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برداشت غلط

متین نیشابوری ۲۱ -ساله بودم که برایم خواستگار آمد .پدر و مادرم که عمری در حسرت پسردارشدن
مانده بودند از خوشحالی در پوست خودشان نمیگنجیدند .آ نها بالفاصله دستبهکار شدند و با
تحقیقات الزم جواب مثبت دادند .من هم با خوشحالی سرسفره عقد نشستم و «بله» گفتم .اینطوری
بود که ازدواج کردم و بعد هم پا به خانه شوهر گذاشتم؛ اما افسوس که نفهمیدم چطور زندگیام را مدیریت
کنم .ماجرا از این قرار بود که تجربه تلخ شکست خالهام در زندگیاش برای من خیلی گران تمام شد .او که
زخمخورده خیانت شوهرش بود ،میگفت هیچ وقت به این مردها اعتماد نکن .اگر هر چه گفتی شوهرت
سرتعظیم فرود آورد و بیچونوچرا «چشم» گفت یا اینکه هر چه گفتی سرد و بیعاطفه برخورد کرد و
توجهی نشان نداد یعنی اینکه ریگی به کفش دارد .با شنیدن حرفهای خالهام نهتنها به شوهرم بلکه به
تمام مردهای اطرافم بدبین بودم.
فکر میکردم همسرم به من خیانت میکند .با کنترل و مراقبتهای بیحد و اندازه اعصابش را به هم
میریختم .سر همین مسائل بود که اختالفهای جدی پیدا کردیم .گاهی با این تصورات در گوشهای
مینشستم و گریه میکردم .با این وضعیت خانوادهام نیز وارد عمل شدند و سعی میکردند حق مرا از
شوهرم بگیرند .از طرف دیگر پدر و مادر و خواهر همسرم نیز کم نمیآوردند و از او دفاع میکردند.
در این شرایط درگیریهایمان به کتککاری
کشیده شد و کارمان بیخ پیدا کرد .شکایت
کــردم .میخواستم طالق بگیرم ،اما با
راهنمایی کارشناس اجتماعی کالنتری
پنجتن به مرکز مشاوره آرامــش پلیس
خراسانرضوی معرفی شدیم .با بیمیلی به
این مرکز آمدیم .اما هردویمان تازه فهمیدم
چه برداشتهای غلطی از زندگی زناشویی
داشتهایم و باید خودمان را اصالح کنیم.
اگر دیر جنبیده بودیم و به اینجا نمیآمدیم معلوم نبود
سر غرور و لجبازی و البته اشتباههای من چه بالیی
سر سرنوشت و آیندهمان میآمد.
کوتاه تر از حادثه

جنگل های کالیفرنیا
همچنان میسوزد

مرگ خواهر رئیسجمهور
در سقوط بالگرد

ایرنا -آتشسوزی مهیبی که از حدود دو هفته پیش
در نواحی جنوبی ایالت کالیفرنیا آغاز شده است،
همچنان ادامه دارد و بر شدت آن افزوده میشود.
این حریق مرگبار موسوم به «توماس» اکنون به
منطقه سانتا بارابارا در جنوب ایالت کالیفرنیا رسیده
و 108هزار هکتار از این اراضی را طعمه حریق کرده
است .بر اثر این آتشسوزی تاکنون دو نفر ،یک مأمور
آتشنشان و یک ساکن محلی که تالش داشت از
شعلههای آتش بگریزد ،کشته شدهاند.

ایــرنــا -در حــادثــه سقوط یــک فــرونــد بالگرد
نظا می د ر نزد یکی تگو سیگا لپا  ،پا یتخت
هندوراس ،همه  6سرنشین آن از جمله خواهر
رئیسجمهور این کشور کشته شدند .پس از
گزارش گمشدن این بالگرد ،نیروهای امنیتی
برای یافتن آن اعزام شدند و بالگرد سقوطکرده
را بــدون هیچ سرنشین زنــد های یافتند .هنوز
عــلــت ســقــوط ایـــن بــالــگــرد مشخص نشده
است.

مرگ  6انگلیسی
در تصادف زنجیرهای

انفجار در اهواز
هفتمصدومبرجایگذاشت

تسنیم -بامداد دیــروز در ورودی یک زیرگذر
در بیرمنگام انگلیس  6خـــودرو بــا یکدیگر
برخورد کردند که در پی این سانحه رانندگی
 6نفر کشته شدند .به گفته شاهدان تعدادی از
جانباختگان زن بودند که در صحنه جان خود را
از دســـت دادنــــد و تــعــدادی دیــگــر بهدلیل
شــــدت جــــراحــــات در مـــراکـــز درمـــانـــی
جان باختند.

