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ازمیان خبرها
 11مصدوم زلزله کهگیلویه و بویراحمد
بستری هستند

سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشاره به این که تعداد
مصدومان زلزله استان کهگیلویه و بویراحمد به  130نفر
رسیده است ،از مرخص شدن اغلب آن ها از مراکز درمانی
خبر داد.
مجتبی خالدی در گفتوگو با ایسنا ،درباره آخرین وضعیت
مصدومان زلزله ساعات ابتدایی امروز در استان کهگیلویه
و بویراحمد ،اظهار کرد :تعداد کل مصدومان زمین لرزه
کهگیلویه و بویراحمد به  130نفر رسید که در ساعات
ابتدایی پس از حادثه ،اکثر آن ها درمان و از بیمارستان
مرخص شدند.
سخنگوی سازمان اورژانس کشور افزود :هم اکنون 11
نفر از مصدومان در بیمارستان بستری هستند و درمان آن
ها ادامه دارد .به گزارش ایسنا ،ساعت  26دقیقه بامداد
امروز ،زلزلهای به بزرگی  4.8ریشتردر عمق  5کیلومتری
مناطقی از کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

مسمومیت دانشآموزان شیرازی با گاز تینر
 14دانشآموز دختر در یکی از آموزشگا ههای شیراز،
براثر استنشاق گاز تینر دچار مسمومیت شدند .به گزارش
شآموز
ایسنا ،بعداز ظهر سهشنبه  18اردیبهشت 14 ،دان 
دختر آموزشگاه گراشی واقع در بولوار مدرس شیراز ،براثر
استنشاق گاز کلر دچار مسمومیت شدند و به بیمارستان
انتقال یافتند.
سرپرست مرکز مدیریت حــوادث و فوریتهای پزشکی
استان فــارس با تایید این خبر گفت :مسئوالن مدرسه
دخترانهای واقع در شیراز بعدازظهر امروز (دیــروز) طی
تماسی با مرکز فوریتهای پزشکی ،از وقوع مسمومیت
برای دانشآموزان این مدرسه خبر دادند.
«محمدجواد مرادیان» در گفتوگو با ایسنا ،افــزود :بر
اساس گــزارش مسئوالن مدرسه ،این مسمومیت بر اثر
مجاورت دانشآموزان با گاز تینر در حین کار در آزمایشگاه
رخ داده بود .سرپرست اورژانس فارس ،از درمان سرپایی
دانشآموزان خبر داد و تأکید کرد که حال عمومی 14
دانشآموز مساعد است.

کشف 168کیلوگرم هروئین در پاتک پلیس

راز پنهان جسدی در پراید
جسد مرد جوان  ۳۸ساله پس از  ۴روز در ساری کشف شد.
به گزارش رکنا ،عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران
گفت :صبح دیروز براساس گزارش مردمی مبنی بر کشف
جسد در خودروی کوچه والیت ساری کارشناسان پزشکی
قانونی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود :جسد متعلق به م  -اسماعیلی جوان  ۳۸ساله
اهل نکا در داخل خودروی پراید کشف شد.
عباسی گفت :جنازه این فرد پس از ۴روز کشف و به پزشکی
قانونی شهرستان ساری منتقل شد.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران افزود :علت مرگ توسط
کارشناسان پزشکی قانونی در حال بررسی است و پس از
کالبدشکافی اعالم میشود.

