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سرهنگحسینبیدمشکیافزود:درحالیبررسی هابرایدستگیریافرادمرتبطدیگرباسارقانادامهداردکهآنانتاکنونبه 13فقرهسرقت
عادیومسلحانهاعترافکردهاند.ویاضافهکرد:اموالمسروقهزیادیتاکنونازدزدانمسلحبههمراهسالحو 5تیرفشنگکشفشدهاست.

عامالن سرقت های مسلحانه
از منازل مشهد دستگیر شدند

پزشکی قانونی 52:نفربهار امسال در رودخانه ها غرق شدند

خط زرد
توصیه هاییبرایکار ایمندرگودبرداریها
* برای رفت و آمد كارگران به محل گودبرداری باید
راه های ورودی و خروجی مناسب و ایمن در نظر گرفته
شود .در محل گودبرداری هایی كه عمق آن بیش از
 6متر باشد ،باید برای هر  6متر یك سكو یا پاگرد برای
نردبان ها ،پله ها و راه های شیب دار پیش بینی شود .این
سكوها یا پاگردها و همچنین راه های شیب دار و پلكان
باید به وسیله نرده های مناسب محافظت شوند.
* عرض معابر و راه های شیب دار ویژه وسایل نقلیه نباید
كمتر از 4متر باشد و در طرفین آن باید موانع محكم و
مناسبی نصب شود .در صورتی كه این حفاظ از چوب
ساخته شود .قطر آن نباید از  20سانتیمتر كمتر باشد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

حادثه در قاب

مرگ راننده دربرخوردپژو با گارد ریل  -تهران  /باشگاه خبرنگاران جوان

ازمیان خبرها
پمپ آب کشاورزی جان زنی را گرفت
ساجدی -گیرکردن بخشی از پوشش یک زن افغانی در
داخل پمپ آب ،به مرگ وی منجر شد .به گزارش خراسان،
این حادثه ساعت  7:30در خیابان طبرسی شمالی 18
هنگامی رخدادکهکارگرافغانیبرایگذاشتنجعبهخالی
در اتاقک پمپاژ آب کشاورزی وارد این مکان شد اما ناگهان
بخشی از پوشش وی به پمپ گیر کرد و به این ترتیب پیکر او
با کشیده شدن به داخل چرخ ها متالشی شد .این گزارش
حاکی است :با حضور قاضی ویژه قتل عمد در محل وقوع
حادثه ،تحقیقات در این باره آغاز شد و تکه های اجساد وی
به پزشکی قانونی انتقال یافت .به دستور قاضی سیدجواد
حسینی ،تحقیقات کارشناسان امر درباره چگونگی وقوع
این حادثه دلخراش ادامه دارد.

دستگیری سارق باتری موتورسیکلت
خراسان  -سارق جوانی که اقدام به سرقت باتری های
موتورسیکلت در محدوده خیابان های امام خمینی و بولوار
مدرس مشهد می کرد دستگیر شد .در پی گزارش هایی
مبنیبرسرقتباتریموتورسیکلتدرمحدودهخیابان های
امام خمینی و بولوار مدرس مشهد طرح ویژه ای توسط
مأموران کالنتری شهید فیاض بخش اجرا شد و مأموران با
کنترل نامحسوس عامل این سرقت ها را شنبه گذشته در
حال ارتکاب سرقت دستگیر کردند و در بازرسی از متهم ۳
باتریموتورسیکلتکشفشد.درخوراشارهاستمتهم۲۶
ساله«ا»معتادبهموادمخدرمی باشدوتحقیقاتپلیسبرای
کشف سایر سرقت های وی ادامه دارد.

در بهار امسال  52نفر بر اثر غرق شدگی در رودخانه ها
جان باختند.به گ��زارش ایرنا بر اس��اس آم��ار پزشکی
قانونی در بهار امسال  52نفر از متوفیان غرق شدگی در
رودخانه ها جان باخته اند در حالی که آمارفوتی های
غرق شدگی در دریاها طی این مدت  23نفر ( 18نفر
در محدوده خارج طرح و  5نفر در محدوده مجاز) بوده
است.براساس این گزارش در بهار امسال  204نفر بر
اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند که  178نفر
مرد و 26نفر زن بودند ،آمارفوتی غرق شدگی در مقایسه

