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تصادف تریلر
با پژو پارس

تصادف تریلر با پژو پارس در آزادراه زنجان-قزوین 4کشتهبهجاگذاشت.بهگزارش باشگاهخبرنگارانروزگذشتهیکدستگاهتریلیازمسیر
خود منحرف شد و پس از وارد شدن به الین مخالف با یک دستگاه پژو پارس برخورد کرد .در این حادثه هر  4سرنشین پژو پارس در میان آهن
پارههاگرفتارشدهبودندکهتوسطامدادگرانرهاسازیشدند،کهمتاسفانهفوتشدند.همچنینرانندهتریلیمصدومبهبیمارستانمنتقلشد.

اسید پاشی به گردشگر روس در هند

خط زرد
هشدار ! در ساخت و ساز ()1
*قبلازشروععملیاتساختمانیمجریبایدحریمخطوط
برق عبوری از مجاور ملک را مورد بررسی قرارداده و پس از
پیش بینی های الزم جهت اجرای عملیات ساختمانی و
با کسب نظر مهندس ناظر ،عملیات ساختمانی را شروع
نماید.
* کلیه هادی ها ،خطوط و تأسیسات برقی در محوطه و
حریم عملیات ساختمانی باید برقدار فرض شوند ،مگر آنکه
خالف آن ثابت گردد.
* برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی و کاهش آثار زیان
آورمیدانهایالکترومغناطیسیناشیازخطوطبرقفشار
قوی  ،باید مقررات مربوط به حریم خطوط انتقال و توزیع
نیروی برق در کلیه عملیات ساختمانی و نیز در تعیین محل
احداث بناها و تأسیسات ،رعایت گردد.
روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

حادثه در قاب

hosseinzadeh@khorasannews.com
ایمیل برای دریافت عکس مخاطبان

عکس از تایباد خبر

خودروی پژویی که در حادثه سیل تایباد گرفتار شد

ازمیان خبرها

دوستی خیابانی ،عروس 15
ساله را به دادسرا کشاند
سجادپور  -عروس  15سالهای که تنها  2ماه از ازدواجش
میگذشت با اعالم شکایت همسرش روانه دادسرا شد.
فرمانده انتظامی مشهد در این باره گفت :طبق اظهارات
دختر  15ساله ،وی ح��دود  5م��اه قبل در دام دوستی
خیابانی افتاده بود اما بعد از ازدواج با فرد دیگر ،دوست
قبلی وی ماجرای دوستی خیابانی اش را به تازه داماد
لوداد .سرهنگ نیکمرام افزود :با اظهارات این دختر،
پلیس  3نوجوان را که بنا به ادعای تازه عروس از وی فیلم و
عکس تهیه کرده اند ،دستگیر کرد که یکی از آنان با دستور
قضایی روان��ه کانون اص�لاح و تربیت شد .رئیس پلیس
مشهد به خانواده ها توصیه کرد :برای جلوگیری از عواقب
و آسیبهای دوستیهای خیابانی ،مواظب رفت و آمدهای
فرزندان خود باشند و رفتارهای آنان را کنترل کنند.

 2کشته و  5مجروح در پی تجاوز به چپ
اتوبوس

تصادف اتوبوس با کامیون  8مصدوم
درپی داشت
سخنگوی سازمان امداد و نجات هال لاحمر از برخورد
یک دستگاه اتوبوس با کامیون در اتوبان پیامبر اعظم
(ص) در مسیر هشترود به تبریز خبر داد و گفت :در این
حادثه  8نفر مصدوم شدندبه گزارش نسیم به نقل از فارس
سیدمصطفی مرتضوی از وقوع یک فقره تصادف میان
یک دستگاه اتوبوس با یک دستگاه کامیون در آذربایجان
شرقی خبر داد.وی گفت :ساعت  20دقیقه بامدادجمعه
در اتوبان پیامبر اعظم (ص) در مسیر هشترود به تبریز یک
دستگاه اتوبوس با  39سرنشین با یک دستگاه کامیون
برخورد کرد.سخنگوی سازمان امداد و نجات هاللاحمر
ادامه داد :بر اثر این برخورد  8نفر مصدوم شدند که  5نفر
آنها به علت جراحات وارده به مراکز درمانی انتقال یافتند.

