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آتش سوزی  3ایستگاه متروی مشهد
را تعطیل کرد

مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد گفت :در پی بروز نقص فنی و آتش گرفتن باکس الکترونیکی در ایستگاه
وکیلآباد ،خدمات دهی در سه ایستگاه قطار شهری مشهد حدود  40دقیقه متوقف شد .به گزارش ایرنا ،میثم زارع گفت :ساعت  10و
 38دقیقه امروز(دیروز) این باکس الکترونیکی در محدوده پل پرتویی بولوار وکیل آباد دچار اتصال برق و آتش سوزی جزئی شد.
عکس از ایسنا

«طنابمهر»«،چاقویخشم» رابهدارکشید
سیدخلیل سجادپور -اولیای دم زن  25ساله ای که
با «چاقوی خشم» شوهرش دچار مرگ مغزی شده بود،
اعضای بدن وی را به بیماران نیازمند اهدا کردند و بدین
ترتیب شش بیمار در حالی زندگی دوبــاره یافتند که
«طناب مهر»« ،چاقوی خشم» را به دار کشید.
به گزارش خراسان ،پانزدهم اردیبهشت ،مرد  60سالهای
به منزل خواهرزنش در شهرک مهرگان رفت تا همسر
 25ساله اش را به خانه بازگرداند .زن جوان که سومین
همسر مرد  60ساله بود ،به دلیل بروز برخی اختالفات
خانوادگی ،با حالت قهر منزلش را ترک کرده و به منزل
خواهرش رفته بود .آن روز مرد  60ساله پس از گفتوگو
با خــواهــرزن و همچنین همسرش ،او را راضــی کــرد تا
برای ادامه زندگی به منزل باز گردد به همین خاطر ،مرد
مذکور عازم شهرک مهرگان شد تا همسر و دو فرزندش را
به خانه برساند.
گزارش خراسان حاکی است :آن روز زن  25ساله نیز
تصمیم به بازگشت گرفت و آماده رفتن به منزلش شد.
دقایقی بعد او به همراه دو فرزند خردسالش از خانه
خــواهــرش بیرون آمــد تا با شوهرش روانــه منزل شود
ولی ناگهان فرزند پنج ساله زن جوان ،هراسان به خانه

خــالـهاش بازگشت و گریه کنان فریاد کشید که پدر،
مــادرم را با چاقو زد!! وقتی اهالی منزل وحشت زده
بیرون دویدند ،با پیکر غرق به خون زن جــوان ،داخل
کوچه روب ـهرو شدند در حالی که همسر او نیز از محل
گریخته بود .با فریادهای آنان ،ساکنان محله نیز بیرون
آمدند و پیکر بی رمق زن  25ساله را به بیمارستان شهید
هاشمینژاد مشهد انتقال دادند اما تالش های پزشکان

و کادر درمانی ،برای نجات وی بی نتیجه
ماند و این زن جوان به کما رفت.
چند روز بعد از این حادثه ،پزشک معالج
وی اعــام کــرد کــه مــجــروح حــادثــه دچــار
مــرگ مغزی شــده اســت بــه همین دلیل
گــروه پزشکان متخصص فراهم آوری و
پیوند عضو دانشگاه علوم پزشکی مشهد به
سرپرستی دکتر ابراهیم خالقی وارد عمل
شدند و درحالی که از وقوع چنین حادثه
تاسف باری ابــراز ناراحتی می کردند ،با
خانواده زن جوان به گفت و گو نشستند و
از آنان دعوت کردند برای اهدای عضو به
نیازمندان اقدام کنند.
گزارش خراسان حاکی است :خانواده فهیم این زن جوان
که دیگر عزیز خود را از دست رفته می دیدند تصمیم
شجاعانه ای گرفتند تا نه تنها قلب چند خانواده بلکه
«قلب ایران» را شاد کنند .آنان روز گذشته پس از تایید
مرگ مغزی زن جوان توسط گروه پزشکان متخصص،
به اهــدای اعضای سالم بدن عزیزشان رضایت دادند
چرا که قلب این زن با «چاقوی خشم» شوهرش شکافته

