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خط زرد
()1

منواکسید کربن چگونه می کشد!
گاز منواکسید کربن بدون بو است که به دنبال سوختن
زغال و احتراق ناقص در آبگرمکن ،بخاری گازی و خودرو
تولید می شود  .این گاز اگر چه سبک تر از هواست اما قابلیت
انتشار بسیار زیادی درمحیط دارد و به همین دلیل درتمامی
نقاط مث ً
ال یک ات��اق اعم از باال و پایین به سرعت متراکم
می شود.هنگامی که منواکسید کربن تنفس می کنید ،این
گاز به راحتی از ریه وارد جریان خون و به هموگلوبین متصل
می شود  .هموگلوبین اکسیژن را درب��دن حمل می کند
و دربافت های محیطی آن را برای استفاده سلول ها آزاد
می کند  .هنگامی که منواکسید کربن به هموگلوبین متصل
میشود،دیگرآنرارهانمیکند .اگرمیزانمنواکسیدکربن
خون باال رود  ،میزان هموگلوبین آزاد و در دسترس برای
انتقال اکسیژن کاهش می یابد ودیگر اکسیژن به بافت ها
نمی رسد بنابراین به سرعت باعث مسمومیت شده و سلسله
عصبی فلج و قدرت هرگونه اقدامی از مسموم سلب می شود
و مسموم به نوعی به خواب و مرگ آرام تن درمی دهد.
دکتر علی پرهیزگار

حادثه در قاب

ساجدی -مرد شیطان صفتی که قصد تعرض به زن جوانی
را داشت ،پس از یک تعقیب و گریز طوالنی و با شلیک گلوله
توسط پلیس دستگیر شد.به گزارش اختصاصی خراسان،
سپیدهدمپنجشنبهگذشتهزن 23سالهایدراطرافمیدان
خیام منتظر خودرو ایستاده بود که راننده یک دستگاه پراید
مقابلاوتوقفکرد.زنجوانوقتیسوارخودروشددرپاسخ
بهسوالرانندهکهاینوقتصبحکجامیروی؟گفت:همسرم
به مواد مخدر اعتیاد دارد او از من خواسته است تا برایش
مقداری مواد مخدر صنعتی بخرم! راننده 33ساله پراید که
با شنیدن این جمالت دچار وسوسه های شیطانی شده بود
گفت :من آشنا دارم و می توانم برای خرید مواد مخدر شما
را به آن جا ببرم! این بود که با سکوت زن جوان ،راننده پدال

شلیک پلیس برای دستگیری مرد شیطان صفت
گاز را فشرد و به سمت منطقه اسماعیل آباد مشهد حرکت
کرد ولی ناگهان تغییر مسیر داد و در زمین های کشاورزی
متوقف شد .گ��زارش خراسان حاکی اس��ت :در حالی که
راننده از خ��ودرو پیاده شده و قصد رفتن به صندلی عقب
خودروراداشتناگهانباگشتانتظامیکالنتریسپادروبه
رو شد.ماموران انتظامی که به با دیدن زنی در صندلی عقب
وشرایطقرارگرفتنخودرودربیابانبهرانندهمشکوکشده
بودند،آژیرکشانبهسویخودرورفتنداماراننده 33سالهبا
دیدن ماموران پشت فرمان پرید و با سرعت از محل متواری

اعترافاتعاملقتل4عضو یکخانواده خرمآبادیدرمشهد
در یکی از روستاهای خرم آباد به قتل رسانده
است .مقام ارشد انتظامی خراسان رضوی
تصریح کرد :این جوان که مدعی بود دچار
عذاب وجدان شده و قصد داشت خودش را
به نیروهای انتظامی مشهد معرفی کند در
تشریح ماجرای این جنایت فجیع گفت :ما
ساکن یکی از روستاهای خرم آباد هستیم و
پدرمبافردیازاهالیروستادچاراختالفاتی
شد که در پی بروز همین اختالفات آن ها پدر
مرا کتک زدن��د .من هم که از این کار آنها
به ش��دت عصبانی ش��ده ب��ودم با برداشتن
سالح کالشینکف به همراه پدرم به سراغ
آن ها رفتیم و آن م��رد را به همراه  3تن از

