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اه است برف و سرما در ر

]شهروند[ برف و سرمای  شدید همچنان می تازد. درحالی که شرایط 
از مناطق شمال و شمال غربی به حالت عادی بازنگشته،  در بسیاری 
هواشناسایی از ورود سامانه بارشی جدید به کشور خبر می دهد. به گفته 
صادق ضیائیان مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی 
این موج جدید سرما که با بارش برف و باران در ارتفاعات زاگراس و البرز 
همراه است، تا اواخر روز سه شنبه هفته جاری در آسمان کشور فعال 

خواهد بود و مناطق جنوب غربی و شمال شرقی را هم متاثر می کند. 
برای عادی شدن شرایط در مناطق  زیادی  این وجود تالش های  با 
بحرانی صورت گرفته، اما ساکنان این مناطق هنوز هم با مشکالت زیادی 
اخیر  روز  چند  طی  دولتی  بلندپایه  مقامات  حضور  هستند.حتی  مواجه 
برای تسریع در روند حل مشکالت در استان گیالن هم نتوانسته اوضاع 
را به حالت قبلی برگرداند. برق و آب تعداد زیادی از خانوارها در این استان 
هنوز قطع است. از مناطقی هم که گفته می شود مشکل بی آبی و قطع برق 
آنها برطرف شده، خبر می رسد، کیفیت آب به شدت پایین است و مقدار 
ج  امالح موجود در آن باعث شده چیزی شبیه گل روان از شیر خانه ها خار
شود. نوسان برق هم به حدی است که عمال استفاده از وسایل برقی را 
غیرممکن کرده است. بسیاری از راه های روستایی و فرعی در استان گیالن 
مسدودشدن  باعث  کوالک  و  برف  بارش  همچنین  نشده،  بازگشایی 
راه های روستایی در استان های لرستان، کردستان و نیمه شمالی استان 
خوزستان شده است. پلیس راه با توجه به شرایط جوی در جاده های 
سفرهای  تا  است  خواسته  مردم  از  مکرر  اطالعیه های  طی  کوهستانی 
غیرضروری را به تعویق بیندازند و در صورت اجبار در سفر تردد در این 
خ و تجهیزات کافی امکانپذیر است. درباره تعداد  محورها فقط با زنجیر چر
کشته ها و مصدومان هم آمار ضد و نقیضی اعالم شده؛ درحالی که برخی 
رسانه ها از کشته شدن دست کم 10 نفر در این حوادث خبر می دهند، اما 

آمار اعالم شده مقامات رسمی مرگ هفت نفر را تأیید می کند. 
ظاهرا کار امدادرسانی در گیالن شدت گرفته است. کمک به مردمی که 
بارش سه روزه برف راه، آب و برق شان را قطع کرد و عمال باعث شد تا بخش 
قابل توجهی از این استان به حالت تعطیل دربیاید. آن طور که محمدباقر 
نوبخت فرستاده ویژه رئیس جمهوری به استان گیالن اعالم کرده است، 
وزیر راه همراه دو معاونش به استان گیالن سفر کرده و درحال حاضر 
همه راه های اصلی در استان گیالن بازگشایی شده و 350 جاده روستایی 
نوبخت  است.  کرده  پیدا  تردد  قابلیت  راهداری  نیروهای  تالش  با  هم 
همچنین با اشاره به قطعی برق شهروندان گیالنی گفت: »از یک میلیون 
و ۴۶۸ مشترک، برق ۲50 هزار مشترک در برف اخیر قطع شد که براساس 
آخرین آمار تا این لحظه به ۲۶ هزار مشترک برق رسیده و اکیپ ها برای 
همچنین  هستند.«  فعالیت  به  خانوارها مشغول  بقیه  برق دارشدن 
و  شهری  خانوار  ۲ هزار  آشامیدنی  آب  استانی  مقامات  اعالم  براساس 
۴۴ هزار خانوار روستایی در این استان همچنان قطع است. این درحالی 
است که وزیر نیرو برطرف شدن مشکالت آب و برق مشترکان گیالنی را در 
گروی بازگشایی راه ها و مسیرهای مسدودشده از برف اعالم کرده بود. به 
گفته رضا اردکانیان مساحت مناطق زیر پوشش برف در گیالن به 1۴ هزار 
کیلومتر مربع می رسد. او در مورد علت کندی برقراری مجدد جریان برق 
نیز گفت که سه پست فشار قوی برق ازکارافتاده و با بسته شدن راه ها بر 
اثر بارش برف، دسترسی برای تعمیر و راه اندازی این پست ها هنوز مقدور 
ع، استاندار گیالن با اشاره به قول های  نشده است. در همین حال زار
وزرای راه و نیرو وعده داد که برق و آب همه مشترکان نهایتا تا صبح شنبه 