شده بود .بنابراین گزارش ،مسئول فراهم آوری و پیوند
اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن قدردانی از
بزرگ منشی این خانواده به خراسان گفت :پس از آن که
مرگ مغزی زن  25ساله توسط پزشکان متخصص (مغز
و اعصاب ،جراح مغز ،داخلی ،بیهوشی و پزشک قانونی)
تایید شد خانواده مقتول در همان لحظات اولیه گفت و گو
و در حالی که شرایط مناسبی از نظر روحی نیز نداشتند
به اهدای اعضای بدن وی رضایت دادند .دکتر ابراهیم
خالقی افــزود :سپس پیکر این زن با صدور دستوری از
سوی قاضی علی اکبر احمدی نژاد (قاضی ویژه قتل عمد)
به بیمارستان منتصریه انتقال یافت.
به گفته وی ،اولیای دم در آخرین دیــدار با عزیزشان،
برای نجات چند بیمار دیگر که در وضعیت وخیمی به سر
می بردند ،دعا کردند و بدین ترتیب در میان گریههای
همراه لبخند ،کلیه های مقتول به زن  32ساله ساکن
بیرجند و مرد  33ساله ساکن مشهد و کبد او به جوان 25
ساله مشهدی اهدا شد .دکتر خالقی افــزود :همچنین
قرنیههای ایــن زن بــرای پیوند به بیماران نیازمند به
بیمارستان خاتم االنبیا(ص) و بخشی از پوست وی
نیز بــرای پیوند به چند بیمار دیگر به بخش سوختگی

بیمارستان امام رضا(ع) فرستاده شد.
مسئول واحد فراهم آوری و پیوند عضو دانشگاه علوم
پزشکی مشهد همچنین با تقدیر از اعضای این خانواده،
تصریح کرد :تعداد زیادی از بیماران در فهرست انتظار
پیوند عضو در هر مــاه جــان خــود را در مقابل دیدگان
عزیزانشان از دست می دهند در حالی که هنوز  40درصد
از خانواده های افراد دچار مرگ مغزی ،حاضر به اهدای
عضو نمی شوند!
این مقام مسئول خاطرنشان کــرد :امیدواریم با ورود
رسانههای گروهی و فرهنگ سازی در این باره بتوانیم
جان انسان های زیادی را با پیوند عضو نجات دهیم تا
برای رفتگان نیز سعادت اخروی جاری شود.
گزارش خراسان حاکی است ،پرونده این جنایت هولناک
در شعبه  208دادسرای عمومی وانقالب مشهد و توسط
قاضی احمدی نژاد در حال رسیدگی است و دستورات
ویژه ای نیز برای دستگیری همسر فراری مقتول از سوی
وی صادر شد .بنابراین گزارش ،با ارسال پرونده مذکور به
پلیس آگاهی خراسان رضوی گروه زبده ای از کارآگاهان
اداره جنایی تالش خود را برای شناسایی مخفیگاه متهم
فراری آغاز کرده اند.

سرکردگانباند«خرچنگهایسیاه»اعدامشدند
ســجــادپــور -دو ج ــوان کــه ســرکــرده بــانــد مــعــروف به
«خرچنگهای سیاه» بودند ،صبح روز گذشته در اطراف
میدان حافظ مشهد به دار مجازات آویخته شدند .به
گزارش خراسان ،ماجرای هولناک اعضای این باند از
اردیبهشت سال گذشته ،زمانی در دستور کار پلیس
آگاهی خراسان رضوی قرار گرفت که زن جوانی با تسلیم
شکواییه ای به اداره جنایی پلیس آگاهی ،پرده از اعمال
کثیف و شیطانی باندی برداشت که در پوشش تاکسی
تلفنی ،زنــان را ســوار بر پراید می کردند و با کشاندن
طعمه هایشان به النه مخروبهای در جاده باغچه ،به آنان
تعرض می کردند .این زن جوان که یکی از قربانیان باند
خطرناکی بود که از سوی روزنامه خراسان ،لقب خرچنگ
سیاه گرفتند ،به کارآگاهان گفت :پس ازاین که سوار
خودرویی شدم که آرم تاکسی تلفنی داشت ناگهان تیغه
چاقو ،زیر گلویم قرار گرفت و سرنشینان پراید مرا به جاده
نیشابور بردند .گریه ها و التماس هایم فایده ای نداشت،
حتی به آن ها گفتم هرچه پول بخواهید می دهم ،من
فرزند کوچکی دارم که انتظارم را می کشد اما آن ها