سرکرده باند شرارت و ناامنی جنوب سیستان و بلوچستان دستگیر شد

با بهار سال گذشته تغییری نداشته است.در این مدت
استان های خوزستان با  ،37تهران با  18و مازندران با
 16فوتی بیشترین آمار را داشته اند.
بر اساس آمارهای موجود در سه ماهه نخست امسال،
 52نفر در رودخانه ها 44 ،نفر در استخر 23 ،نفر در
دری��ا ( 18نفر در محدوده خ��ارج از طرح و پنج نفر در
محدوده مجاز) 20 ،نفر در کانال ها 18 ،نفر در دریاچه
مصنوعی و سد 10،نفر در چاه و 37نفر در دیگر مکان ها
بر اثر غرق شدگی جان باخته اند.

خواب آور خوراندم .آن ها هم بدون هیچ سوالی قرص ها
را خوردند .حدود ساعت  23شب بود که کارد را برداشتم
و به سراغ آن ها رفتم.
پسرم فقط یک لحظه چشمانش را باز کرد ،اما دخترم با
دستش چاقو را گرفت ولی دیگر دیر شده بود  .متهم این
پرونده جنایی ادامه داد :پس از این حادثه ،کولر و تلویزیون
را روشن کردم و سپس از یک آژانس تلفنی خودرویی را به
صورت دربست و به مقصد بابلسر اجاره کردم .پیرمردی
رانندهتاکسیبودکهشبانهبااوبهسویشمالبهراهافتادم.
راننده در بین راه چند بار متوجه نگرانی های من شد اما
من پاسخ درستی به او ندادم .حدود  3شب را در شهرهای
شمالی سپری ک��ردم و سپس با همان راننده به مشهد
بازگشتمکهحدود500هزارتومانهمکرایهاوراپرداختم،
اما در این جا توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسانرضویدستگیرشدم.ویدرپاسخبهسوالقاضی
حسینیکهپرسیدچرابهشهرهایشمالیگریختی؟گفت:
می خواستمدوریبزنموآبوهوا عوضکنم!ولینمی دانم
چرا چنین کار احمقانه ای را انجام دادم .قاضی پرسید :آیا
مشکل مالی در زندگی داشتی؟ متهم پاسخ داد :نه! هیچ
وقت با مشکل مالی روبه رو نبودم و زندگی آرامی داشتم
ولی با این کار دیگر زندگی برایم ارزش ندارد! اگرچه از

شهروندانکالهبردارحرفه ای را شناساییکنید

کالهبرداری۲میلیاردتومانیبافروشمنازلاجارهای
فردیکهبافروشمنازلاجاره ایازشهرونداندرمنطقه
ب��ازه شیخ شهرک شهید رجایی مشهد کالهبرداری
می کرد،تحتتعقیبپلیسآگاهیقرارگرفت.بهگزارش
پایگاهخبریپلیس،رئیسپلیسآگاهیخراسانرضوی
درتشریحاینخبرگفت:درپیارجاعچندفقرهمرجوعه
قضاییبهادارهمبارزهباجعلوکالهبرداریپلیسآگاهی
استانمبنیبرکالهبرداریبافروشامالک،موضوعدر

دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت .سرهنگ
«حسین بیدمشکی» افزود :در بررسی اظهارات تعدادی
از مالباختگان مشخص شد که جوانی  ۳۱ساله با دایر
کردن بنگاه امالک در منطقه بازه شیخ واقع در شهرک
شهیدرجاییمشهدازآن هاکالهبرداریکردهاست.این
فردشیادبابهانهرهنواجارهدادنمنازلبهمالباختگان
مدارکهویتیوملکیراازآن هاتحویلمی گرفتهوپس

کشف  11فشنگ جنگی از محل اختفای باند خواهران مواد فروش
عقیل رحمانی –با دستگیری باند  7نفره خرده فروشان
موادمخدردرمشهد 11،عددفشنگ کالشویکافشانه
اش��ک آور نیز از محل اختفای متهمان کشف ش��د .به
گزارش خراسان ،ماموران تجسس کالنتری نجفی پس
از چندین مرحله کار فنی و اطالعاتی در محدوده بولوار
کوثر ،باند  7نفره ای را شناسایی کردند که  5عضو آن
را خواهرانی تشکیل می دادند که با حضور در برخی
پارک های سطح شهر مواد مخدر را بین دختران و زنان
معتاد توزیع می کردند .در ادامه ،ماموران پلیس با کسب

