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ازمیانخبرها

دستگیری متخلفان پناهگاه
حیات وحش زریاب بم
توکلی -مــدیــر کــل محیط زیــســت کــرمــان از
دستگیری متخلفان پناهگاه حیات وحش زریاب
بم خبرداد و گفت :دو قبضه سالح شکاری تک
لول ترک از آنان کشف شد.
به گزارش خبرنگار ما "مرجان شاکری " افزود:
طی شناسایی و تحقیقات طوالنی از افرادی که
در حاشیه شمال شرق «پناهگاه حیات وحش
زریاب» اقدام به تخلف میکردنددو قبضه سالح
غیر مجاز کشف و ضبط شد.
وی تصریح کرد :پس از شناسایی و دستور مقام
قضایی توسط یگان حفاظت محیط زیست بم از
منزل متخلفان بازرسی به عمل آمد که به تشکیل
پرونده و تحویل این افــراد به مرجع قضایی بم
منجر شد.
وی خاطرنشان کرد:شهرستان بم به دلیل اقلیم
مناسب ،دارای پناهگاه حیات وحش است ودر
آن گونههای مختلف پرندگان وکل و بز وجود
دارد.
وی درادامه به دستگیری متخلف و کشف سالح
غیر مجاز و کشف آثار و ادله مربوط به شکار غیر
مجاز سه رأس کل و بز وحشی در شهرستان انار
کرمان اشاره کردو گفت:ماموران یگان حفاظت
محیط زیست شهرستان انار با همکاری پلیس
اطالعات و امنیت نیروی انتظامی موفق به کشف
یک قبضه سالح غیر مجاز ،آثار و بقایای شاخ و
پوست مربوط به شکار غیر مجاز سه رأس کل و
بز وحشی شدند.
وی تصریح کرد  :برابر قانون  ،عالوه بر حبس،
جریمه ضرر و زیان شکار غیرمجاز هر رأس کل
و بز وحشی حسب آخرین مصوبه شورای عالی
حفاظت محیط زیست کشور ۲۵۰میلیون ریال
تعیین شده است.

آسیب به  37روستا در زلزله 5.4
ریشتری شیراز
زمین لرزه  5.4ریشتری که عصر دیروز  ۷بهمن
ماه شهرستان شیراز را لرزاند ،با وجــودی که
مرکز آن خانه زنیان در حدود  ۴۰کیلومتری شهر
شیراز بود ،بسیاری از شهروندان این شهر را به
خیابان کشاند و در ساختمانهای مرتفع بیشتر
محسوس بود.

فرودسخت«پـیـرمـرد»دراتوبان

بوئینگامدیمسیرتهران–ماهشهرپسازخروجازبانددراتوبانمتوقفشدوخوشبختانهکسیصدمهندید
پرواز شماره  ۶۹۳۶تهران  -ماهشهر مربوط به
شرکت هواپیمایی کاسپین با  144سرنشین
که ساعت  ۶:۴۰روز دوشنبه تهران را به قصد
ماهشهرترککردهبودهنگامنشستندرفرودگاه
ماهشهر در ساعت  ۷:۳۵از باند خــارج و وارد
اتوبان ماهشهر سربندر شد .یک خبرنگار که
مسافربودهبالفاصلهبعدازاینسانحهدرتوئیتی
نوشت « :این هواپیما با سرعت باالیی نشست با
همون سرعت ادامه داد و انگار به چیزی برخورد
کــرده باشه متوقف شــد.از باند خــارج شد از در
اضطراریخارجشدیم.دورمونکردنازهواپیما،
ماشینهایآتشنشانیاومدنسریعفومریختن
تا مانع انفجار بشن.مردم هنوز ایستاده بودن.
طبق معمول فیلم می گرفتن و متوجه خطر
انفجار نبودن.همه زنده ایم شکر خدا تا جایی که
دیدمکسیحالشبدنشدفقطتوشوکم»تصاویر
و ویدئوهای منتشر شده از حادثه نیز نشان از آن
دارد که این هواپیما از محوطه فرودگاه خارج و
درمحیطیبیرونازمحدود ه فرودگاهیمتوقف
شده اســت.در یکی از ویدئوهای منتشر شده،
مسافراناینهواپیماازدرهایخروجیآنخارج
میشوند.سایتخبرآنالیننوشتهکهاینهواپیما
 ۱۳۵مسافرداشتهکه"حالتمامیمسافرانآن
مساعد"است.خبرنگارصداوسیمادرگزارشیاز
صحنهحادثهاعالمکرد کهچرخهایاینهواپیما
درهنگامفرودشکستهواینمسئلهموجبخروج
آنازباندشدهاست.
▪روایتیکمسافرهواپیماازلحظهسانحه