رهایم نکردند و ...
گــزارش خراسان حاکی اســت ،با اعــام چند شکایت
مشابه دیگر در چند روز ،به دستور سرهنگ رزمخواه
(رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) گروه ویژه ای از
کارآگاهان دایــره جرایم مهمه به فرماندهی سرهنگ
غالمی ثانی (رئیس اداره جنایی) مامور رسیدگی به این
پرونده حساس شدند.
گــزارش خــراســان حاکی اســت :با توجه به اهمیت و
حساسیت مــاجــرا ،ایــن پــرونــده بــا صـــدور دســتــوری
از سوی دادستان مشهد به طور ویــژه در شعبه 904
دادسرای عمومی و انقالب مشهد و توسط قاضی حسن
حیدری مورد رسیدگی قرار گرفت بنابراین کارآگاهان
با راهنمایی هــای قضایی در حالی دامنه رصدهای
اطالعاتی خود را به حاشیه شهر کشاندند که اظهارات
قربانیان «خرچنگ های سیاه» دلهره آورتر می شد .یکی
از قربانیان اعضای این باند مخوف گفت :به آن ها گفتم
به من رحم کنید! من شوهر دارم! ولی یکی از آن ها با بی
حیایی چهره اش را در هم کشید و فریاد زد کاری می کنیم

که شوهرت تو را طالق بدهد! و  ...از آن روز به بعد کابوس
های وحشتناکی می بینم و از یــادآوری آن صحنه های
هولناک می لرزم! بنابر گزارش خراسان ،طولی نکشید
که در پانزدهم خرداد ،سه عضو این باند مخوف دستگیر
شدند .با بازجویی از آن ها که در حضور قاضی حیدری
صورت گرفت ،مشخص شد زن جوان دیگری نیز در یکی
از باغ های منطقه گلمکان مشهد طعمه اعضای دیگر
این باند شده است بنابراین با شگردهای اطالعاتی ،دو
عضو دیگر این باند نیز دستگیر شدند و به جرم خود اقرار
کردند.با توجه به تاکیدات ویژه رئیس کل دادگستری
خراسان رضوی مراحل تحقیق در پرونده خرچنگ های
سیاه درحالی با دقت و سرعت پیش رفت که تصاویر بدون
پوشش متهمان نیز برای شناسایی قربانیان احتمالی
دیگر آنان در روزنامه خراسان درج شد.
گــزارش خراسان حاکی است :با صدور کیفرخواست
به اتهام افساد فی االرض  ،متهمان این پرونده در شعبه
هشتم دادگاه انقالب و به ریاست قاضی منصوری (رئیس
وقتشعبهمذکور)پایمیزمحاکمهایستادندکهدرنهایت

دو سرکرده این باند ،پس از احراز اتهام
افساد فی االرض به اعدام در مالء عام
محکوم شدند .معاون سیاسی و امنیتی
دادستان مشهد در حاشیه اجرای این
حکم به خراسان گفت :پس از تایید حکم
در دیوان عالی کشور ،رای صادره درباره
دو متهم مذکور در اطراف میدان حافظ
مشهد به اجرا درآمد.
قاضی حسن حیدری دربــاره متهمان
دیگر پرونده نیز افزود :پرونده سه متهم
دیگرمعروفبه«خرچنگهایسیاه»نیز
به دادگاه کیفری یک خراسان رضوی
ارسال شد تا آن ها به اتهام تجاوز به عنف
محاکمه شوند .وی اضافه کــرد :در عین حــال آن ها
اتهامات دیگری مانند آدم ربایی را نیز در پرونده خود
دارند .شایان ذکر است ،روزنامه خراسان در تاریخ های
 17 ،16و  18خرداد سال گذشته به تشریح جزئیات
ماجرای دستگیری اعضای این باند مخوف با عناوین

«دستگیری خرچنگ هــای سیاه در النــه بلوکه ای»،
«اشکهای سوزناک قربانیان خرچنگ های سیاه» و
«کشف النه جدید خرچنگ های سیاه» پرداخت و در ادامه
نیز روند رسیدگی ویژه به این پرونده را به طور اختصاصی
پیگیری کرد.

