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در پی فوران آتشفشان کوه «اتنا» در جزیره سیسیل ایتالیا ۱۰ ،نفر مجروح شدند .به گزارش خبرگزاری تسنیم ،یکی از شاهدان ماجرا میگوید" :ما با  20نفر در
حال صعود بودیم که ناگهان یک فوران کوچک روی داد؛ مواد مذاب با برف برخورد کرد و اختالف دما باعث انفجار بزرگتری شد ".به گفته خبرگزاری انسای ایتالیا،
 6نفر از زخمی ها به بیمارستان انتقال یافته اند .تعدادی از دانشمندان مرکز آتشفشان شناسی ایتالیا ،از جمله مجروحان بوده اند.

آتشفشان کوه اتنا در ایتالیا
 ۱۰زخمی در پی داشت

معاون دادستان مشهد خبر داد

خط زرد

 2تن از اعضای هیئت مدیره پردیسبان در تهران دستگیر شدند

توصیه های پلیس راهنمایی و رانندگی به
مسافران
* با اولین احساس خستگی و خوا بآلودگی ،از ادامه
رانندگی اجتناب ورزید.
*استفادهازهرگونهوسایلوتجهیزاتمانندتلفنهمراهکه
باعث انحراف ذهنی و رفتاری راننده شود ،ممنوع است.
* کمربند ایمنی بهترین ابزار دفاعی برای مقابله با حرکات
غیرقابل پیشبینی سایر رانندگان به خصوص رانندگان
کمتجربه است.

از میان خبرها

ج��وان رمالی در شهرستان مرند که با کسب اطالعات
شخصی اف��راد از طریق تلگرام اق��دام به کالهبرداری
میکرد ،دستگیر شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم  ،بر
اساس اطالعیه پلیس ،رمال حدود ًا  28ساله مرندی با
گشت و گذار در تلگرام ،اقدام به کسب اطالعات خصوصی
اف��راد می ک��رد و در گ��ام بعدی بهعنوان رم��ال دس��ت به
کالهبرداری میزد.

اسید پاشی به صورت جوان کوهدشتی
ج��وان  32ساله کوهدشتی طعمه اسید پاشی شد .به
گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز لرستان ،رئیس
شبکه بهداشت شهرستان کوهدشت گفت :افراد ناشناس
حدود ساعت  20:20چهارشنبه در شهرک شهید رجایی
کوهدشت به صورت این جوان ،اسید پاشیدند و متواری
شدند .دکتر حسین امین زاده افزود :شخص حادثه دیده
ابتدا به یکی از بیمارستان های کوهدشت منتقل شد اما به
دلیل شدت جراحت ،یک ساعت بعد به یکی از بیمارستان
های مرکز استان لرستان در خرم آباد اعزام شد .وی گفت:
این فرد از ناحیه سر ،گردن ،دست ها و بینایی هر دو چشم
آسیب جدی دی��ده اس��ت .فرمانده انتظامی شهرستان
کوهدشت گفت :بر اساس گفته قربانی این حادثه ،وی با
نامزدش در حال قدم زدن در خیابان بوده که یک سواری با
شیشه دودی رنگ به وی نزدیک شده و اقدام به اسید پاشی
کرده است .سرهنگ ی��ارا ...عبدی درب��اره علت حادثه
افزود :در حال بررسی هستیم تا علت واقعی این حادثه را
بیابیم اما دالیلی چون اختالفات خانوادگی محتمل است
و فرد اسید پاش هنوز دستگیر نشده است.

دستوراتقضاییدرتهراندستگیروبهمشهدمنتقلشدند.
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی با تایید این خبر به

خراسان گفت :افرادی از مدیران و عوامل مرتبط با پرونده
پردیسبانبهاتهام کالهبرداری از طریق فروش غیرقانونی
اوراق موسوم به سهام ،تحت تعقیب قرار داشتند که برخی
ازآنهاطیروزهایگذشتهدستگیرشدندامابعضیدیگر
همچنانمتواریبودند.قاضیحیدریافزود:پسازصدور
دستورات ویژه قضایی و رصدهای اطالعاتی 2،تن دیگر از
عواملاصلیمرتبطباپروندهپردیسباندرتهرانشناسایی

ودستگیرشدندکهقراراستبهزودیبهمشهدمنتقلشوند
وموردبازجوییقرارگیرند.ویاضافهکرد:دستگاهقضایی
به خاطر پیشگیری از وقوع جرم که هزینه های کمتری
برای جامعه دارد از همه توان برای جلوگیری از وقوع جرم
استفادهمیکندامابعدازوقوعجرایم،هیچگونهاغماضیدر
برخوردهایقضایینخواهدشدحتی اگرایننوعبرخوردها
بهمذاقعدهایازافرادخوشنیاید.