یکی از مسافران این هواپیما «ت .م» که تاکید
داشت نام کاملش اعالم نشود در گفت وگو با
رکناچنینازلحظهفروداضطراریودقایققبل
از آن گفت « :در شرایط التهاب و وحشت قرار
نگرفتیم ،هیچ مسافری نترسیده بود به خاطر
اینکهتالحظهبرخوردبهزمینبهمسافراناعالم
نشده بود که هواپیما در شرایط اضطراری قرار
گرفته است و تنها به شخصه حس کردم سرعت
هواپیمابهشکلعجیبیدرحالافزایشاستو
بهاینسرعتمدامافزودهمیشدتاجاییکهدر
چند ثانیه کوتاه قبل از برخورد به زمین شروع به
فریادکشیدنکردموهمزمانباضربهمحکمی
به زمین برخورد کردیم .ضربه همانند لحظه
تصادف شدید یک خودرو بود  .ضربه زده شد.
ِگلهاینشئتگرفتهازاینبرخوردبرپنجرهها
پاشیده شد» .وی تاکید کرد  :بعد از این برخورد

در ابتدا چند ثانیه سکوت عجیبی فضای کابین
هواپیما را فرا گرفت و سپس جیغهایی از ترس
 .مسافران انگار ابتدا در بهت میان زنده بودن
و جان باختن بودندو در ادامه وحشت از حادثه
ای که از سر گذرانده بودند .تا چند ثانیه نمی
دانستیم دقیقا در چه وضعیتی از حیات قرار
داریــم .آن زمان بود که یکی از مهمانان خانم
هواپیما به سراغ مسافران آمد و سعی کرد همه
را به آرامــش دعــوت کند.این مسافر درادامــه
افــــزود :بالفاصله
درهــای اضطراری
هواپیما گشوده شد
و از ما خواستند به
سرعت از هواپیما
خــــــــارج شـــویـــم.
مــعــاون امــنــیــتــی و
انتظامی استاندار
خوزستان همگفت
:تمامی  ۱۴۴سرنشین هواپیمای حادثه دیده
تهران -ماهشهر پس از فرود در ساعت ۷:۳۵
درسالمتکاملبهسرمیبرندوتنهادونفرازآن
ها از ناحیه پا دچار مصدومیت سطحی شدند.
آصفی با اشــاره به ایــن که همه مسافران این
پرواز بدون محدودیت یا به سمت منازل یا محل
کار خود اعزام شدند ،گفت :به واسطه مهارت
خلبان ،همه سرنشینان هواپیما سالم هستند.
محمدرضارضائیمدیرکلفرودگاههایاستان
خوزستان درباره این حادثه گفت :این هواپیما
زمانی که در باند فرودگاه ماهشهر به زمین
نشست ،پس از لندینگ از باند خارج و در اتوبان

متوقف شد.وی خاطرنشان کرد :بررسیهای
اولیهنشانمیدهداینهواپیماهیچگونهنقص
فنینداشتهوفقطازباندخارجشدهاست.
▪گــزارش اولیه سازمان هواپیمایی درباره
علتسانحههواپیمایکاسپین

به گــزارش ایلنا ،طبق گــزارش اولیه سازمان
هواپیمایی باند ۳۱به عنوان باند قابل استفاده
در فــرودگــاه ماهشهر بــه خلبان اعــام شده
اســت امــا بر اساس
درخواست خلبان،
فرود هواپیما از باند
 ۱۳صــورت گرفته
اســـت.بـــر اســـاس
مشاهدات پرسنل
فــرودگــاه ،هواپیما
مقداریطولباندرا
از دست داده و پس
ازفروددرباند ۱۳بعدازبرخوردبافنسفرودگاه
از محوطه خــارج و در بولوار نزدیک فرودگاه
متوقفشدهاست.
▪هواپیماییبا 26سالسن!