به موضوع مشکوک شده بود ولی دیگر نمی توانست
سر و صدا کند یا از کسی کمک بخواهد .عقربه های
ساعت حدود  12ظهر را نشان می داد که پسر جوان
مرد بازنشسته نیز از راه رسید و وارد منزل شد اما دو مرد
مسلح که منتظر بودند او را به داخل اتاق بردند و دست
و پاها و دهان او را نیز روی تختخواب بستند تا سر و صدا
نکند آن ها گوشی تلفن پسر جوان را از او گرفتند و منتظر
مادر خانواده بودند تا از سر کار به منزل بازگردد .حدود
ساعت  2بعدازظهر بود که کلید روی قفل در چرخید و
مادر میان سال نیز بی خبر از هر جا پا به درون منزلش
گذاشت.
مردان خشن بالفاصله به سمت همسر پیرمرد هجوم
بردند و دست و پاهای او را نیز بستند .آن ها با دیدن
طالهای این زن ،بالفاصله دست به کار شدند و همه
النگوها ،گردنبند و دیگر طالهای وی را خارج کردند.
سارقان مسلح سپس چند گوشی تلفن همراه ،لپ تاپ
و تبلت را نیز از منزل پیرمرد سرقت کردند و از آن جا
گریختند و ...
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی روز گذشته با تایید
و تشریح جزئیات این خبر در گفت و گویی اختصاصی به
خراسان گفت :مرد بازنشسته بعد از فرار سارقان مسلح
و در حالی که موفق شده بود ،دست و پاهای اعضای

جزئیاتی از خودکشی  2دانش آموز نقدهای
اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با صدور
اطالعیه ای درباره «خبر خودکشی دو نوجوان در
شهرستان نقده» توضیح داد.
بــه گـــزارش ایسنا ،ابراهیم محمدی ،مدیرکل
آم ــوزش و پ ــرورش آذربــایــجــان غربی در ایــن بــاره
گفت :روز یــک شنبه  16اردیبهشت در برخی
کانال ها خبری مندرج شد با این مضمون که «دو
نفر از دانــش آمــوزان دختر دوره متوسطه اول در
شهرستان نقده ،به صورت هماهنگ به خودکشی
در منزل شخصی خود اقــدام کرده اند یکی از این
دانشآموزان متاسفانه فوت کرده و دانش آموز دیگر
در یکی از بیمارستان های شهرستان ارومیه بستری
است.
وی با بیان این که فوت دختر نوجوان نقد های در
منزل و خارج از محیط آموزشی صورت گرفته که
عوامل مختلفی در این باره می تواند دخیل باشد،
ادامه داد :با توجه به بروز ناهنجاری های اجتماعی

در عصر کنونی ،نیازمند توجه بیش از پیش خانواده
ها ،نهادهای مرتبط با مسائل اجتماعی و مسئوالن
برای مواجهه با این ناهنجاری ها هستیم.
محمدی تصریح کرد :آموزش و پرورش آذربایجان
غربی نیز با مهم دانستن موضوعاتی همچون مورد
ذکــر شــده ،بــرای همکاری با دیگر دستگاه های
مربوط به منظور مقابله با آسیبهای اجتماعی
آمادگی کامل دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره
به این که آمــوزش و پــرورش همواره به عنوان یک
دستگاه فرهنگی در زمینه پیشگیری از آسیب های
اجتماعی و مراقبت از دانــش آم ــوزان طــرح های
مختلفی در طــول ســال تحصیلی اجــرا می کند،
افزود :طرح نماد یا «نظام مراقبت اجتماعی دانش
آمــوزان» یکی از طرح های ملی در این حوزه است
که به صورت آزمایشی در مدارس آذربایجان غربی
در حال اجراست.

