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کشف بیش از هزار سکه تاریخی
در دیشموک

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویر احمد از کشف هزار و  70سکه تاریخی مربوط به دوران قبل از اسالم در بخش "دیشموک" خبر داد .به گزارش
خبرگزاری میزان،سردار مهدی انصاری ،افزود :مأموران انتظامی در بازرسی از یک منزل در روستای "دره زرد امامزاده میرساالر" هزار و 70سکه تاریخی
کشفکردند .ویبااشارهبهدستگیریصاحبخانهوهمدستشدراینرابطه،گفت:کارشناسانقدمتاینسکههارامربوطبهدورانقبلازاسالمدانستند.

...

خط زرد
اصول ایمنی و پیش��گیری از گاز گرفتگی
*درصورتی که ازبخاری های گازسوز به منظور گرمایش
محیط استفاده می کنید حتما مختصری تهویه ازطریق در یا
پنجرهدرفضاایجادوازدرزبندیوبستنکاملمنافذخودداری
کنید*.ازقراردادن لوله خروجی بخاری داخل ظرف آب جدا
خودداریکنید*.ازبهکاربردنوسایلگرمایشیبدوننصب
دودکش ویا دارای نقص دردودکش جدا خودداری کنید.

حادثه در قاب

...

 5نفر در پی ریزش  3ساختمان در خیابان خلیج فارس تهران کشته شدند
 ٢نفر دیگر از مصدومان حادثه انفجار 3ساختمان
مسکونی درخیابان خلیج فارس تهران که در بیمارستان
فیاضبخشبستریبودندبراثرشدتجراحاتواردهجان
خود را از دست دادند و تعداد جان باختگان این حادثه به
 5نفر رسید.روابط عمومی اورژانس تهران در گفت و گو با
ایرنا افزود2 :زن و یک کودک نیز پیش از این ،جان خود
را در این حادثه از دست داده بودند که مجموع قربانیان
این حادثه به  ٥نفر افزایش یافت وتازمان دریافت خبر6
مصدوم در مراکز درمانی بستری شدند.
حسن عباسی اظهارداشت :بر اثر انفجار لوله گاز یک

منزل قدیمی ،این منزل به همراه  2خانه دیگر به طور
کامل تخریب شد.وی بیان کرد :تکنسین های اورژانس،
 9مصدوم بدحال ای��ن حادثه را به بیمارستان فیاض
بخش منتقل کردند که  5مصدوم در این بیمارستان جان
باختند.عباسی خاطرنشان کرد 2 :مصدوم دیگر این
حادثه در بیمارستان های مطهری و یافت آباد بستری
هستند.
شامگاه سه شنبه انفجار لوله گاز یک ساختمان مسکونی
در خیابان خلیج فارس تهران منجر به تخریب این واحد
و دو ساختمان مجاور آن شد .سرپرست دادسرای امور

درامتداد روشنایی

جنایی تهران نیزاز تشکیل پرونده قضایی پیرامون ریزش
3ساختمان در خیابان خلیجفارس تهران در دادسرای
جنایی خبر داد.محمد شهریاری به ایسنا گفت :در حادثه
انفجار و ریزش  3ساختمان در خیابان خلیجفارس 5 ،تن
شامل  3زن  ،یک دختربچه  38روزه و یک پسر بچه 10
ساله جان باختند.وی یادآور شد :در این حادثه  7نفر هم
مصدوم شدهاند.وی با بیان اینکه پرونده قضایی پیرامون
این حادثه در دادسرای جنایی تشکیل شده است ،گفت:
علت حادثه در دست بررسی و تحقیقات در این زمینه در
حال انجام است.

آن شب معجزه آسا

اعترافاتعامل«پدرکشی»دربازسازیصحنهجنایت

گذشتهسببمتوقفشدنکلیهفعالیتهادراسکلهبندرپورتسموث

انگلیس ش��د .به گ��زارش ایرنا از منابع انگلیسی ،متخصصان
انگلیسی بمب رادرفاصلهدورودردریامنفجرکردند.

...