 2کشته و  4مجروح پایان درگیری خانوادگی در کرمان

داماد مسلح ،خانواده همسرش را به گلوله بست
مــعــاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان
کرمانشاه گفت :به دنبال اختالفات خانوادگی در
یکی از محالت کرمانشاه ،دو نفر کشته و چهار نفر
زخمی شدند.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ "محمدرضا آمویی" در
تشریح این خبر اظهار کرد :حدود ساعت 22دوشنبه
شب یک فقره تیراندازی در بولوار طاق بستان به
پلیس گزارش و پس از حضور ماموران مشخص شد
داماد خانواده به همراه برادرش به منزل پدر همسر
خود مراجعه و به وسیله اسلحه کالشینکف اقدام به
تیراندازی میکند.
وی ادامه داد :پس از باال گرفتن درگیری ،همسایه
پدر همسر قاتل به قصد میانجیگری وارد عمل می
شود که متاسفانه با اصابت گلوله در همان محل
تیراندازی ،جان خود را از دست میدهد .آمویی

خاطرنشان کرد :در این تیراندازی همچنین پنج
نفر از اعضای خانواده همسر فرد مهاجم زخمی
میشوند که یکی از آنها که خانمی  57ساله بوده،
از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار می گیرد و در
بیمارستان فوت میکند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یادآوری
کرد :پس از تیراندازی و قبل از حضور ماموران ،افراد
ضارب موفق به فرار می شوند که تالش و جست وجو
برای دستگیری آنها ادامه دارد.
وی افزود :از محل تیراندازی هشت عدد پوکه گلوله
ســاح کالشینکف کشف و دو دستگاه خــودروی
زانتیا و پی کی متعلق به خانواده عامالن تیراندازی
توقیف شد .آمویی یــادآوری کرد :از منزل ضاربان
یک قبضه اسلحه " ام یک" و یک قبضه اسلحه پران
نیز کشف شد.

عامل تجاوز به دختر  4ماهه در هند به اعدام محکوم شد
مردی که دختر چهار ماهه ای را ربوده و پس از تعرض به
قتل رسانده بود ،روز گذشته به اعدام محکوم شد.
قربانی در زمان حمله در خواب بوده که توسط قاتل
و متجاوز ربــوده شده و در یک زیر زمین مــورد تعرض
قرارگرفته است.
متهم « ن ــاوان گ ــداک» از طریق فیلم دوربــیــن های
مداربسته ایالت ماداپرادش هند شناسایی و دستگیر
شده است.
این مرد در پایان جلسه صدور حکمش از قاضی پرونده
خواست قبل از اجرای حکم اعدامش با مادر و خواهر
خود مالقاتی داشته باشد.
گزارش های پلیس نشان می دهد جسد دختر چهار

...

درامتدادتاریکی

ماهه چند ساعت پس از جنایت در  50متری خانه اش
توسط یک مغازه دار پیدا شده است.