خانواده اش را باز کند ،به پلیس آگاهی خراسان رضوی
مراجعه کرد و به شرح ماجرای سرقت مسلحانه با جعل
عنوان در پوشش «جاسوسی!» پرداخت و گفت :ابتدا به
دزدان مسلح مشکوک نشدم چرا که اسلحه آن ها را دیدم
اما با رفتارهای نامتعارف آن ها و هنگامی که دست و
پاهایم را بستند دیگر فهمیدم که در چنگ سارقان مسلح
گرفتار شده ام ولی کاری از دستم ساخته نبود .آن ها در
ابتدا نقاب به چهره نداشتند ولی وقتی پسرم به داخل
منزل آمد یکی از آن ها کاله کشی و دیگری شالی را به
صورتش بست که پسر و همسرم آن ها را شناسایی نکنند
آن ها به دنبال طال بودند و به همین خاطر منتظر ماندند
و بعد از سرقت طالهای همسرم از محل گریختند ...
سرهنگ کــارآگــاه «حمید رزمــخــواه» اف ــزود :با اعالم
شکایت مرد بازنشسته و با توجه به اهمیت و حساسیت
مــاجــرا و همچنین جعل عــنــوان نــیــروهــای امنیتی،
بالفاصله این پرونده به اداره جنایی پلیس آگاهی ارجاع
شد و بدین ترتیب گروه ویژه ای از کارآگاهان زبده به
فرماندهی سرهنگ محمدرضا غالمی ثانی (رئیس
اداره جنایی) و راهنمایی ها و دستورات شبانه روزی
مقام قضایی ،وارد عمل شدند تا سرنخی از دزدان مسلح
به دست آورند.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد :عملیات پلیسی
در چـــنـــد ش ــاخ ــه
اطــاعــاتــی و چهره
نگاری آغاز شد چرا
کــه شــاکــی پــرونــده
در ابــــتــــدا چــهــره
سارقان را به وضوح
دیـــده ب ــود از ســوی
دیگر نیز گروهی از
کــارآگــاهــان دای ــره
مـــبـــارزه ب ــا ســرقــت
هـــای مسلحانه به
بررسی شماره پالک
خــودروی سارقان و
سرنخ هــای موجود
دیـــگـــر از امـــــوال

ی خر
اسان

سرقتی پرداختند تا ایــن که سرانجام اطالعاتی به
دست آمد که نشان می داد دو مرد  37و  40ساله در
این ماجرا نقش دارند بنابراین عملیات پلیس روی این
دو نفر متمرکز شد و با شناسایی هویت آن ها و مطابقت
تصاویر چهره نگاری ،آن ها با صدور دستورات ویژه ای
از سوی مقام قضایی که لحظه به لحظه بر روند پیگیری
پرونده نظارت داشت ،زیر چتر اطالعاتی قرار گرفتند
و محل اختفای شان شناسایی شد .سرهنگ رزمخواه
خاطرنشان کرد :کارآگاهان در دو عملیات جداگانه
موفق شدند عامالن این سرقت مسلحانه را در مناطق
سیدی و بولوار پیروزی دستگیر کنند .در بازرسی از
منازل متهمان ،لپ تــاپ ،گوشی ها و تبلت سرقتی
کشف شد اما آن ها طالها را بنا به ادعای خودشان به
مبلغ حدود  26میلیون تومان فروخته اند .رئیس پلیس
آگاهی خراسان رضوی با قدردانی از فعالیت های شبانه
روزی کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت های مسلحانه
اضافه کرد :دو متهم مذکور که متاهل نیز هستند مدعی
شدند اسلحه کلت مورد استفاده در سرقت را به غرب
کشور برده و به درون رودخانه پرت کرده اند که تحقیقات
درباره ادعای آنان ادامه دارد .سرهنگ کارآگاه «حمید
رزمخواه» همچنین تصریح کرد :عملیات پلیسی برای
دستگیری دیگر عوامل مرتبط در این پرونده و همچنین
کشف زوایای پنهان آن با نظارت دقیق مقام قضایی به
سرپرستی کارآگاه افتخاری (رئیس دایره مبارزه با آدم
ربایی و سرقت های مسلحانه) و از سوی سروان ایزدی
(افسر پرونده) همچنان ادامه دارد.

قتل همسر و دایی در ماجرای انتقام جویی هولناک
توکلی -دادســتــان عمومی و انقالب شهرستان
جیرفت از دستگیری قاتلی که به دلیل اختالف
خانوادگی همسر ودایی خود را به قتل رسانده بود
خبرداد .به گزارش خراسان قاضی حسین سالمی
در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد:در دهم
اردیبهشت امسال خبر قتل یک مرد  ۶۰ساله و یک
زن  ۳۵ساله در روستای قرغطوئیه از توابع دهستان
اسفندقه شهرستان جیرفت به مرجع قضایی اعالم
شد که با دستور مقام قضایی بالفاصله بازپرس ویژه
قتل برای بررسی موضوع در محل وقوع حادثه صحنه
جرم حاضر شد .وی افزود :در تحقیقات میدانی و
اولیه مشخص شد قاتل با هویت الف  -ح با انگیزه
انتقام جویی اقدام به قتل همسر و دایی  ۶۰ساله
خــودش کــرده اســت .این مقام قضایی گفت :قاتل
درهمان ساعت اولیه شناسایی و دستورات الزم از
ناحیه مقام قضایی جیرفت برای دستگیری متهم
صادرشد و پس از طی اقدامات اطالعاتی قاتل

