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یک مرد آمریکایی که یک مهندس هندی را به ظن ایرانی بودن در ایالت کانزاس کشته بود ،به سه بار حبس ابد محکوم شده است .به گزارش بی بی سی ،او به اتهام
انجام حمله ای با انگیزه نژادی محکوم شده بود.آدام پورینتون ۵۲،ساله ،در فوریه سال گذشته در میکده ای در شهر اوالت کانزاس ،سرینیواس کوچیبوتالی۳۲
ساله را به قتل رساند و آلوک ماداسانی را به ضرب گلوله زخمی کرد.او تصور می کرد ایرانی هایی را هدف گرفته است که “تروریست” می خواند.
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ازمیان خبرها
حادثه خطرناک در مجموعه آبی

مرد آمریکایی که یک هندی را به ظن ایرانی
بودن کشت ،حبس ابد گرفت

آتشسوزی نخلستانهای شادگان سهوی بود
سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به آتشسوزی
در نخلستا نهای شهر خنافره گفت :حدود 600
اصله نخل در این آتشسوزی طعمه حریق شد.
سعید حاجیان در گفتوگو با ایسنا در خصوص
وقـــوع آتــشس ــوزی گــســتــرده در نخلستا نهای
اطــراف شهر خنافره از توابع شهرستان شادگان،
اظهار کرد :در پی این حادثه ،شهرستان ماهشهر
ب ــرای کمک بــه مــهــار آتــشســوزی اع ــام آمــادگــی

کــرد و خــودر وهــای آتشنشانی از شــرکــت کشت
و صنعت نیشکر فــارابــی نیز در اواخــر عملیات به
محل حادثه رسیدند امــا آتــش در نخلستا نهای
خنافره حــدود ساعت  23شب سه شنبه گذشته
( 16مـــردادمـــاه) بــا امــکــانــات شــهــرســتــان مهار
شد.
وی بــا بــیــان ایــن کــه قطعا اگــر امــکــانــات اطــفــای
حــریــق در شــهــرســتــان شـــادگـــان بــیــشــتــر ب ــود،

از ســـرایـــت آتـــش جــلــوگــیــری مـــیشـــد ،افــــزود:
اگـــر امــکــانــات خــوبــی داشــتــیــم آتـــش ســری ـعتــر
مــهــار مـیشــد و خــســارت حــریــق نیز کمتر بــود اما
ظرفیتهای شهرستان شــادگــان مــحــدود اســت.
حاجیان در خصوص علت این حریق تصریح کرد:
در بررسیها دیدیم که تکه چوب درختی در گوشه
نخلستان آتش زده شده بود که با توجه به بیآبی
نخلستان و وزش بــاد در شــب ســه شنبه گذشته

جــرق ـهای کــوچــک نــیــاز بــود تــا آتــش بــه ســرعــت به
نخلستا نها سرایت کند.
احـــتـــمـــال عـــمـــدی بــــــودن ایـــــن آتــــشســــوزی
وجــــود نـــــدارد و وقــــوع آن ســهــوی بــــوده اس ــت.
سرپرست فرمانداری شادگان اعالم کرد :حریق در
یک مساحت دو هکتاری رخ داد که بخش اعظم این
مساحت و حــدود  500تا  600اصله نخل در این
آتشسوزی طعمه حریق شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد:

ساجدی -در یک حادثه خطرناک که احتماال به دلیل
انتشار سم کلر در مجموعه آبی یکی از نهادهای نظامی
رخ داد ،حدود  30نفر از بانوان شناگر ،دچار حادثه شدند.
رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی
مشهد به خراسان گفت :این حادثه ساعت  12ظهر به
اورژانــس اعالم و شش دستگاه آمبوالنس به محل اعزام
شد .شهرام طاهرزاده افزود :تعدادی از حادثه دیدگان در
محل درمان و 23نفر نیز که حال مناسبی نداشتند به مراکز
درمانی امام رضا(ع) و ثامن االئمه(ع) انتقال یافتند .وی
حال عمومی این افراد را مساعد ذکر کرد.
مــرکــز اطـــاع رســانــی پلیس خــراســان رضـــوی نیز در
اطالعیهای اعالم کرد :صبح امروز (دیروز) افرادحاضر در
یک استخر واقع در بولوار خیام دچار مسمومیت شدند که
با حضور عوامل اورژانس در محل مداوا و ترخیص شدند.

