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آتشخیانت
متین نیشابوری -من زندگی ،آبرو و تمام دار و ندارم را باختم .نه اینکه فکر کنید وضع مالیام خراب
است .همهچیز دارم اما حاال میفهمم اینها بیارزشترین داراییهای دنیا هستند ۲۰ .سال قبل
ازدواج کردم و جوانی یکالقبا بودم .همسرم زنی خوب ،قانع و عاشق بود .من هم عاشق او و خانه و
زندگی ساد همان بودم .با تولد اولین فرزندمان از احساس خوشبختی سرشار شدیم .تولد دومین
و سومین فرزندمان هم زندگی ما را قشنگتر کرد .در این سالها شغلم را تغییر دادم و کار و بارم رونق
گرفت .وضع مالیام روزبهروز تغییر کرد اما چه فایده که حرص و طمع به جانم افتاده بود .دیگر هیچ
چیزی اندازه پول برایم ارزش نداشت .از همسر و فرزندانم غافل بودم .یادم نمیرود یک شب همسرم
صدایم زد .میگفت« :اگر احساسم را نسبت به خودت از بین ببری ،هردویمان بازنده خواهیم شد .زنی
که احساسش بمیرد دیگر زن نیست ».از کوره در رفتم و کتکش زدم اما چهار سال بعد تازه فهمیدم چه
گفته است .شریک زندگیام از طریق تلفن همراه با مردی دوست شده بود .دیدن پیامهای عاشقانهشان
آتشم زد .دعوایمان باالگرفت و از هم جدا شدیم .او با همان مرد هوسباز ازدواج کرد و من هم زن دیگری
گرفتم .او به دست شوهرش معتاد شد .من هم از غم بالیی که سرم آمده بود معتاد شدم .رفته بودم مواد
بخرم که پلیس دستگیرم کرد .این ماشین و خانه و لباس شیک به دردم نمیخورد .گاهی دلم برای
همسر قبلیام اندازه یک دنیا تنگ میشود .من احساس و عاطفه را در زندگیام از بین بردم و همسرم
با خیانتش هستیمان را سوزاند و خاکستر کرد .کاش همان موقع برای حل مشکالتمان از یک مشاور
کمک میگرفتیم.
چند وقت قبل خیلی اتفاقی همدیگر را در خیابان دیدیم .با گریه
از کنارم رد شد .من هم به داخل ماشینم رفتم و یک دل
سیر گریه کردم .گریه کردم برای چیزهای قشنگی که
از دست دادهام و دیگر به هیچ قیمتی نمیتوانم به
دست بیاورم .گریه کردم به خاطر اینکه همسر دومم
اصال از من حرفشنوی ندارد و فقط به خاطر پول با
من ازدواج کرده است.
کوتاه تر از حادثه

19کشتهدرواژگونیقایقهندی

34کشتهدرسانحهریلی
ایسنا -در پی بــروز حادثه ریلی در کشور کنگو
11واگن یک قطار مسافربری دچار حریق شد که
 ۳۴نفر کشته و  ۲۶نفر مجروح شدند .علت حادثه
هنوز مشخص نیست.

پایان گروگانگیری5ماهه
ایسنا -مقامات محلی هند اعالم کردند که یک
قایق با  40سرنشین در آبهای ایالت آندرا پرادش
واژگون شده است که در پی این حادثه 19 ،نفر جان
خود را از دست دادهاند .ماهیگیران محلی  20نفر
دیگر را نجات دادند و عملیات امداد و نجات برای
یافتن تنها مفقود حادثه ادامه دارد.

برخوردمرگبارپژو۴۰۵بااتوبوس

میزان -بر اثر برخورد یک دستگاه پژو  ۴ ۰۵با یک
اتوبوس در محور گالن ،از توابع شهرستان مهران
استان ایالم ،سه نفر کشته و سه نفر دیگر مجروح
شدند .مجروحان حادثه به بیمارستان منتقل
شدهاند.