ازمیان خبرها
جنایت خونین در قیامدشت
اعضای یک خانواده افغانستانی در شرق استان تهران مورد
حمله قرار گرفتند که این حادثه قتل پدر و پسر ومجروح شدن
مادر ودختر این خانواده را در پی داشت .در این میان کودک
 ۴سال ه خانواده که به طرز معجزهآسایی از این جنایت جان
سالم به در برده ،تنها شاهد این ماجرا بوده است .بر اساس
اطالعات به دست آمده احتما ًال اختالفات خانوادگی علت
وقوع این جنایت که ساعت 3بامداد روز سهشنبه رخ داد بوده
است.به گزارش خبرگزاری تسنیم ،فرد یا افرادی که دست
به این جنایت زدهاند با حمله به اعضای این خانواده 4 ،نفر از
جملهپدر،مادر،پسرودختررامجروحکردندکه پسرخانواده
در منزل و پدر در بیمارستان فوت کرد .مادر و دختر خانواده
نیز به دلیل شدت جراحات وارده بیهوش شده بودند که هر
دو آنها هوشیاری نسبی خود را به دست آوردهاند .اماکودک
 ۴سالهای که به طرز معجزهآسایی از جنایت قیامدشت جان
سالم به در برده ،تنها شاهد این ماجرا بوده است.این کودک
که در زمان حادثه ،مهاجم یا مهاجمان متوجه او نشد ه بودند،
بدونهیچآسیبیپیداشدهاست.براساساطالعاتوشواهد
به دست آمده تاکنون ،احتما ًال اختالفات خانوادگی علت
وقوع این جنایت بوده است.

دستگیری اسیدپاش روی فالفل فروش اهوازی
عامل اسیدپاشی روی فالفل فروش اه��وازی شناسایی و
دستگیرشد .معاوناجتماعیپلیسخوزستان درگفتوگو
با خبرگزاری میزان ،اظهار داشت 17:آذر امسال وقوع اسید
پاشیدرمحلهعامریاهوازبه پلیساطالعدادهشد.باحضور
ماموران درمحلاسیدپاشی،مشخصشدمردفالفلفروش
در مغازه اش از ناحیه دست مورد اسید پاشی قرار گرفته
است .سرهنگ علی قاسمپور ادامه داد :مرد جوان برای
مداوا به بیمارستان منتقل و به صورت سرپایی مداوا شد .وی
افزود :این حادثه به علت اختالفات قبلی مرد فالفل فروش
با عامل اسید پاشی رخ داده بود .به گفته قاسمپور سرانجام
با تحقیقات گسترده ،عامل این اسیدپاشی صبح روزگذشته
دستگیر شد و در تحقیقات ،اختالفات خانوادگی و شخصی
را علت پاشیدن اسید روی مرد فالفل فروش اعالم کرد .وی
افزود :تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد.

دستگیریسارقانمسلحدرکمتراز14ساعت
2تن از عامالن تیراندازی و سرقت مسلحانه در منطقه بازه
شیخ مشهد دستگیر شدند .به گزارش پایگاه خبری پلیس،
فرمانده انتظامی خراسان رضوی در تشریح این عملیات
گفت:غروبدوماسفند،فردیکهاسلحهوینچستردردست
داشت ،با همراهی دو نفر دیگر که چاقو داشتند ،به سوی
رانندهیکموتورسیکلتحملهورشدندوباتیراندازیوتهدید
چاقو ،موتورسیکلت فرد موردنظر را به سرقت بردند .سردار
بهمنامیریمقدمافزود:درپیگزارشاینسرقتمسلحانه،
تحقیقاتاولیهازشاکیپروندهکهبراثراصابتپنجساچمهاز
ناحیهرانپاصدمهدیدهبود،آغازشدوپلیسبابررسیمجدد
محل وقوع سرقت ،به سرنخ هایی دست یافت که منجر به
شناساییدوتنازعامالناصلیسرقتشد.ویتصریحکرد:
با شناسایی مخفیگاه متهمان ،محل مورد بازرسی مأموران
قرار گرفت .در این عملیات ،دو تن ازعامالن سرقت در کمتر
از 14ساعت دستگیر شدند و در بازرسی از منزل مسکونی
13بستهکوچکموادمخدرصنعتیبههمراهدوکلیدخودرو
وتعدادیکلیدقفلمنازلمسکونیکشفشد.

شکاف زمین بعداز بارندگی های اخیر
توکلی -به دن��ب��ال ب��ارن��دگ��ی ه��ای اخ��ی��ر در ح���وزه های
آبریز  رفسنجان،رودخانههاجاریوباعثایجادشکافعمیقی
درمنطقهناصریهرفسنجان شدهاست .مدیرجهادکشاورزی
شهرستانرفسنجانگفت  :درپیبارندگیهایمناسباخیر
درحوزههایآبریزشهرستانرفسنجان،ازجملهشهربابکو
بردسیر  ،سیل درتمامی رودخانه های شهرستان رفسنجان
جاریشد.رضاییافزود:درپیجاریشدناینرودخانههاوبه
دلیلاینکهرفسنجانسالهادچارخشکسالیبوددرحوالی
روستای ناصریه ودر کنار موتور کشاورزی مشهور به برادران،
شکاف عمیقی ایجادشد که پهنای این شکاف در قسمتی از
مسیر 4متروبسیارعمیقبودوبخشیازآبرودخانهگیودری
بهداخلاینشکافجریانداشتکهتوسطدهیاریروستاوبه
همتمردممسدودشد.