ایلنا -شامگاه شنبه در پی انفجار یک منزل دو
طبقه در کوی نبوت اهواز هفت نفر مصدوم شدند
که یک نفر به بیمارستان منتقل شد و  6نفر دیگر
سرپایی درمان شدند .علت این انفجار نشت گاز
شهری اعالم شده است.

رانش زمین
جان پنج شیلیایی را گرفت

ایسنا -بر اثر حادثه رانش زمین در شیلی یک
روستا تخریب شده است و دستکم پنج تن جان
خود را از دست دادهاند .این حادثه در پی بارش
بارانهای سیلآسا در جنوب شیلی رخ داده که در
پی این حادثه ۱۵نفر نیز ناپدید شدند.

روی خط حادثه

رسیدگی به یک پرونده جنایی با صدور کیفرخواست به نتیجه رسید

آتشسوزی شبانه
در یک کارخانه قند

درخواست قصاص برای زن هووکش

بــامــداد دیـــروز بخشی از کارخانه قند
شهرستان فیروزه طعمه حریق شد.
به گزارش شهرآرا ،بامداد روز گذشته با
اعالم یک مورد آتشسوزی در کارخانه
قند فیروزه ،بالفاصله آتشنشانان این
شهرستان به محل اعزام شدند.
با حضور آتشنشانان در محل مشخص
شــد کــه کــانــون ایـــن حــریــق دستگاه
تفالهخشککن ایــن کــارخــانــه اســت.
آتشنشانان بالفاصله عملیات اطفای
حریق را آغاز کردند.
با تالش گسترده آتشنشانان این حریق
پس از گذشت دو ساعت به زانو درآمد و
مهار شد.
هــر چند علت ایــن آت ـشســوزی شبانه
اعالم نشده اما کارشناسان آتشنشانی
بررسیهای خود را برای رسیدن به علت
حادثه آغاز کردهاند.

کشف  14هزار لیتر
سوخت قاچاق

پلیس در بازرسی از یک انبار ضایعاتی
14هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کرد.
به گــزارش شــهــرآرا ،فرمانده انتظامی
شهرستان تربتجام در ایــن خصوص
گفت :روز گذشته یکی از تیمهای گشت
هنگام گشتزنی در حاشیه شهر به یک
دستگاه وانت تانکردار ،که در حال تخلیه
سوخت در یک کــارگــاه ضایعاتی بود،
مشکوک و برای بررسی موضوع وارد عمل
شدند.
سرهنگ کیانی افزود :مأموران کالنتری
شهید بهشتی پس از بررسی اظهارات
راننده خودرو و مالک کارگاه ضایعاتی در
بازرسی از محل 14هزار لیتر نفت سفید
قاچاق و خــارج از شبکه توزیع کشف
کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان تربتجام
تــصــریــح کــــرد :ارزش ســوخ ـتهــای
قاچاق1 40میلیون ریــال بــرآورد شده
است .افراد متخلف پس از تشکیل پرونده
برای سیر مراحل قانونی روانــه دادسرا
شدند.

جنون سرعت جان
جوان 26ساله را گرفت

دستگیری فروشنده گوشت آهوی کمیاب

فردی که چندی پیش به اتهام فروش گوشت یک رأس
آهوتحتتعقیبقرارگرفتهبود،دیروزدستگیرشد.
به گزارش شهرآرا ،چندی پیش با اعالم فروش گوشت
یک آهــوی شکارشده در یکی از شهرستا نهای
خراسانرضوی ،اداره حفاظت محیطزیست سبزوار
پروندهایراگشود.پسازتأییداینپرونده،مأموراناین
اداره کل با همکاری مأموران انتظامی برای دستگیری
متهمواردعملشدند ،اما پیش از رسیدن مأموران متهم

ازصحنهگریختهبود.
مأموران اداره حفاظت محیطزیست سبزوار پس از شناسایی این متخلف حوزه شکار و صید ،وی را
تحتتعقیبقراردادند.
محل اختفای این متخلف که دو هفته پیش با الشه شکارشده از دست مأموران یگان محیطزیست متواری
شده بود ،شناسایی شد .روز گذشته با کمک پلیس امنیت و اطالعات نیروی انتظامی ،این متهم در
مخفیگاهشدستگیرشد.
متهم در بازجوییهای فنی پلیس به شکار غیرمجاز یک رأس آهو و فروش گوشت آن اعتراف کرد.