کشف اجساد چند نوزاد در جنوب آلمان
پلیسآلمانازکشفاجسادچندنوزاددرایالتباواریاواقعدر
جنوباینکشورخبرداد.پلیسجزئیاترادربارهنحوهمرگ
این نوزادان و تعداد آنها ذکر نکرد ،اما بنا براعالم مطبوعات
اجساد دست کم دو نوزاد پیدا شده است .این درحالی است
که فرارو به نقل از دویچه وله از پیدا شدن جسد  7نوزاد در
شهر والنفلز در ایالت باواریا خبر داد .جسد کودکان در نیمه
مسیر مونیخ به برلین بعد از آن کشف شد که یکی از ساکنان
منطقه به پلیس در باره وقوع حادثه دلخراش برای 7کودک
خبر داد.سخنگوی پلیس شهر بایروت واقع در شمال باواریا
ازاظهارنظردراینبارهخودداریکرد.بهگزارشخبرگزاری
صداوسیما،ماهمهگذشتهیکزنبهجرمقتلدوکودکخود
و مخفی کردن اجساد آنان در فریزر ،به سه سال و هشت ماه
زندان محکوم شد .اکتبر 2013نیز بقایای اجساد دو نوزاد
حین اجرای عملیات ساختمانی در ایالت باواریا کشف شد.
ایناجسادمتعلقبهدهه 1980بودند.

 55نفربراثربارندگیدرایالتتامیلنادویهندجانخودراازدستدادند

شد .به گفته پلیس ایالت جنوبی اوتارپرادش ،پسر مالک
ساختمان محل اسکان این فرد به دست داشتن در این
اسید پاشی مظنون است .دالجیت چودری افسر پلیس
درگفتوگوباخبرگزاریفرانسهگفت«:اینفردهنگامی
کهگردشگرروسدرخواببودهاسترویاواسیدپاشیده
است».ویافزود«:مظنونبهزودیبازداشتخواهدشد».

براثر بارندگی  5روزه در ایالت تامیل ن��ادوی هند
 55نفر ج��ان خ��ود را از دس��ت دادن���د .ب��ه گ��زارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه «ایندی تی
وی» ای��ن کشته ها در ح��وادث ناشی از بارندگی از
جمله سیل و ریزش آوار روی داده است و بیشترین
کشته ها در منطقه «گودالور» گزارش شده است .براثر

بارندگی های شدید همچنین مدارس و دانشگاه های
شهر چنای(مدرس) مرکز ایالت تامیل ن��ادو برای
پنجمین روز متوالی تعطیل بود .پروازهای هواپیما
و حرکت قطارها در ای��ن شهر ه��م ب��ا تاخیر مواجه
ش��ده اس��ت .بخش هواشناسی هند اع�لام ک��رد این
بارندگی ها در شنبه هم ادامه خواهد داشت.

12قربانیدرسیلوآبگرفتگی3روز
5تن نیز دردریا غرق شدند

خراسان-معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران
کشور ضمن تشریح گزارش امدادرسانی به سیل زدگان
در  11استان کشور از جان باختن  12تن در پی آن خبر
دادوگفت5:تندیگرنیز درحادثهقایقغرقشدند.
به گ���زارش خبرگزاری ها مرتضی اکبرپور در ای��ن باره
اف��زود :از  18آب��ان تا صبح روزگذشته  11استان ایالم،
سیستان ،کرمانشاه ،لرستان ،بوشهر ،خراسان رضوی،
فارس ،قزوین ،کرمان ،هرمزگان و یزد 62 ،شهرستان و
همچنین جزیره کیش متاثر از سیل و آبگرفتگی بودند که
در این مدت 8نفر در استان هرمزگان ،یک نفر در کرمان،
یک نفر در(تایباد) خراسان رضوی و  2نفر نیز در استان
فارس جان باختند .امدادگران جمعیت در این مدت به
 5600تن امدادرسانی ک��رده و  340نفر را نیز اسکان
اضطراریدادند.ویافزود:عالوهبر 62شهرستانمذکور،
 145شهر ،روستا و مناطق عشایرنشین نیز بر اثر سیل و
آبگرفتگیآسیبدیده اندکهدرجریاناینسیلوآبگرفتگی
به  30مصدوم امدادرسانی شده اس��ت 16 ،نفر درمان
سرپایی شده و  14تن نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.
▪ ▪شمار قربانیان حوادث بارندگی وتوفان در هرمزگان
به 13نفررسید

