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مدیرکل دفتر همکاری های بین المللی وزارت دادگستری از انتقال 4زندانی ایرانی از ارمنستان به کشورمان در روزهای آینده خبر داد.محمد علی
مهرانفردرگفتوگوبا خبرگزاریصداوسیما افزود  :باتالشوزارتدادگستری  ،قوهقضائیهووزارتامورخارجهکشورمانایناتباعایرانیمحبوس
در زندان های ارمنستان به کشور منتقل می شوند.از ابتدای امسال  ،تعدادی از زندانیان ایرانی درکشورهای مختلف به ایران منتقل شده اند.

...

خط زرد

هشدارها وتوصیه های پلیس
درباره سالح سرد()1
 – 1اج��ازه ندهیم فرزندانمان چاقوی نامتعارف با خود
حمل کنند.
 – 2همراه داشتن چاقوی نامتعارف ،انگیزه ارتکاب جرم
را افزایش می دهد.
 – 3همراه داشتن چاقوی نامتعارف ،جسارت ن��زاع با
دیگران را افزایش می دهد.
 – 4اول��ی��ن مظنون در ح���وادث ،حمل کننده چاقوی
نامتعارف است.
 – 5همراه داشتن چاقوی نامتعارف ،به منزله بی اعتمادی
به پلیس است.
پلیس پیشگیری

حادثه در قاب

...

ازمیان خبرها
خودکشی یک زوج جوان در آمل
یک زن و شوهر صبح روزگذشته در آمل اقدام به خودکشی
ک��ردن��د.ب��ه گ���زارش ایسنا زوج ج���وان  22و  25ساله
روزگذشته در خیابان طالب آملی به زندگی خود پایان
دادند.در این حادثه مرد 25ساله ابتدا خود را از میله لوستر
اتاق حلق آویز کرد و زن نیز با دیدن این صحنه خود را از
طبقه چهارم منزل مسکونی به پایین پرتاب کرد.اورژانس
مازندران در گفت وگو با ایسنا این خبر را تایید کرد.

چوبه اعدام در انتظار عامالن شهادت
مامور پلیس
  فرمانده انتظامی کرمانشاه از صدور حکم عامالن پرونده
سرقتمسلحانهازطالفروشیوشهادتیکمأمورانتظامی
در سرپل ذهاب خبر داد و گفت :بر اساس این حکم ،دو نفر
به اعدام و یک نفر به حبس طوالنی مدت محکوم شده اند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردارمنوچهر امان اللهی
از صدور حکم عامالن پرونده شهادت یک مأمور انتظامی
و سرقت مسلحانه از طالفروشی در سرپل ذهاب خبر داد و
اظهار داشت :این پرونده در کمتر از سه ماه خارج از نوبت و به
صورت فوق العاده مورد رسیدگی دستگاه قضایی قرار گرفت
و احکام سه عامل اصلی این پرونده صادر شد.وی تصریح
کرد :بر اساس این حکم ،دو نفر به اعدام محکوم شدند و یک
نفرنیزبهحبسطوالنیمدتمحکومشد.مقامارشدانتظامی
استان یادآور شد :مردان مسلح نقابدار 21مرداد سال جاری
با سرقت از یک طال فروشی در شهرستان سرپل ذهاب ،مأمور
وظیفه شناس نیروی انتظامی را به شهادت رساندند و باعث
مجروح شدن صاحب طالفروشی به ضرب گلوله شدند.
سردار امان اللهی ادامه داد :سارقان مسلح پس از ایجاد
رعب و وحشت و ربودن مقادیری طال ،بدون اینکه کوچکترین
سرنخی از آنان در دست باشد از محل جرم متواری شدند ،تا
اینکه با تالش شبانه روزی نیروی انتظامی ،دستگاه قضایی
و سربازان گمنام حضرت ولی عصر (عج) در یک عملیات
پیچیده  ،عوامل اصلی در تاریخ  24مردادماه و در کمتر از سه
روز از وقوع جرم شناسایی و دستگیر شدند.

