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آتشسوزی در خانه
مرگ  6کارگر را رقم زد

 6کارگر مهاجر در حادثه آتشسوزی شهر العین امارات جان خود را از دست دادند .به گزارش فرتاک نیوز ،به نقل از پلیس امارات ،در حادثه آتشسوزی یک
خانه کارگری در شهر العین امارات  6کارگر که از اتباع آسیایی بودند کشته و چند نفر دیگرمجروح شدند.براساس این گزارش ،علت این آتشسوزی غیر
عمدی اتصال برق بود که پلیس امارات در حال بررسی حادثه است.اجساد کارگران به پزشکی قانونی منتقل شده است.

...
خط زرد

پیشگیری از سرقت منزل()۳
* انتشار تصاویر و فیلمهای سفر میتواند نشا ندهنده
محل حضور شما و نبودنتان در منزل باشد.
* در مواقع غیر ضــروری موقعیت مکانی تلفن خــود را
خاموش کنید.
* کلید پنجره های قابل دسترسی ،نورگیرها ،پاسیوها و در
پشت بام منزل به حفاظ مقاوم مجهز شود.
*محوطه بیرون منزل را همیشه روشن نگه دارید.
*زنگ های بی موقع و بی مورد تلفن و منزل خود را بررسی
کنید.
*قفل شب بند وسیله ای است که برای پیشگیری از سرقت
ساختمان های ویالیی بسیار مناسب است.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

کوتاه از حوادث

ساجدی

* مادر و دختر سارقی که داخل مجتمع های تجاری مشهد،
سرقت می کردند ،توسط ماموران کالنتری بانوان مشهد
دستگیر شدند .از متهمان یک میلیون و  500هزار تومان
وجه نقد ،پوشاک و  2عدد کیف زنانه به همراه  3دستگاه
گوشی همراه کشف شده است.
* دزدان  30و  35ساله باتری خودروها که توسط ماموران
کالنتری کاظم آباد دستگیر شده اند به سرقت  3دستگاه
خودرو از شهرستان چناران و  30فقره سرقت باتری در
محدوده بولوار توس اعتراف کردند.
* مردی که در مرداد سال  ،1392مقادیری لوازم پزشکی
وی به ارزش  50میلیون تومان از داخل خودروی سواری
اش سرقت شده بود ،روز دوشنبه لــوازم سرقتی خود را
هنگام فروش در فضای مجازی شناسایی کرد و بدین ترتیب
ماموران کالنتری جهاد با قرار صوری  ،دو متهم این پرونده
را در حالی دستگیر کردند که مقداری از لوازم مذکور در
بازرسی از خودروی آنان کشف شد .متهمان مدعی هستند
لوازم را یکی از بستگان شان در اختیار آنان گذاشته است.
* مسئول اورژانس  ۱۱۵شهربابک گفت :در حادثه سقوط
یک خودروی وانت پیکان در داخل یک بند آبگیر در منطقه
بادامستان شهرستان شهربابک که عصر دوشنبه رخ داد
سه تن از اعضای یک خانواده شامل پدر  ،مادر و دختر ۹
ساله آن ها جان خود را از دست دادند.
خواجه ندیکی افزود :با تالش عوامل امدادی جسد مادر
این خانواده از آب بیرون کشیده شد ولی به دلیل گل آلود
بودن آب ،تالش ها برای بیرون کشیدن جسد دو نفر دیگر
ادامه دارد .شایان ذکراست این بند آبگیردرحاشیه جاده
قرار داردوعلت انحراف وسقوط این خودرو به داخل آن
مشخص نیست.