زلزله فشم خسارتی نداشت

فرماندار شمیرانات با تایید خبر زلزله صبح یکشنبه فشم
در استان تهران گفت :این زلزله هیچ خسارت جانی و مالی
در بر نداشته است .عزت ا ...خان محمدی در گفت وگو
با ایسنا گفت :این زمین لرزه در ساعت  6و دو دقیقه و 54
ثانیه یکشنبه در عمق  8کیلومتری زمین روی داد که پس از
آن ،به تمامی دستگاه های شهرستان اعالم شد در حالت
آمادهباش قرار گیرند و آمادگی الزم را داشته باشند.وی
افزود:اینزلزلهکهباقدرت 3.1دهمریشتررخداد خسارت
مالی و جانی درپی نداشت؛ در خور اشاره است شهر فشم
مرکز بخش رودبارقصران از توابع شهرستان شمیرانات
است که در شمال استان تهران واقع شده است.

کشف30هزاربطریمشروباتالکلیدرمهاباد
یکی از بزرگ ترین محموله های مشروبات الکلی کشور به
ارزش بیش از  30میلیارد ریال در شهرستان مهاباد کشف
شد .فرمانده انتظامی آذربایجان غربی روز یکشنبه در
گفت و گو با ایرنا افزود :این محموله بزرگ که شامل 30
هزار بطری و قوطی از انواع مشروبات الکلی است ،توسط
یک شبکه بزرگ توزیع مشروبات الکلی در یک انبار واقع در
یکی از روستاهای این شهرستان دپو شده بود که با تالش
ماموران نیروی انتظامی کشف و ضبط شد .سردار اصالنی
افزود :در این ارتباط یک نفر از اعضای این شبکه دستگیر
شد و تعدادی دیگر از اعضای آن شناسایی شدهاند که تالش
برای دستگیری آنها ادام��ه دارد .وی گفت :این شبکه
بزرگ قصد داشت این مشروبات الکلی را که به صورت
قاچاق از مرزهای غربی کشور وارد استان شده بود به دیگر
استانهای کشور انتقال دهد.

دستور معاون دادستان در دادسرای انقالب مشهد برای
انهدام باند خواهران مواد فروش وارد عمل شدند و پس از
محاصرهمحلاختفایاعضایباندبرایدستگیریآنها
وارد عمل شدند .ماموران کالنتری نجفی پس از ورود به
محل اختفای متهمان 7نفر را که  5نفر آنها باهم خواهر
بودند به همراه دو مرد دیگر دستگیر کردند .این گزارش
حاکیاستدرنتیجهبازرسی کهمامورانپلیسازمحلبه
عملآوردند 11عددفشنگکالش،یگعددافشانهاشک
آور وبیشازدوکیلوگرمموادمخدرنیزکشفوضبطشد.

حسینی دستور داد تا وی توسط پزشکان قانونی مورد
معاینات تخصصی قرار گیرد و پزشکان درب��اره سالمت
روحیوروانیویاظهارنظرکنند.بدینترتیببازجویی2
ساعتهازمتهماینپروندهجناییپایانیافتومتهمدرحالی
که از شدت پشیمانی آرام و قرار نداشت روانه زندان شد.

▪ ▪سابقه خبر

دقایق اولیه بامداد هفتم مرداد ،قاضی ویژه قتل عمد در جریان قتل  2کودک خردسال در یک واحد آپارتمانی
واقع در بولوار شریعتی منطقه قاسم آباد مشهد قرار گرفت و برای بررسی موضوع به محل اعالم شده عزیمت کرد.
تحقیقات نشان می داد :پسر 9ساله و دختر 8ساله ای با ضربات متعدد کارد و به طرز فجیعی کشته شده اند .با
به دست آمدن سرنخ هایی از عامل جنایت ،این احتمال قوت گرفت که آنان به دست مادرشان به قتل رسیده اند
بنابراین با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی حسینی ،تحقیقات کارآگاهان با سرپرستی سرگرد نریمانی
آغاز شد و  2روز بعد متهم در مشهد به دام افتاد.