توسط ماموران پلیس آگاهی در مخفیگاهش در
بخش اسماعیلیه جیرفت در چنگال قانون گرفتار
شد.
وی با اشاره به این که پرونده در شعبه اول بازپرسی
دادســرای عمومی و انقالب شهرستان جیرفت در
حــال رسیدگی است،خاطر نشان کرد:متهم در
تحقیقات اولیه اختالفات خانوادگی را علت اصلی
قتل همسر و دایی خود ذکر کرده است.
براساس گــزارش خبرنگارما قاتل در ابتدا دایی
خودرا شبانه به حومه روستا می کشاند و در حالت
غافلگیرانه با چند ضربه چوبدستی به سر وی می
کوبد و او را به قتل می رساند و برای صحنه سازی با
طناب مقتول را به درخت آویزان می کند وروزبعد هم
با شگرد خاصی در حالی که می خواسته همسرش را
به صحنه قتل دایی اش بکشاند موفق نمی شود ودر
بین راه او را نیز با چوب زخمی می کند وبا سالح
سرد( چاقو) به قتل می رساند.

ناگفتههاییتلخازقتلدختر 20ساله
پرونده قتل دختر  20ساله بافقی توسط نامادریاش
خارج از نوبت رسیدگی می شود .پدر این دختر هم به
دلیل اطالع از قتل نجمه و پنهان کاری اش در بازداشت
است.
به گزارش رکنا ،روز دوازدهم اردیبهشت امسال دختر
 20ساله ای به نام نجمه در روستای مبارکه بافق گم
شــد .جست وجوهای پلیسی بــرای یافتن نشانی از
این دختر ادامه داشت تا این که نامادری او پرده از راز
وحشتناکی برداشت .خواهر نجمه درباره این پرونده
بیان کرد :من و خواهرم در حالی که نجمه 5سال بیشتر
نداشت مادرمان را از دست دادیم و پدرمان در سال 82
با نامادری مان ازدواج کرد.
وی در ادامه صحبت های خود به این که نجمه هیچ وقت
در زندگی با پدر و نامادری اش آرامش نداشت گفت:من
ازدواج کــرده بــودم اما دورادور متوجه منزوی شدن

خواهرم بودم نامادری ام  با نجمه بدرفتاری می کرد  و
پدرم نیز هیچ واکنشی به این کارهای همسرش نشان
نمی داد .خواهر نجمه گفت :چند روز پیش از فاش
شدن ماجرای قتل ،خواهرم به شکل مرموزی ناپدید
شدو پس از چند روز پیامکی برای من آمد که مضمون
آن تهدیدآمیز بود.
وی ادامــه داد :ماجرا را با پلیس در میان گذاشتم و
پلیس با پیگیری های خود به نامادری ام رسید و او را
دستگیر کرد.
در بازجویی های انجام شده نامادری به قتل نجمه
با قرص اعتراف کرد انگار نامادری مان با زن آشنای
دیگری کارهایی انجام می دادند که نجمه متوجه شده
بود و از ترسشان او را کشته اندو بعد جسد نجمه را در
زیر خاک های ساختمان نیمه کاره ای در نزدیکی خانه
شان دفن کرده بودند که پیدا شد .خواهر نجمه در ادامه