انفجار مرگبار گاز در غرب روسیه
بر اثر انفجار گاز طبیعی در غرب روسیه دستکم یک تن
کشته و تعداد دیگری مفقود شدند.به گزارش ایسنا ،بنابر
اعالم رسانههای محلی روسیه روزگذشته یک مورد انفجار
گاز طبیعی در غرب این کشور رخ داد که در پی این حادثه
عالوه بر کشته شدن یک تن 5،نفر دیگر ناپدید شدند.
این حادثه در یک ساختمان مسکونی رخ داد و باعث شد
بخشهایی از آن تخریب شود.به گ��زارش خبرگزاری
شینهوا ،بنابر اعالم مقامات محلی روسیه  ۲۱نفر ساکن
این ساختمان بودهاند که  ۱۵نفر آنان نجات پیدا کردهاند
و از وضعیت 5نفر دیگر اطالعی در دست نیست.

فعال شدن آتشفشانی در اندونزی
یکی از مقامات ارشد آژانس مدیریت بحران اندونزی از فعال
شدن آتشفشانی در غرب این کشور خبر داد.به گزارش
ِ
ایسنا" ،سوتوپو پوروو نوگروهو" سخنگوی مدیریت بالیای
طبیعی اندونزی گفت :شنبه کوه آتشفشان "سینابونگ"
فوران کرد که بر اثر آن ستونی از خاکستر تا ارتفاع 1/5
کیلومتری تشکیل شد.به دنبال وقوع این حادثه از نزدیک
شدن گردشگران و بازدیدکنندگان به دامنه کوه سینابونگ
جلوگیری شد.

 4زندانی ایرانی از ارمنستان به زودی به کشور
منتقل می شوند

دستگیری جاعل چک های میلیاردی در البرز
جاعل چک های  6میلیارد تومانی در شهرستان کرج به
دام پلیس افتاد.به گزارش ایرنا ،فرمانده انتظامی البرز
اف��زود :درپی مراجعه فردی به کالنتری  26ماهدشت
و اعالم شکایت مبنی بر سرقت و جعل دسته چک وی
و خرج آن با ارق��ام میلیاردی در ب��ازار ،پیگیری موضوع
بالفاصله در دستور ک��ار م��ام��وران ای��ن کالنتری قرار
گرفت  .س��ردار بخشعلی کامرانی صالح اضافه کرد:
درتحقیقات تکمیلی ماموران و استعالم از بانک های
صادر کننده چک ،مشخص شد که چندین دسته چک با
نام شاکی و ظاهرا با مدارک قانونی صادر و در بازارخرج

شده اس��ت .وی گفت :مالباخته در تحقیقات ماموران
اظهار کرده است که احتمال می دهد از سوی شریک
سابقش که به دلیل اختالف کاری مدتی است دیگر با
هم کار نمی کنند مورد کالهبرداری قرار گرفته باشد؛
بنابراین اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری
شریک مالباخته آغاز شد .وی خاطرنشان کرد  :ماموران
پس از چندین شبانه روز اقدامات اطالعاتی و تحت نظر
قرار دادن محل کار و منزل فرد مظنون به کالهبرداری ،
نامبرده را در محل کارش دستگیر و برای تحقیقات بیشتر
به کالنتری منتقل کردند  .کامرانی صالح گفت :شریک

کاری فرد مالباخته که در ابتدا منکر جعل دسته چک و
کالهبرداری شد در مواجهه با مالباخته و اسناد و مدارک
موجود ضمن اعتراف به جرم خود مبنی بر جعل دسته
چک،درخصوصشیوهوشگردکالهبرداریبیانداشت:
شاکی ،شریک سابق وی بوده که به علت اختالف به وجود
آمدهبینآنهاباسندسازی،جعلدستهچکوجعلامضا
اقدام به کالهبرداری از وی کرده و تاکنون با این شیوه 6
میلیاردتومان از مالباخته کالهبرداری کرده است.وی
گفت  :متهم دستگیر شده همراه با پرونده تشکیل شده
برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

دل شکسته!