فرزندانش با شلیک گلوله به قتل رساندیم
سپسسرهایآنهاراازبدنشانجداکردیم.
بعد از این حادثه پدرم در خرم آباد دستگیر
شد و من به مشهد گریختم تا به طور پنهانی
زندگی کنم .ولی عذاب وجدان رهایم نمی
کرد تا این که تصمیم گرفتم خودم را به پلیس
معرفی کنم .سردار امیری مقدم خاطرنشان
کرد :در پی اعترافات این جوان  31ساله،
بالفاصله ماموران انتظامی از پلیس آگاهی
خرمآبادماجرارااستعالمکردندکهمشخص
شد این حادثه بیست و سوم بهمن گذشته در
یکی از روستاهای خرم آباد رخ داده است
و متهم دستگیر شده نیز تحت تعقیب قرار

محکومیت  30سال زندان شکنجه گر اعظم اجرا می شود
حادثه رانندگیبهدلیلحملنامناسبتیرآهندرتهران

...

ازمیان خبرها
کشف 600کیلوگرمموادمخدردرجنوبکرمان
کرمانی  -طی  2عملیات پلیسی  600کیلوگرم مواد
مخدر در جنوب کرمان کشف شد.فرمانده انتظامی
شهرستان"قلعه گنج" گفت :ماموران انتظامی از تردد
محموله م��واد مخدر در محورهای ارتباطی سیستان و
بلوچستان توسط سوداگران مرگ با خبر شدند و در این
راستا به محور مذکورعزیمت کردند .پرنگ افزود :ماموران
پس از گشت زنی به   2خودروی پژو  405مشکوک شدند
و دستور ایست دادن��د ام��ا رانندگان به محض مشاهده
ماموران به سرعت خود افزودند و به دستور ایست ماموران
توجهی نکردند .سرانجام در یک عملیات تعقیب و گریز و با
اشرافیت پلیس بر منطقه ،خودروهای مذکور توقیف شد
و    3قاچاقچی دستگیر شدند .وی با اشاره به این که یکی
از قاچاقچیان در عملیات تعقیب و گریز مورد اصابت گلوله
قرار گرفت  و مجروح شد ،خاطرنشان ک��رد  :در بازرسی
از خ��ودروه��ا 190کیلوگرم حشیش و 110کیلوگرم
تریاک،کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان"جیرفت"
هم از توقیف  خودروی پیکان وانت و کشف  301کیلوگرم
تریاک در یک عملیات پلیسی خبر داد .مالیی افزود :یک
متهم در این رابطه دستگیر شد.

مرگ2کارگردر2حادثه آسانسور
سقوط یک کارگر داخل چاهک آسانسور در تهران وگیر کردن
سریککارگردیگردرکابینآسانسورساختماندرحالاحداث
درجلفا،جانآنان راگرفت.سخنگوی آتشنشانیتهرانگفت:
کارگر 25سالهاهلکشورافغانستان ،یکشنبهبراثرسقوطدر
چاهکآسانسوریکساختماندرحالساختدربولوارآیتا...
کاشانیجانخودراازدستداد.سیدجاللملکیروزگذشته
درگفتوگوباایرناافزود :دراینحادثه،کارگر 25ساله هنگام
کارازطبقههشتمیکساختماندرحالساختبهداخلچاهک
آسانسوردرطبقهمنفی 3سقوطکردوجانخودراازدستداد.
ملکی تصریح کرد :کارشناسان سازمان آتش نشانی تهران در
حالبررسیعلتوقوعاینحادثههستند  .همچنیندرحادثه
دیگری که در جلفا روی داد گیر کردن سر یک کارگر در کابین
آسانسور ساختمان در حال احداثی به مرگ او انجامید .این
اتفاق ظهرشنبه در روستای شجاع از توابع جلفا ،بر اثر بی
احتیاطی کارگر در کابین آسانسور روی داد .به گفته رئیس
مرکز امداد و نجات سازمان منطقه آزاد ارس ،در محل حادثه
کارگر 56ساله ای در آسانسور گیر کرده بود که عوامل امداد و
نجاتبارهاسازیمصدوماقداماتاولیهراانجامدادند.محبوب
ابراهیمیگفت:تالشامدادگرانبهدلیلشدتفشارواردهبر
سر،کارسازنبودواینکارگردردمجانباختهبود.علتحادثهدر
دستبررسیاستوجسدفردمتوفیبرایانجاممراحلقانونی
تحویلمراجعمربوطشد.

