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دایره شک
متین نیشابوری -اگر شوهرم بفهمد چه دستهگلی به آب دادهام دمار از روزگارم درمـیآورد .تازه
آشتی کرده بودیم و میخواستم اعتمادش را جلب کنم اما دوباره کارها خراب شد .هرچه میکشم از
رفاقت با یکی از دوستان دوران مدرسهام است .شوهرم از همان روز اول درباره عالقه بیشازحد من و
دوستم حساسیت نشان داد .میگفت راضی نیست وقت و بیوقت با این دختر رفتوآمد داشته باشم
اما من -به توصیه خواهرم -نمیخواستم افسار زندگیام را دست او بدهم ،و به حر فهایش گوش
نمیکردم .بارها و بارها سر این مسئله با هم دعوا و بگومگو کردیم .شوهرم اوایل کوتاه میآمد ولی کمکم
با لجبازیهای هردوی ما مشکل جدی شد .آخرینبار پس از یک دعوای مفصل قهر کردم و به خانه پدرم
رفتم .دو سه روز گذشت .منتظرش بودم مثل همیشه دنبالم بیاید و معذرتخواهی کند .خبری از او
نشد .هرچه به گوشی تلفن همراهش زنگ میزدم جواب نمیداد .دلشوره داشتم و دست از پا درازتر
به خانه برگشتم .توپش خیلی پر بود .معذرتخواهی کردم .قرار شد رفتوآمدم را با دوستم مدیریت
کنم ،و آشتی کردیم .اوضاع داشت آرام میشد که دیروز دوستم زنگ زد .میگفت به جشن تولد یکی
از آشنایانشان برویم .شوهرم سرکار بود .بدون اجازه او ماشین را
برداشتم و به این میهمانی رفتم .در راه برگشت ،به خاطر سرعت
زیاد ،ویراژ دادن و آلودگی صوتی ،پلیس به ما دستور ایست داد.
دوستم گفت به دستور پلیس توجه نکن .دستپاچه شده
بودم .به داخل خیابانی فرعی پیچیدم و با خودروی تصادف
کردم .خسارت زیاد نبود و به خیر گذشت .فقط ماند هام
چه پاسخی به خاطر این تیپ و قیافه اجقوجق ،رفتن به
میهمانی ،سرعت زیاد و آلودگی صوتی به شوهرم بدهم.
امیدوارم با کمک کارشناس مشاوره پلیس مشکلی به وجود
نیاید .من اشتباه کرد هام و باید از همسرم عذرخواهی کنم.
فقط میتوانم بگویم زندگی مشترک یعنی رفاقت ،صداقت،
اعتماد و درک متقابل.

کوتاه تر از حادثه

دریانوردان سانچی
در راه ایران

طی  10ساعت  2حادثه شوم برای دو مرد میانسال
در مشهد رخ داد

ایرنا -علیرضا ایروش ،سرکنسول ایران در
شانگهای اعالم کرد پیکر سه دریانورد
ایرانی چهارشنبه صبح با پرواز ماهان به
تهران میرسند .پیکر این عزیزان بعد از
انجام تشریفات اداری و مراحل قانونی،
 2سهشنبه شب با
رأس ساعت  3:30
پرواز ماهان به فرودگاه امامخمینی(ره)
منتقل میشوند.

مرگ  1283نفر
در تصادف

خبر روز
در پی عملیات ضربتی کارآگاهان پلیس آگاهی در مشهد به دست آمد

دستگیری سودجویان چهار میلیاردی

ایسنا -احمد شجاعی ،رئیس سازمان
پزشکی قانونی کشور ،با اشاره به افزایش
چهاردهمدرصدی شمار جا نباختگان
حوادث رانندگی در نه ماه امسال گفت:
در مجموع از ابتدای امسال تا پایان آذرماه
هزار و  283نفر در تصادفات جان خود را از
دست دادهاند.