با تأیید رأی دادگاه درباره عامل قتل و تجاوز به دختر 8ساله به زودی انجام می شود

حکم اعدام قاتل شیطان صفت در مالءعام
سیدخلیل سجادپور-جوان 20ساله ای
که دختربچه هشت ساله ای را پس از آزار
در سرویس بهداشتی مدرسه ای ،در یکی
از روستاهای حاشیه مشهد ،به قتل رسانده
ب��ود ،به زودی در مالءعام به دار مجازات
آویخته می شود.
به گزارش اختصاصی خراسان ،غروب سی و
یکممردادسالگذشته،جوان20سالهایبه
نام «کریم» با طرح یک نقشه شیطانی ،دختر
هشت ساله ای که در حال بازی با دوستانش
بود را صدا زد و از او خواست همراهش برود!
دخترک هم به دلیل اعتماد خویشاوندی
به «کریم» بدون تأمل روسری زردرنگش را
دور گردنش محکم کرد و پشت سر او به راه
افتاد .در حالی که دیگر دوستان «م» راهی
منازلشان شده بودند ،او پشت سر کریم و از
روی دیوار مخروبه ،وارد مدرسه روستا شد.
جوان 20ساله با حیله و نیرنگ ،دخترک
را داخل سرویس بهداشتی مدرسه کشاند
و ...
این جوان شیطان صفت وقتی با گریه های
دلخراش کودک هشت ساله رو به رو شد،
روسری را دور گردن وی پیچید و او را خفه
کرد .او سپس با سرقت گوشواره های طالی
دخترک ،در سرویس بهداشتی را بست و

راهی منزلش شد.
گزارش خراسان حاکی است :ساعتی بعد
خانواده «م» در حالی که به شدت نگران شده
بودند ،در جست وجوی دخترشان ،به هر
نقطه ای از روستا سر زدند اما خبری از «م»
نبود.درهمینهنگام«کریم»کهمتوجهشده
بود اهالی روستا برای یافتن دختر هشت
ساله ،به کمک خانواده دخترک رفته اند،
همراه اهالی روستا رفت و در جست و جو
برای پیدا کردن «م»  ،د ِر سرویس بهداشتی
مدرسه را گشود و فریادکنان پیکر بی جان
دختربچه را بیرون کشید.
اهالی روستا بهت زده از جنایتی که رخ داده
بود ،به پیکر بی جان دخترک می نگریستند
که مأموران انتظامی وارد روستا شدند و
بدینترتیب،دقایقیبعدماجرایاینجنایت
هولناکبهقاضیویژهقتلعمددرزمانوقوع
حادثه ،اعالم شد .قاضی سیدجواد حسینی
که به همراه کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضوی ،تحقیقات قضایی
خود را درب��اره چگونگی قتل دخترک آغاز
کرده بود ،ناگهان به خونسردی جوانی که
جسد را از سرویس بهداشتی بیرون کشیده
ب��ود ،مشکوک شد و او را از میان جمعیت
بیرون برد.

گزارشخراسانحاکیاست:فقططرحچند
سوال تخصصی و انحرافی در همان لحظات
اولیه ارتکاب ج��رم از س��وی مقام قضایی،
موجب شد تا جوان 20ساله دچار تناقض
گویی شود و دقایقی بعد نیز وی به تجاوز و
قتلدخترهشتسالهاعترافکردوگوشواره
هایمسروقهراهمکهزیرفرشمنزلشپنهان
کرده بود ،تحویل کارآگاهان داد.
بنابراین گ��زارش ،با تکمیل تحقیقات در
دادسرای مشهد ،کیفرخواست این پرونده
جنایی ص��ادر شد و «کریم» در شعبه پنجم
دادگاه کیفری یک خراسان رضوی پای میز
محاکمهنشست.
متهم این پرونده در جلسات محاکمه که به
ریاست قاضی مجتبی علیزاده و مستشاری
قاضی مصطفی بنده ای برگزار شد ،چاره
ای جز بیان حقیقت نیافت و به ناچار اعتراف
کرد که دختر هشت ساله را با توسل به حیله
و نیرنگ رب���وده و پ��س از آزار در سرویس
بهداشتی به قتل رسانده است .او همچنین
سرقت گوشواره های طالی دخترک را نیز
پذیرفت و گفت :به خاطر این که کسی به من
مظنون نشود ،برای پیدا کردن «م» همراه
اهالی روستا رفتم ...
در پی اعترافات صریح متهم که در حضور

قضات باتجربه دادگاه و وکالی مدافع عنوان
شد ،قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک
خراسانرضویرأیخودرادربارهاینپرونده
صادر کردند .بنا به رأی صادره« ،کریم .الف»
به اتهام قتل عمدی به قصاص نفس ،به اتهام
تجاوز به عنف به اعدام ،به خاطر سرقت به
عنف گوشواره های طال به 10سال حبس و
74ضربه شالق ،به دلیل آدم ربایی به تحمل
15سالزندانوهمچنینبهاتهامایرادضرب
و جرح عمدی به پرداخت دیه محکوم شد.
گزارشخراسانحاکیاست:درهمینحال
و به اعتراض متهم ،این پرونده در دیوان عالی