عامل قتل راننده پراید اعتراف کرد
فرمانده انتظامی آق قال از دستگیری قاتلی خبر داد که به
علت اختالفات خانوادگی به وسیله تبر برادر  50ساله خود
را به قتل رسانده است.
سرهنگ مجید زائــری شامگاه سه شنبه در گفت وگو با
خبرگزاری جمهوری اسالمی اظهار کرد :هفتم مرداد ماه
امسال توقف یک پراید خون آلود بدون سرنشین در ابتدای
حــوزه استحفاظی شهرستان در روستای قربان آبــاد به
پلیس گزارش شد که با حضور ماموران انتظامی و از طریق
شماره شهربانی خودرو ،مالک شناسایی شد اما در ادامه
تحقیقات مشخص می شود که مالک آن مفقود شده است.
وی ادامــــه داد :بــا گــذشــت ســه روز از کــشــف خ ــودرو
جــــنــــازه مـــالـــک آن در زمـــیـــن هـــــای کــــشــــاورزی
اطـــــراف روس ــت ــا کــشــف ش ــد ک ــه از نــاحــیــه س ــر هــدف
اصــابــت ضــربــات جــســم سنگینی قــــرار گــرفــتــه بــود.
سرهنگ زائــری افـــزود :با سرنخ هــای مــوجــود ،قاتل و
همدستش دستگیر شدند و به بزه خود اعتراف کردند.
بـــه گــفــتــه وی ،ایــــن دو رابـــطـــه خـــویـــشـــاونـــدی با
مــقــتــول دارنـــــد و بـــــرادر و بــــــــرادرزاده او هستند.
آق قال در  15کیلومتری شمال گرگان واقع است.

خودکشی عامل اسیدپاشی در اردبیل
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان اردبیل گفت :عامل
اسیدپاشی روز سه شنبه در اردبیل اقدام به خودکشی کرد.
به گزارش ایسنا ،ناصر عتباتی در جمع خبرنگاران با بیان
اینمطلبافزود:فردیبامطلعشدنازاینماجراکههمسر
سابق او قصد ازدواج دارد ،اقدام به اسید پاشی میکند
و بعد از ارتکاب جرم دست به خودکشی میزند .به گفته
دادستان عمومی وانقالب اردبیل ،قربانی اسیدپاشی
دچــار سوختگی شدید شده و هم اکنون در بیمارستان
تبریز در حــال مــداواســت .وی با اشــاره به ایــن که دلیل
اصلی اسیدپاشی تصمیم زن بــرای ازدواج مجدد بوده
است ،افــزود :شوهر قبلی این خانم بعد از این که از قصد
همسر سابقش برای ازدواج مجدد آگاه میشود ،اقدام به
اسیدپاشی میکند که در این حادثه همسر سابقش دچار
سوختگی شدید می شود و هماکنون به تبریز اعزام شده
است .دادستان عمومی و انقالب مرکز استان اردبیل
گفت :عامل اسیدپاشی نیز پس از ارتکاب این جرم اقدام به
خودکشیکردهکهدرنهایتسببفوتویشدهاست   .وی
یادآور شد :این زوج دارای دو فرزند هستند ودو سال قبل
از هم جدا شدند و حضانت فرزندان نیز با مادر آن هاست.
▪کینهتوزی همسر سابق دلیل اسیدپاشی بوده است