متهم در حال باز سازی صحنه جنایت در حضور قاضی ویژه قتل عمد

کشفیکبمب 226کیلوگرمیباقیماندهازجنگجهانیدوم،روز

سیدخلیلسجادپور-جوان 20سالهایکه
مدعی است پدرش را به خاطر سخت گیری
درتامینهزینههایزندگیوبدرفتاریهای
خانوادگی اش به قتل رسانده و سپس جسد
او را در چهاردیواری مخروبه به آتش کشیده
است ،روز سه شنبه گذشته در حضور قاضی
ویژه قتل عمد ،صحنه جنایت را بازسازی
کرد .به گزارش اختصاصی خراسان ،صبح
روزسهشنبهگذشته،متهمیکپروندهجنایی
درحالیکهحلقههایآهنینقانوندستانش
را می فشرد ،توسط کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضوی به محل وقوع
قتل هدایت ش��د .ای��ن ج��وان  20ساله که
با ی��ادآوری صحنه قتل پدر ،دلهره عجیبی
داشت و آثار پشیمانی در چهره اش نمایان
بود ،مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفت
تا جزئیات این حادثه هولناک را در حضور
قاضیویژهقتلعمدمشهدبازگوکند.درآغاز
بازسازی صحنه جنایت ابتدا کارآگاه نجفی
(افسر پرونده) به تشریح ماجرای دستگیری
متهم پرداخت و خالصه ای از اعترافات وی
در بازجویی های مقدماتی را تشریح کرد.
سپس قاضی کاظم میرزایی با تفهیم مواد
قانونی از متهم خواست مواظب اظهارات
خود باشد و حقیقت ماجرا را بیان کند چرا که

اظهارات او در بازسازی صحنه قتل و مراحل
بازپرسی م��ورد استنادهای قضایی قرار
می گیرد .گزارش خراسان حاکی است :با
هشدارمقامقضایی،جوان 20سالهدرحالی
که اشک در چشمانش حلقه زده بود ،پس از
معرفیکاملخودگفت:پدرمبازنشستهیکی
از مراکز نظامی بود و وضعیت مالی مناسبی
هم داشت اما با این وجود باز هم با مشکالت
اقتصادی زیادی در زندگی روبه رو بودیم .او
مرد خسیسی بود که به سختی هزینه های

خ��ان��واده را پرداخت می ک��رد .پ��درم حتی
به خورد و خ��وراک خواهر کوچکم توجهی
نداشت و اگر بیمار می شد تا زمانی که رمقی
در بدن داشت ،او را نزد پزشک نمی برد ولی
ماجرا به همین جا ختم نمی شد چرا که پدرم
بسیار بدرفتار بود و ما را کتک می زد .بارها با
اوصحبتکردیموتذکردادیمتاشایددستاز
اینگونهرفتارهایشبرداردوتغییررویهبدهد
اما این حرف ها هیچ نتیجه ای نداشت تا این
که روزی تصمیم به قتل او گرفتم .چهاردهم

عامل قاچاق مواد مخدر به ترکمنستان دستگیر شد
سجادپور  -یک زن تبعه خارجی که با جاسازی
حرفه ای محموله مواد مخدر داخل لوازم آرایشی قصد
انتقال مواد مخدر به ترکمنستان را داشت ،در مرز
سرخس دستگیر شد .معاون دادستان مرکز خراسان
رضوی روز گذشته با تایید این خبر به خراسان گفت:
متهم که تبعه کشور ترکمنستان است از مدتی قبل
زیر چتر اطالعاتی نیروهای امنیتی قرار داشت چرا
که اطالعات به دست آمده نشان می داد وی در زمینه

قاچاق مواد مخدر فعالیت می کند .قاضی سید بابک
حیدری افزود :رصدهای اطالعاتی در این باره ادامه
یافت تا این که وی هنگام خ��روج از مرز در گمرک
سرخس م��ورد بازرسی ق��رار گرفت و محموله مواد
مخدر از داخل بار ل��وازم آرایشی وی کشف و ضبط
شد .وی اضافه کرد :با انتقال متهم به مشهد تحقیقات
درباره ریشه یابی پرونده و دستگیری دیگر همدستان
وی ادامه دارد.