فوت کودک
سرپلذهابی
محمدحسن سیرجانی -کارآ گاهان مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آ گاهی خراسا ن رضوی در
اقدامی اطالعاتی و ضربتی از یک دفتر باربری در مشهد سه محموله مجموعا به ارزش چهار میلیارد و
 740میلیون ریال کشف و ضبط کردند.
به گزارش شهرآرا ،این عملیات ضربتی در حالی در دستور کار تیمهای تخصصی اداره ویژه مبارزه با
قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار گرفت که اخباری چند از سوی منابع خبری مبنیبر
دپوی چند محموله سنگین قاچاق در دو دفتر باربری به این پلیس تخصصی اعالم شد.
تیم بررسیکننده پس از دریافت این اخبار طی هماهنگی قضایی وارد عمل شد و تحقیقات میدانی
خود را در سطح دفاتر باربری مشهد آغاز کرد .مأموران طی انجام بررسیهای خود ،دو دفتر باربری را
که نام آنها در گزارشهای عوامل اطالعاتی آمده بود شناسایی کردند و با هماهنگی قضایی ،مورد
بازرسی قرار دادند.
کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی خراسان رضوی در این عملیات موفق شدند
 754کیسه بذر تخمهای گیاهی به وزن 21تن 3 48 ،کارتن انواع وسایل تزیینی و هزار و  900عدد
انواع قرصهای ممنوعه شامل متادون که همگی فاقد بارنامه و مدارک گمرکی بودند کشف کند.
فرمانده انتظامی خراسا ن رضوی در تشریح دیگر ابعاد این پرونده گفت :بر اساس بررسیهای
صورتگرفته ،ارزش کاالهای قاچاق کشفشده حدود چهار میلیارد و  740میلیون ریال برآورد شده
است.
سردار قادر کریمی افزود :عالوهبر این ،کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی خراسان
رضوی در این عملیات پنج متهم را دستگیر کردند و پس از تشکیل پرونده ،برای ادامه تحقیقات ،به
دادسرا تحویل دادند .وی ادامه داد :با توجه به شعارهای اقتصادی چند سال گذشته که از سوی رهبر
معظم انقالب مطرح شده است و همچنین توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی ،پلیس خراسا ن رضوی
با تمام قوا جلو مخالن اقتصادی و قاچاقچیان کاال و ارز را میگیرد و به فعالیتهای غیرقانونی این
سودجویان خاتمه میدهد.

ایلنا -فوت کارن الیاسی دوماهه ،از اهالی
شهرستان سرپلذهاب ،در بیمارستان
کــرمــانــشــاه از ســـوی روابــــط عمومی
بیمارستان تأیید شد .این کودک هجدهم
بهمنماهباعالئمسرفهوتببهبیمارستان
منتقل شد و تحت مداوا قرار گرفت .این
کودک که روند درمانش تکمیل شده بود و
حالش رو به بهبودی قرار داشت صبح
دیــروز برای شیرخوردن در آغوش مادر
قــرار گرفت که دچــار سرفه شد و جان
باخت .متاسفانه احیا ناموفق بود و کودک
جان خود را از دست داد .علت احتمالی
فوت آسپیراسیون شیر تشخیص داده
شد.