زندگیدوباره
 2جوان
پایچوبه دار

توکلی -با صلح و سازش بین  2طایفه به  2جوان
پای چوبه دار زندگی دوباره اهدا شد.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان قلعه گنج
گفت:بااقدام خداپسندانه وصلح و ســازش بین
دوطایفه وگذشت اولیای دم،دو جوان قلعه گنجی
ازپای چوبه دارازقصاص رهایی یافتند.
به گــزارش خبرنگارما ،قاضی سجادافشارمنش
درتشریح جزئیات این خبرافزود :اختالف دوطایفه
میرزایی وبرقی درچند سال گذشته،منجربه قتل
یک نفرازطایفه برقی شده بودکه بعدازاین ماجرا

فردی ازطایفه برقی نیز باانگیزه انتقامجویی،اقدام
به قتل یکی ازافرادطایفه میرزایی کــرده بودکه
باتالش های دستگاه قضایی وامنیتی هردوقاتل
دســتــگــیــر شــدنــد و رســیــدگــی بــه پ ــرون ــده هــای
آن هــاآغــازشــد.ایــن مقام قضایی بیان کرد:پس
ازتحقیقات مقدماتی پرونده ها برای صدور رای
به دادگــاه کیفری یک شهرستان جیرفت ارسال
شــده همچنین حکم قصاص بــرای هردومحکوم
علیه صادرو پرونده ها برای فرجام خواهی به دیوان
عالی کشورارسال شد که درنهایت رای بدوی ابرام

وموردتایید قرارگرفت و بــرای اجــرا به دادســرای
عمومی وانقالب قلعه گنج اعاده شد.
وی خاطرنشان کرد :پس ازوصول پرونده دراجرای
احکام با رایزنی دادستانی،امام جمعه و اعضای
شورای تامین شهرستان و با همکاری سران طوایف و
استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در روز اجرای
حکم،طی یک اقدام خداپسندانه اولیای دم از هر
دو طایفه برای اجرای حکم قصاص اعالم رضایت
کردند و اجرای احکام قصاص در زندان جیرفت
متوقف شد.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان خبر داد

دستگیریعامالندستبردمسلحانهبهآرایشگاه زنانه
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از انهدام باند
سارقان مسلح طالجات از آرایشگاه زنانه و منزل در
ایرانشهر و دستگیری یک مالخر خبر داد.
به گــزارش میزان ،محمد قنبری اظهار کــرد :با اعالم
گزارشی مبنی بر سرقت مسلحانه از یک آرایشگاه زنانه
واقع در تقاطع «الزهرا و درزاده» در حوزه استحفاظی
کالنتری  12شهرستان ایرانشهر بالفاصله تیمی از
مأموران پلیس به محل اعزام شدند.
وی افــزود :پس از حضور مأموران پلیس در محل جرم،
خانمی به آن ها مراجعه و اعالم کرد در آرایشگاه زنانه بود
که ناگهان یک مرد و زن ملبس به لباس محلی با پوشش
زنانه واردشدند و با تهدید اسلحه گرم  80مثقال طال و
جواهر را از داخل کیفش سرقت کردند و متواری شدند.
ســردار قنبری بیان کــرد :کارآگاهان پلیس آگاهی در
تحقیقات اولیه از کارکنان این آرایشگاه متوجه اظهارات
ضد و نقیض یکی از آنها شدند که در تحقیقات تکمیلی
و با استفاده از شیوههای خاص پلیسی محرز شد که وی
با همدستی افراد دیگری به ارتکاب این جرم اقدام کرده
است.

این مقام انتظامی بیان کرد :با اقدامات فنی و تخصصی
این متهم اعتراف کرد و گفت در روز حادثه به محض
ورود آن خانم که از مشتریان ثابت آرایشگاه اســت از
طریق پیامک ،حضور او و همراه داشتن طال و جواهر را به
همدستانش اطالع داده و در را روی آن ها بازکرده است.