وصل خواهد شد و اوضاع در این استان به حالت عادی بازمی گردد.  
صومعه سرا،  الهیجان،  شهرهای  رسیده،  گزارش های  براساس 
، آستانه، فومن، رودسر و لنگرود بیشترین خسارت ها را از بارش  رودبار
کامل دچار  به طور  این شهرستان ها  برف دیده اند و مناطق روستایی 
مشکل شده اند. درواقع این چند روزه زندگی در این مناطق سخت و 
عذاب آور شده است، این را محمد یکی از ساکنان رودبار به »شهروند« 
می گوید. این جوان بیست ونه ساله که به گفته خودش چهار روز است 
دوشادوش امدادگران برای کمک به روستاهای اطراف می رود، شرایط را 
این گونه توضیح می دهد: »تقریبا از یکشنبه شب با شدت گرفتن بارش 
ج  برف؛ اینجا همه چیز تعلیق شد، تا سه شنبه که هیچ کس از خانه خار
نشد. در جاده رشت هم که ترافیک سنگینی بود، مردم رودبار خیلی از 
مسافران در راه مانده را پناه دادند. بعد هم که آب و برق قطع شد، همین 
وضعی شد که االن می بینید.« رحیم یکی دیگر از ساکنان رودبار دراین باره 
به »شهروند« می گوید: »پدر و مادر من در یکی از روستاهای اطراف زندگی 
می کنند، من چهار روز از آنها خبر نداشتم. روستای زادگاه من 1۲0 خانوار 
دارد، آنها نه برق دارند و نه آب و نه هیچ وسیله گرمایشی. با آتش و هیزم 
خودشان را گرم نگه می دارند. هنوز هم جاده روستا بازنشده است.« 
اوضاع در شهرها و روستاهای شرق استان گیالن هم به همین منوال 
است. بسته بودن جاده ها و نرسیدن آذوقه و مایحتاج باعث شده برخی 
اقالم ضروری تا چندبرابر قیمت واقعی آن به فروش برسد، این را رامین 
یکی از شهروندان آستانه اشرفیه به »شهروند« می گوید. به گفته او برخی 
مغازه دارها بازار سیاه آب معدنی و نان درست کرده اند. او در پاسخ به این 
پرسش که آب و برق شهرشان وصل شده است، می گوید: »از چهارشنبه 
شب آب برخی مناطق وصل شد، اما آب آن قدر گل والی دارد که غیرقابل 
استفاده است.« از الهیجان هم خبر می رسد که برق بسیاری از مناطق 
در این شهر نوسان زیادی دارد و طی دو روز گذشته چند ساعت قطعی 

داشته است.
کشته شدن سه نفر در  با  که مقامات رسمی اعالم می کنند،  آن طور 
حادثه سقوط بهمن تعداد کشته ها در برف و کوالک به هفت نفر رسیده 
است. ماجرای سقوط بهمن و دفن شدن یک خانه در روستای رشت رود 
، باعث مرگ پیرمردی هفتادساله و زنی جوان و نوزادش شده است.  رودبار
ج کردن  خار به  موفق  جست وجو  روز  دو  از  پس  هالل احمر  امدادگران 
اجساد مادر و فرزند جان باخته شدند. در این حادثه دو زن هم آسیب 