دادستان عمومی و انقالب اردبیلدر گفتوگو با ایسنا هم
تصریح کرد :کینهتوزی شوهر سابق سبب شد زن با فاجعه
ی اظهار کرد :به دنبال طرح
اسیدپاشی روبه رو شود.عتبات 
ازدواج مجدد خانم ،همسر سابق این بانوی اردبیلی با
کینهتوزی اقدام به اسیدپاشی علیه همسر سابقش کرده
تا به نوعی از او انتقام بگیرد .وی خاطرنشان کرد :پلیس و
دادستانی به محض وقوع این حادثه وارد ماجرا شدند ولی
عامل اسیدپاشی بعد از ارتکاب جرم اقدام به خودکشی کرد
و تا رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.
دادستان عمومی و انقالب اردبیل ادامه داد :این زن و شوهر
پیش از این طالق رسمی گرفته بودند و سرپرستی دو فرزند
برعهده بانوی قربانی اسیدپاشی بود که بارها توسط همسر
سابقش مورد تهدید قرار گرفته بود  ،در نهایت نیز با طرح
موضوع ازدواج همسر سابقش اقدام به این عمل هولناک
کرد که زن براثر اسیدپاشی به شدت دچار سوختگی و به
بیمارستان تبریز اعزام شده است .عتباتی گفت :پرونده
این جنایت توسط دادستانی در حال پیگیری و بررسی ابعاد
همه جانبه است که گزارشهای جدیدی را در این زمینه در
اختیار هموطنان قرار خواهیم داد.

رشد 80درصدی جرایم سایبری و کاهش سرقت

سیدخلیل سجادپور -رشد  80درصدی جرایم سایبری
در استان خراسان بیانگر آن است که با پیشرفت فناوری
های نوین ،انواع جرایم نیز در فضاهای مجازی به شکل
گسترده ای در حال افزایش است.
«کلید دار امنیت خراسان رضوی» روز گذشته در آیین
تجلیل از خبرنگاران رسانه های گروهی با بیان این مطلب
افــزود :اگرچه آمار وقوع جرم در فضاهای مجازی روبه
افزایش است به طوری که  80درصد این گونه جرایم در
خراسان رضوی رشد یافته اما از سوی دیگر نیز با تالش
مستمر پلیس ،آمار کشفیات در این فضاهای پیچیده
 58درصد افزایش یافته است .سردار قادر کریمی افزود:
بیشترین جرایم سایبری مربوط به مسائل اقتصادی
و کالهبرداری است با این وجود پلیس با تکیه بر توان
علمی و تجهیزات نوین در این عرصه ،موفق شده است،
از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل آمار
دستگیریمجرماناینحوزهرا 14درصدافزایشدهدکه
این موضوع نشان می دهد ،متهمان و مجرمان فضاهای
مجازی بالفاصله شناسایی می شوند و مــورد ردیابی
اطالعاتی قرار می گیرند.
رئیس پلیس خراسان رضوی که بر صندلی نشست خبری
تکیهزدهبود،دربخشیازسخنانشازخبرنگارانخواست
با مهندسی افکار عمومی برای پیشگیری از وقوع جرم

تالش کنند چرا که سرمایه گذاری در حوزه اطالع رسانی،
می تواند از بسیاری آسیب های اجتماعی و جرم و جنایت
جلوگیری کند.
سردار کریمی اگرچه به خاطر احساس امنیت در جامعه
برخی اخبار و آمــارهــای وقــوع جرایم را در تاریکخانه
کندوهای خبری پنهان می کند اما این بار با دستی پر
در جمع خبرنگاران حاضر شد و از افزایش  14درصدی
سرقت های خرد سخن گفت .اما تاکید کرد در موضوع
سرقت های خرد عوامل بسیاری دخیل هستند که در
حیطه وظیفه دیگر سازمان ها و نهادهاست بنابراین
جلسات خوبی با دیگر بخش های دخیل در ماجرای
سرقت های خرد برگزار شده است که امیدواریم تا پایان