کشور مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت اما
قضات دیوان عالی نیز رأی صادره از سوی
دادگ��اه و اج��رای حکم اع��دام در مالءعام را
تأیید کردند و بدین ترتیب ،روز گذشته این
پرونده برای اجرای احکام صادره به یکی از
شعبات اجرای احکام دادس��رای عمومی و
انقالب مشهد ارسال شد.
با توجه به تأکیدات دادستان مشهد درباره
جرایمی که امنیت عمومی را خدشه دار می
کند ،انتظار می رود با فراهم شدن مقدمات
اجرای حکم ،قاتل شیطان صفت به زودی به
مجازات برسد.

 631نفر طی  6ماه غرق شدند
سازمان پزشکی قانونی از غرق شدن و فوت  631تن
از ابتدای فروردین تا پایان شهریور امسال و افزایش
8درص��دی فوتی ها خبر داد  .به گزارش ایرنا ،در نیمه
نخست سال جاری آمارفوتی های غرقشدگی در کشور
با افزایش  8درصدی مواجه بود ،این رقم از  584فوتی
در 6ماهه اول سال گذشته به  631فوتی در نیمه نخست
امسال رسید.در 6ماهه اول امسال از کل فوتی های
غرقشدگی  558تن مرد و  73تن زن بودند.

بر اساس این گزارش ،در این مدت استان های مازندران
با  ،112خوزستان با  84و گیالن با  59فوتی بیشترین و
استان های خراسان شمالی با یک ،قم و خراسان جنوبی
با دو و سمنان با سه فوتی کمترین آمارفوتی غرق شدگی
را به خود اختصاص می دهند.
بیشترین تلفات غرق شدگی در رودخانه ها
در ادام��ه این گ��زارش آمده است از کل فوتی های غرق
شدگی در نیمه نخست امسال  136ت���ن( 131نفر

کشف هزارو  240کیلو تریاک در خراسان جنوبی
هادی  -فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف
ه���زارو  240کیلوگرم تریاک از یک دستگاه تریلی
حامل برنج خبر داد .به گفته سردارمجید شجاع روز
گذشته مأمورانایستوبازرسیعلیآبادبیرجند هنگام
کنترلوبازرسیخودروهایعبوریبهیکدستگاه تریلی
مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند .وی افزود:
تریلی حامل بار برنج گمرکی و پلمب شده بود که از مبدا
مرزهای شرق کشور بارگیری شده و به مقصد شهرهای
مرکزی کشور در حرکت بود  .این تریلی برای بازرسی
به داخل ایست و بازرسی هدایت شد .وی ادامه داد :در
بازرسی اولیه از خودرو مورد ممنوعه ای یافت نشد ولی
با توجه به پلمب بودن خ��ودرو و حاالت روحی و روانی
راننده و سرنشین خودرو برای   فک پلمب تریلی با مقام
قضاییوگمرکخراسانجنوبیهماهنگیشدونماینده
گمرک در محل ایست و بازرسی حضور یافت .سردار
شجاع عنوانکرد:باحضورنمایندهگمرک،پلمبتریلی
فک و تعدادی از کیسه های برنج توسط مأموران جابه
جا شد که در نهایت پس از تالش چند ساعته پلیس 62

باند قاچاق هروئین در کرمان متالشی شد
توکلی-ماموران پلیس کرمان با اقدامات اطالعاتی ،
اعضای یک باند قاچاق مواد مخدر را شناسایی  و با تحت
نظر قرار دادن اعضای آن  ،دریافتند سرشبکه اصلی
آن در خارج از کشور بوده و هدایت باند را از آن طریق
پیگیریکردند.بااینکارشناساییودستگیریآنها  در
دستور کار قرار گرفت .در ادامه  ماموران پلیس امنیت با
پی جویی های یک ماهه  ،شامگاه گذشته محل تجمع
اعضای این باند را در منزلی در مرکز استان شناسایی و6
عضو این باند را دستگیر کردند .فرمانده انتظامی استان
کرمانروزگذشتهگفت:دراینعملیاتسرشبکهباندکه
یک تبعه افغانستانی بود و با مدارک هویتی جعلی ایرانی
فعالیت می کرد نیز شناسایی و دستگیر  شد .سردار بنی

بود.به طور کلی و بر اساس آمارهای موجود در تابستان
امسال با رشد فوتی های غرق شدگی در کشور مواجه
بودیم به نحوی که این آمار از  380فوتی در تابستان سال
گذشته به 385فوتی در تابستان امسال افزایش یافت.