سارقانبانکنیشابور
دستگیرشدند

عامالن دستبرد  12میلیون و  400هزار تومانی
به باجه بانک در بیمارستان حکیم نیشابور
شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش شهرآرا ،فرمانده انتظامی خراسان
رضوی گفت :ظهر دوشنبه زمانی که کارمند
باجه بانک در بیمارستان حکیم نیشابور از محل
کارش بیرون رفت تا وجوه نقد را درون دستگاه
خودپرداز بگذارد ،دو مرد جوان با تخریب قفل
در ،وارد باجه شدند و  12میلیون و  400هزار
تومان وجه نقد به سرقت بردند.
سردار قادر کریمی افزود :در پی گزارش این
سرقت ،با توجه به اهمیت موضوع ،بالفاصله
دستورهای الزم برای پیگیری سرقت صادر
شد و کارآگاهان پلیس آگاهی وارد عمل شدند.
وی ادامه داد :کارآگاهان پس از به دست آوردن
سرنخهایی توانستند یکی از این سارقان را
چهرهزنی کنند و پس از اینکه متوجه رفتوآمد
این فرد به بیمارستان شدند ،او را دستگیر
کردند.
کریمی گفت :متهم در برابر مستندات موجود
ناچار اعتراف کرد که چندی قبل نقشه سرقت
راطراحیکرده وباهمدستییکیازدوستانش،
پس از آنکه خودرو پراید شخصیاش را به داخل
محوطه بیمارستانآورده ،پولهای ربودهشده
را درون این خودرو گذاشته و محل را ترک کرده
است.
وی ادامه داد :کارآگاهان همدست این متهم را
نیز دستگیر کردند و تحقیقات از عامالن این
سرقت که سابقه کیفری ندارند ادامه دارد.

دستگیریمتخلفان
پارکملیتندوره
ایرنا -کودکی در زاهــدان برای خرید بهتنهایی
از منزل خــارج شد و به خانه برنگشت .با اعالم
ایــن موضوع به پلیس ،یک پــرونــده آد مربــایــی
مقابل مــأمــوران بــاز شــد .آدمربــایــان در استان
تهران شناسایی و پس از پنج مــاه ،دو آد مربــا
دستگیر شــدنــد و کـــودک ربـــود هشـــده آزاد
گردید.

حادثهبرایمینیبوس
دانشآموزان
ایرنا -واژگونی سرویس مدرسه ابتدایی واقع در
خیابان امامتشهر یاسوج  18مصدوم بر جای
گذاشت1 6 .دانـشآمــوز مصدوم به بیمارستان
شهید بهشتی یاسوج انتقال یافتند.