شد.مامورانگشتنیزبالفاصلهبهتعقیبخودروپرداختند
و با بی سیم موضوع را به سلسله مراتب فرماندهی اطالع
دادند .دقایقی بعد وقتی راننده به هشدارها و اخطارهای
انتظامیتوجهینکردمامورانبهناچاربهسویخودروشلیک
کردند و با اصابت چند گلوله به الستیک ها و صندوق عقب
خودرو ،باز هم راننده همچنان به فرار خود ادامه داد تا این
کهخودروگشتپلیسمقابلپرایدقرارگرفتولیرانندهکه
نمی توانست خودرو را کنترل کند با خودرو گشت انتظامی
برخورد کرد و خساراتی به آن وارد آمد .با دستگیری راننده

معتاد ،وی در کالنتری سپاد مورد بازجویی قرار گرفت و در
بازرسی از خودرو پراید نیز مقداری مواد مخدر صنعتی به
همراهآالتوادواتاستعمالکشفوضبطشد.زن 23ساله
نیز به ماموران گفت :همسرم به مواد مخدر اعتیاد دارد و من
همآلودهشدهام.سپیدهدمموادمصرفیهمسرمتمامشدو
ازمنخواستتاهرطورشدهبرایمصرفصبحموادتهیهکنم
کهبههمینمنظورسوارپرایدشدم.امارانندهمرابهزمینهای
انتهایاسماعیلآبادکشاند.گزارشخراسانحاکیاست:
پروندهاینمردشیطانصفتدرشعبه 407مجتمعقضایی
شهیدبهشتیمشهدموردرسیدگیقرارگرفتومقامقضایی
باصدورقرارقانونیویراروانهزندانکردتاتحقیقاتبیشتری
دراینبارهصورتگیرد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی تشریح کرد:

سجادپور -جوان  31ساله ای که به اتهام
قتل مسلحانه  4عضو یک خ��ان��واده خرم
آب��ادی ،تحت تعقیب بود ،عصر روز گذشته
در مشهد دستگیر شد .فرمانده انتظامی
خراسان رضوی با بیان این خبر به خراسان
گفت :عصر روز گذشته ماموران کالنتری
شهید آستانه پرست مشهد به ج��وان 31
ساله ای که به طرز مشکوکی در حال تردد
بود ،مظنون شدند و او را به کالنتری هدایت
کردند .سردار بهمن امیری مقدم افزود :این
جوان وقتی مورد بازجویی های تخصصی
قرار گرفت راز جنایت هولناکی را فاش کرد و
گفت 4:نفررابااستفادهازسالحکالشینکف

سجادپور -پرونده مردی که همسر و  2فرزند دخترش
را به طرز وحشتناکی شکنجه کرده بود به اجرای احکام
دادسرای مشهد رسید.یک مقام آگاه قضایی با بیان این
خبر به خراسان گفت :پرونده مرد  30ساله ای در شعبه
سومدادگاهکیفرییکخراسانرضویبهاتهامآدمربایی،
ضرب و جرح با چاقو ،کودک آزاری و شروع به قتل همسر
مورد رسیدگی قرار گرفت و قضات دادگاه پس از بررسی
دقیق پرونده و محاکمه متهم ،وی را به تحمل  30سال
و  6ماه زندان محکوم کردند اما متهم این پرونده به رای
صادره از سوی دادگاه اعتراض نکرد و این رای پس از طی
شدن مهلت قانونی قطعی شد .وی اضافه کرد :پرونده
متهممذکورکهدرحالحاضردرزندانبهسرمیبردهفته
گذشته به اج��رای احکام دادس��رای مشهد رسید تا رای
صادره اجرا شود .شایان ذکر ا ست :این متهم که به مرد
شکنجه گر معروف شد اردیبهشت ماه گذشته در مشهد
دستگیر و به جرایم خود اعتراف کرد .مشروح گفت وگو با