آذر سال گذشته بود که همه اعضای خانواده
را از منزل بیرون کردم و به آن ها گفتم می
خواهم به تنهایی با پدرم صحبت کنم! آن روز
ظهر مادرم خورشت قیمه تهیه کرده بود و من
در یک فرصت مناسب تعدادی قرص خواب
آور را داخل غذای پدرم ریختم .او که متوجه
مزه بد غذا شده بود ،شروع به سروصدا کرد
و من هم که به دنبال فرصتی می گشتم با او
درگیرشدم.وقتیکهقرصهاتاثیرخودشرا
گذاشت و پدرم بی حال شد ،پیکر او را کشان
کشان به اتاق خواب بردم و با جسم سختی
که آن جا بود ضربه ای به سرش زدم  ،سپس
پالستیکی را به سر او کشیدم تا خفه شد.
متهم این پرونده جنایی ادامه داد :در همین
حال خواهرم وارد اتاق شد و من باالی سر
جسدپدرمنشستهبودم.اوگریهمیکردولی
دیگر کاراز کارگذشته بود و من از او خواستم
به کسی چیزی نگوید .شب هنگام جسد را
در صندوق عقب پراید گذاشتم و به سمت
جاده قدیم قوچان حرکت کردم .از جایگاه
سوخت  ،م��ق��داری بنزین خریدم و جسد
پدرم را در یک چهار دیواری مخروبه به آتش
کشیدم .بعد از این ماجرا هم به کرمان رفتم
و در آن جا ازدواج کردم و مشغول کاسبی
شدم تا این که کارآگاهان اداره جنایی به

سراغم آمدند و این گونه حلقه های قانون بر
دستانم گره خورد .گزارش خراسان حاکی
است :پس از اعترافات صریح متهم ،قاضی
میرزایی دستور پایان بازسازی صحنه قتل
را صادر کرد و بدین ترتیب فرزند پدرکش
روانه زندان شد تا این پرونده جنایی دیگر
مراحل قانونی خود را طی کند .شایان ذکر
اس��ت شانزدهم آذر س��ال گذشته ،زن��ی به
پلیس آگاهی مراجعه کرد و گفت :همسرم2
روز قبل از منزل خارج شده و دیگر بازنگشته
است .در پی اعالم این گ��زارش ،تحقیقات
کارآگاهانبرایرمزگشاییازپروندهفقدانی
آغاز شد 14.ماه بعد از این ماجرا کارآگاهان
با صدور دستورات ویژه ای از سوی «قاضی
کاظم میرزایی» به رص��ده��ای اطالعاتی
درب��اره تغییر ناگهانی وضعیت اقتصادی
اعضای خانواده مرد گمشده پرداختند و به
سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد آنان
مبالغی را از حساب مرد  55ساله برداشت
کردهاند.اینگونهبودکهخانوادهاینمرد،به
شیوه تخصصی و با نظارت مستقیم سرهنگ
کارآگاه حمید رزمخواه (رئیس پلیس آگاهی
خراسان رضوی) مورد بازجویی قرار گرفتند
کهدرنهایتپسر 20سالهمردگمشدهبهقتل
پدر و سوزاندن جسد وی اعتراف کرد.

  دستگیری  دزدی که دریک روز4خودرو سرقت کرد
توکلی  -در پی گ��زارش مرکز  پلیس 110  مبنی
ب��ر وق��وع چندین فقره سرقت خ���ودرو و محتویات
داخ��ل خ��ودرو در یک روز ،م��ام��وران کالنتری16
در بررسی های خود دریافتند ،س��ارق با استفاده
از یک میله ،در خودروهایی که فاقد قفل فرمان
و تجهیزات ایمنی مناسب ب��ود را در کمتر از 30
ثانیه باز و اق��دام به سرقت وسیله نقلیه می کند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان  گفت :در همین

رابطه ماموران پس از تحقیقات ،سارق را شناسایی
و در مخفیگاهش دستگیر کردند .روانبخش  افزود:
سارق در بازجویی به  4فقره سرقت خودرو و 2فقره
سرقت محتویات داخل خودرو طی یک روز اعتراف
کرد .وی با اشاره به کشف اموال سرقتی از مخفیگاه
متهم و تحویل آن ها به مال باختگان تصریح کرد :این
دزد  حرفه ای  ،پس از تشکیل پرونده  به مرجع قضایی
تحویل شد.