شاید جالب باشد بدانید این هواپیمای MD
متعلق به شرکت هواپیمایی کاسپین سه سال
اخیر دو سانحه دیگر را پشت سر گذاشته است!
تاریخچه ای نگران کننده برای این هواپیمای
 26ساله که بارها و بارها در میان شرکت های
هواپیمایی مختلف در چند نقطه از کره خاکی
دست به دست شده و امــروز با سانحه ای در

حادثهدلخراشفرو رفتنمیلگرددربدننگهبانجوان
اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران
کشور نیز عصر دیروز با بیان این که این زمین
لرزه در عمق  ۷کیلومتری زمین رخ داده است،
گفت :گزارشهای اولیه حاکی است با توجه به
این که کانون زلزله در خارج از محدوده شهری
و مسکونی قرار داشته خسارتی به منازل وارد
نشده است .با وجود این ،ارزیابیها تا حصول
نتیجه قطعی ادامه دارد.
مدیرکل مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی
شیراز نیز اعالم کرد که هیچ تلفات جانی بر اثر
وقوع زمین لرزه عصر دیروز شیراز در خانه زنیان
گزارش نشده است.
در این میان سخنگوی سازمان مدیریت بحران
شامگاه روز گذشته خــبــرداد :گــزار شهــای
اولیه از این زمین لرزه نشان میدهد که حوالی
خانهزنیان  ۳۷روستا آسیب دیده اند که روستای
کمرآباد آرمندی بیشترین خسارت را داشت.
وی اف ــزود :تاکنون نیز سه مصدوم به مراکز
درمانی شهر شیراز و شهر خانهزنیان اعزام شده
اند .گزارشی از تعداد فوتی ها و تخریب کامل
مناطق مسکونی نداشتهایم.
مدیر مرکز مدیریت و فوریت های پزشکی استان
فارس هم گفت ۱۱:مصدوم دبیرستان دخترانه
حضرت خدیجه کبری(س) منطقه خانه زنیان
شیراز نیاز به اعزام به بیمارستان نداشتند و به
صورت سرپایی مداوا شدند.
همچنین به گزارش مهر ،زلزله ای به بزرگی 4.2
ریشتر شهرستان بافق در استان یزد را لرزاند.
این زلزله ساعت  ۱۸:۳۹دیــروز در عمق ۲۰
کیلومتری زمین رخ داده است.
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مــعــاون عــمــلــیــات آتـــش نــشــانــی مــشــهــد از
امــدادرســانــی گــروه هــای نجات  2ایستگاه
آتشنشانی مشهد به نگهبان سانحه دیده
در یک پــروژه ساختمانی در شرق این شهر
خبر داد .به گزارش خراسان به نقل از روابط
عمومی و امور فرهنگی سازمان آتش نشانی
و خدمات ایمنی شهرداری مشهد ،آتشپاد
محمد جواد سبحانی با بیان این مطلب گفت
 :به دنبال تماس شهروندان با سامانه ،125
مبنی بر سقوط نگهبان یک ساختمان در حال
احداث روی میلگردهای این پروژه ساختمانی
ستاد فرماندهی بالفاصله تیم امداد و نجات
ایستگاه های  6و  2را به محل حادثه در بولوار
میرزا کوچک خان  ،اعزام کرد .معاون عملیات
آتــش نشانی مشهد افـــزود :پس از رسیدن

نیروهای امــدادی در محل مشخص شد در
حادثه مذکور ،نگهبان  21ساله این پروژه
هنگام تردد به دلیل نامعلومی دچار حادثه
می شود و از ارتفاع حدود  10متری به داخل
گودبرداری سقوط می کند که متاسفانه یک
عدد میلگرد به طرز دلخراشی در بدن این
فرد فرو می رود و موجب مصدومیت شدید
وی می شود.
معاون عملیات آتش نشانی مشهد تصریح کرد:
این نگهبان جوان که از ناحیه ران پا و شکم
به سختی زخمی شده بود ،بالفاصله توسط
آمبوالنس به مرکز درمانی منتقل شد و سپس
گروهی دیگر از نجاتگران آتش نشانی با حضور
در بیمارستان شهید هاشمی نــژاد تحت
نظارت پزشکان در اتاق عمل عملیات نهایی

برش زدن باقی مانده میلگرد فرو رفته در بدن
این فرد را با موفقیت انجام دادند.بر اساس
آخرین اخبار این میله در اتاق عمل از بدن این
جوان بیرون کشیده شده است .