سردار قنبری با بیان این که با دستگیری این فرد 150
گرم از طالهای سرقت شده توسط خواهر وی تحویل
پلیس شد اظهار کرد :تحقیقات برای شناسایی مرد سارق
ادامه یافت تا مأموران سرانجام توانستند این سارق مسلح
را نیز شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر

کنند که در بررسی از منزل متهم یک دستگاه خودروی
 405سرقتی به همراه یک جفت پالک سرقتی و یک
قبضه سالح کالش و  5تیغه خشاب و مهمات متعلقه
کشف شد.
وی گفت :در بررسی بیشتر خودروی سرقتشدهمشخص
شد که دارای سابقه سرقت مسلحانه در اسفند سال
گذشته در شهرستان ایرانشهر است که در بازجویی های
تکمیلی ،متهم به  10فقره سرقت منزل با همدستی فرد
دیگری اعتراف کرد که مأموران بالفاصله در یک عملیات
ضربتی این فرد را نیز دستگیر کردند.
سردار قنبری ابراز کرد :متهمان در اعترافات خود بیان
کردند که طالهای سرقتی را به یک مالخر طالفروش در
شهرستان فروخته اند که با هماهنگی مقام قضایی این
فرد نیز دستگیر شد و به جرم ارتکابی اعتراف کرد و با حکم
قانون روانه زندان و مغازه وی پلمب شد.
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت:
پلیس با مخالن نظم و امنیت با قاطعیت برخورد می کند و
پایمال کنندگان حقوق شهروندان باالخره باید در پیشگاه
قانون و عدالت پاسخ گوی اعمال مجرمانه خود باشند.

دادستان پاریس:نشانهای از عمدی بودن آتشسوزی نوتردام نداریم
«رم ــی هــایــتــز» ،دادســتــان عمومی پــاریــس ،دیــروز
سهشنبه -اعــام کرد هیچ نشانی از عمدی بودنآتشسوزی که روز گذشته گریبانگیر کلیسای نوتردام
این شهر شد ،به چشم نمیخورد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،وی
در گفتوگو با خبرنگاران گفت« :به نظرم باید این
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آتشسوزی را حادثه نامید».
او همچنین افزود :تیمی  ۵۰نفره مشغول تحقیقاتی
«طوالنی» و «پیچیده» در زمینه علت آتش گرفتن این
بنای تاریخی هستند.
هایتز اطمینان داد که از تمام ابزار موجود برای یافتن
علت اصلی این آتشسوزی استفاده خواهد شد .وی

همچنین افــزود :پر سوجو از شاهدان عینی در این
زمینه همچنان ادامه دارد.
در همین حال مقام های فرانسوی اعالم کردند :در
پی آتش سوزی کلیسای نوتردام پاریس ساختمان این
بنا از نابودی کامل حفظ شده است و آن را بازسازی
خواهند کرد.

بــه گـــزارش ســه شنبه ایــرنــا بــه نقل از فــرانــس ،24
یک سخنگوی آتش نشانی پاریس گفت که دو برج
و ساختمان نــوتــردام از تخریب کامل حفظ شده
است .درهمین حال« ،فرانسوا آنری پینولت» میلیاردر
فرانسوی اعالم کرد که صد میلیون یورو به بازسازی
نوتردام کمک خواهد کرد.

اعتراف زن سارق به  ۸۰فقره سرقت قطعات خودرو
توکلی  -فــرمــانــده انتظامی شهرستان کــرمــان از
دستگیری سارق زن قطعات خودرو ومنزل خبر داد .
بــه گـــزارش خبرنگارماسرهنگ محمد رضــا فــداء
گفت:درپیوقوعوگزارشچندینفقرهسرقتمحتویات
وقطعات داخل خودرو در شهرکرمان ،موضوع شناسایی
ودستگیری ســارق یا سارقان دردستورکار ماموران
انتظامیقرارگرفت.ویافزود:مامورانتجسسکالنتری
،۱3متهم را که یک زن بود شناسایی و در یک عملیات
غافلگیرانهودرحینسرقت دستگیر کردند .اینمسئول

انتظامی خاطرنشان کرد :این سارق در روند تحقیقات و
ادامه بازجویی فنی و تخصصی پلیس به ۷۵فقره سرقت
محتویاتوقطعاتخودرووپنجفقرهسرقتمنزلاعتراف
کرد .وی اظهار کرد :در بررسیهای تکمیلی این پرونده
شش مالخر اموال مسروقه نیز شناسایی و پس از چند
عملیات ضربتی دستگیر شدند ودر بازرسی از مخفیگاه
این متهمان نیز تعدادی تجهیزات و لوازم داخلی خودرو
کشف و پرونده به دادســرا ارسال شد و سارق به همراه
مالخران روانه زندان شدند.