اخاذیسیاهازدختردانشآموز
دیبا -پسری جوان که با اغفال دختری دانشآموز در تلگرام و تهیه عکسهای سیاه از او اخاذی میکرد
بازداشت شد.
به گزارش شهرآرا ،اواخر هفته گذشته دختری دانشآموز با حضور در پلیس فتای خراسان رضوی از
پسری 18ساله به اتهام تهیه فیلم غیراخالقی از وی و اخاذیهای سریالی شکایت کرد.
شاکی به افسر تحقیق گفت :دو ماه پیش در یک گروه تلگرامی که دختران و پسران دانشآموز در آن حضور
داشتند عضو شدم و در آنجا با پسری آشنا شدم .چند هفته پیش دعوایمان شد و قطع ارتباط کردیم .از این
موضوع ناراحت بودم و از دختری که دوست و همکالسیام بود خواستم عضو گروه شود و خودش را پسر
جا بزند با من ارتباط دوستی برقرار کند تا با این کار حسادت پسری را که دوستش داشتم برانگیزم غافل از
اینکه اجرای این نقشه مرا به دردسر میاندازد.
شاکی ادامه داد :بعد از این کار ،پسر جوان یک روز در نبود خانوادهام مقابل خانهمان آمد و بهزور وارد شد.
بعد از حرف زدن با من ،تهدیدم کرد که «حاال که تو در گروه تلگرامی با جوان دیگری دوست شدهای،
بالیی سرت میآورم ».آن روز بهشدت کتکم زد و با گوشی تلفن همراهش از من عکسهای غیراخالقی
گرفت و گفت اگر شکایت کنم و ماجرا را با کسی در میان بگذارم ،عکسها را در همان گروه تلگرامی و
شبکههای اجتماعی دیگر منتشر میکند و آبروی مرا خواهد برد .از ترس این تهدیدها سکوت کردم.
چند روز بعد از این ماجرا ،او در تلگرام برایم پیامی فرستاد که باید  500هزار تومان به او بپردازم و در غیر این
صورت ،عکسهایم را منتشر میکند .از ترس آبرویم ،این پول را پرداخت کردم اما او بارها با این ترفند از
من اخاذی کرد .این اواخر طالهایم را میخواست که موضوع را به خانوادهام گفتم و بعد ،تصمیم گرفتیم
از او شکایت کنیم.
مأموران پلیس فتا با هماهنگی قضایی تحقیقات را برای دستگیری جوان اخاذ آغاز کردند تا اینکه این فرد
دو روز پیش شناسایی و بازداشت شد.
متهم با انتقال به پلیس فتای خراسا ن رضوی در بازجوییها به تهیه
عکسهای غیراخالقی از دختر دانشآموز و اخاذ یهای سیاه از او
اعتراف کرد .مأموران در جریان تحقیقات دربــاره پسر اخاذ متوجه
شدند او در اینستاگرام صفحهای دارد که در آنجا نیز با اغفال دختران
دانشآموز آنها را با پسران دوست میکرده و برای اینکار از آنها پول
میگرفته است.
سرهنگ جواد جهانشیری ،رئیس پلیس فتای استان خراسان
رضوی ،دراینباره گفت :با اعتراف متهم به جرائمش ،برای
او قرار قانونی صادر شد و تحقیقات برای رازگشایی از دیگر
جرائم سیاه این پسر جوان ادامه دارد.
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طی  40سال گذشته  14زمینلرزه مهیب و ویرانگر
نقاط مختلف ایران را لرزانده است .برای این دیو
لرزان هیچ نقطهای در کشور با دیگر نقطهها تفاوتی
نــدارد .نقشه زلزلهنگاری ایران نشان میدهد که
تقریبا تمام مــردم ایــران تاکنون حداقل یک بار
زمینلرزه را تجربه کرد هاند ،تجربهای که برای
عــد های همچون مشهد یها که ابتدای امسال
اندکی لرزیدند تنها کمی هیجان بود و برای اهالی
بم ،با وجود گذشت 14سال ،همچنان خاطرهای
گس و ناهموار است.
به گزارش شهرآرا ،خانههای گلی ،ساختمانهای
ناایمن ،بیتوجهی به نکات ایمنی در ساختوسازها
و استفاده نکردن از مصالح مقاوم و استاندارد از
مهمترین دالیل بروز خسارتهای گسترده در هنگام
بحران است تا جایی که به همت بنیاد مسکن انقالب
اسالمی و پرداخت وام روستایی ،امروز بسیاری از
منازل روستایی بازسازی یا ایمنسازی شده است،
مسئلهای که در شهرها کمتر به آن پرداخته شده و
بافت فرسوده و ساختمانهایی بیکیفیت همچون
مسکن مهر موضوعات بالتکلیفی هستند که شاید
خدایناکرده یک زلزله حساب آنها را یکسره کند.

 52هزار کشته در  40سال

رئیس پارک ملی تندوره از بازداشت متخلفان
حوزه شکار و صید در منطقه حفاظتشده
ا...اکبر خبر داد.
به گزارش شهرآرا ،حسین اصالحی گفت:
مأموران یگان این اداره در حین انجام
سرشماری وحوش در ارتفاعات منطقه
حفاظتشده ا ...اکبر موفق به شناسایی و
دستگیری دو متخلف قبل از شروع به شکار
شدند.
وی افزود :از متخلفان یک قبضه اسلحه دولول
متعلق به غیر و چهار تیر فشنگ چهارپاره و
حدود  300گرم ساچمه ضبط و توقیف شد.
اصالحی ادامه داد :مطابق ماده 1 5قانون شکار
و صید و بند «الف» ماده  6و نیز ماده  9قانون
مجازات اسالمی پرونده تخلف برای متخلفان
تشکیل شد و متخلفان برای سیر مراحل
قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

2کشته
درحادثهواژگونییکپراید

 14زمینلرزه قویتر از  6ریشتر در 40سال اخیر در
کشور آمار تلفات زیادی را به خود اختصاص داده
تا جایی که حدود  106هزار کشته و صدها هزار
مصدوم بر جای گذاشته است .تاریخ 40ساله زلزله
در کشور نشان میدهد مهیبترین زمینلرزه در
سال  1392در شهرستان سراوان با  7/8ریشتر رخ
داده است ،زلزلهای که  100کشته بر جای گذاشت
و پس از آن ،زلزلههای  7/7ریشتری طبس در سال
 1357با 25هــزار کشته و دو زلزله  7/4ریشتری
در کرمان و گیالن در سالهای  60و  69با 36هزار
کشته بزرگترین زمینلرزههای ایران بودهاند اما
از حیث تعداد کشتهها زلزله بم با  41هزار کشته
مرگبارترین زلزله ایران محسوب میشود.