گفت :پدرم در جریان قتل خواهرم بود اما با این حال
این جنایت را مخفی کرد .او نیز توسط پلیس دستگیر
شد .وی بیان کرد:همه هم روستایی های مان می دانند
نجمه دختری آرام و خانه نشین بود و همه غصه خوردند
و داغداریم ،از دادستان شنیده ایم  تحقیقات قضایی
برای فاش شدن علت قتل ادامه دارد.
اعتباری ،دادستان عمومی شهرستان بافق نیز ضمن
دعوت مردم روستای مبارکه و شهر بافق به حفظ آرامش
گفت :به پرونده قتل نجمه طالعی در اسرع وقت و خارج
از نوبت رسیدگی می شود.
دادستان عمومی شهرستان بافق اظهار کرد :از ساعات
اولیه کشف جسد در روز دوشنبه قضات دادســرا،
فرمانده انتظامی شهرستان و ماموران ناجا ،مجدانه
پیگیر ماجرا و کشف حقیقت هستند.
وی افزود :بازجویی به محض کشف جرم تا آخر وقت

...

درامتدادتاریکی

باخت در قمار بچه گانه!

مقتول

توکلی -فــرمــانــده انتظامی اســتــان کــرمــان از کشف
168کیلوگرم هروئین در پاتک پلیس به یک محموله مواد
مخدر خبرداد.
به گزارش خبرنگارما ،سردار " بنی اسدی فر" روز گذشته
گفت :ماموران پلیس مبارزه با مــواد مخدر با همکاری
اطالعاتی پلیس استان اصفهان ،از نیت شوم قاچاقچیان
و نگهداری یک محموله موادمخدر در شهرستان "کهنوج"
باخبر شدند.
وی افـــزود :در ایــن زمینه  ،تیم هــای عملیاتی پلیس
شهرستان با پشتیبانی یگان امــداد ،محل نگهداری
موادمخدر را شناسایی و در بازرسی از محل مذکور،
 168کیلوگرم هــروئــیــن 42 ،کیلوگرم تــریــاک13 ،
کیلوگرم حشیش و  7کیلوگرم شیشه به همراه  2قبضه
سالح ممنوعه را کشف و یک قاچاقچی را نیز دستگیر
کردند.
وی تصریح کرد:ماموران پلیس شهرستان "بم" نیز هنگام
کنترل خودروهای عبوری در محور "بم  -کرمان" به یک
دستگاه تریلی مشکوک شدند و آن را متوقف و در بازرسی
از آن 344 ،کیلوگرم حشیش کشف و در این زمینه ،دونفر
را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمان درباره عملیات دیگری،
نیزاظهار کرد  :ماموران پلیس شهرستان "رابــر" هنگام
کنترل خودروهای عبوری در محور اصلی به یک خودروی
پژو پارس مشکوک شدند و دستور ایست را صادر کردند؛ اما
راننده خودرو بدون توجه به این موضوع ،قصد فرار داشت
که با سرعت عمل پلیس متوقف و در بازرسی از آن 198
کیلوگرم تریاک کشف و راننده نیز دستگیر شد.
وی خاطرنشان کرد :در مجموع سه عملیات پلیسی 772
کیلوگرم هروئین ،تریاک و حشیش کشف شد.