مهره منچ ،جان دانشآموز 11ساله زنجانیراگرفت
دان��ش آم��وز مقطع ابتدایی ناحیه یک زن��ج��ان ،بر اثر
قراردادن مهره منچ در دهان و پریدن ناگهانی آن به گلو،
پس از چند روز بستری شدن در بیمارستان ،جان خود را
از دست داد.مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان
زنجان با تایید وقوع این حادثه گفت :این حادثه  24بهمن
امسال در مدرسه  13آبان ناحیه یک شهر زنجان اتفاق
افتاد .رهبر طوماری روز گذشته در گفت و گو با ایرنا
افزود :پدر این دانش آموز با خرید منچ ،فرزندش را شاد
و مسرور می کند اما این خوشحالی با به دهان گذاشتن
مهره منچ و پریدن آن به گلو ،رنگ می بازد و مرگ تلخی
را رقم می زند.
وی اظهار کرد :پس از اینکه مهره منچ در زنگ تفریح و

در حیاط مدرسه به گلوی این دانش آموز می پرد ،وی به
خاطر ناراحتی و احساس خفگی ،به دفتر مدرسه مراجعه
و درخ��واس��ت کمک می کند که مسئوالن مدرسه نیز
بالفاصلهبااورژانستماسمیگیرندتابلکهشیءخارجی
از گلوی این دانش آموز بیرون آورده شود.
طوماری اف��زود :عوامل اورژان��س نیز پس از اقدامات
درمانی درمحل ،بی درنگ دانش آموز حادثه دیده را به
بیمارستان انتقال می دهند که گویا پس از چند روز زنده
ماندن در حالت کما در نهایت به کام مرگ فرو می رود.
رئیس بیمارستان امام حسین (ع) زنجان نیز گفت :وقتی
این دانش آموز از سوی عوامل اورژان��س به بیمارستان
آورده شد عالیم حیاتی در وی کامل نبود که با تالش

متهم فراری نزاع مسلحانه خونین در مشهد به دام افتاد
سجادپور -جوانی که به اتهام شرکت در نزاع مسلحانه
منجر به قتل ،تحت تعقیب دستگاه قضایی بود ،با تالش
ماموران کالنتری سپاد مشهد دستگیر شد.جانشین
فرمانده انتظامی مشهد روز گذشته در تشریح ماجرای
دستگیری متهم فراری به خراسان گفت :اول آبان ماه
گذشته نزاع مسلحانه خونینی در منطقه اسماعیل آباد
مشهدرخدادکهطیآن 2گروهباانگیزهاختالفاتفامیلی
و در حالی که ان��واع سالح های سرد و گرم را به همراه
داشتند ،به جان یکدیگر افتادند .سرهنگ اکبر حسین
پور افزود :در این درگیری خونین مرد  36ساله ای به نام
عباس با شلیک گلوله از سالح شکاری مجروح و روانه
بیمارستان شد و 4تن از عوامل نزاع نیز دستگیر شدند .اما
آتش این کینه ها خاموش نشد و روز بعد درگیری دیگری با
استفاده از سالح و چوب و چماق در منطقه اسماعیل آباد
رخ داد که طی آن جوان  28ساله ای با اصابت گلوله از
سالح وینچستر به قتل رسید .این مقام انتظامی تصریح

کرد :ماموران انتظامی با صدور دستوراتی از سوی قاضی
سید جواد حسینی (قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع
حادثه)چندتناز عواملایننزاعخونینرادستگیرکردند
اما یکی از آن ها به مکان نامعلومی گریخت .سرهنگ
حسین پور خاطرنشان کرد :ماموران انتظامی در حالی
به فعالیت های خود برای دستگیری متهم فراری ادامه
دادند که قاضی کاظم میرزایی (قاضی ویژه قتل عمد)
ادامه رسیدگی به این پرونده جنایی را عهده دار شده بود.
وی گفت :ماموران تجسس و اطالعات کالنتری سپاد روز
گذشته به اطالعاتی از مخفیگاه متهم فراری دست یافتند
و سپس با هماهنگی قاضی میرزایی وارد عمل شدند.
جانشین رئیس پلیس مشهد اضافه کرد :در این عملیات
هماهنگ که با هدایت سرگرد زمینی (رئیس کالنتری
سپاد)انجامشد،متهمفراریدرمحاصرهپلیسقرارگرفت
و در منطقه اسماعیل آباد دستگیر شد که تحقیقات درباره
نقش وی در نزاع خونین مسلحانه ادامه دارد.