استاندارهرمزگانگفت 13:نفربهدنبالبارندگیهایسه
روز اخیر و جاری شدن سیل و طغیان رودخانهها و حوادث
دریایی جان خود را از دست دادن��د .جاسم جادری اظهار
داشت :از این تعداد 5نفر براثر غرق شدن یک قایق صیادی
در آب ه��ای کیش  ،یک نفر در میناب ،یک نفر در رودان،
یک نفر در بندرعباس و  5نفر نیز در اثر واژگونی خودروی
پراید در بخش رودخانه رودان جان خود را از دست دادند.

▪ ▪ 5سرنشینپرایددررودخانهغرقشدند

خودرو 6سرنشینداشتکهرانندههنگاموقوعحادثهخود
را از آن پرت کرد و مسافران آن که همه اعضای یک خانواده
شامل مادر این خانواده ،دو خواهر و دو فرزندشان بودند در
اینحادثهجانخودراازدستدادند.عطاءا...کاظمینژاد
بخشدار بخش رودخانه در شهرستان رودان گفت :این
حادثه ساعت  9صبح پنج شنبه براثر ورود ناگهانی سیالب
درمسیررودخانهبیدانبخشرودخانهرویداد .گروههای
مردمی خودروی پراید به همراه اجساد 5سرنشین را از آب
بیرونآوردند.
▪ ▪ 5صیاددرآبهایکیشغرقشدند

یکفروندشناورصیادیبراثروزشتوفانشدیددر4مایلی
آبهایکیشواژگونشدوبراثرآن 5خدمهاینشناورجان
خود را از دست دادنداین شناور 10خدمه داشت که سه تن
پیش از واژگونی خود را به داخل آب انداخته و ساعاتی بعد
توسط نیروهای امدادی نجات یافتند ،یک خدمه دیگر نیز
که خود را به دریا انداخته بود توانست پس از ساعتها شنا
کردن به یکی از سواحل جزیره برسد و نجات پیدا کند .از
میان6خدمه باقی مانده در شناور5تن دیگر جان خود را از
دست داد و یک نفر دیگر پس از  8ساعت ،از داخل کشتی
غرق شده توسط غواصان بیرون آورده شد و به بیمارستان
انتقال یافت و تحت درمان قرار گرفت.در خور اشاره است
محمودی فرماندار شهرستان رودان نیزاز انحراف یک
دستگاه خودروی پراید در اثر طغیان رودخانه خبر داد که از
مسیرمنحرفشدهبودوهمچنیندراینحادثهپسربچه12
ساله رودانی جان خود را از دست داد .بنا به گفته استاندار
هرمزگان یک جسد مجهول الهویه نیز در اسکله حقانی

شکارچی غیر مجاز شکار شد
عقیل رحمانی  -دو شکارچی حین فروش الشه یک
قوچ وحشی ،توسط ماموران حفاظت از محیط زیست
خراسان رضوی دستگیر شدند.به گ��زارش خراسان
صدای گلوله در کوه می پیچد و شکارچیان غیر مجاز
به سرعت خود را به حیوان تیر خورده می رسانند .در
حالی که در سال های اخیر با حمایت دستگاه قضایی و
تالش محیط بانانی که گاهی دفاع از گونههای حیوانی
به قیمت جانشان هم تمام می شود این روند شکار غیر
مجاز کاهش چشمگیری داشته اس��ت .همین چند
روز پیش ب��ود که م��ام��وران حفاظت از محیط زیست
خراسان رضوی در جریان فعالیت گسترده دو شکارچی
غیر مجازی ق��رار گرفتند که با شکار چند راس قوچ
وحشی در بیابان های اط���راف مشهد ،در راستای
سودجویی هایشان قصد فروش الشه های حیوانات

