
دیداراقوامبهکرمانشاهرفتهبود،برایاستراحت
به داخل حیاط رفت که ناگهان پسر چهار ساله
اش فریاد زد ،آتیش ! آتیش! وقتی دختر 16
ساله متوجه برادرش شد که کودک خردسال از
شدت ترس به داخل اتاق کوچک انتهای منزل

نقلی دوید! ولی همه چیز در یک لحظه شعله ور شد چرا که
رختخواب ها آتش گرفته بود! دختر  16ساله برای نجات
برادر کوچکش ،دل به میان شعله های آتش زد و داخل
اتاق انتهایی دوید .او برادر وحشت زده اش را به آغوش
گرفت ولی دیگر دیر شده و شعله های آتش بین دو اتاق
فاصله انداخته بود .پدر خانواده که متوجه ماجرا شد همه
تالششرابهکاربردتاشعلههاراخاموشکندولیازدست
او نیز کاری ساخته نبود! در این میان همسایگان با دیدن
دود غلیظی که از منزل این مرد بیرون می آمد با نیروهای
آتش نشانی تماس گرفتند.
لحظاتبهکندیسپریمیشدکهامدادگرانآتشنشانی
واورژانسآژیرکشانواردخیابانکوشششدندوبهاطفای
شعله های آتش پرداختند .اما وقتی آتش نشانان از میان
دودهای غلیظ خود را به اتاق انتهایی رساندند که دیگر
فاجعه تلخ رقم خورده بود! پسربچه چهار ساله و خواهر16
سالهاشدرآغوشیکدیگرجانباختهبودندوبنابهگزارش
خراسان ،این دو فاجعه تلخ همچنان در ذهن امدادگران
آتش نشانی و افکار عمومی باقی ماند تا شاید دیگر شاهد
چنین حوادث تلخی نباشیم!

دختران جوان به کام مرگ رفتند
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه ،
از وقوع یک حادثه رانندگی در شهر کرمانشاه خبر داد
و گفت :در این حادثه به علت سرعت زیاد یک دستگاه
پرایدوناتوانیرانندهدرکنترلآن،سهدخترجوانبهکام
مرگ رفتند .به گزارش ایرنا؛ سرهنگ فضل ا ...شیری
در جمع خبرنگاران اعالم کرد :این سانحه رانندگی
بامداد امروز (دیروز) در بولوار «شمشادیان» روبه روی
رودخانه «چم بشیر» کرمانشاه رخ داد .وی ادامه داد:
در این حادثه ،راننده که پسری جوان و در حال حرکت
بهسمتتقاطعغیرهمسطحوالیتبود،بهعلتسرعت
زیاد ،خودرواش از مسیر خارج شد و به شدت با درخت
کنار بولوار برخورد کرد .سرهنگ شیری یادآوری کرد:
متاسفانه در این واقعه دلخراش ،سه دختر جوان که

سرنشینان خودرو بودند ،جان خود را از دست دادند.
رئیسپلیسراهورکرمانشاهافزود:رانندهخودرویپراید
و یکی دیگر از سرنشینان نیز به شدت زخمی و به مراکز
درمانی منتقل شدند .وی با ابراز تاسف از وقوع چنین
حادثه ای گفت :ویراژ دادن خودروها در ساعات پایانی
شب که خیابان ها خلوت تر است و بی توجهی به اصول
ایمنیومقرراترانندگیباعثوقوعچنینحوادثتلخ
و ناگواری می شود .سرهنگ شیری در پایان با دعوت
رانندگانبهاحتیاطدررانندگیگفت:لحظهایغفلت،
حــوادث مرگباری ایجاد می کند که غیرقابل جبران
است.براساساعالمپلیسراهکرمانشاه،براثرتصادفات
جادهایدرشهریورماه 96درایناستان 41،تنکشتهو
 631نفرهممصدومشدند.