سیدخلیل سجادپور -سارقان مسلحی که با جعل
عــنــوان مــامــور امنیتی و تــرســانــدن طعمه بــا شگرد
«جاسوسی!» وارد منزل یک فرهنگی بازنشسته شده و
با بستن دست و پاهای اعضای خانواده اش به اموال وی
دستبرد زده بودند با تالش گسترده کارآگاهان اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی و صدوردستورات
ویژه قضایی در چنگ قانون گرفتار آمدند.
به گــزارش اختصاصی خراسان ،ساعت  8:30صبح
پنجم اسفند سال گذشته یک دستگاه پراید سفید رنگ
در حاشیه یکی از خیابان های اطراف بولوار سازمان آب
مشهد توقف کرد.
لحظاتی بعد راننده و تنها سرنشین پراید از خــودرو
پیاده شدند و زنگ منزلی را در همان نزدیکی به صدا
درآوردند .مرد بازنشسته فرهنگی با شنیدن صدای زنگ
به در منزل آمد که با دو مرد حدود  40ساله روبه رو شد.
دو مرد مذکور که سعی می کردند چهره ای جدی به خود
بگیرند درحالی که سالح کلت کمری را به مرد بازنشسته
نشان می دادنــد چنین وانمود کردند که از نیروهای
امنیتی هستند و برای بازرسی منزل آمده اند .آن ها
به مرد بازنشسته که دیگر از شدت تعجب و اضطراب،
چشمانش گرد شده بود ،گفتند که همسرش جاسوس
است! ما مدارکی در دست داریم که همسر شما برای
کشورهای خارجی جاسوسی می کند!!
مرد بازنشسته که با شنیدن این حرف های وحشتناک
از زبــان دو فرد مسلح ،نمی توانست بر استرس خود
غلبه کند در میان بهت و ناباوری ،خواسته آن ها را برای
بازرسی منزل در حالی پذیرفت که حتی جرئت اعتراض
هم نداشت.
دو مرد مسلح که نقشه شوم خود را مرحله به مرحله اجرا
می کردند به بهانه پیدا کردن مدارک جاسوسی ،منزل
مرد فرهنگی را مورد بازرسی قرار دادند اما بعد از ساعتی
جست و جو ،هیچ چیزی پیدا نکردند .مردان مسلح که
می دانستند آن چه را که به دنبالش هستند در این خانه
وجود دارد ،در نهایت دست و پاهای مرد را با طنابی
بستند که از قبل آماده کرده بودند .آنان سپس منتظر
حضور دیگر اعضای خانواده ماندند .پیرمرد هم اگرچه
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امروز ادامه داشته و متهمان به زندان معرفی می شوند.
اعتباری تصریح کرد :در اسرع وقت به صدور رای اقدام
می شود.

حاال که با راهنمایی های مشاور و مددکار اجتماعی با
واقعیت های زندگی روبه رو شده ام تازه می فهمم سرمایه
های ارزشمند زندگی ام را با بهایی بسیار ناچیز از دست
داده ام و در حالی که با خیال پــردازی در باره یک عشق
واهی خودم را چشم و گوش بسته خوشبخت می دانستم
اما حاال که همه هستی ام را در یک قمار بچه گانه باخته ام
تازه می فهمم که ..
زن  22ساله ای که به دنبال یک ماجرای عشق و عاشقی
دوران نوجوانی بــه دره بدبختی و سیه روزی سقوط
کرده بود ،در حالی که اشک ریــزان به آینده تاریک اش
می اندیشید به مشاور و کارشناس اجتماعی کالنتری
میرزاکوچک خان مشهد گفت :در مقطع ابتدایی تحصیل
می کردم که روزی خبر مرگ ناگهانی مادرم روح و روانم را
به هم ریخت .آن روز به همراه تنها خواهرم در حالی اشک
می ریختم که نمی دانستم در نبود مادر سرنوشتم به کجا
می کشد ،چرا که به دلیل اعتیاد پدرم همواره احساس
تنهایی و بی کسی می کردم .پدرم اگرچه کار می کرد اما به
خاطر هزینه های سنگین اعتیادش نمی توانست مخارج
زندگی من و خواهرم را تامین کند .با وجود آن که پدرم
همواره پای بساط مواد مخدر بود و ما روزهای سختی را
می گذراندیم اما کمبودهای عاطفی و مهر و محبت پدر و
مادر موضوعی بود که بیشتر از وضعیت نامناسب مالی مرا
آزار می داد .خالصه دوران کودکی و بلوغ من و خواهرم
در حالی سپری شد که همواره در حسرت نداشته های
مان باقی مانده بودیم .مدتی بعد زمانی که در سال آخر
دبیرستان مشغول تحصیل بودم در محل زندگی مان با
«آریا» آشنا شدم چرا که او نیز مادرش را از دست داده بود و
به دلیل ناسازگاری با نامادری اش مدام در کوچه و خیابان
پرسه می زد و اوقاتش را با دوستان معتادش می گذراند .با
آن که می دانستم آریا اعتیاد دارد اما با این توجیه که او نیز
مانند من کمبودهای عاطفی دارد و من پس از آغاز زندگی
مشترک به او کمک می کنم تا اعتیادش را ترک کند به
ارتباط پنهانی و خیابانی با او ادامــه دادم .آریا از دنیای
شیرین «دوست داشتن» و «عشق ورزیدن» برایم می گفت
و من هر روز بیشتر به او عالقه مند می شدم .تا جایی که آریا
تصمیم گرفت خانه مجردی اجاره کند و دیگر شب ها نیز
به منزل پدرش نرود .پدر او یکی از افراد سرشناس محله
بود و برای آن که آبرویش را حفظ کند پول زیادی در اختیار
پسرش قرار می داد .من هم که از این موضوع خوشحال
بودم و احساس می کردم به زودی زندگی عاشقانه ای را
آغاز خواهم کرد حدود یک ماه به خانه اجاره ای آریا می
رفتم تا همه جا را به خوبی تمیز کنم .با خودم می اندیشیدم
دیگر سختی ها به پایان رسید و من به زودی زندگی تازه
ای را شروع می کنم درحالی که هر روز همانند یک زن
خانه دار به آریا توجه داشتم او بساط مواد مخدرش را پهن
می کرد و زن هایی را که به منزل مجردی اش می آورد به
عنوان بستگانش به من معرفی می کرد .در همین روزها
بود که فهمیدم باردار شده ام! اما آریا زیر بار نمی رفت و من
از افشای آن وحشت داشتم .در نهایت او از طریق یکی از
دوستانش داروهایی تهیه و مرا مجبور به سقط جنین کرد.
اگرچه دیگر از آن عشق و عاشقی ها خبری نبود اما من که در
دره نابودی سقوط کرده بودم پا روی همه آرزوهایم گذاشتم
تا شاید آریا را از دست ندهم ولی او در حالی مرا همانند یک
دستمال کثیف دور انداخت که دیگر ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