آزاد کردن  12زندانی

خبر آخر
در پی عمل خداپسندانه اهدای عضو

امیررضای هفتساله جاودانه شد
تسنیم -فــردی نیکوکار با مراجعه به
نمایندگی ستاد دیه استان تهران ۱۲ ،نفر
از زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد را با
پرداخت بدهی مالی  52میلیون و 300
هــزار تومان ،آزاد کــرد .این فرد نیکوکار
هدف خود از این اقدام را تأسی به سیره
علوی و گرامی داشتن ایــام سوگواری
حضرت فاطمه(س) اعالم کرد.
امیررضای هفتساله که تنها هفت بهار را دید و به خزان عمرش رسید ،با اعالم مرگ مغزی شدن این
کودک ،خانوادهاش در اقدامی انساندوستانه و خداپسند ،با تکمیل فرم اهدای عضو ،مقدمات نجات دو
بیمار مشهدی را فراهم کردند .به گزارش شهرآرا ،پیکر بیجان امیررضا پورفالح هفتساله که به علت مرگ
مغزی ترک موطن کرده بود ،از شهرستان کاشمر به مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد منتقل شد ،سفری
که خانوادهاش او را تنها نگذاشتند و با جگرگوشهشان به مشهد آمدند.
دیدن گوشهای از درد و رنج بیماران نیازمندبهعضو در مشهد که درد هرروزشان را همچون شبی سیاه کرده
است در کنار آرامشی که در جوار امام هشتم کسب کردند موجب شد در اقدامی خداپسندانه ،با تکمیل
فرمهای اهدای عضو ،امیررضای هفتساله را جاودانه کنند.
با رضایت خانواده این کودک ،عمل اهدای عضو در بیمارستان منتصریه مشهد از سوی همکاران دکتر
ابراهیم خالقی ،مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،آغاز شد .در پی
این عمل جراحی ،یکی از کلیهها و کبد زندهیاد امیررضا پورفالح به کودکی دوازدهساله و کلیه دیگرش به
پسری بیستساله (هردو ساکن مشهد) که سالها از نارسایی کلیه رنج میبردند و با دیالیز تحت درمان
بودند اهدا و پیوند شد.
هر چند پیکر امیررضای هفتساله برای خاکسپاری به خانوادهاش تحویل شد و روحش به سوی
بینهایت پرواز کرد ،این خانواده دیگر به جای یک فرزند حاال دو فرزند دارند و هرگاه دلتنگ فرزندشان
بشوند ،میتوانند با دیدن چهره خندان این پسران جدیدشان آرام شوند.

کشف  6تن مواد خدر

فارس -مأموران انتظامی استان گلستان
موفق شدند از ابتدای امسال تاکنون
 1کیلوگرم انــواع موا د
شش هــزار و  00
مخدر را در این استان کشف کنند .در این
 3باند تهیه و توزیع موا د مخدر
راستا  8
شناسایی و منهدم شده است.

اشکولبخنددر
سرای2نگهبان

محمدجواد ابوعطا -دو نگهبان در مشهد در فاصله
 10ساعت دچار حادثه شدند .یکی از این افراد جان
خود را از دست داد و دیگری توانست دست سرد مرگ
را پس بزند که با تالش آتشنشانان و اورژانـــس ،به
بیمارستان منتقل شد.
به گزارش شهرآرا ،بامداد روز گذشته با اعالم یک مورد
آتشسوزی ،بالفاصله تیمی از آتشنشانان به محل
حادثه واقع در خیابان 17شهریور اعزام شد .با حضور
آتشنشانان ،مشخص شد که مردی میانسال روی یک
هیتر برقی سقوط کرده و نیمی از صورتش نیز سوخته
اســت .بررسیها نشان داد این مرد جان خود را از
دست داده است .با گزارش موضوع به بازپرس جنایی
دادســـرای عمومی و انقالب مشهد ،قاضی کاظم
میرزایی در محل حاضر شد و از نزدیک ،این صحنه
مرگ مشکوک را مورد بازبینی قرار داد.
هیچچیزی که نشانگر وجود درگیری درون این اتاقک
نگهبانی باشد وجود نداشت و جسد متوفی نیز هیچ
عالمت و نشانی مبنیبر درگیر شدن نداشت .فقط
نیمی از صورت سوخته متوفی نظر قاضی میرزایی را
به خود جلب کرد.

بررسیها ادامــه داشت و پس از چک کردن قفل در
ورودی که هیچگونه تخریبی روی آن صورت نگرفته
بود و همچنین نبودن هیچ شاهدی که ناظر بر درگیری
باشد ،قاضی ویژه قتل دادســرای عمومی و انقالب
مشهد این فرضیه را مطرح کرد که احتماال این مرد
میانسال پس از سکته و مرگ ،بر روی هیتر افتاده و این
حادثه رخ داده است.
با دستور مقام قضایی ،جسد متوفی برای بررسیهای
بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد و قاضی میرزایی
اطالعات بیشتر درباره این پرونده را به مشخص شدن
نتایج پزشکی قانونی و همچنین اعالم علت دقیق مرگ
منوط کرد.