شلیک مرگبار پراید سواران در مشهد
مغزی شد و زندگی نباتی پیدا کرد.این گزارش حاکی
است :در پی وقوع این حادثه ،تحقیقات از سوی قاضی
احمدینژاد(قاضیویژهقتلعمد)آغازشدویکیازعوامل
مرتبط با این پرونده با تالش کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضوی به دام افتاد .این در حالی است که
تالش پزشکان و کمیته اهدای عضو برای اهدای اعضای
بدن این جوان نیز ادامه دارد.

دستگیری اعضای باند توزیع سالح
توکلی -اعضای باندی که به ص��ورت قاچاق اق��دام به
واردات اسلحه های جنگی وشکاری غیرمجاز  از یکی از
کشورهای همسایه به داخل کشور می کردند  ،دستگیر
شدند .دادستان عمومی و انقالب سیرجان  روز گذشته
از  متالشی  شدن  یک باند تهیه و توزیع سالح غیرمجاز
خبرداد .نیک ورز اظهار کرد :با اقدامات اطالعاتی پلیس
اطالعات و امنیت عمومی  سیرجان،مشخص شد اعضای
این باند اقدام به توزیع غیرمجاز سالح شکاری در سطح
شهرستانسیرجان  میکنند  که   با  انجامتحقیقاتتکمیلی

،محلاصلیفعالیتاینبانددریکیازشهرستانهایاستان
فارس  شناساییشد  وپسازصدورنیابتقضایی،باندمذکور
در شهرستان کوار از توابع استان فارس مورد حمله  قرار
گرفت.ویخاطرنشانکرد 12  :قبضهسالح  ویکخودروی
سواریازاینباندکشفوتوقیفشدهاست.اینمقامقضایی
یادآورشد 2  :نفر متهم در این رابطه دستگیر شده  ومتهم
اصلی پرونده اهل استان فارس می باشد و در حال حاضر
بازداشت و روانه زندان شده و دستگیری سایر اعضای این
بانددردستورکارقرارگرفتهاست.

مرگ 2کارگر بر اثر سقوط در مخزن روغن

اسدی  افزود 150  :کیلوگرم هروئین که بستهبندی
شده و آماده انتقال  وتوزیع درداخ��ل کشور بود نیز از
محل کشف و  3خودرو نیز توقیف شد  .

اﻧﺒﺎر اﺟﺎره اى
 /٩٥٢٤٦٩٩٤ف

خارج از طرح و  5تن در محدوده مجاز) در دریا197 ،
تن در رودخانه ها 83 ،تن در استخر 50 ،نفر در دریاچه
مصنوعی و سد 47 ،تن در کانال 24 ،تن در چاه 13 ،تن
در دریاچه طبیعی و  81تن در سایر مکان ها جان خود
را از دست داده اند.همچنین در شهریور امسال نیز آمار
فوتی های غرق شدگی با رشد  42.5درصدی مواجه
بود .در این ماه124تن بر اثر غرقشدگی جان باختند ،در
حالیکهاینرقمدرمدتمشابهسالقبلبرابربا 87فوتی

سجادپور-جوان 19سالهایکهدرپیشلیکمهاجمان
پراید سوار مجروح شده بود ،دچار مرگ مغزی شد .به
گزارشخراسان،سیزدهمآبانجاریموتورسوار 19ساله
ای در خیابان شهید جنگی مشهد مورد حمله مهاجمان
پرایدسوار قرار گرفت و با شلیک گلوله از سالح وینچستر
مجروح شد .مجروح این حادثه که به مرکز درمانی انتقال
یافته بود بر اثر عوارض ناشی از اصابت گلوله دچار مرگ
بسته تریاکبهوزنهزارو 240کیلوبالفافهاززیرباربرنج
تریلی کشف شد .وی تصریح کرد  :در این رابطه  2متهم
دستگیر شدند و تحقیقات برای کشف و شناسایی سایر
عوامل دخیل در قاچاق این محموله بزرگ مواد مخدر
ادامه دارد .سردار شجاع در ادامه گفت  :از ابتدای سال با
تالش همکارانم در فرماندهی انتظامی استان بالغ بر
 18تن انواع مواد مخدر از قاچاقچیان و سوداگران مرگ
کشف شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 35درصد افزایش کشف داشته ایم .