در جستوجوی مرد خانواده

با ثبت اظهارات اولیه این خانم جوان ،ظن کارآگاهان
و قاضی پرونده بهسمت همسر این خانم جوان رفت.
تمام شواهد همچون آثار خوردن صبحانه دونفری و
پاسخندادن به تلفن مأموران ،حاکی از آن بود که این فرد
همسرش را به قتل رسانده و سپس از آنجا رفته است.
همزمان با اعزام جسد مقتول به پزشکی قانونی برای
کشف علت اصلی مرگ ،همسر این فرد نیز که در جریان
قرار گرفته بود به دادسرا مراجعه میکند و با اعالم اینکه
هنگام خروج او از منزل همسرش سالم بوده است،

اظهارات جدید متهم

این پرونده روند قضایی خود را طی میکرد که متهم در
اظهاراتی جدید به کارآگاهان پلیس آگاهی اعالم کرد
که همسرش او را وادار کرده موضوع قتل را به گردن
بگیرد .با مطر حشدن این موضوع ،پرونده وارد مرحله

درخواست قصاص برای متهم

ایــن پــرونــده پس از تکمیل تحقیقات بــرای صدور
کیفرخواست به دایــره اظهارنظر دادســرای ناحیه
 ۲ارسال شد که پدر کودک مقتول از قصاص گذشت
کرد؛ ولی پدر و مادرمقتول با حضور در دادسرا تقاضای
قصاص متهم را داشتند .پیگیر یهای چندباره
قاضی امانی نشان داد که باتوجهبه اعترافات متهم،
کشف بند قنداق در محل وقوع قتل ،نظریه پزشکی
قانونی و کمیسیون روانشناسی ،بررسی پیامکهای
ردوبدلشده میان متهم و مقتول ،و همچنین اظهارات
والدین مقتول که اعالم کردند در جریان مشکالت آنها
بودهاند ،ثابت شد که این قتل را متهم انجام داده است.
پس از بررسیهای همهجانبه کیفرخواست قصاص
بر اساس بند الف ماده  290و ماده  612قانون مجازات
اسالمی درخواست اشد مجازات برای متهم صادر شد.
این کیفرخواست درحالی به دادگاه کیفری یک مشهد
ارســال شد که متهم از لحاظ جنبه عمومی به سه تا
10سال حبس نیز محکوم خواهد شد.
دادیار اظهارنظر دادسرای ناحیه  2مشهد در خصوص
ایــن پرونده گفت :اســاس تفکر اسالمی بر تحکیم
خانواده بنا شده و چند همسری در صورتی است که
انسان عدالت را رعایت نماید و اال این مشکالت دامن
گیر افراد میشود و فشار روانی در برابر این مشکالت
انسان را از پای در میآورد.
قاضی مهدی امانی افــزود :اقداماتی بــرای کسب
رضــایــت از خــانــواده مقتول انــجــام شــده اســت که
امیدواریم با توجه به اینکه متهم دارای چند فرزند
است ،این تالشها به نتیجه برسد.

فرمانده انتظامی مشهد خبر داد

تعقیب و گریز مسلحانه برای دستگیری سارق بیخانمان

قتل کودک  2ساله
بهدست نامادری

مهر 13 -آذرمـــاه رســول دوســال ـه در یکی از
بیمارستا نهای بجنورد فوت میکند .با اعالم
مرگ مشکوک این کودک تحقیقات پلیسی آغاز
شد و نتایج پزشکی قانونی این قتل را تأیید کرد.
پدر و نامادری این کــودک دستگیر شدند و در
نهایت پس از 13روز نامادری به قتل کودک اعتراف
کرد و مشخص شد که رسول بهعلت ضربات مشت و
لگد نامادری دچار مرگ مغزی شده است.