7کشته درتصادف کامیون با پراید

کرمانی-تصادف سواری پراید با کامیون 7سرنشین
خودروپراید را به کام مرگ فرستاد .جانشین فرمانده
انتظامی شهرستان کرمان گفت :شامگاه سه شنبه  
در پی اعالم پلیس  110مبنی بر وقوع تصادف فوتی
 ،مأموران به همراه عوامل اورژان��س به محل حادثه
عزیمت کردند .سرهنگ   کشاورزی افزود:با بررسی
های ماموران در محل مشخص شد سواری پراید با 7
سرنشین در بولوار امام صادق (ع) به دالیلی با کامیون
برخورد کرده است که در این سانحه تمامی سرنشینان
خودرو پراید در دم جان باختند.وی با اشاره به این که
وسایل نقلیه برای تحقیقات بیشتر به پارکینگ منتقل
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ش��د ،خاطرنشان ک��رد :علت وق��وع حادثه در دست
بررسی است.
   گزارش خبرنگار ما از سازمان آتش نشانی کرمان
حاکی است این عملیات به دلیل گیرکردن  6زن و بچه
ویک مرد در میان الشه خودروی پراید ،بسیار دشوار
بود ولی با   تالش آتش نشان های  ۳ایستگاه عملیاتی
حاضردرصحنهوتالشچندساعته،عملیاتباموفقیت
به پایان رسید .دلیل این سانحه رانندگی ،انحراف
خودروی پراید به الین مخالف گزارش شده است که
در این حادثه 3کودک 3،زن و یک مرد   جان خود را
از دست دادند.

اکنون  3سال از آن شب سرد و طاقت فرسا که دیگر امیدی به
زنده ماندن نداشتم می گذرد .اگرچه حوادث تلخ آن شب و
روزهاوماههایسختوجانسوزقبلازآنراهیچگاهنمیتوانم
به فراموشی بسپارم اما همان شب با دلی شکسته و چشمانی
اشک آلود دستانم را رو به آسمان گرفتم و از ته قلبم خدا را صدا
زدم تا این که...جوان  25ساله در حالی که عنوان می کرد آن
شب معجزه ای رخ داد و لطف خدا شامل حالم شد ،در تشریح
روزهایسیاهزندگیاشبهکارشناساجتماعیکالنتریشهید
هاشمینژادمشهدگفت:دریکخانوادهفرهنگیبهدنیاآمدمو
درمیانعشقومحبتبیشازاندازهپدرومادرمبههمراهخواهر
کوچکمرشدکردم.مادرمآنقدرحساسبودکهنمیگذاشت
دستبهسیاهوسفیدبزنمحتیتاسن10سالگیهمبندکفش
هایمرامیبستواجازهنمیدادخودملباسهایمرابپوشم.از
محبت های بیش از اندازه آن ها عاصی شده بودم چرا که نمی
گذاشتندحتیجورابهایمراخودمبپوشم 11.سالهبودمکه
سر ناسازگاری با پدر و مادرم گذاشتم و سعی کردم کارهایی
برخالف خواسته آن ها انجام بدهم .می خواستم ثابت کنم
دیگر بزرگ شده ام ولی این رفتارهایم فایده ای نداشت .از آن
روز به بعد در ساعاتی که باید در مدرسه می بودم به طور پنهانی
بهپارکمیرفتمودلممیخواستبههمهبفهمانمکهمندیگر
بزرگ شده ام و از تنهایی بیرون رفتن هم نمی ترسم به همین
دلیل در پارک با جوانانی دوست شدم که حداقل 8تا 10سال
ازمنبزرگتربودند.درواقعتباهیزندگیمنازهمینجاآغاز
شد چرا که دوستان پارک نشین اولین سیگار را به من تعارف
کردند.منهمکهمیخواستمبزرگشدنمرااثباتکنموبگویم
کهدیگرمادرملقمههایصبحانهرادردهانمنمیگذاردسیگار
را روشن کردم که همزمان با آن چراغ روزهای خوش زندگی ام
خاموش شد چرا که بعد از آن دوستانم مرا به سوی موادمخدر
کشیدند .ابتدا آن ها پول مواد را می دادند و من نیز در کنار آن
هامصرفمیکردماماطولینکشیدکهبهشدتبهموادمخدر
وابستهشدمودرسومدرسهرارهاکردم.دیگربرایتامینهزینه
هایموادمخدرپولهایتوجیبیامکافینبود،بههمیندلیل
مخفیانهپولهایپدرومادرمراسرقتمیکردموبهبهانههای
مختلفباآنهادرگیرمیشدم.پدرومادرمنیزازماجرایترک
تحصیلورفتارهایپرخاشگرانهمنخستهشدهبودندتااینکه
شبیازخانهخارجشدموبهدوستانپارکنشینمپیوستم.ازآن
شب به بعد برای تهیه پول موادمخدر دست به سرقت می زدم و
درحالیکهبهیکسارقحرفهایتبدیلشدهبودمتوسطپلیس
دستگیر و زندانی شدم .طی چند ماهی که در زندان بودم مواد
مخدرراهمترککردم.بعدازآزادی،پدرمبهدنبالمآمدومرابه
خانه برد اما باز هم سر ناسازگاری گذاشتم .احساس می کردم
چونمدتیرادرحبسبودهامپسحاالمردشدهام.چندروزبعد
دوباره از خانه فرار کردم و به پاتوق پارک نشین ها رفتم .باز هم
روزگارمرابامصرفموادافیونیوسرقتسپریمیکردمتااین
که 3سال قبل و در یک شب سرد زمستانی از شدت خماری به
حالتمرگکنارخیابانافتادم.هیچپولینداشتم.بخاریگرم
کناراتاق،دستانپرمهرومحبتپدرومادروغذاهایلذیذخانه
جلویچشمانمرژهمیرفت.یکلحظهتصمیمگرفتمخودمرا
از این لجنزار بیرون بکشم .از خدا کمک خواستم و با چشمانی
اشکباربهسختیازجایمبلندشدم.نزدخانوادهامرفتموازپدرم
خواستم مقداری داروبرایم تهیه کند .اکنون 3سال از آن شب
معجزهآسامیگذردومنبراینجاتدیگرانتالشمیکنمتا...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