ازجعل،اینمنازلرابهچندنفردیگررهنو
اجارهمی دادهاست.درمواردینیزفروش
منزل به وی محول می شده که این فرد
کالهبرداربادریافتقولنامه هایمنازلو
مدارکهویتیآنان،باجعلمدارکهویتی
و قولنامه این امالک را به یک یا چند نفر
دیگربهفروشمی رساندهاست.سرهنگ
بیدمشکی تصریح کرد :تاکنون  ۶۲نفر
شاکیومالباختهدراینخصوصشناسایی
و ارزش ریالی این پرونده به بیش از  ۲میلیارد تومان
برآورد شده است .رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی

خاطرنشان ک��رد :با دستور مقام قضایی
تصویربهدستآمدهازمتهمبرایشناسایی
منتشرشدبنابراینازشهروندانیکهموفق
بهشناساییتصویرمتهمتحتتعقیبپلیس
آگاهی خراسان رضوی شدند ،درخواست
می شود تا هر گونه اطالعات در خصوص
هویتواقعی،مخفیگاهویامحل هایتردد
این فرد را از طریق شماره  ۲۱۸۳۷۰۰و
 ۲۱۸۳۶۷۸در اختیار پلیس قراردهندیا
درصورتشکایت،بهپلیسآگاهیخراسانرضویواقع
درابتدایبولوارپیروزیمراجعهکنند.

توکلی-دادستان عمومی وانقالب جیرفت از قتل 4نفر
در  24ساعت گذشته طی دو حادثه جداگانه خبر داد.
مجیدرستمی افزود:درحادثه نخست 2نفرازافرادیکه
درگروگانگیریاتباعافغانیغیرمجازنقشداشتندبهقتل
رسیدند.ویافزود:اینافرادتعدادیازافاغنهغیرمجازرا
در"روستایکرایازتوابعدهستاندلفاردبخشساردوئیه
"شهرستانجیرفتگروگانمی گیرند.
افاغنه نیز در فرصتی مناسب دست و پای خود را باز و قبل
از فرار به ضرب و شتم شدید گروگانگیران اقدام کردند

که در این حادثه  2تن از این افراد کشته و یک نفر زخمی
شد .ویبابیان اینکهافاغنهازصحنهجرممتواریشدند.
خاطر نشان کرد :برای دستگیری آن ها پیگیری انجام
گرفته است .وی همچنین با اشاره به قتل یک زن و شوهر
درجیرفت گفت:مظنوناینحادثهکهپسرخانوادهاست
دستگیر شده که در این حادثه متهم پدر ونامادری خود را
بهقتلرساندهاست.ویاظهارکرد:قاتلباانگیزهشخصی
وارد خانه شده و پدرش را با ضربات چاقو و نامادری خود را
همباکوبیدنسنگبرسرشبهقتلرساندهاست.

رئیس پلیس آگاهیخراسان رضویخبرداد:

آغازعملیاتهماهنگ مبارزهباسرقتدرمشهد

خراسان -آتش سوزی برج  17طبقه در خیابان امام
رضای مشهد عصر روز گذشته مهار واطفا شد .در
پی تماس مردمی با سامانه ( )125مبنی بر آتش
سوزی نمای برج  17طبقه در خیابان امام رضا (ع) ،
آتش نشانان ایستگاه های شماره  24و  32به همراه
تجهیزات اطفایی کامل به محل حادثه شتافتند.
سرپرست ایستگاه  32آتش نشانی درباره چگونگی
وقوع این حادثه گفت :افتادن جرقه های جوشکاری
در طبقه هفدهم این برج در حال احداث روی مواد
قابلاشتعالموجبآتشسوزیوشعلهورشدننمای
ساختمان و گسترش آن تا طبقه هشتم شد .حسن
نجمی افزود :آتش نشانان به محض ورود به محل
حادثه بی درنگ با اقدامات عملیاتی و محاصره آتش
 ،از سرایت آن پیش از گسترش به دیگر قسمت های
این برج در حال احداث  ،جلوگیری کردند .وی اضافه
کرد  :آتش نشانان و نجاتگران سازمان پس از اطفا و
پاکسازیکاملمحیط،باتوجهبهتکرارحریقوحادثه
در این مجموعه ساختمانی ضمن دادن هشدارهای
جدی و تذکرات ایمنی الزم به مسئوالن ساختمان به
عملیات خود پایان دادند .به گزارش روابط عمومی،
وی خاطرنشان کرد  :این حادثه خسارات جانی
نداشته است و تنها خسارات مالی در پی داشت.