خواننده زیرزمینی به اعدام محکوم شد

سرپرست اورژانس کشور از کشته و زخمی شدن شش نفر
بر اثر یک حادثه تصادف در خوزستان خبر داد.
پیرحسین کولیوند در گفت و گو با میزان درباره جزئیات
برخورد مینیبوس و خودروی ال ۹۰در خوزستان گفت :بر
اثر برخورد یک دستگاه مینیبوس و یک دستگاه خودروی
ا ل  ۹۰در محور امیدیه بــه دیلم در اســتــان خوزستان
متاسفانه پنج نفر جان خود را از دست دادند.
وی ادامـــه داد :بــر اثــر ایــن حــادثــه یــک نفر نیز مصدوم
شدهاست.

رئیس پلیس راه استان اصفهان از تصادف یک دستگاه
سواری سمند با کشنده فائو در آزاد راه "امیرکبیر" و فوت
دو نفر و مجروح شدن فرد دیگری خبر داد.
به گزارش خبرنگار میزان سرهنگ حسین پورقیصری
اظهار کرد  :در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰
مبنی بر تصادف یک دستگاه سواری سمند با کشنده فائو
در آزاد راه "امیرکبیر" بالفاصله گروه بررسی تصادفات
جادهای به محل اعزام شدند .وی افزود :متاسفانه در اثر
وقوع این حادثه راننده و یکی از سرنشینان خودروی سمند
در دم فوت کرد و دیگر سرنشین آن نیز به شدت مجروح شد.

بهطبقهباالرفتندتاازدرپشتبامراهفراریبیابند!
شعله های آتش از پله های داخل منزل به طبقات
باال زبانه می کشید و دود غلیظی داخل ساختمان
را فراگرفته بود .پسر بزرگ تر این خانواده نیز که
تالش می کرد راه گریزی برای اعضای خانواده
اش بیابد یکی از درهای پشت بام را باز کرده و از
میان دودهــای غلیظ گریخت اما دیگر نتوانست
دوباره به داخل باز گردد .مادر کودکان همه تالش
خودرابراینجاتفرزندانشبهکارگرفتولیدود
غلیظ ناشی از سوختن لوازم منزل امانش نداد و
او در حالی جان سپرد که قصد داشت کودکانش
را به دری برساند که باز شده بود! ولی دختر 10
ساله و پسر  15ساله او نتوانستند از میان دود و آتش خود
را نجات دهند مادر به همراه فرزندانش جان به جان آفرین
تسلیمکرد.
دقایقی بعد نیروهای آتش نشانی با تماس تلفنی یکی از
همسایگان از راه رسیدند و شعله های آتش را خاموش
کردند اما صحنه دردناک مرگ مادر و دو فرزند ،خاطره
ای تلخ در ذهن امدادگران باقی گذاشت .با گزارش حادثه
مرگبار آتش سوزی به قاضی ویژه قتل عمد ،دقایقی بعد
قاضی کاظم میرزایی ،در محل وقوع حادثه حضور یافت
و به تحقیق در این باره پرداخت .اگرچه همه فرضیه ها به
غیرعمدی بودن آتش سوزی می رسید اما باز هم تحقیقات
گسترده ای با صدور دستوری از سوی مقام قضایی توسط
کارشناسان آتش نشانی آغاز شد و این پرونده در شعبه
 211دادســرای عمومی وانقالب مشهد مــورد بررسی
قرار گرفت .گزارش خراسان حاکی است ،روز گذشته
علت وقوع این حادثه تلخ به طور رسمی از سوی سازمان
آتش نشانی اعالم شد .معاون عملیات آتش نشانی مشهد
در این باره به خراسان گفت :پس از بررسی های دقیق

قتل زن جوان با  ۲۰ضربه قیچی به گردن
زن جوان با  ۲۰ضربه قیچی به گردن در خانهاش به
قتل رسید.
بــه گـــزارش تسنیم ،ســاعــت  3:30بــامــداد دیــروز
ماموران کالنتری  130نازیآباد با بازپرس کشیک
قتل پایتخت تماس گرفتند و اعالم کردند زن جوان
افغانستانی به طــرز فجیع در یک خانه در خیابان
شریعتی به قتل رسیده است.
دقایقی بعد از اعالم این خبر ،قاضی مرادی؛ بازپرس
ویــژه قتل پایتخت به همراه گــروه تشخیص هویت
آگاهی و کارشناسان پزشکی قانونی در صحنه جرم
حاضر شدند.
تیم جنایی با حضور در صحنه جرم با جسد غرق در
خون زن بیست سالهای مواجه شدند که با  20ضربه