پانزدهمین غم

حاال باید از گذشته جدا شد و به داغ بازماندگان
کــرمــانــشــاهــی پــرداخــت کــه ســاعــت 21:38
یکشنبهشب ،بیستو یکم آبا نماه ،فقط در 30
ثانیه ،زندگیشان رنگ غم گرفت و هنوز خیلیها
نمیدانند چه بر سر عزیزانشان آمده است.
پانزدهمین زمینلرزه مهیب کشور با  7/3ریشتر
بخشهایی از استان کرمانشاه را لرزاند ،زلزله
مهیبی کــه در بیشتر کشورهای حــوزه خلیج
فارس را هم احساس شد و خسار تهایی هم در
کشور عراق بر جای گذاشت تا جایی که به گفته
مسئوالن عراقی ،در پی این
زمینلرزه ،تاکنون هفت
نفر در ایــن کشور کشته
شدهاند.

ازگل لرزید
بر اثر واژگونی یک خودرو پراید در شهرستان
داورزن ،دو خانم میانسال کشته شدند.
به گزارش شهرآرا ،این حادثه صبح دیروز در
محور داورزن به سبزوار رخ داد که تیمی از
مأموران پاسگاه انتظامی صدخرو به محل اعزام
شد.
در بررسیهای بهعملآمده ،مشخص شد
این خودرو چهار سرنشین داشته و به مقصد
مشهد در حرکت بود ه که از جاده منحرف و
واژگون شده است .در پی این حادثه دو خانم
40و 60ساله کشته و دو سرنشین دیگر به
بیمارستان سبزوار اعزام شدند.
کا ر شنا س تصا د فا ت پلیس ر ا ه علت
حادثه را خوا بآلودگی و ناتوانی راننده در
کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت زیاد
اعالم کرد.

زلزله ازگل کرمانشاه
از شامگاه یکشنبه

شاه را به
سوگ نشاند

تاکنون دهها پسلرزه داشته است ،پسلرزههایی
که برخی از آنها قویتر از  4ریشترند .از لحظه اعالم
زلزله در کرمانشاه و استانهای همجوار ،بالفاصله
نیروهای امــدادی و انتظامی از ارتــش ،سپاه،
هاللاحمر ،اورژانس پزشکی و نیروهای انتظامی
برای کمک به زلزلهزدگان راهی منطقه شدند.
از صبح دیــروز ،با مشخص شدن حجم گسترده
خسارتها ،وزرای بهداشت و کشور بالفاصله خود
شخصا در منطقه حاضر شدند و با تشکیل ستاد
بحران ،اقدامات آواربرداری برای نجات افراد از زیر
آوار آغاز شد ،عملیاتی که همچنان ادامه دارد.

قصرشیرین ،مرکز نگرانیها

در حالی که مسئوالن مختلف با پیا مهایشان
قصد داشتند بر جو ایجادشده ناشی از هراس
زلزله فائق آیند ،وقتی گرد و خاک اولیه زمینلرزه
فـــرو نــشــســت ،مشخص شــد شهرستا نهای
قصرشیرین ،سرپلذهاب ،جوانرود ،ثالث باباجانی
و داالهــو در واقــع مرکز این زمینلرزه بود هاند و
خسار تهای زیــادی در این شهرها به جا مانده
است.
ساعتی پس از وقوع زمینلرزه عمیق در کرمانشاه،
مدیرکل راهداری و حملونقل این استان از ریزش
کوه و مسدود شدن برخی محورها خبر داد و گفت:
در محورهای ثالث باباجانی-جوانرود ،پاتاق-
سرپلذهاب و محور باینگان به پاوه ریزش کوه باعث
انسداد محورها شده است.
بهمن خسروانی خاطرنشان کــرد :گرو ههای
خــاکبــرداری و رفــع انسداد در حــال بازگشایی
محورهای مذکور هستند و بقیه راههای استان باز
است و تردد در آنها جریان دارد.