ﻫﺎﺷــﻤﻴﻪ

سال  89که همسرم فوت کرد من حتی یک سیلی هم به
کودکانمنزدهبودمامابااینکاردیگرهمهچیزراپایانیافته
می بینم.ویهمچنیندرپاسخبهسوالدیگرمقامقضایی
که آیا بیماری خاصی دارید؟ گفت :نه! هیچ بیماری ندارم
و در هیچ مرکز درمانی هم بستری نشده ام ،اما داروهای
آرامبخش را خودسرانه مصرف می کردم .وی ادامه داد:
مندرارتکاباینجنایتتنهابودموکسدیگریهمدستم
نبود اگر در ابتدای دستگیری از یک پیرمرد نام بردم به
خاطراینبودکهمی خواستمقتلرابهگردناوبیندازم!در
لحظهارتکابقتلهمکامالهوشیاربودمومی دانستمچه
می کنم! گزارش خراسان حاکی است :پس از آن که متهم
به قتل  2کودک خردسال ،اعتراف کرد ،قاضی سیدجواد

اتباع افغانی با قتل گروگانگیران متواری شدند

اطفایآتش سوزینمایبرج 17طبقهدرمشهد

فرماندار شمیرانات خبر داد:

ب��ا ت�لاش و همت نیروهای امنیتی و انتظامی «امید
محمودزهی» س��رک��رده اصلی باند ش���رارت و ناامنی
در ح��وزه شهرستان های خاش و ایرانشهر ،در منطقه
شهردرازایرانشهردستگیرشد.معاوناستاندارسیستان
وبلوچستانوفرماندارشهرستانویژهایرانشهرروزیکشنبه
درگفت و گو با ایرنا گفت :با پیگیری های شورای تامین
شهرستانوتالششبانهروزیتیپمردمپایهصالحین،این
شروردرمنطقهشهردرازایرانشهردستگیرشد.نبیبخش
داوودی بیان کرد :امید محمودزهی سرکرده سارقان

مسلحوافرادشرورمنطقهخاشاستکهدرمنطقهشهردراز
ایرانشهر مخفی شده بود و با تالش شبانه روزی نیروهای
نظامی و امنیتی به ویژه سپاه قدس ساعتی قبل دستگیر
شد.محمداکبر چاکرزهی فرماندار خاش نیز به ایرنا
گفت :این فرد مجرم که به همراه همدستانخوددراواخر
ماه مبارک رمضان نظم و امنیت شهر را بر هم زده و آرامش
و آسایش شهروندان را سلب کرده بود در چنگال قانون
گرفتار شد .وی اظهار کرد :در روزهای اخیر با دستگیری
پنج نفر از اعضای باند ش��رارت این باند متالشی شد.

اعترافاتتلخعاملقتل 2کودکدربازجویی2ساعته
سیدخلیل سجادپور -ح��دود  2ساعت بازجویی از
زنی که  2ک��ودک خردسالش را به طرز فجیعی کشته
بود درحالی صبح روز گذشته در شعبه 211دادس��رای
عمومی و انقالب مشهد انجام شد که اظهارات تلخ متهم
همه حاضران در جلسه بازپرسی را به گریه انداخت اما با
عذرخواهی از خوانندگان خوب خراسان شرح چگونگی
این جنایت دلخراش ،با توجه به آثار سوء آن میسر نیست.
به گزارش خراسان ،ساعت  8صبح روز گذشته ،متهم این
پرونده جنایی در حالی که حلقه های قانون بر دستانش
گره خورده بود در جایگاه متهمان قرار گرفت تا به سواالت
قضایی و تخصصی قاضی سیدجواد حسینی (قاضی
ویژه قتل عمد) پاسخ دهد .به دستور مقام قضایی ،خانم
«شعبان کیا» (افسر بدرقه متهم) دستبندهای آهنین را از
دستان وی گشود تا او راز این جنایت هولناک را فاش کند.
لحظات به کندی سپری می شد زن  33ساله درحالی
که عنوان می کرد ،کابوس های شبانه رهایم نمی کند
پس از معرفی کامل خود گفت :روز حادثه ،غروب بود
که تصمیم به این کار احمقانه گرفتم اما قبل از آن هیچ
نقشهای برای کشتن فرزندانم نداشتم .یک آن خواستم
آن ها را از دست خودم راحت کنم این بود که اوایل شب
به هر یک از آن ها (آرش 9ساله و سیما  8ساله)  2قرص
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ساجدی -در اولین مرحله از طرح عملیات هماهنگ
م��ب��ارزه با سرقت که با همکاری یگان های مختلف
انتظامی در مشهد آغاز شد تعداد زی��ادی از سارقان،
زورگیران و مالخران دستگیر شدند و مقادیر زیادی
ام��وال مسروقه نیز کشف ش��د .رئیس پلیس آگاهی
خراسان رضوی در تشریح این عملیات گفت :با ابالغ
تدابیر فرمانده انتظامی خراسان رضوی در راستای طرح
ارتقای امنیت اجتماعی ،یگان های متخصص پلیس
آگاهی در کنار نیروهای انتظامی مشهد و ماموران ستاد
مبارزه با مواد مخدر استان ،عملیات هماهنگی را برای
مبارزه با سرقت آغاز کردند .سرهنگ کارآگاه حسین
بیدمشکی افزود :در این طرح هماهنگ همه سارقان و
مظنونانیکهاز قبل و در ردزنی های اطالعاتی شناسایی