داشت .رئیس پلیس خراسان رضوی اضافه
کرد :با صدور دستور قضایی ،این جوان هم

مردشکنجهگرششماردیبهشتدرصفحهحوادثروزنامه
خراسان چاپ شده است.

حادثه توسط عوامل اورژانس به بیمارستان های لقمان،
سینا و شهدای هفت تیر منتقل شدند .درهمین ارتباط،
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور
تهران بزرگ از برخورد یک دستگاه وانت مزدا با عابران
پیاده در خیابان انبار گندم خبر داد و اعالم کرد که این
حادثه منجر به مصدومیت چند نفر شده است .به گفته
سرهنگمحمدرزاقی،حال 2نفرازمصدوماناینحادثه
وخیم است .وی درباره علت وقوع این حادثه نیز گفت که
ناتوانی راننده وانت در کنترل وسیله نقلیه علت بروز این
سانحه بوده است.

اکنون در بازداشت به سر می برد تا تحقیقات
بیشتری در این باره صورت گیرد.

مرگ2نفربراثرانفجارموادمحترقه
انفجاردریکمنزلمسکونیدرمحلهنشمیالنسقزجان2
نفر را گرفت.به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مدیر عامل
آتشنشانی سقزگفت:ساعت 22و  30دقیقهشنبهفردی
باآتش نشانی تماس گرفت و از انفجار و به دنبال آن آتش
سوزی یک منزل مسکونی در محله نشمیالن سقز واقع در
بولوارکردستانخبرداد.ایرجگیالسیافزود:دراینحادثه
 2نفر از ساکنان منزل مسکونی که مرد بودند به علت شدت
انفجار در دم کشته شدند و یک نفر دیگر هم به شدت زخمی
شد.ویگفت:پسازرسیدننیروهایآتشنشانیبهمحل،
منزل مسکونی حادثه دیده ایمن سازی شد و سپس نیروها
اقدام به عملیات آواربرداری و امداد و نجات کردند.وی علت
اینحادثهراساختموادمحترقهدستسازاعالمکرد.

برخورد خونین نیسان وانت با عابران پیاده در جنوب تهران
مدیر رواب��ط عمومی مرکز اورژان��س تهران از برخورد
مرگبار یک دستگاه خودرو وانت نیسان با عابران پیاده
در خیابان انبار گندم خبر داد و گفت :در این حادثه یک
نفر کشته و  11نفر دیگر مصدوم شدند.حسن عباسی
عصر یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :ساعت  15پس
از اعالم وقوع سانحه رانندگی در میدان شوش شرقی،
خیابانانبارگندم(ری)بهسامانه، 115مامورانپنجتیم
درمانیوامدادیاورژانسبهمحلحادثهاعزامشدند .وی
اظهار کرد :درای��ن حادثه و براثر برخورد وانت نیسان
با عابران ،یک نفر کشته و  11نفر مجروح و مصدومان
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▪ ▪ مشارکت دانش آموزان در کمپین "نه به چهارشنبه
سوری"

مدیرکل فرهنگی-هنری وزارت آم��وزش و پرورش
گفت:برای اح��ت��رام به شهدای آت��ش نشان ،دانش
آم��وزان کشور امسال در کمپین «ن��ه به چهارشنبه
س��وری» شرکت می کنند .علی اک��ب��رزاده مدیرکل
فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو

با خبرگزاری میزان با اشاره به نزدیک شدن به زمان
چهارشنبه س��وری اظهار داش����ت:وزارت آم��وزش و
پرورش ،برنامه های پرورشی خود را برای آموزش موارد
ایمنی به دانش آموزان در روز چهارشنبه سوری ارائه
می دهد .وی افزود :بیانیه ای از طرف وزارت آموزش و
پرورش به مدارس کشور صادر می شود تا برای آگاهی
دانش آموزان از خطرات چهارشنبه سوری و آتش بازی ،
از آتش نشانان،هالل احمر و پزشکان متخصص دعوت
ش��ود به م��دارس بیایند .مدیرکل فرهنگی-هنری
وزارت آموزش و پرورش ادامه داد:امسال با توجه به
حادثه پالسکو،دانش آموزان کمپین هایی ایجاد کردند
تا برای احترام به شهدای آتش نشان در روز چهارشنبه
سوری از مواد محترقه استفاده نکنند و ما نیز از این
کمپین استقبال خوبی کرده ایم .اکبرزاده با اشاره
به اینکه بسیاری از مواد محترقه به صورت قاچاق وارد
کشور می شود و امسال هم سال اقتصاد مقاومتی
است ،گفت:استفاده از این مواد قاچاق بسیار جای
تاسف دارد .وی در پایان خاطر نشان کرد:توصیه می
شود دانش آموزان اطرافیان خود را از کمپین "نه به
چهارشنبه سوری" آگاه کنند.

مرد جوان با ورود به حریم ریلی مترو جان خود را از دست داد
مرد جوانی عصر یکشنبه به دلیل تجاوز به حریم ریلی
ایستگاه متروی تئاتر شهر و برخورد با قطار ،جان خود را
از دست داد .مدیر روابط عمومی متروی تهران در گفت و
گو با ایرنا افزود :ساعت  17و  30دقیقه یک شنبه هنگام
ورود یک رام قطار به ایستگاه متروی تئاتر شهر یک جوان
به دلیل نامشخص از حریم ریلی تجاوز و با قطار برخورد

کرد .احسان مقدم اظهار کرد :این مرد جوان به دلیل
شدت جراحات وارده ناشی از برخورد با قطار جان خود را
از دست داد .وی افزود :بر اثر این حادثه حرکت قطارها در
خط چهار مترو(ایستگاه تئاتر شهر) برای دقایقی متوقف
شد که پس از ایمن سازی مسیر ،حرکت قطارها به حال
عادی بازگشت.

جسد فرد مفقود شده سیل جیرفت بعد
از 10روز پیدا شد

...