در امتداد تاریکی
شوهرروانی!

دادستان مرکز خراسان رضوی خبر داد:

صدورکیفرخواست«محارب»برایدزدانمسلحطالفروشی
سیدخلیل سجادپور -کیفرخواست پرونده
سرقت از طالفروشی مشهد ،در حالی تنها 5
روز پس از دستگیری سارقان مسلح صادر
شد که بازپرس پرونده «اتهام محارب» را با 3
عنوان اتهامی دیگر به آنان تفهیم کرده است.
دادستان عمومی و انقالب مشهد روز گذشته
با بیان ای��ن خبر در گفت و گو با خراسان
افزود :با انجام یکسری اقدامات پیشگیرانه
و ارائه آموزش های الزم به طالفروشان برای
حفاظت و ایمنی از اموالشان ،خوشبختانه
در سال جاری هیچ گونه سرقت مسلحانه ای
از طالفروشی ها در مشهد رخ نداد .قاضی
غالمعلی صادقی اضافه کرد :با این وجود،
بی توجهی یکی از طالفروشان در یکی از
شهرک های حاشیه ای شهر به توصیه ها و
بسته هشداری پلیس ،موجب شد تا سارقان
مسلح به این طالفروشی دستبرد بزنند و
حدود  42گرم طال را به سرقت ببرند .مقام
ارشد قضایی مشهد تصریح کرد :پس از وقوع

اینحادثه،بالفاصلهموضوعسرقتمسلحانه
توسط قاضی حیدری (معاون دادستان)
مورد رسیدگی قرار گرفت و گروه ویژه ای
از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی به طور شبانه روزی در کنار
قاضی پرونده وارد عمل شدند و با ردیابی
های اطالعاتی ،تنها طی  4روز متهمان را
در حاشیه مشهد و تهران دستگیر کردند.
«قاضی صادقی» خاطرنشان کرد :با توجه
به اهمیت و حساسیت موضوع بالفاصله
تحقیقات قضایی آغاز شد و سارقان مسلح به
بازسازی صحنه سرقت پرداختند تا این که
طی  2روز همه مدارک و اسناد پرونده جمع
آوری و با زحمات و تالش های کارآگاهان،
س�لاح و خ���ودروی م��ورد استفاده سارقان
و بخشی از طالهای مسروقه کشف شد.
دادس��ت��ان مرکز خ��راس��ان رض��وی با اش��اره
به این که پس از تکمیل تحقیقات و صدور
ق��رار جلب به دادرس���ی ،کیفرخواست این

پرونده نیز تنها طی  5روز پس از دستگیری
آخرین متهم در دادسرای عمومی و انقالب
مشهد صادر شد ،اف��زود :بازپرس پرونده 4
عنوان اتهامی را به متهمان تفهیم کرده بود
که عناوین مذکور در کیفرخواست صادره
نیز مورد توجه قرار گرفت و این پرونده برای
سیر مراحل قانونی به دادگاه کیفری ارسال
شد .قاضی «غالمعلی صادقی» عنوان اصلی
اتهامی  2سارق مسلح را «محاربه از طریق
شرکت در سرقت مسلحانه طالفروشی»
ذکر کرد و گفت :دو فرد دستگیر شده در این
پرونده همچنین با اتهامات دیگری از قبیل
سرقت پالک خودرو ،مخدوش کردن پالک و
حملونگهداریسالحجنگیکلتکمریدر
دادگاهمحاکمهخواهندشد.شایانذکراست
هفدهم اسفند جاری 2 ،سارق مسلح سوار بر
خودروی پژوی مشکی رنگ به یک طالفرشی
در خیابان محمدآباد مشهد دستبرد زدند و
چند قطعه النگو را به سرقت بردند .سارقان