جنوب کشورمان در کانون توجه عموم قرار
گرفته است.روز یک شنبه نیز یک هواپیمای
مسافربری از گرگان به تهران در آسمان دچار
نقص فنی شد که مجدد به فرودگاه گرگان
بــازگــشــت.در روز شنبه نیز یــک هواپیمای
مسافربری خطوط ایران ایرتور که از تهران به
استانبول میرفت به علت نقص فنی و پس از
چندین بار چرخیدن در آسمان مجبور به فرود
اضطراری در فرودگاه مهرآباد تهران شد .در
همین حال ایرنا در گزارشی دربــاره ازدیــاد
سوانح هوایی در روزهــای اخیر نوشت«:خط
تولید هواپیماهایی که این روزها به دلیل نقص
فنی دچــار سانحه شــدهانــد مدتهاست که
متوقف شده و عالوه بر این ،گران تمامشدن
هزینه تعمیر و نگهداری هواپیماها،چالش
ت ــازهای را بــرای ایمنی پــروازهــا ایجاد کرده
است».سن مفید هواپیما را عمدتا براساس
مــیــزان فــشــاری کــه هواپیما تحمل کــرده و
مسیرهای پروازی محاسبه می کنند و تعویض
به موقع برخی از قطعات نیز درایــن موضوع
موثر است ،البته آخوندی وزیر سابق راه در
اظهارنظری اعالم کرده بود  :هواپیماهای با
عمر باالی 23سال بازنشسته می شوند.
▪احــتــمــال عــمــدی بــــودن ح ــادث ــه صفر
درصداست

در همین حال خلبان مهرداد سلیمانی در
گفت وگو با رکنا تاکید کــرد :طبق قانون،
خلبان ها در ایران و همه جای دنیا باید دوره
پــرواز شبیه ســاز را پشت سر بگذارند .ولی
متاسفانه به دلیل تحریم ها این پروازهای
شبیه ساز در ایــران انجام نمیشود .خلبان
های ایرانی برای تمرین برخورد با این اتفاقات
ناگوار و اورژانسی به پاریس یا کشورهایی مثل
ترکیه ،مالزی و ...می روند و با این دستگاه
های شبیه ساز پرواز را تجربه میکنند .در این
پروازها کنده شدن در هواپیما یا آتش گرفتن
موتور شبیه سازی می شود تا در شرایط خطر
احتمال خطای خلبان به کمترین حد ممکن
برسد .سلیمانی با اشاره به شایعه عمدی بودن
برخی حــوادث هواپیمایی مانند ماهشهر،
تاکید کرد :این حوادث به هیچ وجه نمی تواند
عمدی باشد ،احتمال عمدی بودن آن صفر
درصد است ولی متاسفانه گاهی شبکه های
مجازی فضای کشور را مسموم می کنند.