درامتدادتاریکی

باغ آرزوهایم سوخت
اکنون که  9سال از آن روزهای عشق و عاشقی می گذرد
تازه فهمیدم که هیچ گاه پول و ثروت نمی تواند انسان را
به خوشبختی و آرامش برساند .حاال که در جست وجوی
یک خوشبختی واهی همه چیز را از دست دادم و چندین
بار تا سر حد مرگ پیش رفتم زندگی در آلونک  50متری
مادرم را به خانه ویالیی  500متری همسرم ترجیح می
دهم ولی دیگر ...
زن  30ساله درحالی که دادخ��واس��ت طالقش را در
دس��ت گرفته ب��ود و عنوان می ک��رد دیگر نمی توانم
کتک های همسرم را تحمل کنم ،آلبوم خاطراتش را
در کلبه تاریک دلش ورق زد و به کارشناس اجتماعی
کالنتری آبکوه مشهد گفت :پدرم از کارکنان یکی از
مراکز نظامی بود اما من هیچ گاه نتوانستم مهر و محبت
پدری را با تمام وجودم حس کنم چرا که هنوز به سن
یک سالگی نرسیده بودم که او دار فانی را وداع گفت
و من و  3خواهر و یک برادرم را تنها گذاشت .از آن روز
به بعد مادرم جای پدر راهم گرفت و همه تالشش را به
کار برد تا زندگی خوبی برای ما فراهم کند .به همین
خاطر اسباب و اثاثیه را جمع کرد و از استان کرمانشاه
به مشهد بازگشتیم چرا که همه بستگان و آشنایانمان
در مشهد زندگی می کردند .مادرم ما را با حقوق دولتی
پدرم بزرگ کرد به طوری که برادر و خواهرانم ازدواج
کردند و به دنبال سعادت خودشان رفتند .آن ها اکنون
نیز زندگی آرامی دارند و در واقع به خوشبختی رسیده
اند اما من وقتی به سن جوانی رسیدم آرزوهای بزرگی
را در ذهن خودم پرورش می دادم ،می خواستم با مرد
پولداری ازدواج کنم تا همه رویاهایم به واقعیت تبدیل
شود .در جست وجوی این خوشبختی روزها و شب ها را
سپری می کردم تا این که در سن  21سالگی به عنوان
منشی در یک شرکت بزرگ خصوصی استخدام شدم.
هنوز بیشتر از  2ماه نگذشته بود که فهمیدم صاحب
شرکت با همسرش مشکالت شدید خانوادگی دارد و
از این که همسرش درگیر روابط نامتعارف با دیگران
شده است بسیار رنج می برد .از آن روز به بعد درد دل
های مهندس باز شد و من تالش می کردم به او کمک
کنم ،از سوی دیگر هم به خاطر این که هیچ گاه محبت
یک مرد را نچشیده ب��ودم تحت تاثیر جمالت محبت
آمیز مهندس ق��رار گرفتم و عاشق او ش��دم .به همین
خاطر اصرار کردم تا از همسرش جدا شود و قول دادم
نگهداری از  2دختر  14و  17ساله اش را به عهده
بگیرم .مادرم وقتی ماجرا را فهمید با سرزنش ،نصیحت
و گریه و زاری سعی کرد مرا از این عشق واهی دور کند
اما دیگر فایده ای نداشت .آن قدر شیفته مهندس شده
بودم که برای جلب رضایت مادرم چندین بار دست به
خودکشی زدم .از سوی دیگر مهندس وضع مالی خیلی
خوبی داشت و هدیه های گران قیمت برایم میخرید.
باالخره او همسرش را طالق داد و من  9سال قبل در
حالی لباس سفید عروسی به تن کردم که تنها  4سال
با دختر او اختالف سنی داشتم .با وجود آن که دیگر به
همه آرزوهایم رسیده بودم و هرچه می خواستم با پول
های همسرم تهیه می کردم و بهترین خ��ودرو ،لباس
های شیک و مارک دار ،انواع لوازم آرایشی و  ...را داشتم
اما از همان روزهای اول زندگی متوجه شدم همسرم
دارای بیماری سوء ظن است و به همین خاطر مرا نیز
مانند همسر سابقش زیر مشت و لگد می گرفت ولی من
نمی توانستم به مادرم چیزی بگویم .با این که  9سال
از ازدواج��م می گذرد و دختری  6ساله دارم هیچ گاه
رنگ و بوی آرامش را ندیدم .امیدوار بودم بعد از ازدواج
دخترانش زندگی آرامی را تجربه کنم اما باز هم اخالق
او عوض نشد و باغ آرزوهایم سوخت .اکنون نیز به خانه
 50متری مادرم بازگشته ام و ...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی
  

 /٩٥٣٠٩٠٤٦د

توکلی -جسد فرد مفقود شده بعد از گذشت 10  روز
در پایین دست رودخانه کلدان دلفارد از توابع جیرفت
پیداشد .به  گفتهرئیسجمعیت هاللاحمرشهرستان
جیرفت ،جسد فرد 35ساله ای که در سیل  29بهمن
ماه از حاشیه رودخانه سقوط کرده بود17 ،کیلومتر
پایین تر از محل حادثه پیدا شد .شاهرخی اف��زود:
پیکر  این فرد پس از جست وجوهای ستاد حوادث  و
نیروهای امدادی هالل احمر در دره عمیقی ودرزیر
گل والی پیدا شد.
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 /٩٥٣٤٧٣٩٩ب

CMYK