دیدند که به بیمارستان منتقل شدند. 
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به 
پیش بینی هواشناسی برای بارش برف در اواخر وقت روز جمعه و شنبه در 
، به همه رانندگانی که در این روزها قصد تردد در  محورهای شمالی کشور
محورهای شمالی را دارند، هشدار داد حتما تجهیزات زمستانی به ویژه 
خ به همراه داشته باشند. به گفته سرهنگ نادر رحمانی اتوبان  زنجیر چر
قزوین به رشت و جاده قدیم بین این دوشهر به طور کامل بازگشایی 
شده است، اما با توجه به تداوم بارش ها و اوضاع ناپایدار جوی احتمال 
مسدودشدن مقطعی این محور و جاده های کوهستانی دیگر هم وجود 
دارد. او با اشاره به مسدودبودن جاده ترانزیتی تبریز به زنجان گفت: »در 
دو سه روز آینده در محورهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، 
، قزوین، تهران و کردستان برف می بارد، بنابراین ضروری است  گیالن، البرز
به تجهیزات  دارند، حتما  را  تردد در محورهای فوق  که قصد  رانندگانی 

خ مجهز باشند.« زمستانی و زنجیر چر

شگرد عجیب شرکت لیزینگ خودرو 
برای کالهبرداری

]شهروند[ پلیس پایتخت فردی را که تحت 
به  دست  اقساطی  خودرو  فروش  پوشش 

کالهبرداری از مردم می زد، دستگیر کرد.
تحت  شکایتی  تابستان  سال جاری  اواخر 
خودرو  فروش  طریق  از  کالهبرداری  عنوان 
رسیدگی  منظور  به  قضائی  مرجع  از  اقساطی 
تخصصی به اداره چهاردهم پلیس آگاهی ارجاع 
شد. با توجه به تعداد باالی شکات رسیدگی و 
دستگیری متهم پرونده در دستور کار کارآگاهان 

قرار گرفت.
با تحقیقات میدانی و انجام اقدامات پلیسی 
کارآگاهان موفق به شناسایی مخفیگاه متهم 
اقدامی  در  و  شدند  حسن  امامزاده  محله  در 
غافلگیرانه ساعت 0500 بیست ودوم بهمن ماه 
او را که رضا سی وپنج ساله نام داشت، دستگیر و 

به اداره چهاردهم پلیس آگاهی منتقل می کنند.
رضا که مدیرعامل شرکت بود، پس از انتقال 
به پلیس آگاهی تحت بازجویی قرار گرفت و در 
گفت:  خود  کالهبرداری  شگرد  و  شیوه  تشریح 
که  گرفتم  دوستانم  از  یکی  از  را  کار  این  »ایده 
در  حاضر  درحال  کالهبرداری  دلیل  به  خودش 
زندان به سر می برد. کار ما به این صورت بود که 
گاهی در سایت های اینترنتی افراد  ج آ از طریق در
اقساطی فریب  با وعده فروش فوری خودرو  را 

می دادیم و اعتماد مشتریان را جلب می کردیم.«
متهم در مورد نحوه دریافت و استفاده از پول 
مال باختگان گفت: »پس از گرفتن مبالغی از ۲0 
تا 50 میلیون تومان، زمانی را برای تحویل خودرو 
اعالم می کردیم و وقتی زمان تحویل فرا می رسید، 
تعویق  به  را  کار  مدام  مختلف  بهانه های  به 
حدود  به  دریافتی  مبالغ  اینکه  تا  می انداختیم 
یک میلیارد تومان رسید و پس از آن شرکت را 

تخلیه کردیم.«
بالغ  دستگیرشده  متهم  کالهبرداری  مبلغ 
بر 10 میلیارد ریال است و تاکنون 30 نفر از شکات 
انجام  منظور  به  متهم  شده اند.  شناسایی 
شعبه  بازپرس  دستور  با  تکمیلی  تحقیقات 
اداره  اختیار  در  تهران   3۲ ناحیه  دادسرای  اول 