بندرعباس از آب گرفته شد و در میناب نیز یک تن قربانی
سیلشدهاست.
▪ ▪سیلدرتایباد،کرمانوفارس4قربانیگرفت

ب��اران شدید چهار شنبه شب در شهرستان تایباد طی
 5ساعت  22میلیمتر بارندگی را به ثبت رساند و سبب
جاری شدن سیل شد.ساعت  23چهارشنبه در یکی از
آب نماهای ج��اده تایباد باخرز به علت شدت سیل یک
دستگاه  405گرفتار سیل شد.امدادگران هالل احمر
پس ساعتها جست وجو خودرو را در یک کیلومتری محل
حادثه از آب بیرون کشیدند اما سرنشینی در داخل خودرو
نبود.امدادگرانسرانجامجنازهرانندهخودروراکیلومترها
دورتر پیداکردند.همچنین به گزارش توکلی خبرنگار ما
در کرمان یک واحد مسکونی به علت بارش شدید باران،
جاری شدن سیل و آبگرفتگی فرو ریخت که در این حادثه
یک دختر 8ساله فوت کرد و خواهر 4ماهه اش مصدوم و به
مرکزدرمانیمنوجانمنتقلشد.بارندگیشدیدسهشنبه

شب نیزدر شهرستان مهر (استان فارس) باعث طغیان
رودخانه ها و آبگرفتگی معابر ،منازل مسکونی روستایی و
شهریشدوچهارشنبهنیزپسربچهای5سالهبراثرسیلآب
رودخانهدرروستایقلعهمحمدعلیازتوابعشهرستانمهر
جانباخت.همچنیندرحادثهایدیگرکودک 10سالهای
در خنج (فارس) در پی سقوط در رودخانه جان باخت.
▪ ▪بازدید نوبخت از منطقه سیل زده هرمزگان

معاون رئیس جمهوری ،رئیس سازمان ام��داد ونجات
جمعیت هالل احمر و استاندار هرمزگان روز جمعه از
مناطقسیلزدهدیدنکردندوازخانوادهجانباختگانسیل
اخیر نیز دلجویی به عمل آوردند.محمدباقر نوبخت دراین
بازدیدازخسارتهایسیالبدرمینابوروداناطالعپیدا
کرد.استاندارهرمزگاننیزازآخرینوضعیتبارندگیاخیر
و همچنین وقوع سیالب در مناطق شرقی به ویژه میناب،
رودان و بندرعباس گزارشی ارائه کرد و در نهایت گزارش
این بازدید هارا نوبخت به رئیس جمهور ارائه خواهد کرد.

 30حریق و حادثه طی  24ساعت در مشهد
مذکور را داشتند .در حالی که ماموران محیط زیست
ماجرا را به شعبه  606دادسرای مشهد گزارش دادند،
با کسب دستور بازپرس شعبه نسبت به برخورد قاطع با
متخلفان به محل فروش الشه حیوانات وحشی رفتند و
متهمان به شکار غیر مجاز را در حالی دستگیر کردند
که الشه قطعه قطعه شده یک قوچ وحشی را درصندوق
عقب خودروی ال  90خود قرار داده بودند.در ادامه
منزل شکارچیان غیر مجاز نیز بادستور بازپرس شعبه
م��ورد ب��ازرس��ی ق��رار گرفت که در نتیجه آن نیز بیش
از  15کیلو گرم گوشت شکار که متعلق به حیوانات
مختلفبودکشفشد.بنابراینگزارش،متهمانهمراه
با خودرویشان که پالک آن را به جهت فرار از قانون
مخدوش کرده بودند به دادسرای مشهد منتقل شدند
تا قانون درباره اعمال مجرمانه آنها تصمیم گیری کند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی مشهد از وقوع 30
حریق و حادثه طی  24ساعت پنج شنبه در این شهر
خبر داد.
آتش پاد دوم حسن جعفری روزگذشته در تشریح
این خبر اف��زود :طی  24ساعت پنج شنبه 2500
تماس مردمی با سامانه  125برقرار شده که بخشی
از آن مربوط به سوال و جواب های کارشناسان به
ابهامات ایمنی شهروندان بوده و بخشی دیگر مربوط
به مزاحمان تلفنی و اعالم حادثه بوده که  30مورد
آن ها به عملیات ختم شده است.
وی افزود :از میان  30عملیاتی که ستاد فرماندهی
آتش نشانی ،گروه های اطفای حریق و امداد و نجات
را اعزام کرد  15مورد حادثه  13 ،مورد آتش سوزی
در اماکن مسکونی و تجاری و ...و  2مورد پیشگیری