 10ساعت قبل ،فرار از چنگال عفریت مرگ

 10ساعت پیش از بروز این حادثه نیز حادثهای مشابه
رخ داد و با اعالم محبوسی فردی درون یک اتاقک
نگهبانی ،بالفاصله تیم امــداد و نجات آتشنشانی
مشهد خود را به خیابان کاشانی رساند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی مشهد دراینباره گفت:
محل بروز حادثه یک ساختمان پنجطبقه در دست

احداث بود که مردی میانسال درون اتاقک نگهبانی
آن محبوس شده بود.
حسن جعفری با اشــاره به اینکه شعله اجا قگاز
تکشعله درون اتاقک نظر آتشنشانان را به خود
جلب کرد افــزود :اولین نشانهها با توجه به شواهد،
از گازگرفتگی این مرد میا نسال حکایت داشت که
بالفاصله امــدادگــران آتشنشانی اقــدامــات الزم را
انجام دادند.
وی ادامه داد :پس از باز کردن در این اتاقک ،بالفاصله
پیکر نیمهجان این نگهبان که با مرگ دست و پنجه نرم
میکرد به بیرون از اتاقک منتقل شد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی مشهد با اشاره به روشن
بودن اجاقگاز تکشعله خوراکپزی در فضای محصور
حدودا دوازد همتری محل نگهبانی فرد حادثهدیده
واقع در طبقه اول این ساختمان اظهار کرد :براساس
بررسیهای اولیه کارشناسان آتشنشانی ،این
نگهبان پنجاهوپنجساله دچار گازگرفتگی شده بود که
خوشبختانه هنگام حضور آتشنشانان دارای عالئم
حیاتی بو د .لذا برای انتقال به بیمارستان ،به عوامل
اورژانس تحویل داده شد.

روز گذشته در محورهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی رخ داد

 11کشته در دو حادثه اتوبوسی
در پی دو سانحه جادهای در محورهای استان خراسان
رضوی و جنوبی  11نفر از هموطنانمان جان خود را از
دست دادند و  67نفر بهشدت زخمی شدند .حال 10
نفر از مصدومان این حادثه وخیم گزارش شده است.
به گــزارش شهرآرا ،اولین حادثه در ساعت 00:55
بامداد روز گذشته در محور تربتحیدریه به مشهد رخ
داد که در آن ،یک دستگاه اتوبوس به علتی نامعلوم با
یک کامیون و یک دستگاه خودرو سواری پراید برخورد
کرد.
با اعــام این حادثه ،بالفاصله تیمهای امــدادی و
انتظامی برای اجرای عملیات امداد و نجات راهی محل
سانحه واقع در گردنه سبز (کیلومتر  15تربتحیدریه)
شدند .طی بررسی ابتدایی عوامل اورژانس حاضر در
محل حادثه ،مشخص شد که متأسفانه دو نفر به علت
شدت صدمات واردشده جان خود را از دست داده و 31
نفر بهشدت زخمی شدهاند.
دومین سانحه جاده نیز در ساعت  2:52بامداد روز
گذشته در محور دیهوک خراسان جنوبی رقم خورد .در

آن ،یک دستگاه اتوبوس مسافربری حامل  45مسافر
خانم دچار سانحه شده و پس از انحراف از مسیر اصلی،
در حاشیه جاده واژگون شد.
با اعالم این خبر نیز عوامل امدادی و انتظامی سریعا
وارد عمل شدند و در کمترین زمان ،خود را به محل
حادثه رساندند .بر اســاس بررسی اولیه مأموران
امدادی ،مشخص شد  9نفر از مسافران این اتوبوس
فاقد عالئم حیاتی هستند و به علت شدت صدمات ،در
دم ،جان خود را از دست دادهاند.