...

درامتدادتاریکی

قاتل شیطان صفت در جلسه بازپرسی

واژگونی  ٤٠٥و برخورد آن با تیر چراغ برق در روستای ایج
شهرستاناستهبان ٥نفرراراهیبیمارستانکرد.
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2کارگر در یک کارگاه در گ��اری��زات شهرستان تفت
استان یزد به دلیل سقوط در مخزن روغن سوخته جان
خود را از دست دادند.مدیرکل مرکز مدیریت بحران
استانداری یزد به ایرنا گفت :شنبه از یک کارگاه در
شهرستان تفت برای امداد رسانی با آتش نشانی و هالل
احمر تماس گرفته شد.هادی هادی نسب ادامه داد:
یکی از کارگران این کارگاه تصفیه روغن سوخته ،هنگام
انتقال لوله مخزن روغن به علت لغزندگی محل استقرار
به داخل مخزن سقوط می کند و  3نفر دیگر برای کمک
به فرد حادثه دیده ،به داخل مخزن می روند اما به علت

گاز گرفتگی امکان خروج برای آنها میسر نمی شود.وی
اضافه کرد :با کمک نیروهای هالل احمر و آتش نشانی
کارگران از داخل مخزن به بیرون انتقال یافتند اما  2نفر
از آنان در این حادثه جان خود را از دست دادند .هادی
نسب اظهار داشت :نجات کارگران علیرغم حضور سریع
نیروهای آتش نشانی و هالل احمر تفت در محل ،به علت
نداشتن تجهیزات امداد تخصصی ،با دشواری همراه
شد .وی علت مرگ دو کارگر را سهل انگاری و کوتاهی
مجموعه کارگاه در ایمن سازی محل کار و تاخیر در اعالم
نیاز به امداد دانست.

ﺟﻬﺖ ﮐﺎﺷﯽ ﻓﺮوﺷﯽ

همیشه آرزوی در آغوش کشیدن فرزندم را داشتم و به پدرانی
که در پارک ها مشغول بازی با کودکشان بودند ،غبطه می
خوردم اما هیچ گاه این احساسم را بروز نمی دادم که مبادا
همسرم آزرده خاطر شود تا این که او امروز با این کار ناشایست،
مرا ناامید و دل شکسته کرد و ....
مرد30سالهدرحالیکهغمواندوهفراوانیدرچهرهجوانش
موج می زد ،دادخواست شکایت از ب��رادران همسرش را
روی میز گذاشت و با بغض فروخورده اش ،به کارشناس و
مددکاراجتماعیکالنتریطبرسیجنوبیمشهدگفت:در
خانواده ای با سطح متوسط بزرگ شدم و عالقه ای به درس
و مدرسه نداشتم ،از این رو تا سیکل بیشتر درس نخواندم و
برای آموختن حرفه و کسب درآمد به شغل نجاری مشغول
شدم .چهار سال بعد ،در حالی که استادکار نجاری بودم،
به خدمت سربازی رفتم .در این میان ،خانواده ام دختری
را برای من در نظر گرفته بودند تا بعد از اتمام سربازی ،با او
ازدواج کنم« .سمیرا» 16سال بیشتر نداشت که ما به عقد
یکدیگر در آمدیم .با تالش فراوان موفق به خرید یک منزل
نقلی شدیم و زندگی زیر یک سقف را آغاز کردیم .همه چیز
خوب پیش می رفت که زمزمه هایی از سوی پدر و مادرمان به
گوشمیرسیدکهشیرینیزندگیتانراباداشتنیکفرزند
دوچندان کنید!! مدت ها می گذشت و انتظارمان برای
شنیدن صدای یک نوزاد بی نتیجه مانده بود ،اما ما همچنان
در آرزوی روزی بودیم که گریه و خنده یک ن��وزاد ،سکوت
حزن انگیز فضای منزلمان را بشکند .بعد از سال ها مراجعه
به پزشکان مختلف ،گویی تقدیر این گونه رقم خورده بود که
ما صاحب فرزند نشویم.روزها به همین ترتیب می گذشت،
تا این که یکی از دوستانم در یک سانحه تصادف دلخراش به
همراههمسرشفوتکردودراینبینفرزندیکسالهآنها،
ازآنتصادفوحشتناکجانسالمبهدربرد.بهپیشنهادیکی
از آشنایان تصمیم گرفتیم از آن کودک خردسال نگهداری
کنیم .با این پیشنهاد ،خوشحالی وصف نشدنی در وجود ما
شکل گرفته بود .روزی که قرار شد هستی کوچولو را به خانه
بیاوریم ،انگار دنیا را به ما بخشیده بودند ،آن قدر ذوق و شوق
داشتیم که سر از پا نمی شناختیم .اوایل ،همه چیز خوب بود
وزندگیشیرینیرادرکناریکدیگرتجربهمیکردیم.هستی
بزرگمیشدوبالبخندهایکودکانهاشمراشیفتهخودش
کرده بود ،به طوری که هر روز لحظه شماری می کردم تا به
منزل برسم و او را در آغوش بگیرم.کم کم بهانه جویی های
همسرم آغاز شد که چرا به من توجه نمی کنی و به خواسته
هایماهمیتنمیدهی!ماچرابایدبچهمردمرابزرگکنیم؟
من هم که هستی را هدیه خدا می دانستم ،دوست نداشتم
با همسرم سر افکار پوچش جر و بحث کنم ،تا این که روزی
متوجه شدم هنگامی که در خانه حضور نداشتم ،او هستی
را کتک زده است و این موضوع باعث خشم آنی من شد و در
یکلحظهدستمرارویهمسرمبلندکردموناخواستهسیلی
به صورت او زدم .همسرم با قهر خانه را ترک کرد و به منزل
پدرش رفت ،سپس با دو برادرش به منزل بازگشت و آن ها
مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند و حاال هم نمی دانم عاقبت
این کتک کاری ها به کجا خواهد رسید ...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