از حریق بوده است .آتش پاد دوم جعفری با بیان این
که مهمترین حوادث اعالم شده طی این بازه زمانی
آتش س��وزی انبار علوفه در شهرک ط��رق ،انتهای
خیابان ولیعصر (ع��ج) و آت��ش س��وزی در یک باب
مغازه روسری فروشی در منطقه طالب بوده است،
خاطرنشان کرد :بر اثر وزش باد شب و روز پنج شنبه
تنها یک حادثه ظهرپنجشنبه در خیابان دانش غربی
مبنی بر سقوط تیر آهن یک ساختمان نیمه کاره
بر روی تیر چراغ برق و یک دستگاه خودرو به سامانه
 125اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی وی تصریح کرد:کارکنان
آتش نشانی در تمامی این حوادث در کمترین زمان
ممکن به محل اعزام شدند و به کمک حادثه دیدگان
شتافتند.

در بازسازی صحنه جنایت مشخص شد

آدمکشی با چاقوی غرور!
سیدخلیل سجادپور -ج��وان 24س��ال��ه ای ک��ه در
مراحل دادرسی و با اظهاراتی متناقض سعی می کرد
ماجرایقتلمرد 42سالهرابهفرددیگرینسبتدهد،
هنگام بازسازی صحنه جنایت  ،وقتی با راهنمایی ها
و نصیحت های مقام قضایی روبه رو شد اعتراف کرد
که مرد 42ساله با چاقوی غرور او کشته شده است! به
گزارش خراسان ،متهم این پرونده جنایی در حالی که
پس از دستگیری به صراحت ارتکاب قتل را پذیرفته بود
اما در دیگر مراحل دادرسی با رد اعترافات قبلی خود
عنوان کرد :من با چاقو به مرد 42ساله حمله نکردم
و اظهارات شاهدان عینی را هم قبول ن��دارم! آن شب
برایگذاشتنزبالهبهدرحیاطرفتم،دیدمداخلکوچه
سروصدا است و عدهای مقابل منزل یکی از همسایگان
تجمع کرده اند .مردی که آن جا بود چاقویی در دست
داشت و با لگد به در منزل همسایه می کوبید و آن ها را
تهدید می کرد .در همین هنگام یکی از دوستانم نزد
من آمد تا موتورسیکلتش را داخل حیاط ما بگذارد .او
وقتیموتورسیکلتراگذاشتدرحالیکهسرگرمتلفن
همراهش بود از کنار مرد42ساله خشمگین عبور کرد
اما آن مرد که حالتی غیرطبیعی داشت به سوی دوستم
حمله ورشدکهاوازترسپابهفرارگذاشت .منکهازاین
کارتعجبکردهبودم،حیرتزدهبهآنمردنگاهمیکردم
که درهمین لحظه چشمان او به سوی من خیره شد و
با سرعت به طرفم دوید .من هم فرار کردم او به سمت
هرکسیکهمیدویدحملهورمیشدمندیگرنفهمیدم
که چه اتفاقی رخ داد که آن مرد نقش زمین شد .او حتی
به سوی مادرم نیز که دم در حیاط آمده بود حمله کرد.
اظهارات متهم  24ساله درحالی ضمیمه پرونده شد