کشف 8کیلوگرمهروئینوشیشهدردشتستان
8کیلو گرم هروئین و شیشه در شهر وحدتیه بوشهر کشف
شد.بهگزارش باشگاهخبرنگاران،فرماندهانتظامیشهرستان
دشتستان افزود :مأموران دریافتند که ف��ردی به صورت
گستردهاقدامبهتهیهوتوزیعموادمخدردرسطحشهرستانمی
کند .سیدجوادرضویتصریحکرد:پلیس،دربازرسیبهعمل
آمدهازمنزلمتهم7کیلوو700گرمهروئینو230گرمشیشه
بههمراهچندقبضهسالحسردوتعدادیفشنگکشفکرد.
وی افزود :متهم به محض اطالع از حضور ماموران انتظامی
اقدام به فرار کرد که تالش برای دستگیری وی ادامه دارد.

های صورت گرفته قلب بیمار برگشت ولی عملکرد مغز
برنگشت و وی به بخش آی سی یو منتقل شد.
دکتر عباس مرتضوی افزود :تیم پزشکی بیمارستان بر
بالین این پسربچه حادثه دیده حاضر شدند اما وی را فاقد
عالیم مغزی یافتند.
وی اظهار کرد :پزشکان جسم خارجی که محل ورود هوا
به ریه ها را سد کرده بود  ،مشاهده کردند و مشخص شد که
این شیء خارجی ،مهره بازی منچ است.
مرتضوی اف��زود :همه عالیم اندام های بدن به جز قلب
از کار افتاده بود که در نهایت عملکرد مغز به حالت اولیه
برنگشت و با وجود تالش پزشکان و مراقبت های ویژه ،این
دانش آموز یکم اسفند فوت کرد.

 /٩٥١٨١٤٢٢د

دستگیری قاتالن زن جوان در ایرانشهر
اعضای باندی که به قصد سرقت طال ،زن جوان را پس
از قتل ،قطعه قطعه کرده بودند در کمتر از  24ساعت
در ایرانشهر دستگیر شدند.به گزارش ایرنا ،فرمانده
انتظامیسیستانوبلوچستان روزگذشتهاظهارداشت:
در اول اسفندجاری ،ماموران ایرانشهر از مفقود شدن
زنی  22ساله با خبر شدند.
سردار حسین رحیمی افزود :کارآگاهان در تحقیقات
میدانی از رفت و آمد فرد مفقود شده با زنی که تنها در
ساختمان مسکونی آنان زندگی می کرد مطلع شدند
و دریافتند که این زن پس از این اتفاق قصد خروج از
ایرانشهر را دارد .بر این اساس فرد مظنون برای انجام
تحقیقات بیشتر به مقر پلیس منتقل شد.
وی تصریح کرد :با توجه به اظهارات ضد و نقیض فرد
دستگیر شده در تحقیقات پلیس ،کارآگاهان از محل
سکونت وی بازرسی و بدن تکه تکه زن جوان مفقود شده
را در سطل زباله بالکن کشف کردند.