متهمان در حال بازسازی صحنه سرقت مسلحانه

"تلگرام" منبع اطالعات جوان
رمال در مرند

سجادپور -در ادامه رسیدگی به پرونده «پردیسبان» در
مشهد 2،تندیگرازعواملتحتتعقیباینپروندهباصدور

مسلح تنها چند روز پس از ارتکاب جرم و با
صدور دستورات ویژه ای از سوی دادستان
مشهدوقاضیحیدری(قاضیویژهرسیدگی
کننده به پرونده مذکور) و با تالش گروهی

از کارآگاهان آگاهی خراسان رضوی که با
نظارت مستقیم سرهنگ رزمخواه (رئیس
پلیس آگاهی) همراه بود ،در چنگ قانون
گرفتار شدند.

کیفرخواست پرونده قتل عام خانوادگی فهرج صادر شد
توکلی-رئیس کل دادگستری استان کرمان ،از صدور
کیفرخواست پرونده قتل عام هولناک خانوادگی در
شهرستانفهرجخبرداد .موحددرتشریحآخرینجزئیات
پرونده حادثه تلخ روستای جهان آباد   فهرج،اظهار کرد :
پرونده پس از صدور قرار جلب به دادرس��ی ،با موافقت
دادستان کرمان همراه با کیفر خواست ب��رای تعیین
مجازات به شعبه اول دادگ��اه کیفری یک مرکز استان
کرمان ارس��ال شده است  .نماینده عالی قوه قضائیه
در استان کرمان بیان  کرد :متهم  ش.ن در ساعت
10:46صبح 5دی ماه به اتهام  10فقره قتل عمدی
و 4فقره ایراد صدمه بدنی عمدی با اسلحه کالشینکف
در  ایرانشهر دستگیر شد .وی  افزود  :پس از دستگیری
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متهم متواری ،در دادسرای عمومی وانقالب ایرانشهر،
به وی تفهیم اتهام شد که در همان اظهارات اولیه ،قتل
عمد را قبول کرد  و سپس متهم تحت الحفظ به کرمان
منتقل شد.
وی گفت :نیابت اولیه توسط رئیس حوزه قضایی فهرج
به جانشینی بازپرس به کرمان ارسال شد و متهم مورد
بازجویی ق��رار گرفت و اتهام قتل عمد و ای��راد صدمه
بدنی عمدی و حمل ونگهداری س�لاح به وی تفهیم
شد که اتهامات وارده را قبول کرد .مقام ارشد قضایی
استان کرمان خاطر نشان ک��رد :متهم ب��رای بررسی
وضعیت سالمت روان��ی به پزشکی قانونی معرفی شد
که نتیجه کمیسیون اشعار می دارد که عالیمی دال بر

اختالل روانپزشکی در نامبرده مشاهده نشده است.
در ادامه   میرزابیگی بازپرس پرونده هم اظهار کرد:با
بررسی جامع  پرونده و وضعیت طرفین پرونده ،به نظر
می رسد که الزم است اهتمام بیشتری از طرف خانواده
ها برای مراجعه به موقع به مددکاران و مشاوران امور
اجتماعی و خانوادگی ص��ورت پذیرد .بازپرس شعبه
هفتم دادسرای عمومی و انقالب کرمان افزود :به طور
قطع ارائه خدمات مشاوره ای از سوی کارشناسان زبده
و با علم مناسب ،کمک شایانی به حل مشکالت خانواده
ها می کند به طوری که اگر این خانواده نیز به مددکاران
مشاور مراجعه می کردند ،ام��روز شاهد چنین حادثه
دلخراشی نبودیم.