سال خبر از کاهش این گونه سرقت ها بدهیم!
وی در عین حال اخبار مسرت بخش را نیز از البه الی پوشه
روی میزش بیرون کشید و ادامه داد :سرقت های خشن
در استان با کاهش  40درصدی روبه رو بود .سردار قادر
کریمی خاطرنشان کرد :با کشف  13تن مواد مخدر طی
چهار ماه ابتدایی امسال ،رشد کشفیات مواد مخدر در
پلیس خراسان رضوی به  33درصد رسید.
ویتجزیهوتحلیلهایکارشناسیدربارهموقعیتزمانی،
مکانی و دیگر عوامل دخیل در ارتکاب جرم را یکی از دالیل
اصلی کاهش جرایم در خراسان رضوی دانست و افزود:
مرگ و میر در جــاده های خراسان رضــوی  10درصد
کاهش یافته است اما هنوز هم باید با همکاری رسانه ها
و انعکاس نقاط ضعف و قوت ،این گونه حوادث به صفر
برسد .مقام ارشد انتظامی خراسان رضوی همچنین
با انتقاد از صدور مجوز برای سالح های شکاری توسط
برخی ادارات ،تصریح کرد :بیشترین قتل های مسلحانه
با سالح شکاری انجام می شود که باید چاره ای اساسی
اندیشید و در صدور مجوزها نیز تجدیدنظر کرد.
ســردار کریمی همچنین از دستگیری فــردی خبر داد
که با ورود به داخل کانال کولر در خیابان جهان آرا ،به
یک طالفروشی دستبرد زده بود .وی خاطرنشان کرد:
طالفروش طالهایش را داخل گاوصندوق نگذاشته بود

به همین خاطر سارق با خیال راحت حدود یک کیلوگرم
طال را به سرقت برد که با تالش شبانه نیروهای کالنتری
احمدآباد ،ساعتی بعد در چنگ قانون گرفتار شد.
رئــیــس پلیس خــراســان رض ــوی تاکید ک ــرد :صاحب
طالفروشی که با شنیدن آژیر خود را به مغازه اش رسانده
بود مورد حمله سارق قرار گرفت اما با توجه به اهمیت
ماجرا ،سرهنگ اکبر آقابیگی (فرمانده انتظامی مشهد)
در همان دقایق اولیه ارتکاب جرم و در حالی که پاسی
از شب گذشته بود با صــدور دستورات ویــژه انتظامی،
نیروهایگشترابرایشناساییودستگیریسارقبسیج
کرد که این تالش ها ساعتی بعد به نتیجه رسید و طالهای
سرقتی نیز کشف شد .وی گفت :متهم در بازجویی ها
اعالم کرد که برای نصب کامپوزیت های طالفروشی به
آن جا رفته بود که متوجه راه کانال کولر برای سرقت می
شود و نقشه دستبرد را طراحی می کند.
این مقام انتظامی همچنین به قاطعیت پلیس با توجه به
فرمایشات مقام معظم رهبری برای برخورد با محتکران و
مفسدان اقتصادی اشاره کرد و گفت :با راه اندازی قرارگاه
جهادی مبارزه با قاچاق کاال  ،در بازرسی از انبار یکی از
محتکران در مشهد پنج تن قند و در نیشابور نیز هزاران تن
برنج و مواد غذایی کشف و ضبط شد که این گونه اقدامات
در هفته های آینده شدت می یابد.

راز قتل زیر درخت میوه!

طعمه دیگری که قرار بود کشته شود پس از  2ساعت دویدن بی وقفه ،از چنگ قاتل گریخت
سیدخلیل سجادپور -پرایدسواری که به همراه دو تن
از دوستانش برای کشیدن بنگ (سیگاری) به یکی از
باغهای اطراف روستای عارفی و آهنج رفته بود ،یکی از
آن ها را کشت اما دیگری بعد از دو ساعت دویدن بی وقفه
در کوه و بیابان از چنگ قاتل بی رحم گریخت!
به گزارش خراسان ،دقایق اولیه بامداد روز گذشته،
جوان  26ساله ای نفس نفس زنــان ،در منزل یکی از
اهالی روستا را به صدا درآورد و در حالی که وحشت
زده به پشت ســرش نگاه می کــرد به محض بــاز شدن
در،خــود را داخل منزل انداخت .مرد روستایی که از
دیدن وضعیت این جوان همچنان متعجب مانده بود ،او
را به داخل حیاط برد« .محمد» که ترس تمام وجودش
را احاطه کرده بود ،به جنایتی هولناک اشاره کرد که
حدود دو ساعت قبل رخ داده بود .او به مرد روستایی
گفت :جوان پرایدسواری یکی از دوستانم را با ضربه
چاقو به قتل رساند و سپس قصد کشتن مرا داشت که
موفق شدم از چنگ او بگریزم و پس از دو ساعت فرار از
میان کوه و بیابان خودم را به این روستا برسانم! گزارش
خراسان حاکی است :مرد روستایی بالفاصله موضوع را
به نیروهای انتظامی اطالع داد و بدین ترتیب ماموران
شبانه به باغ میوه رفتند و جسد خون آلود جوان 25
ساله ای را زیر درخت پیدا کردند .این گونه بود که خبر
این جنایت دقایقی بعد به قاضی ویژه قتل عمد اعالم
شد و قاضی علی اکبر احمدی نژاد شبانه تحقیقات خود
را درباره این جنایت آغاز کرد .جسد مربوط به جوانی
حدود  25ساله به نام اصغر بود که با ضربه چاقو به ناحیه
گردن به قتل رسیده بود.