سخنگوی اورژانــس آذربایجان شرقی از برخورد قطار
«تبریز-تهران» با کــودک  8ساله خبر داد .سخنگوی
اورژانسآذربایجانشرقیازبرخوردقطار«تبریز-تهران»
با کودک  8ساله خبر داد .وحید شادینیا در تشریح این
خبر اظهار کرد :ظهر روز دوشنبه گذشته برخورد قطار

«تبریز-تهران» با پسر بچهای هشت ساله در خط آهن
شهرستان مراغه در محله ازناب ،بهجان باختنویمنجر
شد .بهگزارشایسنا،ویگفت:اینکودکقبلازرسیدن
اورژانس ،توسط مردم به بیمارستان امیرالمومنین (ع)
مراغهمنتقلشدهودربیمارستانجانباختهبود.

برخورد مرگبار قطار با کودک تبریزی!

...

درامتدادتاریکی

دروغ های تازه عروس
با آن که همسرم به مواد مخدر اعتیاد دارد و هنگامی که
دچار توهم می شود مرا زیر مشت و لگد می گیرد و مدعی
است که به خاطر ثروت تن به ازدواج با من داده است اما
من هــم به دلیل دروغ هایی که پی در پی به او گفتم تا
این ازدواج سر بگیرد عذاب وجدان دارم چرا که از قدیم
گفتهاند خانه ای که براساس دروغ ساخته شود مانند
خانهای بر روی آب است و ...
زن  47ساله ای که هنوز چند مــاه بیشتر از ماجرای
ازدواجــش نمی گذشت و از رفتارهای همسرش خسته
شده بود در حالی که به شدت از آینده این زندگی وحشت
داشت دربــاره ماجرای ازدواج خود به مشاور و مددکار
اجتماعی کالنتری پنجتن مشهد گفت :بعد از گرفتن
دیپلم دوست داشتم ادامه تحصیل بدهم و به همین خاطر
وارد دانشگاه شدم.
این درحالی بود که همه خواهران و برادرانم ازدواج می
کردند و من خواستگار مناسبی نداشتم .بعد از آن که
تحصیالت دانشگاهی را در مقطع کارشناسی به پایان
رساندم نزد پدر و مادرم ماندم و به امور خانه داری پرداختم
تا این که پنج سال قبل پدرم از دنیا رفت و من در کنار مادر
و برادر بزرگ ترم که هنوز به خاطر اعتیاد شدیدش به مواد
مخدر ازدواج نکرده بود به زندگی ادامه می دادم اگرچه
برادرم به خاطر مصرف مواد مخدر روان گردان رفتارهای
نامعقولی داشت اما به خاطر مادرم کمی مراعات حال مرا
می کرد  ،سال گذشته وقتی مادرم را از دست دادم دیگر
رفتارهای برادرم به مرز خطرناکی رسید انگار به سیم آخر
زده بود به طوری که وقتی دچار توهم می شد وحشت زده
از او می گریختم.
به همین دلیل مشکلم را با خواهران و برادرانم در میان
گذاشتم ولی آن ها می گفتند چــاره ای جز مــدارا با او
نــداری! در حالی که وارد  47سالگی شده بودم روزی
خواهرزاده ام با من تماس گرفت و گفت :خواستگار خوبی
برایت پیدا کرده ام ،اگر می خواهی از دست دایی راحت
شوی باید به آن چه می گوییم عمل کنی!
خالصه بــرای اولین بار قــرار مالقات من و «هدایت» در
منزل خواهر بزرگم گذاشته شد اگرچه کامال مشخص بود
که تفاوت سنی من و هدایت خیلی زیاد است اما برادر و
خواهرم مرا دختری  37ساله و ثروتمند معرفی کرده بودند
در حالی که هدایت فقط  31سال داشت من هم چاره ای
نداشتم جز آن که به خواستگارم دروغ بگویم و این دروغ ها
هر روز برای پوشش دروغی دیگر افزایش می یافت تا این
که باالخره پای سفره عقد نشستیم اما در مدت کوتاهی
بعد از ازدواج تازه فهمیدم که هدایت نیز به مواد مخدر
روان گردان اعتیاد دارد وقتی به او اعتراض کردم مرا کتک
مفصلی زد و گفت« :خفه شو!» به تو ارتباطی ندارد از این
پس باید هزینه های اعتیادم را پرداخت کنی فکر کردی
چرا با تو ازدواج کردم؟ چون خواهر زاده ات گفته بود تو
می توانی از نظر مالی مرا حمایت کنی! برادرت نیز قول
یافتن شغلی را به من داده بود و ...
وقتی موضوع را با خواهر و برادرم در میان گذاشتم آن ها
گفتند چاره ای نداشتیم! تو هم باید با او بسازی .بعد از این
ماجرا نیز در حالی ارتباط خواهران و برادرانم با من قطع
شد که با ارث ناچیزی که از فروختن خانه پدری سهم من
شد جهیزیه ای تهیه کردم و با وام ازدواج منزلی در حاشیه
شهر اجاره کردیم از سوی دیگر همسرم مدام مرا سرزنش
می کند که چرا برادرانم به وعده های شان عمل نمی کنند
به همین خاطر همواره مرا کتک می زند بنابر سنت دیرینه
در آغاز سال نو به منزل مادرشوهرم رفتیم ولی او برخورد
بدی با من داشت که همین موضوع باز هم به درگیری و
کتک کاری انجامید .با وجود این من هم از دروغ هایی که
برای سرگرفتن این ازدواج گفته ام ،عذاب وجدان دارم و
از آینده ام می ترسم...
شایان ذکر است به دستور سروان ولیان (رئیس کالنتری
پنجتن) پر ونــده ایــن تــازه عــروس در دایــره مددکاری
کالنتری مورد رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