۱۳
در امتداد تاریکی

کتک کاری های وحشتناک!
درگیری ها و ناسازگاری های من و همسرم به
جاییرسیدکهباالخرهدستبهدامانقانونشدم
و همسرم به تحمل زندان و پرداخت دیه محکوم
شد اما بعد از آزادی او از زنــدان این اختالفات
شدت گرفت به حدی که ...
این ها بخشی از اظهارات زن جوانی است که
خسته از زخم های روزگار و برای به دست آوردن
حق و حقوق خود به دامان قانون پناه برده بود.
این زن که دستان دختر خردسالش را در دست
می فشرد درباره تلخی های زندگی اش به مشاور
و مــددکــار اجتماعی کالنتری مــیــرزا کوچک
خــان مشهد گفت :چهار ســال قبل «پ ــدرام» به
خواستگاری ام آمد و من هم به او پاسخ مثبت
دادم چرا که او جوانی تحصیل کرده و با ایمان
بود از سوی دیگر نیز یکی از بستگان نزدیکش
از افراد سرشناس و معتمد محل بود که پدرام را
ضمانت کرد به همین دلیل خانواده ام تحقیقی
درباره رفتارهای اجتماعی و اخالقی او نکردند
بدین ترتیب من با هزاران امید و آرزو پای سفره
عقد نشستم تا آشیانه کوچکم را پایه ریزی کنم.
اما بعد از برگزاری مراسم عقدکنان نامزدم کمتر
به سراغم می آمد به طوری که نوعی بی توجهی
را در وجودش احساس می کردم .در عین حال
هنوز چهار ماه بیشتر از دوران نامزدی ما نگذشته
بود که پدرام درخواست کرد باید زودتر زندگی
مشترکمان را آغاز کنیم با آن که شرایط خانوادهام
برای برگزاری مجلس عروسی فراهم نبود ولی به
ناچار آماده برگزاری جشنی شدیم .نامزدم فقط
سرویس چوب را خرید و بقیه لوازم کامل زندگی
(جهیزیه) را برادرانم تهیه کردند چرا که دو برادرم
در کشورهای اروپایی ساکن بودند و بــرای آن
که من مشکلی در تامین لوازم زندگی مشترک
نداشته باشم همه هزینه ها را پرداخت کردند و
قرار شدمن و پدرام در یک واحد آپارتمانی زندگی
کنیم که یکی از برادرانم خریده بود .خالصه یک
شب به برگزاری مراسم عروسی باقی مانده بود
و ما درحالی که لوازم جهیزیه را در خانه خودمان
چیده بودیم به همراه پــدرام به آن جا رفتیم اما
ناگهان همسرم با یک بهانه پوچ با من درگیر شد
و به گونه ای کتکم زد که بیهوش شدم وقتی به
هوش آمدم پدرام از ترس باالی سرم ایستاده بود
و مدام از من عذرخواهی می کرد .هنوز باورم
نمی شد که همسرم مرا این گونه کتک زده باشد!
فقط گریه می کردم و از رفتار وحشتناک همسرم
متاسف بودم او هم پی در پی قسم می خورد که
قصد کتک زدن مرا نداشته و تنها به خاطر فشار
روانــی برگزاری جشن عروسی دستش را روی
من دراز کرده است .خالصه آن شب ساعت ها
اشک ریختم ولی به دلیل پشیمانی همسرم از این
ماجرا به خانواده ام حرفی نزدم و جشن ازدواج ما
برگزار شد پس از آن من و پدرام به ماه عسل رفتیم
که آن جا هم با کتک کاری ماه عسل را به کامم
تلخ کرد .اما این پایان ماجرا نبود و کتک کاری
های همسرم با بهانه های گوناگون ادامه یافت.
او مردی عصبانی و پرخاشگر بود و به خاطر هر
موضوع کم ارزشی مرا به باد کتک می گرفت .این
شرایط وحشتناک را تا یک سال تحمل کردم ولی
هیچ تغییری در رفتارهای پرخاشگرانه همسرم
ایجاد نشد .به ناچار روزی به پدر پدرام زنگ زدم
و از رفتارهای همسرم گالیه کردم اما وقتی پدر
شوهرم به پسرش اعتراض کرد ناگهان پدرام در
برابر دیدگان حیرت زده من پدرش را نیز به شدت
کتک زد .آن جا بود که دچار عذاب وجدان شدم و
بهخودمگفتمکاشهیچوقتباپدرشوهرمتماس
نمی گرفتم تازه آن جا بود که متوجه شدم پدرام
همواره با خانواده اش درگیری داشته است تازه
می فهمیدم که چرا وقتی به خانه پدر شوهرم می
رفتیم هرکدام از بچه ها به گوشه ای می گریختند
و کسی با پدرام هم کالم نمی شد .خالصه این
درگیری ها و اختالفات به تهدید و کتک کاری
ختمنشد،پدرامهموارهگوشیتلفنولوازمداخل
کیفم را به خاطر سوء ظن هایش بررسی می کرد.
کار به جایی رسید که فرزندم معلول به دنیا آمد و
او من و برادرانم را مقصر این حادثه می دانست
به طوری که روز بعد از زایمان آن قدر کتکم زد که
به ناچار از او شکایت کردم ولی دو ماه بعد با عفو
اسالمی از زندان آزاد شد و با دادن حق طالق به
من فرصتی دوباره خواست تا گذشته را جبران
کند اما او باز هم ماجرای زندانش را بهانه ای برای
کتک زدن من قرار داد و ...
شایان ذکر است به دستور سرهنگ باقی زاده
حکاک (رئیس کالنتری میرزا کوچک خان)
پرونده این زن در دایره مددکاری اجتماعی مورد
بررسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