بانویی  61ساله به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان
شهدای محمودآباد بستری بود .به دلیل نیاز به اقدامات
فــوق تخصصی ،ایــن بیمار با بالگرد به همراه پزشک
مرکز پیام و تیم پــروازی فوریت های پزشکی اورژانــس
از بیمارستان شهدای محمودآباد به مرکز قلب استان
مازندران (بیمارستان فاطمه زهرا) ساری منتقل شد.
▪ تراکتور با تویوتا تصادف کرد

در سیستان و بلوچستان نیز یک تراکتور در مسیر زاهدان
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رفته است .ردپای خواننده زیرزمینی به نام رضا ،معروف
به رضاتک در این پرونده به دست آمد.
متهم 19ساله بازداشت شد و به قتل اعتراف کرد .وی
گفت :پوریا را از قبل میشناختم .برای تکمیل آهنگهای
آلبومم به پول نیاز داشتم و هزینه ضبط صدا در استودیوی
پوریا روزانه دو میلیون تومان بود .به همین دلیل از یکی
از دوستانم  100میلیون تومان پول قرض گرفتم اما
نتوانستم پول را پس دهم .به همین علت به فکر سرقت
افتادم و این جنایت رقم خورد .این خواننده زیرزمینی و
همدست  17سالهاش مدتی پیش در شعبه پنجم دادگاه

کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند اما
یکدیگر را به عنوان عامل جنایت معرفی کردند .رضا ادعا
کرد دوستش مهدی با اسلحه به پوریا شلیک کرده اما او
به خاطر رفاقت قتل را گردن گرفته است.اما مهدی که
از کانون اصالح و تربیت به دادگاه منتقل شده بود رضا
را دروغگو خواند و گفت او با اسلحه پوریا را کشته است.
▪اعدام خواننده زیرزمینی

روز دوشنبه هیئت قضایی پس از بررسی مدر کهای
موجود در پرونده و شور و مشورت سرانجام رضا را به
قصاص و مهدی را به سه سال زندان محکوم کردند.

آتش سوزی در برج  10طبقه یک کشته برجا گذاشت

بهار در آتش

به میرجاوه با یک دستگاه تویوتا تصادف کرد .این حادثه
حوالی ساعت  13دقیقه دیروز رخ داد .در این حادثه 5
سرنشین تویوتا به علت آتش سوزی خودرو فوت کردند و
یک نفر مجروح شد که توسط تکنسین های اورژانس به
نزدیک ترین مرکز درمانی انتقال یافت.
▪ مصدوم خوش اقبال

حوالی ظهر دیروز ( 13شهریور) ،واژگونی یک دستگاه
پراید در خیابان رجایی تهران به مصدوم شدن یک مرد
 45ساله منجر شد .تکنسین موتورالنس اورژانس تهران
که در حال تردد از آن منطقه بود بر بالین بیمار حاضر شد
و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و بی حرکت سازی
مصدوم ،درخواست آمبوالنس کرد و بیمار با آمبوالنس به
بیمارستان انتقال داده شد.
▪ بهار در آتش

حدود ساعت  15دیــروز یک برج  10طبقه در خیابان
بهار جنوبی حوالی میدان هفت تیر دچار آتش سوزی
شد .بالفاصله ماموران  5ایستگاه آتش نشانی به همراه
خودرو ،تجهیزات تنفسی و تشک نجات به محل حادثه
اعزام شدند .سید جالل ملکی ،سخنگوی آتش نشانی