ابوعطا -پس از گذشت 20مــاه از رسیدگی به یک
پرونده جنایی در مشهد که در پی آن یک زن جوان به
قتل رسیده بود ،این پرونده با صدور کیفرخواست
ازسوی قاضی امانی ،دادیار اظهارنظر دادسرای ناحیه
2مشهد ،به نتیجه رسید.
به گزارش شهرآرا ،یک هفته پس از اتمام تعطیالت
نوروزی درسال  ،95پلیس مشهد در جریان یک پرونده
قتل در خیابان پنجتن قرار گرفت و مأموران کالنتری
گلشهر با اعالم این موضوع بههمراه عوامل اورژانس در
محل حاضر شدند.
محلی که این جنایت رخ داده بود یک منزل سه طبقه
است که دو همسر یک مرد میانسال در طبقه دوم و سوم
آن زندگی میکردند.با حضور مأمورانو اعالم مرگ یکی
از همسران این فرد که در طبقه باالیی زندگی میکرد،
بالفاصله موضوع به بازپرس جنایی اعالم شد.
با حضور قاضی ویژه قتل در محل مشخص شد که این
خانم جوان 24ساله همسر سوم این مرد بوده است.
طبق شواهد موجود مشخص شد که این خانم جوان بر
اثر خفهشدن با یک طناب به قتل رسیده است.
در بررسیهای اولیه مشخص شد که اولین فردی که
جسد را مشاهده کرده ،هووی 36ساله او بوده است.
او در بیان آنچه دیده بود گفت :دیشب شوهرم در خانه
هوویم در طبقه باال بود و تا ساعت  12امروز خودرویش
مقابل منزل پارک بود .دیشب صدای جروبحث شوهرم
و همسر جدیدش را میشنیدم که بهخاطر خرید مبل و
لوازم منزل با هم دعوا میکردند .امروز ساعت  15بود
که صدای گریه بچهاش آمد و حدود یک ساعت ادامه
داشت .من که نگران شده بودم باال رفتم و هوویم را دیدم
که روی تخت افتاده و نفس نمیکشد .بعد من بودم که
به پلیس زنگ زدم.

اعالم میکند که او نقشی در کشتن همسرش نداشته
است.
با ثبت این اظهارات گرهی کور در این پرونده ایجاد
میشود ولی بررسیهای تخصصی نشان میدهد
که به جز این سه نفر و کودک خردسال ،فرد دیگری در
ساختمان نبوده است .به همین دلیل بازجوییهای
تخصصی از دو مظنون پرونده ،که هر دو دستگیر شده
بودند ،از سر گرفته میشود.
سه روز بعد هووی متوفی برای بازجویی به دادسرا
هدایت میشود .این خانم در جلسه بازپرسی درنهایت
به قتل هوویش اعتراف میکند و میگوید :از چند روز
قبل هوویم برای من پیامکهای زشتی ،حاوی فحش
و بد و بیراه ،میفرستاد .من هم جواب میدادم که «تو
آدم خوبی هستی» و «سرت به زندگی خودت باشد»،
اما او دستبردار نبود .شب حادثه هم پیامکبازیاش
را شروع کرد و همچنان به من فحش میداد و ساعت
6:30صبحهمهمینکارراتکرارکرد.بهشوهرمپیامک
دادم و بعد زنگ زدم ،اما او جوابم را نداد .ساعت  10بود
که بیرون آمدم و شوهرم ساعت  10:30از منزل بیرون
رفت .بعد من برای اینکه ببینم حر فحساب هوویم
چیست باال رفتم .خوابیده بود و پتو رویش انداخته بود.
از او پرسیدم هدفش از این پیامکها چیست .بلند شد
و نشست و شروع کرد به فحشدادن .وقتی به بچههایم
توهین کرد من نفهمیدم چکار میکنم .یک بند قنداق
را که کنارش افتاده بود برداشتم و دور گردنش پیچیدم.
او مقاومتی نکرد و افتاد سرجایش من هم نشستم
روی کمرش و نخ قنداق را دور گلویش فشار دادم و بعد
بچهاش را برداشتم و پایین آمدم .من او را کشتم.
با ثبت اظهارات این زن جوان و تطابق آن با نتیجهای
که پزشکی قانونی اعالم کرده بود ،مشخص شد که
این خانم جوان با وسیلهای همچون طناب و بر اثر
پیچاندهشدن دور گردن خفه شده است.
چند روز پس از اعترافات متهم ،او آنچه را که رخ داده
بود ،مقابل دوربین قوه قضائیه بازسازی کرد و به قتل
هوویش اعتراف کرد.