چهاردهم پلیس آگاهی پایتخت قرار دارد.
معاون   ، تقی پور جهانگیر  گاه  کارآ سرهنگ 
گاهی  آ پلیس  کالهبرداری  و  جعل  با  مبارزه 
کرد:  با اعالم این خبر به مردم توصیه  پایتخت 
»مالک برای صحت عمل یک شرکت مجوز ثبت 
به  اقدام  می تواند  فردی  هر  نیست.  شرکت ها 
ثبت شرکت کند. درحال حاضر تنها 3۷ شرکت 
مجوز فروش خودرو دارند و افرادی که قصد خرید 
از شرکت های لیزینگ را دارند، باید با مراجعه به 
سایت بانک مرکزی فهرست شرکت هایی را که 

مجوز فروش دارند، مشاهده کنند.«

برق فروشگاه، کارگر را سوزاند
در  بی احتیاطی  اثر  بر  که  میانسالی  کارگر 
فروشگاهی بزرگ در تهرانسر دچار برق گرفتگی 

شدید شده بود، روانه بیمارستان شد.
آتش نشانی تهران ساعت  ستاد فرماندهی 
۲0 و  ۴5 دقیقه پنجشنبه شب گذشته با دریافت 
آتش نشانان  بالفاصله  حادثه  این  وقوع  خبر 
ایستگاه 10۴ را به محل حادثه در شهرک تهرانسر 

اعزام کرد.
 10۴ ایستگاه  فرمانده  شیرازی،  ناصر 
این  وقوع  چگونگی  درباره  تهران  آتش نشانی 
داخل  در  ساله ای  سی ونه  »کارگر  گفت:  حادثه 
و  کرکره  جابه جایی  سرگرم  بزرگ  فروشگاهی 
اثر  بر  که  بود  فروشگاه  پشت بام  به  آن  انتقال 
بی احتیاطی و سهل انگاری ناگهان کرکره با کابل 
برق ۲0 هزار ولتی برخورد کرد.« او اضافه کرد: »این 
کارگر از قسمت پا ها و دست ها دچار برق گرفتگی 
شد و به گونه معجزه آسایی از این حادثه مرگبار 

جان سالم به دربرد و زنده ماند.«
اظهار  ادامه  در  نشانی  فرمانده آتش  این 
داشت: »این کارگر بر اثر برق گرفتگی شدید، به 
سختی دچار مصدومیت شد و به دلیل شدت 
از محل  صدمات وارده قادر به حرکت و خروج 

حادثه نبود.«
شیرازی تصریح کرد: »آتش نشانان بالفاصله 
را  حادثه  محل  برق،  امدادی  عوامل  همراه  به 
را از پشت بام به پایین  ایمن سازی و این کارگر 
منتقل کردند و تحویل امدادگران اورژانس حاضر 
کارشناسان  اینکه  اعالم  با  او  دادند.«  محل  در 
و  علت  درخصوص  تحقیقات  آتش نشانی 
می کنند،  بررسی  را  اتفاق  این  بروز  چگونگی 
با  بالفاصله  مصدوم  »کارگر  کرد:  خاطرنشان 
انتقال درمانی  مرکز  به  اورژانس   آمبوالنس 

 پیدا کرد.«

مرگ 8 نفر در جاده های کشور
]شهروند[ آخر هفته در نقاط مختلف کشور 
سانحه های رانندگی مرگباری رخ داد که منجر به 
این حادثه ها 3۴  کشته شدن هشت نفر شد. 