آن روزها در سن و سالی نبودم که واقعیت های زندگی را به
درستیتشخیصبدهموتنهابراساسعواطف،احساساتو
هیجاناتخاصدوراننوجوانیتصمیممیگرفتم،اینبودکه
وقتیشنیدمپسرموردعالقهامدریکتصمیماحمقانهدست
بهخودکشیزدهاست،نتوانستم....
زن 23ساله در حالی که کودکش را در آغوش می فشرد،
عنوانکرد:بهخاطررفتارهایوحشتناکوتوهمآمیزهمسرم
امنیت جانی ن��دارم .وی به کارشناس اجتماعی کالنتری
آبکوه مشهد گفت :زمانی که16سال بیشتر نداشتم به پسر
یکی از اقوام مادری ام دل بستم« .امید» هم وانمود می کرد
عاشق و دلباخته من است و با حرف های احساسی اش مرا
تحتتأثیرقرارمیداد.منهمکهنمیتوانستمخوبوبدرااز
همتشخیصبدهم،هرروزبیشترشیفتهاومیشدمتااینکه
صحبتازخواستگاریمنبهمیانآمد.پدرموخانوادهامیدبه
شدتبااینازدواجمخالفتکردند.ششماهتمام،جروبحث
ها و مشاجرات خانوادگی بین ما ادامه داشت اما هیچ کدام
نتوانستیمرضایتخانوادههایمانراجلبکنیم.اینبودکه
یکروزصبح،امیدباخوردنمقداریقرصدستبهخودکشی
زد ولی خانواده اش خیلی زود متوجه موضوع شدند و او را به
بیمارستانرساندند.امیدچندروزدرمرکزدرمانیبستریبود
تااینکهبهمالقاتشرفتم.اوگفت:منبرایازدواجباتودست
بهچنینکاریزدم.منهمکهتحتتأثیراحساساتقرارگرفته
بودمونمیدانستمکهاویکبیمارافسردهاست،پدرومادرمرا
تهدیدکردموبااصرارازآنهاخواستمتاباازدواجماموافقت
کنند .این گونه بود که در کمتر از یک ماه ،من و امید زندگی
مشترکمان را آغاز کردیم اما هنوز مدت زیادی از ازدواجمان
سپرینشدهبودکهدیدمامیدرفتاروحرکاتعجیبوغریبی
دارد ولی نمی دانستم این گونه رفتارها از بیماران روانی سر
میزندتااینکهچندماهبعد،فهمیدماوبهطورپنهانیقرص
های خاصی را مصرف می کند .من که به شدت نگران شده
بودم ،تعدادی از آن قرص ها را برداشتم و به خانه پدرشوهرم
رفتم ،اگرچه خانواده او ابتدا تالش کردند موضوع را از من
پنهان کنند ولی پدرشوهرم وقتی عصبانیت مرا دید  ،گفت:
پسرمابیماریروحیوروانیدارد،بههمینخاطرمنباازدواج
شمامخالفبودم.اواگردارومصرفنکند،دستبهکارهای
خطرناکیمانندخودکشیمیزند.باشنیدناینحرف ها،
دنیارویسرمخرابشدوپسازمشورتباخانوادهامتصمیم
بهطالقگرفتم.ولیدرهمینروزها،فهمیدمباردارشدهامو
مجبوربودمبهاینزندگیوحشتآورادامهدهم.ایندرحالی
استکهامیدمدتیبعدبهمصرفموادمخدرازنوعشیشههم
اعتیادپیداکردبهطوریکهدچارتوهماتشدیدیمیشودو
منوفرزندمراموردآزارقرارمیدهد.دیگرشبهاراباوحشت
واضطرابسپریمیکنمامااوحاضرنیستدرمرکزدرمانی
بستری شود .حاال وقتی به گذشته می اندیشم که چگونه در
برابرپدرومادرمایستادم،باخودممیگویمکاش....
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

 /٩٥٢٦٩١٣٨م
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ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺪون ﮐﻨﮑﻮر
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ﻫﻤﺮاه و ﻣﺮﻫﻤ� ﺑﺮ آﻻﻣﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺳﭙﺎس
از ﺗﻤﺎﻣ� دوﺳﺘﺎن و اﻗﻮام و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ
اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ �ﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻴﺪ اول آن
ﻣﺮﺣﻮم ﻓﺮدا در ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﺮت ﺳﺠﺎد )ع(
)اﺑﺘﺪا� ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﻴﻦ( از ﺳﺎﻋﺖ  ٣ﺗﺎ  ٥ﻣﺮداﻧﻪ
و زﻧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻀﻮر ﺳﺮوران ارﺟﻤﻨﺪ
ﻣﺰ�ﺪ اﻣﺘﻨﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺎﺋﺮى

 /٩٥٣٦٤٠٩٢م

 /٩٥٣٦٥٩١٤خ

 /٩٥٣٦٦٣١٢م
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