شده بودند زیر چتر عملیاتی قرار گرفتند و در یک اقدام
غافلگیرانه تعداد زیادی از آنان دراین عملیات7ساعته
دستگیر شدند .این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان
کرد 95 :درصد سارقان دستگیر شده در این طرح به
مواد مخدر اعتیاد دارند که تاکنون به  20فقره سرقت از
داخل خودروها نیز اعتراف کرده اند.
وی گفت :در روز اجرای این طرح که با نظارت مستقیم
س��ردار امیری مقدم همراه بود مقادیر زی��ادی اموال
مسروقه کشف و ضبط شد .وی اضافه کرد :این در حالی
استکهطی 24ساعتگذشتهکارآگاهانادارهمبارزهبا
سرقت پلیس آگاهی خراسان رضوی عالوه بر شرکت در
این طرح 92 ،فقره سرقت را در رسیدگی به پرونده های
روزانه کشف و  21سارق را نیز دستگیر کردند.

عاملسرقت ازحسابمشتریانیکبانکدستگیرشد

 /٩٤٢٠٧٩٠٤پ

آﭘﺎرﺗﻤﺎن ٢٦٠ﻣﺘﺮ�٤ -ﻧﺒﺶ -ﻓﻮق ﻟﻮ�ﺲ
 ٠٩١۵٧۵٨٩٠٠۶ﺑ� واﺳﻄﻪ

 /٩٤١٦٥١٣٠ف

رحمانی – کارمند یک بانک دولتی که بااستفاده از رمز
کاربری برخی همکارانش و شناسایی مشتریان خوش
حساب ،میلیون ها تومان را از حساب مشتریان برداشت
کرده بود ،دستگیر شد .به گزارش خراسان دایره حقوقی
یک بانک دولتی در بررسی های موردی و نظارت های
نامحسوس خ��ود دریافت که یکی از کارمندان بانک
که دارای سابقه  20ساله خدمت اس��ت با شیوه های
مختلفی دست به تخلفات متعدد مالی زده است .برپایه
اینگزارش ،پلیسآگاهیشنبهگذشتهبادستورقضایی،
کارمند خاطی رادستگیر کرد .این گزارش حاکی است
متهم توسط بازپرس محمد علیزاده درشعبه 703مورد
بازجوییقرارگرفتومشخصشدکارمندمتخلفبادخل

وتصرفدربرخیحساب هایمشتریانبانک،میلیون ها
تومان رابرداشتوبهحسابخودودیگرحساب هایمورد
نظرشواریزمی کردهاست.درتحقیقاتقضاییمشخص
شد او در مواردی با نام کاربری دیگر همکارانش و بدون
اطالع آنها وارد سیستم بانکی میشده است و دست به
تخلفات متعددی مانند انتقال وجه و ...می زده است.
متهمدراعترافاتشمدعیشدبرخیبرداشتهارابهدلیل
نیاز مالی انجام می دادم! درپایان روند رسیدگی اولیه به
پرونده ،کارمند متخلف که در مقابل مستندات پرونده
راهی جز اعتراف به تخلفاتش نداشت بادستور بازپرس
پرونده به اتهام اختالس راهی زن��دان شد تا تحقیقات
تکمیلی در زمینه کشف دیگر تخلفات متهم انجام پذیرد.