که شاهدان عینی و فرزند 21ساله مقتول معتقد بودند
که آن جوان با چاقوی سبزی فروش مرد 42ساله را به
قتل رساند و متواری شد .گزارش اختصاصی خراسان
حاکیاست:متهم 24سالهکه«پ.ف»نامداردوقتیبه
محل وقوع جنایت در بولوار ذوالفقار مشهد هدایت شد
تاچگونگیصحنهقتلرادرحضورقاضیویژهقتلعمد
تشریح کند باز هم در اظهاراتی متناقض ،سخنان قبلی
خود را تکرار کرد اما او وقتی با راهنمایی و نصیحتهای
قاضیسیدجوادحسینیبرایبیانحقیقتماجرامواجه
شد درحالی که ابراز ندامت می کرد گفت :او با چاقوی
غروروخودنماییمنکشتهشد!متهمبهقتلادامهداد:
آنشبعدهایدرکوچهجمعشدهبودندومرد42ساله
در حال مشاجره با همسرش بود و سروصدا می کرد.
وقتی به طرف حیاط ما آمد مادرم مقابل حیاط ایستاده
بود .من که از این حرکت او ناراحت شده بودم به آرامی
داخلسبزیفروشیمحلهرفتموچاقویسبزیفروشی
را از روی پیشخوان برداشتم و دوباره به محل بازگشتم.
اوهنوزدرحالمشاجرهبودکهضربهایبهسینهاشزدم
و فرار کردم .او چند قدم به دنبالم آمد تا مرا بگیرد اما از
شدت درد روی زمین نشست .من او را نمی شناختم و
قصد کشتن او را هم نداشتم! متهم این پرونده جنایی
درپاسخبهسوالقاضیشعبه 211دادسرایعمومیو
انقالبمشهدکهپرسیدآلتقتاله(چاقو)راچهکردی؟
گفت :چاقو را هم در خیابان انداختم! وی ادامه داد :در
حالفراربودمکهپسرمقتولمراازپشتسرگرفت.وقتی
دیدم پدر دوستم را با چاقو زدهام به او گفتم مرا رها کن و
پدرترابهبیمارستانبرسان!مراکهمیشناسی!اوهم
مرا رها کرد و پدرش را به بیمارستان رساند اما متاسفانه

او چند روز بعد جان سپرد درحالی که من قربانی غرور
جوانی خودم شدم .بنابراین گ��زارش  ،پسر 21ساله
مقتولنیزدراظهاراتخودگفت:مندرفضایسبزمحله
نشسته بودم که متوجه درگیری شدم .وقتی نزدیکتر
رفتمدیدمپدرمبهدرمنزلخالهامآمدهاستتابامادرمکه
باحالتقهرمنزلراترککردهبودصحبتکند.درهمین
حال «پ» که یکی از جوانان همان محله است ،از داخل
میوهفروشیچاقوییرابرداشتودرحالیکهخیلیآرام
بود و هیچ استرسی هم نداشت ناگهان به پدرم نزدیک