 ۱۱استان درگیر سیل و آب گرفتگی
امدادرسانی به  ۱۴هزار نفر

رئیس سازمان امــداد و نجات ،گفت :امدادرسانی در
خراسان جنوبی و رضوی ،سیستان و بلوچستان ،فارس،
کرمان و هرمزگان ،همچنان ادامه دارد.
مرتضی سلیمی ،در تشریح عملیات سیل و آب گرفتگی
از  ٢٤تا  ٢٧فروردین  ،۹۸اظهار کرد ١١ :استان ایالم،
خراسان جنوبی ،رضوی و شمالی ،زنجان ،سیستان و
بلوچستان ،فــارس ،کرمان ،گلستان ،هرمزگان و یزد،
درگیر سیل و آب گرفتگی هستند.
وی افــزود :در  ١٠٥شهر و روستا عملیات امداد و نجات
انجام شده و به  ١٤١٠٢نفر امدادرسانی شده است.
رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر با اشاره به دیگر
جزئیات عملیاتهای امداد و نجات گفت :برای ٢٨٨٩نفر
اسکان اضطراری ایجاد شده است و  ۱۴۳نفر را به مناطق
امن انتقال داده اند.
سلیمی تصریح کرد :از  ۴۰۲منزل مسکونی تخلیه آب
انجام شده است و  ۱۶دستگاه خــودرو از مسیر سیالب
رها شدند.
وی گفت :امدادرسانی در خراسان جنوبی و رضــوی،
سیستان و بلوچستان ،فارس ،کرمان و هرمزگان همچنان
ادامه دارد.
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