تأکید وزیر کشور بر شناسایی مفقودان

وزیر کشور دیروز پس از بازدید از منطقه زلزلهزده
سرپل ذهاب و در جلسه اضطراری ستاد مدیریت
بحران گفت :مسئوالن آب و فاضالب و برق منطقه
هرچهسریعتر به برقراری آب و برق شهرستان
سرپلذهاب اقدام کنند.
عبدالرضا رحمانی فضلی بــا بــیــان اینکه با
هماهنگیهای انجامشده محمولههای بیشتری از
آب و غذا و چادر در این محل توزیع خواهد شد گفت:
باید توزیع این اقالم به کمک معتمدان محلی و مردم
صورت بگیرد زیرا این کار موجب افزایش آرامش و
دلگرمی مردم میشود.
وزیر کشور با بیان اینکه تمامی امکانات کشور برای
خدمترسانی به مــردم استا نهای غربی کشور
بسیج شده است ،بر لزوم شناسایی هرچهزودتر
مفقودان قبل از عملیات آواربرداری تأکید کرد.

 445نفر کشته شدند

سخنگوی سازمان مدیریت بحران
کشور نیز ضمن اشـــاره به
ادامــه امدادرسانیها به
زلزلهزدگان تأکید کرد:

به دلیل درگیری تعداد زیادی از روستاها عملیات
امداد و نجات ادام ه دارد.
سعیدی افزود :این زمینلرزه سه پیشلرزه داشت
که بزرگترین آنها به شدت 4/5ریشتر بود و باعث
پیشآ گاهی مردم و کاهش تلفات شد .همچنین
105مورد پسلرزه داشتیم که بزرگترین آنها 4/7
ریشتر بود.
وی تأکید کرد :این زلزله بین ازگله و سرپلذهاب
اتفاق افتاد و کانون آن داخل ایران بود و متأسفانه تا
این لحظه  445نفر از هموطنان جان خود را در این
حادثه از دست دادهاند و بیش از  7هزار نفر مصدوم
شدهاند.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور افزود:
 150نفر از مصدومان شهر داالهو و سرپلذهاب به
کرمانشاه اعزام شدند و  73نفر از مصدومان توسط
یک فروند هواپیما به تهران فرستاده شدند و برخی
مصدومان به استا نهای همجوار اعــزام شدند و
تحت درمان قرار گرفتند.
متأسفانه عمق فاجعه زیــاد بود و احتمال دارد
تغییراتی جزئی در آمار مصدومان و جانباختگان
داشته باشیم.
سعیدی درباره زمان پایان عملیات امداد و نجات
گفت :عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد و
پایان عملیات را زمانی اعالم میکنیم که مسئوالن
مربوط حاضر در استان به ما اعالم کنند.

روستاهای زیادی آسیب دیده اند

وی تأکید کرد :تعداد روستاهای درگیر با زمینلرزه
خیلی زیــاد اســت .به همین دلیل ،ممکن است
عملیات امدادرسانی همچنان ادامه داشته باشد.
البته از آنجا که همه نیروها اعم از سپاه ،بسیج و
ارتش و سایر دستگا هها بسیج شد هاند ،انتظار
میرود عملیات امدادرسانی در کوتاهترین زمان
انجام شود.
سعیدی در ادامــه با اشــاره به اینکه هال لاحمر
 52هزار تخته
38هزار چادر جمعیت هاللاحمر و 
پتو به مناطق ارسال کرده است گفت :استانهای
هـمجــوار کرمانشاه نیز بــرای کمک به مناطق
زلزلهزده اعالم آمادگی کردهاند.
وی با بیان اینکه بسیاری از راهها تا قبل از امروز
صبح مسدود شده بود تصریح کرد :بازگشایی راهها
سبب تسریع عملیات امداد و نجات شد.
سخنگوی ستاد مدیریت بحران افزود :آب مناطق
زلزلهزده به دلیل تخریب زیرساختها به صورت
گلآلود درآمــده است .از این رو ،از اولین دقایق
حضور نیروهای امدادی ،آبرسانی به این مناطق
به صورت سیار انجام شده است.
وی با تأکید بر اینکه تا از خروج تمام افرادی که زیر
آوار ماندهاند مطمئن نشوند عملیات آواربــرداری
را آغاز نمیکنند اظهار کرد :امیدواریم در کمترین
زمــان ممکن عملیات امـــداد و نجات بــه پایان
رسد.
وی گفت :به مردم توصیه میکنم به پیامکهایی که
مبنیبر دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی است
توجه نکنند.