درامتدادتاریکی

ارتباط خیابانی !...
همه هستی و زندگیام را در آشناییهای خیابانی از دست
دادم درحالی که فکر می کردم این گونه ارتباطات پنهانی
به عشق و محبت می انجامد و من می توانم با کسی که
بیشتر دوستم دارد ازدواج کنم اما متاسفانه هر بار مورد سوء
استفادههایجوانانهوسرانقرارگرفتمواکنوندیگرامید
بهازدواجراهمازدستدادهامچراکه...
دختر  21ساله که با موها و ابروهای تراشیده وارد کالنتری
شده بود درحالی که عنوان میکرد از همه اتفاقات و اعمال
گذشتهامبسیارپشیمانهستمبهتشریحماجرایزندگیاش
پرداخت و به کارشناسی اجتماعی کالنتری آبکوه مشهد
گفت :در خانواده ای بزرگ شدم که مادرم عقب ماندگی
ذهنی دارد و پدرم نیز از ضریب هوشی پایینی برخوردار
است .ازدواج آنها موجب شد تا برادرم نیز که از من بزرگتر
است عقب مانده ذهنی به دنیا بیاید .به خاطر شرایط خاص
خانوادهام مردم میترسیدند منازلشان را به ما اجاره بدهند
اگرچه پدرم کارگر یک کارخانه است و حقوق مناسبی هم
دارد اما مالکان منازل پس از برخورد با مادر و برادرم از ثبت
قراردادخودداریمیکردند.بهخاطرهمینمشکالتمجبور
شدیم در منزل پدربزرگم زندگی کنیم .با آن که همواره در
مدرسه به خاطر شرایط خاص پدر و مادرم تحقیر میشدم و
مورد تمسخر دانشآموزان قرار میگرفتم اما تا کالس سوم
راهنمایی ادام��ه تحصیل دادم این درحالی بود که مادرم
نمی توانست به درستی کارهای منزل را انجام بدهد و پدر
بزرگومادربزرگمهمبهدلیلکهولتسننمیتوانستندبه
اوکمککنندبنابراینمنترکتحصیلکردموبرایکمکبه
مادرمدرخانهماندم.تصمیمبهارتباطاتخیابانیگرفتمودر
طولچندسالگذشتهباچندیننفرارتباطبرقرارکردم.من
برایرفتوآمدبادوستانخیابانیاممشکلینداشتمچراکه
پدرم معموال سرکار بود و پدر بزرگ و مادر بزرگم نیز به خاطر
بیماری های ناشی از کهولت سن همواره در بستر بودند و
کاری به کارم نداشتند .آن روزها فکر می کردم ارتباطات
پنهانی در نهایت منجر به عشق و دوست داشتن می شود
و من می توانم خالء های عاطفی ناشی از کمبود محبت را
در کنار آن ها جست وجو کنم ولی پسران هوسران تنها مرا
بازیچه هوس های خود قرار دادند و بدین ترتیب مورد سوء
استفاده قرار گرفتم به طوری که هستی ام را از دست دادم
و همه آرزوهایم به باد فنا رفت تا این که سال گذشته در صف
نانواییباپرویزآشناشدموبهصورتتلفنی با یکدیگر ارتباط
داشتیم.حدود  2ماه بعد از این ماجرا پرویز مرا به باغ یکی از
دوستانشدعوتکردودوبارهموردسوءاستفادهقرارگرفتم
اوقولازدواجبهمندادهبودبههمینخاطرهممجبوربودمبه
خواستههایشتنبدهماماچندشبقبلپرویزدرنیمههای
شب به سراغم آمد و با یکدیگر بیرون رفتیم وقتی سپیده دم
به منزل بازگشتم پدرم که متوجه موضوع شده بود به شدت
کتکم زد و با تراشیدن موهای سروابروهایم ،پاهایم را نیز با
زنجیربست.حاالکهفهمیدمپرویزهمقصدازدواجبامراندارد
ازکارهایگذشتهامپشیمانماما...

ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

اخبار
چرخهواپیمایحاملنایبرئیسمجلس
شورایاسالمیبهسختیبازشد

▪ ▪متهم در حال تشریح جنایت در حضور قاضی حسینی

برخورد یک دستگاه اتوبوس با کامیون کشنده در محور
"چابهار -جکیگور" استان سیستان و بلوچستان در پی
تجاوز به چپ راننده اتوبوس ،دو کشته و پنج مجروح برجا
گذاشت.سرهنگ"محمد رضا کورسی"در گفت و گو با
پایگاه خبری پلیس ،گفت :ساعت  21:25چهارشنبه در
پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی  110مبنی بر برخورد
یک دستگاه اتوبوس با یک دستگاه کامیون کشنده در
کیلومتر  6محور "چابهار -جکیگور " ،گشت تصادفات
در محل حادثه حاضر شد.وی ادامه داد :دراین حادثه،
یک دستگاه اتوبوس به علت تجاوز به چپ با یک دستگاه
کامیون کشنده برخورد کرد که بر اثر شدت ضربه وارده
دو نفر از سرنشینان اتوبوس جان خود را از دست داده و
پنج نفر دیگر از سرنشینان این خودرو  ،مجروح شدند که با
خودروهای امدادی به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