دربــاره جزئیات این حادثه به ایرنا گفت :در
طبقه سوم این برج ،یک مغازه  15متری که
ویــژه عرضه محصوالتی بــرای جشن ها بود
دچار آتش سوزی شد که آتش به همه بخش
های این مغازه سرایت کــرد .ملکی با بیان
این که احتمال انفجار در این مغازه مملو از مواد محترقه
وجود داشت ،ادامه داد :با حضور به موقع آتش نشانان این
حریق در محل مهار و از سرایت به دیگر مغازه ها جلوگیری
شد .به گفته او در این حادثه یک مرد حدود  30ساله جان
باخت .سخنگوی آتش نشانی خاطرنشان کرد :بر اثر این
آتش سوزی دود بسیار غلیظی تمام طبقات این برج 10
طبقه را فرا گرفت که آتش نشانان حدود  100نفر از افراد
حاضر در محل را نجات دادند .ملکی یادآور شد :آتش
سوزی کامال مهار شده و آتش نشانان مشغول عملیات
لکه گیری و تخلیه دود هستند.
کرم درآبادی ،مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران
درباره این حادثه به ایرنا افزود :تاکنون تکنسین های
اورژانس  5نفر از افرادی را که در داخل این برج دچار دود
گرفتگی شده بودند  ،به صورت سرپایی درمان کردند.

او خاطرنشان کرد :یک نفر از مصدومان که حال وخیمی
دارد پس از درمان سرپایی که با حضور ماموران اورژانس
انجام شد برای انجام اقدامات درمانی به بیمارستان
انتقال یافت.

هرچه اوضــاع مالی ما بهتر می شد فاصله عاطفی من و
همسرم نیز بیشتر از گذشته افزایش می یافت تا جایی که
دیگر من و «حامد» فقط یک همکار بودیم و روابط ما روز
به روز سردتر می شد دیگر هیچ کدام از ما به دیگری فکر
نمیکرد تا این که یک روز وقتی وارد خانه شدم گویی دنیا
برسرم خراب شد باورم نمی شد که ...
زن  28ساله در حالی که بیان می کرد در دوراهی تردید به
هر خاروخاشاکی چنگ می زنم تا شاید از این سرگردانی
وحشتناک رهایی یابم باز هم به نتیجه نمی رسم درباره
مــاجــرای تلخی کــه بــا آن روبــه رو شــده بــود بــه مــشــاور و
کارشناس اجتماعی کالنتری میرزا کوچک خان مشهد
گفت 21:سالم بود که روزی در خیابان نگاهم به نگاه حامد
گره خورد .او در محله ما مغازه ساندویچ فروشی داشت و من
در کالس های آموزش خیاطی شرکت می کردم.
آن روز زمانی که از کالس برمی گشتم متوجه نگاه های
جوان ساندویچ فروش شدم و به بهانه خرید ساندویچ داخل
مغازه رفتم این گونه بود که آشنایی خیابانی من و حامد
شروع شد .من در کالس سوم ابتدایی ترک تحصیل کرده
بــودم و سعی داشتم با یادگیری خیاطی درآمــدی برای
خودم داشته باشم .همزمان با پایان کالس های آموزش
خیاطی حامد نیز به خواستگاری ام آمد و ما خیلی زود با
هم ازدواج کردیم اما کار همسرم رونقی نداشت به همین
دلیل چندین بار شغلش را عوض کرد تا این که برای بهبود
اوضاع اقتصادی مان تصمیم گرفتیم از مجالس مختلف
مردم فیلم برداری کنیم این گونه بود که من هم در کنار
همسرم قرار گرفتم و پابه پای او تا پاسی از شب مشغول
فیلم بــرداری بودم .دیگر در کنار هم تالش می کردیم تا
وضعیت اقتصادی ما بهتر شود به همین دلیل گاهی تا
بعدازظهر خواب بودیم .آن قدر سفارش داشتیم که دیگر
روابط عاطفی و زناشویی ما تحت تاثیر شغلمان قرار گرفته
بود در واقــع ما فقط یک همکار بودیم و به چیز دیگری
نمیاندیشیدیم .من تحت تاثیر رفتارهای عصبی بیشتر
اوقات باهمسرم بدرفتاری می کردم که همین جرو بحثها
به قهرهای طوالنی می انجامید .روابط ما روز به روز سردتر
می شد به طوری که حتی فرزند دو ساله ام را نیز فراموش
کرده بودم .در مراسم عروسی خاطرات زیبای زوجهای
جوان را به تصویر می کشیدیم ولی زندگی خودمان در
تاریکی مطلق فرو رفته بود .هرچه حساب های ما پر از
پول می شد فاصله ما نیز افزایش می یافت .هفته ای یک
بار هم بر سر یک سفره غذا نمی خوردیم ،در این میان من
برای پرکردن خألهای عاطفی ام با «سمیرا» در کافه ها و
مجالسدورهمیمیچرخیدم.سمیراهمکارمابودومدتی
قبل از همسرش طالق گرفته بود .دیگر تقریبا همسرم را
فراموش کرده بودم تا این که چند روز قبل باز هم به دلیل
یک اختالف کوچک با حالت قهر به منزل پدرم رفتم .سه
روز بعد وقتی به خانه ام بازگشتم زنی را در خانه ام دیدم که
مشغول شستن ظرف و ظروف بود .وقتی با پلیس تماس
گرفتم آن زن مدارکی را ارائه کرد که نشان می داد به مدت
سه سال به عقد موقت حامد در آمــده اســت .حاالمن در
دوراهی تردید مانده ام که ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