دستگیری3مظنونآتشسوزیجنگلهای الوارگرمسیری

 /٩٤٢٠٦١٣٢ف
 /٩٤٢٠٥٠٣٨ب

سه مظنون حادثه آتش سوزی جنگل های ارتفاعات
کوهستانی ریت کوه بخش الوار گرمسیری شهرستان
اندیمشک دستگیر شدند.
به گ��زارش خبرگزاری ص��دا و سیما،فرمانده یگان
حفاظت منابع طبیعی خوزستان گفت :پلیس در
حال بازجویی از این سه نفر است  .سرهنگ محمد
عزیزی افزود  :فردی ناشناس صبح شنبه به طور عمدی
جنگل های ارتفاعات کوهستانی ریت کوه بخش الوار
گرمسیری را به آتش کشید .وی افزود :آتش سوزی با

همکاری ماموران آتش نشانی ،هالل احمر ،اداره کل
محیط زیست و اداره کل منابع طبیعی خوزستان و
مسئوالن شهرستان اندیمشک مهار شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خوزستان گفت:
این آتش سوزی خسارت جانی در پی نداشته است اما
حدود  300هکتار از اراضی جنگلی منطقه سوخت.
در شهرستان اندیمشک  80هزار هکتار جنگل وجود
دارد که به علت کمبود امکانات و تجهیزات  ،جنگل ها
در معرض نابودی ناشی از آتش س��وزی ق��رار دارن��د.

درامتدادتاریکی
پشیمانی یک مادر!
از شما میخواهم ماجرای زندگی مرا به طور دقیق بنویسید
تا درس عبرتی برای زنانی شود که ممکن است چنین افکار
احمقانهای به ذهنشان خطور کند و در یک لحظه به خاطر
موضوعی واهی و بیارزش تصمیمی بگیرند که تا پایان
عمر عذاب وجدان رهایشان نکند اگر چه نمیخواهم گناه
این جنایت فجیع را به دیگران نسبت بدهم و یا عواملی را
در این رویداد تلخ مقصر بدانم اما...
زن  ۳۳سالهای که به اتهام قتل دو کودک خردسالش
دستگیر شده بود به آرامی روی صندلی متهمان نشست تا
دقایقی دیگر به سواالت قاضی سیدجواد حسینی (قاضی
ویژه قتل عمد مشهد) پاسخ بدهد .او با گوشه روسری
اشکهایش را پاک کرد و در حالی که فریاد میزد از این
کار احمقانهام مانند ...پشیمانم گفت :زندگی آرام و خوبی
داشتم و در کنار همسر و فرزندانم لذتها و زیباییهای دنیا
را تجربه میکردم تا این که حدود  ۵سال قبل ورق برگشت
و سرنوشت مسیر زندگیام را رو به تاریکی تغییر داد.
سال  ۱۳۸۹بود که همسرم بر اثر مسمومیت ناشی از
عوارض ماده خطرناک اتانول جان سپرد با مرگ همسرم
پشتوانهام را در زندگی از دست دادم و به تنهایی مسئولیت
سنگین حضانت فرزندانم را بر عهده گرفتم .همسرم
بیمه تأمین اجتماعی بود و پس از مرگ او ماهیانه ۹۰۰
هزار تومان حقوق از تأمین اجتماعی دریافت میکردم و
با کمکهایی که نزدیکانم میکردند هیچ وقت مشکل
مالی نداشتم و همه تالشم آن بود که  ۲یادگار شوهرم را
به خوبی بزرگ کنم.
ً
آنها فرزندانی آرام و بیصدا و کامال مطیع من بودند و
هیچ گاه در برابر خواستههایم مقاومت نمیکردند اما پس
از مرگ شوهرم دلتنگ میشدم و شبها نمیتوانستم با
آرامش بخوابم.
از سویی دیگر هم دوست نداشتم به خاطر برخی مسائل
و حرفهای دیگران به روانپزشک مراجعه کنم به همین
خاطر خودسرانه داروهای آرام بخش را از داروخانه و بدون
ارائه نسخه پزشکی خریداری و مصرف میکردم.
اگ��ر چ��ه در ای��ن ح��ادث��ه مقصر اص��ل��ی خ���ودم هستم و
نمیخواهم فرد دیگری را متهم کنم اما میخواهم بگویم
اگر داروخانهها هر نوع داروی��ی را ب��دون تجویز پزشک
در اختیار افراد قرار ندهند شاید این گونه حوادث تلخ
نیز کمتر رخ دهد ،من از حدود یک سال قبل به راحتی
داروهای اعصاب و روان را از داروخانه تهیه میکردم .اما
نصیحتی هم به مادران دارم و آن این است که مادر حتی
اگر بیمار روانی هم باشد نمیتواند چنین کار فجیعی را
انجام بدهد ،بنابراین میخواهم به مادران بگویم حتی فکر
کتک زدن کودکانشان را هم از سر بیرون کنند تا همانند
من دچار عذاب وجدان شدید نشوند چرا که هم اکنون
نگاههای ملتمسانه پسرم و صدای التماسهای دخترم
هرگز رهایم نمیکند و...
ماجرای واقعی بر اساس پرونده قضایی