مرگ راننده جوان درآتش نیسان
سخنگوی سازمان آتش نشانی از واژگونی یک دستگاه
خودروی نیسان و آتش گرفتن آن در محور تهران – قم خبر
داد .سید جالل ملکی در گفت و گو با خبرگزاری میزان
گفت:ساعت 12:50روزگذشتهانحرافیکخودروازمسیر
جاده به نیروهای آتش نشانی اطالع داده شد.وی افزود:
این حادثه در شمال به جنوب اتوبان تهران – قم  ،نرسیده
به رباط کریم رخ داده بود .ملکی با اشاره به آتش گرفتن یک
دستگاه خودروی نیسان در این حادثه اظهار کرد :پس از
حضورنیروهای آتشنشانیدرمحلحادثهمشخصشدیک
دستگاهخودروینیسانبههنگامحرکتازمسیراصلیخود
منحرف شده و به دالیل نامشخصی درحاشیه اتوبان دچار
آتش سوزی شده است.وی ادامه داد :نیروهای آتش نشانی
موفق شدند راننده این خودروی نیسان که فرد جوانی بود را
از خودروی خود خارج کنند.ملکی با اشاره به فوت راننده
نیسان در این حادثه خاطر نشان کرد :پس از تحویل راننده
این خودرو به نیروهای اورژانس مشخص شد وی جان خود
را به علت شدت جراحات از دست داده است.

آب آلوده بیش از  ۷۰۰نفر را در روسیه روانه
بیمارستان کرد
آب آلوده در شبکه آبرسانی منطقه "مخاچ قلعه" در روسیه
بیش از  ۷۰۰نفر را مسموم کرد.به گزارش ایسنا ،مقامات
بهداشتی روسیه اعالم کردند :این وضعیت در پی ورود
فاضالب به سیستم آبرسانی شهری و کمبود کلر در آب
آشامیدنی لولهکشی به وجود آمده که باعث مسمومیت
مردم در این منطقه شده است.تاکنون بیش از  ۷۰۰نفر با
عالیم مسمومیت و بیماری به مراکز درمانی روسیه مراجعه
کردند که از این میان ۲۹۹نفر بزرگسال و ۱۹۸نفر کودک
در بخش مراقبتهای ویژه بستری شدهاند.

 /٩٥٢٢٣٢٨٥د
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