رحیمی گفت :این متهم در تحقیقات به ارتباط نزدیک با
مقتول که همسایه وی بود اعتراف کرد و گفت با همکاری
دوستانش به نام رقیه و پیمان (ب��رادر شوهر رقیه) و با
هدف سرقت طالهای مقتول ،وی را به منزل خالی از
سکنه خود کشانده است.
وی ادامه داد :این متهم و همدستانش با مقتول درگیر
شدند که در این درگیری مقتول بر اثر برخورد با میز ،جان
خود را از دست داد.
وی افزود :متهمان بدن مقتول را به قصد خروج از منزل
تکه تکه کردند و طالهای وی به ارزش  15میلیون تومان
را به سرقت بردند.
رحیمی با اشاره به اینکه  2متهم دیگر این پرونده نیز
دستگیر شدند ،تصریح کرد :ماموران در ادامه رسیدگی
به این پرونده ،فرد نگهدارنده طالهای مقتول را به همراه
طالها دستگیر کردند و متهمان پس از تکمیل تحقیقات
به مراجع قضایی معرفی شدند.

پایان نافرجام تالش سارق برای
گروگانگیری همسرش

درپیتالشمأمورانآگاهیاستانقمبرایدستگیری
سرکرده یک باند حرفهای سارقان مغازه ،متهم که
برای فرار اقدام به گروگانگیری همسر خود کرده بود
به ناچار تسلیم قانون شد.به گزارش ایسنا ،رئیس
پلیس آگاهی استان با اعالم این خبر ،اظهارکرد:با
طرح شکایت یکی از کسبه مبنی بر سرقت از مغازه
وی ،مأموران به محل اعزام شدند و سرکرده باند که از
مجرمان حرفه ای و سابقه دار بود را شناسایی کردند.
سرهنگکرمی افزود:متهمبامشاهدهمأموراناقدام
بهگروگانگیریهمسرخودکرد که مأمورانواردعمل
شدند و در نهایت نامبرده تسلیم قانون شد.

 /٩٥٢٠٩٠٣٦ل

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺷﺮ�ﺖ ﻋﻤﺮان و ﻣﺴ�ﻦ ﺷﺮق ا�ﺮان)ﺳﻬﺎﻣ� ﺧﺎص(
در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺮا� ﭘﺮوژه ﻫﺎ� ﺧﻮد
واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻴﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع(،ﭘﺮوژه ﺑﻬﺎر
را ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ )ﺣﺪاﻗﻞ
رﺗﺒﻪ  ٥اﺑﻨﻴﻪ (و ﺑﻪ ﺻﻮرت ٤٠درﺻﺪﻧﻘﺪ و ٦٠
درﺻﺪ ﺗﻬﺎﺗﺮ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ:
-١ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺮا� �ﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
اﺳ�ﻠﺖ ﺑﺘﻨ� و ﺳﻔﺘ�ﺎر� و ﻧﺎز� �ﺎر� و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
ﻣ�ﺎﻧﻴ�� و ﺑﺮﻗ� و ﻧﻤﺎ� ﺑﻠﻮ� ﻣﺴ�ﻮﻧ�  Fﺑﺎ ز�ﺮ
ﺑﻨﺎ� ﺗﻘﺮ�ﺒ�  ١٤٦٥٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
-٢ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺮا� �ﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
اﺳ�ﻠﺖ ﺑﺘﻨ� و ﺳﻔﺘ�ﺎر� و ﻧﺎز� �ﺎر� و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
ﻣ�ﺎﻧﻴ�� و ﺑﺮﻗ� و ﻧﻤﺎ� ﺑﻠﻮ� ﺗﺠﺎر� ﻣﺴ�ﻮﻧ� ﺑﻪ
ز�ﺮﺑﻨﺎ� ﺗﻘﺮ�ﺒ�  ١٦٠٠٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﻟﻐﺎ�ﺖ
 ١٣٩٥/١٢/١١ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓ� ﻧﺎﻣﻪ و �ﭙ� ﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺎ�ﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻫﺮ �� از
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ آدرس :ﻣﺸﻬﺪ
ﭼﻬﺎرراه ﭘﻞ ﺧﺎ��،ﻧﺒﺶ اﺳﺪاﻟﻪ زاده ،٨ﭘﻼ� ٢٣
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس:
٠۵١-٣٨۴٨٣۴٢٢-٢۶

 /٩٥٣٤٨٤٧٠ب
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