زخمی را هم راهی بیمارستان کرد. 
هولناک ترین حادثه مربوط به تصادف خودرو 
سمند و پراید بود که ۶ کشته برجای گذاشت. این 
تصادف بامداد روز جمعه در محور گنبدکاووس به 
مینودشت رخ داد. بر اثر این اتفاق، پنج سرنشین 
پراید و یک سرنشین سمند در دم جان باختند.
سرهنگ عبدی، رئیس پلیس راه گلستان درباره 
جزئیات بیشتر این حادثه گفت: »در این حادثه 
دلخراش یک سرنشین سمند نیز مصدوم شد 
که عوامل امدادی او را به بیمارستان منتقل کردند. 
اطالع  به  و  است  بررسی  دست  در  حادثه  علت 

خواهد رسید.«
نیز  برق  تیر  با  برخورد  در  پراید  راننده  مرگ 
یکی دیگر از این حادثه های رانندگی است و این 
اتفاق ظهر روز جمعه رخ داد. درپی تماس تلفنی 
شهروندان با سامانه 1۲5 مبنی بر وقوع سانحه 
رانندگی بالفاصله نیروهای آتش نشانی راهی محل 
شدند. در این سانحه سواری پراید با شدت با تیر 
برق فشار قوی برخورد کرده بود که ستاد فرماندهی 
نجات وامداد  گروه  بالفاصله  آتش نشانی 
ایستگاه های 50 و 3۶ را به محل حادثه در حوالی 
گلبهار اعزام کرد. با حضور نجاتگران آتش نشانی 
در محل مشخص شد خودرو سواری پراید که از 
سمت مشهد به چناران درحال حرکت بود، به 
دلیل نامعلومی از مسیر اصلی خود منحرف شده 
و به شدت با تیر برق فشار قوی برخورد کرده که در 
این حادثه راننده جوان این وسیله نقلیه در دم 
جان سپرده بود. آتش نشانان ضمن ایمن سازی 
محل حادثه با استفاده از تجهیزات ویژه و قیچی 
هیدرولیک با برش زدن بدنه خودرو جسم بی جان 
راننده را از داخل پراید خارج کردند و تحویل عوامل 
انتظامی حاضر در صحنه دادند. علت دقیق وقوع 
این حادثه را کارشناسان پلیس راهور در دست 

بررسی دارند.
سوادکوه  در  این بار  دیگر  مرگبار  حادثه  یک 
رخ داد. ساعت ۶ صبح روز جمعه بود که به علت 
انحراف و واژگونی خودرو ایسوزو در منطقه ورسک 
از دست داد. وحید متانی،  را  یک نفر جان خود 
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان سوادکوه 
دراین باره گفت: »پس از دریافت گزارش در ساعت 
Eoc جمعیت  از مرکز  روز جمعه  ۶ و 55 دقیقه 
واژگونی  و  انحراف  مبنی بر  مازندران  هالل احمر 
ایسوزو در منطقه  ورسک بالفاصله تیم  خودرو 
امدادی از پایگاه دوگل و تیم امدادی به همراه یک 
خودرو نجات از پایگاه ارفعد ه به محل حادثه اعزام 
شدند. با توجه به اینکه راننده از خودرو به درون دره 
پرت شده بود، در دم جان داد. علت دقیق حادثه را 

پلیس در دست بررسی دارد.«
عصر روز پنجشنبه نیز واژگونی خودرو »ال 90« 
در محور اتوبان قم به سمت تهران هفت نفر را 
راهی بیمارستان کرد. مجتبی خالدی، سخنگوی 
سازمان اورژانس درباره جزئیات این سانحه گفت: 
آمبوالنس های  حادثه  اعالم  از  پس  »بالفاصله 
اورژانس در محل حادثه حضور یافتند. بر اثر این 
واژگونی هفت نفر مصدوم شدند که همه آنها برای 

درمان به بیمارستان انتقال یافتند.«
واژگونی وانت تویوتا حامل اتباع پاکستانی در ۲۴ 
کیلومتری محور سراوان به اسالم آباد نیز 1۸ زخمی 
برجای گذاشت. مدیر مرکز حوادث و فوریت های 
پنجشنبه  که  حادثه  این  درباره  زاهدان  پزشکی 
دستگاه   ۶ با  »مصدومان  گفت:  داد،  رخ  شب 
منتقل  سراوان  رازی  بیمارستان  به  آمبوالنس 