بررسیهای دقیقتر شد و بازپرس جنایی دوباره متهم
را احضار کرد .او با مشاهده شواهد مستدل ،ادعاهای
جدیدش را تکذیب کرد و گفت :اگر گفتم کار من
نبوده ،بهخاطر فضای روحی و روانی داخل زندان بود.
میخواستم با این حرفم از زندان نجات پیدا کنم ،ولی
قتل را خودم انجام دادم و به همسرم ربطی ندارد.
با این وجود بازپرس جنایی بررسی پرونده را یکبار دیگر
از صفر تا صد آغاز کرد .گزارش پزشکی قانونی -مبنیبر
اینکه علت تامه قتل ،فشار جسم خارجی بر عناصر
حیاتی گردن بوده است -و همچنین نظریه کمیسیون
روانشناسی که نشان از سالمت متهم داشت ،مشخص
کرد که او در اصل این قتل را انجام داده است.

واژگـــونـــی یــک خــــودرو ســــواری جــان
رانــنــد هاش را گرفت .بررسیها نشان
میدهد که علت حادثه سرعت زیاد این
خودرو بوده است.
به گــزارش شــهــرآرا ،با اعــام یک مورد
سانحه رانندگی در کمربندی شهر نقاب،
بالفاصله گشت کالنتری مرکز و عوامل
امدادی و پلیس راه در محل حاضر شدند.
بررسیهای اولیه حاکی از آن بود که یک
دستگاه خــودرو زانتیا از جاده منحرف
و واژگـــون شــده اســـت .امـــدادگـــران با
بیرو نکشیدن پیکر غر قبهخون یک
جــوان 26ساله ،که تنها سرنشین این
خــودرو بود ،او را تحویل اورژانــس دادند
و اورژانس نیز این جوان را به بیمارستان
منتقل کرد.
منابع بیمارستانی مرگ این جوان را اعالم
کردند و تحقیقات بــرای مشخصشدن
علت این سانحه رانندگی نیز آغاز شده
است.
کارشناس پلیسراه در ادامه بررسیهای
خود علت دقیق حادثه را سرعت زیاد
و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه
اعالم کرد.

دیبا -عملیات تعقیبوگریز پلیس و یک متهم
در مشهد ،با تیراندازی پلیس به دستگیری متهم
منجر شد .این متهم اعالم کرد که بهعلت نداشتن
سرپناهی بــرای زندگی اقــدام به سرقت خــودرو
میکرده است.
به گــزارش شهرآرا ،مأموران کالنتری کاظمآباد،
سرهنگ بوستانی ،فرمانده انتظامی مشهد ،را در
جریان شناسایی یک خودرو سرقتشده در بولوار
آزادی قرار دادند و سرهنگ بوستانی نیز با دستورات
تخصصی از مأموران این کالنتری خواست که راه
فرار را بر راکب این وسیله نقلیه ببندند.
مأموران با دریافت این دستور بالفاصله وارد عمل
شدند و به راننده این خودرو در بولوار آزادی دستور

دادند که متوقف شود ،اما متهم با شنیدن این اخطار
پدال گاز پراید سفیدرنگ را فشرد و متواری شد.
مأموران با شروع عملیات تعقیبوگریز و با استفاده
از قانون بهکارگیری سالح برای متوقفکردن این
خودرو اقدام به تیراندازی هوایی کردند ،اما متهم
بدون توجه به هشدارهای مداوم پلیس خود را به
میدان آزادی رساند و از آنجا پس از طی مسافتی در
بولوار ملکآباد به بولوار فلسطین و سپس خیابان
دستغیب و بولوار سجاد رفت.
پس از اینکه مأموران متوجه شدند که این فرد قصد
ایستادن ندارد ،چندین گلوله بهسمت این خودرو
شلیک کردند ،اما این راننده همچنان درحالفرار
بــود .درنهایت متهم در خیابان یاسمن بهعلت

اصابت گلوله به دستش متوقف شد و مأموران پس از
دستگیری او را به بیمارستان منتقل کردند.

جایی برای زندگی ندارم

در بازرسی از این خودرو مقداری وسایل سرقتی
داخل خودرو کشف شد .بعد از بررسیها مشخص
شد که متهم با نام محسن 33ساله و از سارقان
سابقهدار مشهد اســت .این فرد پس از بهبودی
نسبی در پاسخ به افسر تجسس کالنتری کاظم آباد
مشهد اظهار کرد :من جایی را برای زندگی ندارم
و این خــودرو را از بولوار توس دزدیــدم .به دستور
سرهنگ بوستانی تحقیقات دربــاره این پرونده و
سرقتهای احتمالی متهم همچنان ادامه دارد.