وقتی دخترم گریخت!!
رفتارهای بی شرمانه و زشت پسر  21ساله ام آن قدر
زجرآور و غیرقابل تحمل است که حتی زن  55ساله او نیز
حاضر نمی شود دیگر با او زندگی کند چرا که ...
زن  47ساله ای کــه بــه هــمــراه دختر نوجوانش وارد
کالنتری شده بود تا راهــی قانونی بــرای رهایی از شر
پسر  21ساله اش بیابد ،در حالی که رازهای هولناکی
را از گذشته های نه چندان دور فاش می کرد به مشاور و
مددکار اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت 22 :سال
قبل زمانی که  25ساله بودم با جوانی به نام «جمشید»
آشنا شدم .من تا کالس پنجم ابتدایی درس خوانده بودم
بنابراین نمی توانستم با افراد تحصیل کرده یا کسانی که
موقعیت اجتماعی خوبی داشتند ،ازدواج کنم .آن زمان با
خودم فکر می کردم اگر با جمشید ارتباط داشته باشم در
نهایت با هم ازدواج خواهیم کرد چرا که او نیز تحصیالتی
نداشت و کارگر ساده ای بود که از شهرستان به مشهد
آمده و خانه مجردی اجاره کرده بود .درحالی که به طور
پنهانی و غیررسمی به عقد جمشید درآمده بودم ،روزی
همسرم به دالیل نامعلومی مرا رها کرد به طوری که دیگر
هیچ گاه او را پیدا نکردم.
در این شرایط بود که فهمیدم بــاردار هستم و به ناچار
ماجرای ازدواج پنهانی ام را به خانواده جمشید اطالع
دادم ولی آن ها که از موضوع خبر نداشتند ،همه چیز را
انکار کردند .آبرویم در معرض خطر بود که تصمیم گرفتم
جنین را سقط کنم به همین دلیل راز ازدواج مخفیانه
ام را برای خواهر بزرگ ترم بازگو کردم .او که سال ها از
ازدواجش می گذشت و باردار نشده بود از من خواست
فرزندم را به دنیا بیاورم و به او بسپارم .خالصه به هر
سختی بود و با یک نقشه پنهانی فرزندم را به دنیا آوردم و
خواهرم به نام خودش برای او شناسنامه گرفت.
ماه ها گذشت و من هم با فرد خالفکاری ازدواج کردم و
صاحب دو فرزند شدم .همسرم برای گذران زندگی مواد
مخدر می فروخت من هم برای آن که دوباره سرگردان
نشوم به ناچار سکوت می کردم تا این که  10سال قبل
روزی ماموران انتظامی همسرم را دستگیر کردند .به
خاطر کشف مقداری مــواد مخدر صنعتی او به زندان
طوالنی مدت محکوم شد که هنوز هم مدت محکومیتش
به پایان نرسیده است .از آن روز به بعد درحالی سرپرستی
دو فرزند خردسالم را به عهده گرفتم که «صمد» نیز نزد
خواهرم بزرگ شده و به سن نوجوانی رسیده بود ولی
او روحیه پرخاشگرانه ای داشــت به طــوری که با آزار و
اذیتهایش آسایش و آرامش را از زندگی خواهرم سلب
کرده بود.
در همین روزها صمد که از ازدواج من با جمشید باخبر
شده بود ،نزد خانواده او در شهرستان رفت و در آن جا با
زن  53ساله ای نیز ازدواج کرد .روزها به همین ترتیب
سپری می شد تا این که حدود دو سال قبل دوباره صمد
نزد من بازگشت و چون همسرم در زنــدان بود فکر می
کردم می توانم او را به درستی تربیت کنم چرا که همسر
 55ساله اش او را طرد کرده بود و اعتقاد داشت که صمد
به خاطر ثروتش با او ازدواج کرده است .با وجود این ،به
او پناه دادم تا این که حدود یک ماه قبل دختر نوجوانم از
خانه گریخت.
وقتی یک هفته بعد او را در منزل یکی از دوستانش پیدا
کــردم با نگرانی از رفتارهای زشت و کتک کــاری های
صمد سخن گفت که با شنیدن این حرف ها نگران شدم.
از سوی دیگر وقتی برخی فیلم های مستهجن و زننده را
در گوشی تلفن همراه صمد مشاهده کردم او مرا نیز به باد
ناسزا گرفت و کتک زد .حاال هم ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

نقش 33درصدی موتور سواران کرمانی
درتصادفات فوتی درون شهری   
توکلی -موتورسیکلت ســواران  در 33درصد تصادفات
فوتی درون شهری کرمان نقش داشته اند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان گفت :با
وجود تمام تدابیر ترافیکی و اقدامات فرهنگی و آموزشی
پلیس و به رغم  هماهنگی با دیگر سازمان های دخیل در
امر ترافیک ،بازهم شاهد افزایش وقوع حوادث رانندگی
درون شهری هستیم.
به گزارش خبرنگارما ،سرهنگ"  معین زاده" افزود :رصد
سوانح رانندگی درون شهری مشخص کرده است عابران
پیاده در وقوع 37درصد سوانح و موتورسیکلت سواران نیز
در33درصد تصادفات فوتی درون شهری نقش داشته اند.
وی تاکیدکرد :ماموران راهنمایی و رانندگی برابر قانون،
موتورسیکلت سوارانی را که از کاله ایمنی استفاده نمی
کنند ،اعمال قانون و موتورسیکلت آن هــا  را نیز برای
جلوگیری از تکرار تخلفات و وقوع حــوادث به پارکینگ
منتقل می کنند.
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