شدند.«
حادثه بعدی مربوط به تصادف دو پژو در جاده 
فریمان – تربت جام است که منجر به مجروح شدن 
هشت نفر شد. محمد علیشاهی، مسئول روابط 
فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز  عمومی 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره این 
حادثه گفت: »این اتفاق پنجشنبه شب گذشته بر 
اثر برخورد دو خودرو پژو ۲0۶ و پژو ۴05 در کیلومتر 
هفت جاده تربت جام رخ داد. برای امدادرسانی به 
آمبوالنس  دستگاه  دو  حادثه  این  مجروحان 
اورژانس 115 به محل اعزام شد. هفت مجروح این 
حادثه به بیمارستان حضرت زهرا)س( در فریمان 
منتقل شدند و یک نفر نیز در محل حادثه درمان 

شد.«

مکثذره بین

]شهروند[ عروس یک خانواده به قتل همسرش و سوزاندن جسد او با 
همدستی مادر و برادرش اعتراف کرد.  

درخصوص  مینودشت  انقالب  و  عمومی  دادستان  ایزد،  حسینعلی   
رمزگشایی یک قتل در شهرستان مینودشت گفت: »چند وقت پیش جسد 
سوخته ای که در نزدیکی یکی از روستاهای مینودشت کشف شد، راز جنایتی 
برای  کرد. وقتی این جسد سوخته پیدا شد، بررسی ها  را فاش  خانوادگی 
شناسایی هویت این فرد ادامه داشت تا اینکه پدر و مادری با مراجعه به 
گاهی مینودشت اعالم کردند سه ماهی هست پسرشان مفقود  آ پلیس 

عروس شان  به  دراین باره  گفتند  آنها  ندارند.  اطالعی  او  از  و  است  شده 
مشکوک هستند. آزمایش ها نشان داد جسد سوخته فرزند این خانواده 
است و به این ترتیب تحقیقات برای شناسایی قاتل آغاز شد. همسر مقتول 
به دادسرا احضار شد و درنهایت در بازجویی ها اعتراف کرد که با همدستی 
، برادر و دوست برادرش، همسرش را به قتل رسانده  و سپس جسدش  مادر
را سوزانده اند. با اعترافات این عروس هر چهار متهم بازداشت شدند و 
پرونده در دادسرای مینودشت درحال رسیدگی است.« طبق گفته دادستان 

مینودشت متهمان اختالف خانوادگی را انگیزه قتل عنوان کردند.

با گذشت  6 روز از شروع بارندگی ها تالش ها برای عادی شدن شرایط در مناطق برفی شدت گرفته است

  درحالی که برخی رســانه ها از کشته شــدن 10 نفر در این حوادث خبر می دهند، اما آمار اعالم شــده
 از سوی مقامات رســمی مرگ 7 نفر را تأیید می کند

رمزگشــایی یک قتل پس از کشــف جســد سوخته

برق و آب تعداد زیادی از 
خانواده ها در این استان 
هنوز قطع است. از مناطقی 
هم که گفته می شود 
مشکل بی آبی و قطع 
برق آنها برطرف شده، 
خبر می رسد، کیفیت آب 
به شدت پایین است و 
مقدار امالح موجود در آن 
باعث شده چیزی شبیه 
گل روان از شیر خانه ها 
ج شود. نوسان برق  خار
هم به حدی است که عمال 
استفاده از وسایل برقی 
را غیرممکن کرده است. 
بسیاری از راه های روستایی 
و فرعی در استان گیالن 
بازگشایی نشده، همچنین 
بارش برف و کوالک باعث 
مسدودشدن راه های 
روستایی در استان های 
لرستان، کردستان و نیمه 
شمالی استان خوزستان 
شده است. 

فارس