یک گردشگر  23ساله روس جمعه در هنگام خواب
در شهر مقدس وارانسی هندوها ،هدف اسید پاشی
ق��رار گرفت و به ش��دت دچ��ار سوختگی ش��د .حمله به
خارجی ها در هند شدت گرفته است .به گ��زارش خبر
گزاری صداوسیما این تبعه روس به نام داریا یوریووا که
چهارماهاستدرهندبهسرمیبرددربیمارستانبستری
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شد و با چاقو به سینه او زد و فرار کرد .من دنبالش دویدم
و او را گرفتم اما وقتی متوجه خونریزی شدید پدرم شدم
اورارهاکردموپدرمرابهبیمارستانشهیدهاشمینژاد
مشهد رساندیم ولی حدود 5روز بعد پدرم براثر عوارض
ناشی از اصابت ضربه چاقوی «پ» جان خود را از دست
داد .این گ��زارش حاکی اس��ت :با پایان یافتن صحنه
بازسازی قتل و اعترافات صریح متهم ،قاضی حسینی
با صدور قرار بازداشت موقت وی را روانه زندان کرد تا
این پرونده جنایی دیگر مراحل قانونی خود را طی کند.

▪▪سابقه خبر :ساعت حدود  23شب دوم مرداد بود که مرد 42سالهای به در منزل باجناقش واقع در
کوی امیرالمومنین (ع) مشهد رفت تا با همسرش آشتی کند و او را که با حالت قهر به خانه خواهرش رفته
بود به منزل بازگرداند اما وقتی همسر او از آمدن خودداری کرد سروصدا و مشاجره باالگرفت که در همین
هنگام تعدادی از اهالی نیز در آن جا تجمع کردند .به گزارش خراسان ،در این میان جوان 24سالهای که
از اهالی همان محل بود با دیدن مرد ناشناسی که در محله آنان سروصدا به راه انداخته بود وارد سبزی
فروشی شد و در حالی که چاقویی را از داخل مغازه برداشته بود روبه روی مرد  42ساله قرار گرفت و با
ضربهای او را نقش زمین کرد.مجروح این حادثه هفتم مرداد در مرکز درمانی جان سپرد و بدین ترتیب
متهمباصدوردستوریازسویقاضیحسینیدستگیرشدوگفتابتدافکرکردمفردیبابچهمحلهای
ما دعوا میکند که من هم به هواداری از بچههای محل او را با چاقو زدم! درحالی که او را نمیشناختم...

پروازتهرانبهمقصدمشهدکهدرآنابوترابیفرد،نایبرییس
مجلس نیز حضور داشت به دلیل باز نشدن چرخ هواپیما به
سختیبهزمیننشست.بهگزارش باشگاه خبرنگاران پرواز
ساعت  ٨:٣٠پنج شنبه از تهران به مقصد مشهد که در آن
ابوترابیفرد،نایبرییسمجلسنیزحضورداشتبهدلیلباز
نشدنچرخهواپیمابهسختیبهزمیننشست.

نقصفنیهواپیما،مسافرانرازمینگیرکرد
نقص فنی ،هواپیمای پرواز شماره  406ایران ایر از تهران
به مقصد بوشهر را صبح پنج شنبه زمین گیر کرد .مدیرکل
فرودگاههای استان بوشهر در گفت وگو با ایرنا افزود :پرواز
 406ای��ران ایر از نوع ایرباس ق��رار بود ساعت  8:15در
فرودگاه بوشهر بنشیند و ساعت  9صبح نیز مسافران را از
بوشهر به تهران ببرد.عباس محمدی اضافه کرد :این پرواز
به دلیل نقص فنی هواپیما و تالشی که برای رفع نقص آن
در دست اجراست ،تاخیر دارد.وی یادآور شد :ظرفیت این
هواپیمایایرباس 250نفراست.

سیالب در ترکیه سه قربانی گرفت
بارش شدید باران و رانش زمین در شمال شرق ترکیه دست
کم جان سه تن را گرفت .مقامات ترکیه اعالم کردند یک
مرد در منطقه بورکا گرفتار رانش زمین شد و پس از انتقال
به بیمارستان جان خود را از دست داد .در همین حال مرکز
حوادث غیرمترقبه ترکیه از کشته شدن دست کم دو تن و
زخمی شدن 11تن براثر بارش شدید باران خبر داده است.
بهگزارشخبرگزاریصداوسیما،بارششدیدبارانموجب
تعطیلی م��دارس در مناطق بورکا و مورگول شده است.
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