قارچ سمی یک نفر را کشت
و  ۴۶نفر را مسموم کرد
مدیرعامل مرکز آموزشی و درمانی امــام خمینی (ره)
کرمانشاه از مسمومیت  ۴۶نفر در اثر مصرف قارچ سمی
در چند روز گذشته خبر داد و گفت :یک نفر از این افراد روز
دوشنبه در این مرکز فوت کرد.
دکتر بهنام رضا مخصوصی روز سه شنبه ،با بیان این که
همه این افراد برای مداوا در بیمارستان بستری هستند،
افزود :سه نفر از این تعداد به دلیل از کارافتادگی کبد به
شیراز اعزام شدند.
به گفته وی  ،همچنین اکنون  ۹نفر در بخش داخلی ،سه
نفر در بخش اورژانــس و  ۲نفر نیز در بخش آی سی یوی
بیمارستان بستری هستند.
وی عمده افراد بستری شده در اثر مسمومیت قارچی در
این بیمارستان را از اهالی بیستون ،ماهیدشت ،کوزران،
نورآباد و شهرک امام (ره) کرمانشاه ذکر کرد.
روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی استان کرمانشاه
نیز ۱۴اردیبهشت امسال از مسمومیت ۶نفر در اثر مصرف
قارچ سمی در روستای (زندهر) از توابع بخش کوزران
شهرستان کرمانشاه خبر داد.

تصادف زنجیره ای در یــزد  2قربانی گرفت
در پی برخورد  10دستگاه وسیله نقلیه در کنار گذر
یزد به مهریز که ساعت  14روز گذشته اتفاق افتاد ،دو
نفرکشتهوهمینتعدادزخمیشدند،مصدومانبرای
درمانبهبیمارستانشهیدصدوقی(ره)منتقلشدند.
به گزارش ایرنا ،رئیس پلیس راه استان یزد گفت :این
حادثهبعدازپارککوهستانیزدبهطرفشهرمهریزرخ
داد که علت حادثه بی توجهی راننده کامیون به سمت
جلو و برخورد با یک دستگاه خودروی پراید بوده است.
سرهنگاحمدمظفریادامهداد:دراینحادثهخسارت
مالیبهتعدادیازوسایلنقلیهواردشدوموضوعتوسط
کارشناسانپلیسراهاستاندرحالبررسیاست.
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