در این سانحه جادهای  36نفر دیگر از مسافران دچار
جراحات شدیدی شده بودند که  20نفر از آنــان به
بیمارستانی در شهرستان طبس و  16نفر به فردوس
منتقل شدند .به گفته علی دلخروشان ،مدیر مرکز
مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند ،حال  10نفر از مصدومان وخیم
است.
بررسی کارشناسان پلیس راهــور در محل ایــن دو
حادثه د لخــراش رانندگی ادامــه داشــت تا اینکه
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور
علت هردو حادثه را بیتوجهی رانندگان دو دستگاه
اتوبوس به جلو ناشی از خستگی و خوا بآلودگی
اعالم کرد .به گفته سرهنگ نادر رحمانی ،اتوبوسی
که در محور تربتحیدریه به مشهد دچــار سانحه
مرگبار شده است متعلق به تعاونی 17بوده که از
مشهد به سمت بیرجند میرفته اســت .اتوبوس
حادثهدیده دوم نیز از یاسوج به مقصد مشهد در حرکت
بوده است.

مردی که در یک لحظه عصبانیت همسرش را با چاقوی میوهخوری کشته بود به دام افتاد

همسرکشی در تهران ،دستگیری در مشهد
مــردی پنجا هوششساله که در جریان درگیری
لفظی ،همسر خود را کشته و متواری شده بود در
مشهد دستگیر شد.
بــه گــزارش شــهــرآرا ،ساعت  ،23بیستوهشتم
دیماه ،از طریق مرکز فوریتهای پلیسی،وقوع یک
فقره قتل در خیابان محالتی ،خیابان میرهاشمی،
به کالنتری  1 32نبرد اعالم شد.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد و به
دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه  27تهران،
پرونده در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار گرفت.
با حضور کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در محل
جنایت ،مشخص شد جسد خانمی پنجاهوششساله
به هویت مشخص توسط فرزند پسرش در داخل خانه
پیدا شده است .با حضور اورژانس در محل و انجام
معاینات اولیه ،به مأموران اعالم می شود که این
خانم بر اثر اصابت ضربات جسم تیز به ناحیه گردن و
قفسه سینه به قتل رسیده است.
پسر مقتول در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :زمانی
که وارد خانه شدم ،ناگهان مادرم را غرق خون دیدم.
بالفاصله به اورژانس و  1 10زنگ زدم .مادرم را برای
انتقال سریع به بیمارستان ،به بیرون ساختمان
آوردم اما زمانی که تیم اورژانس در محل حاضر شد،
در همان معاینه اولیه اعــام شد که او فوت کرده
است.

شناسایی و دستگیری همسر متواری

با انجام تحقیقات میدانی ،کارآگاهان متوجه غیبت
همسر مقتول به نام نادر ع( .متولد  )1340در محل
شدند .بالفاصله تحقیقات بــرای دستگیری وی
به عنوان متهم پرونده در دستور کار قرار گرفت و با
بررسی صحنه جنایت ،کارآ گاهان اطمینان پیدا
کردند که وی از محل سکونتش (محل جنایت)

متواری شده است.
تحقیقات بــرای شناسایی مخفیگاه و دستگیری
متهم در دستور کار کارآ گاهان قرار داشت تا نهایتا
کارآ گاهان اداره دهم موفق به شناسایی مخفیگاه
نادر در مشهد شدند.
بالفاصله هماهنگی الزم انجام شد و کارآگاهان اداره
دهم با اخذ نیابت قضایی به مشهد اعــزام شدند.
سرانجام نادر در داخل مخفیگاهش واقع در مشهد
دستگیر شد.
نادر در همان تحقیقات اولیه صراحتا به ارتکاب
جنایت و قتل همسرش اعتراف کرد و درباره انگیزه
جنایت به کارآ گاهان گفت :غروب (روز جنایت)
بود که با همسرم درگیری لفظی پیدا کردم .او قهر

کرد و میخواست به خانه خــواهــرزاد هاش برود.
من قبال با خواهرزاده همسرم درگیر شده بودم و
آنها بر روی من چاقو کشیده بودند .از او خواستم
که آنجا نــرود امــا او قبول نکرد .عصبانی شــدم و
مجددا با او درگیر شدم .به سمت آشپزخانه رفتم و
چاقو برداشتم و با چاقوی میو هخوری چند ضربه
به او زدم.
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم ،معاون مبارزه با جرائم
جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر
گفت :با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب
جنایت ،قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس پرونده
صادر شد و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی ،در
اختیار اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