 4نفر در سقوط آسانسور در تهران
کشته شدند
سرپرست اورژانــس کشور گفت :شب گذشته یک دستگاه
کابینآسانسوردریکیازبرجهایمجاوردریاچهچیتگرسقوط
کرد و چهار نفر از ساکنان این ساختمان در دم جان باختند.

جزئیات گروگان گیری یک ساعته
در پاکدشت
فرماندهانتظامیشرقاستانتهرانگفت:باتالشماموران
انتظامی یک گروگان در کمتر از یک ساعت در شهرستان
پاکدشت آزاد شــد .به گــزارش خبرنگار میزان ،سردار
عبدالرضا ناظری اظهار کرد :در پی مراجعه سراسیمه
فردی به واحد گشت کالنتری شهرستان پاکدشت ،پرده
از راز وقوع یک فقره آدم ربایی و در پی آن اخاذی از فردی
برداشته شد که بالفاصله پلیس وارد عمل شد .این مقام
انتظامی افزود :پس از تحقیقات فنی پلیس مشخص شد
فردی به قصد آشنایی بیشتر با خانمی که به تازگی با او
آشنا شده به نزدیکی محل سکونت وی در یکی از محالت
پاکدشت رفته و پس از چند دقیقه به صورت تلفنی با حالت
اضطراب و تشویش تقاضای  ۳۰میلیون ریال وجه نقد
از طریق کارت به کارت از دوست خود میکند .فرمانده
انتظامی استان تصریح کرد :دوست این فرد که از لحن
صحبت کردن وی متعجب و مشکوک میشود بالفاصله
موضوع را به پلیس اطالع میدهد .سردار ناظری بیان
کــرد :مــامــوران پس از مشخص شــدن صحت موضوع با
هماهنگی مقام قضایی در محل مربوطه حاضر و با قرار
صوری محل وقوع گروگان گیری را شناسایی می کنند
و با سرعت عمل باال وارد محل می شوند و موفق به آزادی
یک گروگان و دستگیری پنج گروگان گیر که دو نفر آنها
خانم بودند ،میشوند .وی تصریح کرد :گروگان پس از آزاد
شدن در تحقیقات اولیه پلیس اظهار کرد به قصد آشنایی
بیشتر با خانمی که با وی در چندین نوبت تماس تلفنی
داشته با پای خود وارد منزل اخاذان شده و پس از ورود به
طور ناگهانی مورد هجوم آنان قرار گرفته است که در قبال
آزادی وی درخواست وجه نقد کردند .رئیس پلیس شرق
استان با اشاره به ارجاع پرونده به مراجع قضایی اذعان
کرد :پنج متهم دستگیر شده هر یک از آنها با قرار وثیقه
 ۵۰۰میلیون ریالی روانه زندان شدند.
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