خبر
نوزاد  ۳ماهه با فالش دوربین نابینا شد
یک نوزاد سه ماهه که از فاصله نزدیک با دوربین فالشدار
از او عکس گرفته ش��ده ب��ود ،به خاطر ن��ور شدید فالش
بیناییاش را از دست داد.ب��ه گ��زارش تسنیم ،روزنامه
"دیلی میل" انگلستان نوشت :والدین این ن��وزاد پس از
عکسبرداری با فالش ،مشکلی را در بینایی وی احساس
کردند و پس از معاینات پزشکی دریافتند که چشم چپ
وی دچار ضعف شدید و چشم راستش دچار کوری شده
است .پزشکان پس از معاینه این کودک تاکید کردند که به
دلیل حساسیت زیاد چشم نوزادان و نور شدید فالش ،این
نابینایی دائمی است و عمل جراحی کودک نگون بخت بی
فایده خواهد بود.پزشکان همچنین گفتند که نور شدید
فالش به سلول های چشم آسیب رسانده و باعث نارسایی
در مرکز بینایی مغز شده که منطقه ای بسیار حساس است
و تا  ۴سالگی کودک به حالت قبل باز نمی گردد.

تیراندازی در ایالت «تنسی» آمریکا
یک کشته برجا گذاشت
در یک حادثه تیراندازی در «ممفیس» ایالت «تنسی» یک
افسر پلیس آمریکا کشته شد و تحقیقات برای دستگیری
مظنون این حادثه در جریان است.
به گزارش فارس« ،تونی آرمسترانگ» افسر پلیس ممفیس
در یک کنفرانس خبری اعالم کرد که «شان بولتون» افسر
 33ساله پلیس در حال متوقف کردن یک خ��ودرو برای
تفتیشبودکهچندینمرتبهمورداصابتگلولهقرارگرفت و
در نهایت در بیمارستان جانش را از دست داد .طبق گزارش
شبکه فاکسنیوز ،پلیس هنوز مظنون این حادثه را دستگیر
نکرده است و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

 ۱۰زخمی درتیراندازی «بروکلین» آمریکا
دست کم  ۱۰نفر روز گذشته در منطقه بروکلین آمریکا
هدف شلیک گلوله قرار گرفته و زخمی شدند.
به گزارش شبستان به نقل از راشاتودی،این حادثه در یک
مهمانی در شرق نیویورک به وقوع پیوست.منابع پلیس
اعالم کردند که حال یکی از مجروحان در این حادثه وخیم
گزارش شده است.

رانش زمین درهند20قربانیگرفت
رسانه های داخلی هند اعالم کردند :حوادث مرتبط با
بارندگی شدید و رانش زمین در شمال شرق این کشور
دست کم  20قربانی برجا گذاشت.
به گزارش ایسنا طبق اعالم مقامات محلی ایالت «مانیپور»
روزشنبه بارش باران و رانش زمین گسترده در بخش هایی
از این ایالت موجب شد دست کم 20نفر جان خود را از
دست بدهند.به گزارش خبرگزاری شینهوا ،دولت هند
بالفاصله پس از وقوع این حادثه تیم های امداد و نجات را
برای انجام عملیات کمک رسانی به مناطق حادثه دیده
اعزام کرد .همچنین مرکز ملی مدیریت بالیای طبیعی این
کشور نیروهای خود را به محل اعزام کرد که کار خود را از
صبح یکشنبه آغاز کرده اند.
CMYK