«محمد» جــوانــی کــه از چنگ قاتل گریخته بــود ،در
اظهارات خود به مقام قضایی گفت :سه نفری برای
تــفــریــح بــه بـــاغ رفــتــیــم امــا
ناگهان حالت «علی» (متهم
به قتل) تغییر کرد و ضربهای
بــا چــاقــو بــه گ ــردن «اصــغــر»
زد .او ســپــس در حــالــی
کــه دنــدانهــایــش را بــه هم
میفشرد به من حمله کرد.
من با دیدن آن حالت روحی،
چنان وحشت زده شدم که
نفهمیدم چگونه فرار کنم!
حیران و سرگردان فقط می
گریختم و از کوه ها باال می
رفتم ،فقط گاهی هراسان به
پشت سرم می نگریستم اما
نمی دانستم به کجا می روم!
«علی» (پرایدسوار) قصد داشت با خودرو مرا تعقیب کند
ولی من در آن لحظه گویی از شدت ترس پرواز می کردم!
تا این که به روستا رسیدم و به طور اتفاقی در منزلی را به
صدا درآوردم که کمکم کنند!
به گــزارش خــراســان ،هنوز تحقیقات میدانی قاضی
احمدی نــژاد در محل وقــوع جنایت ،ادامــه داشــت که
از نیروهای انتظامی خبر رسید خــودروی پرایدی که
آثار خون در آن وجود دارد با شیشه شکسته در ابتدای
خیابان حر ( 30شهرک شهید باهنر) رها شده است.
قاضی ویژه قتل عمد که احتمال می داد پراید مذکور به

ماجرای قاتل پراید سوار ارتباط داشته باشد ،دستوراتی
را تلفنی برای بررسی موضوع درحالی صادر کرد که

«محمد» (جوان گریخته از چنگ قاتل) به مقام قضایی
گفت« :علی» در همان محدوده کشف پراید زندگی می
کند به همین دلیل بالفاصله مقام قضایی عازم شهرک
شهید باهنر شد .نیروهای انتظامی موفق به شناسایی
محل زندگی متهم به قتل شده بودند .اما او در منزل
حضور نداشت .گزارش خراسان حاکی است :این گونه
بود که قاضی ویــژه قتل عمد به نصیحت و راهنمایی
اطرافیان متهم پرداخت تا او را معرفی کنند .هنوز مقام
قضایی از خیابان حر خارج نشده بود که «حس ششم» ،
احتمال اختفای متهم در پشت بام را رد نکرد به همین

خاطر قاضی دوب ــاره به محل بازگشت و دستور داد
نیروهای انتظامی پشت بام چند متری را بازرسی کنند.
در این اثنا ناگهان متهم که در پشت بام یکی از منازل
همسایگان مخفی شده بود ،فریادزنان و در حالی که
چاقویی را در دست می فشرد ،از نیروها خواست کنار
بروند اما دیگر دیر شده و محل در محاصره پلیس بود.
لحظاتی بعد حلقه های قانون بر دستان متهم گره خورد
و او شبانه به مقر انتظامی انتقال یافت .این متهم 26
ساله که حدود سه بار سابقه بستری در بیمارستان روان
پزشکی مشهد را دارد ،درباره چگونگی ماجرا به قاضی
احمدی نژاد گفت :به همراه دوستانم برای مصرف بنگ
و تریاک به باغ رفتیم ولی من چون ذهن دیگران را می
خوانم ،آن لحظه فهمیدم که دو دوست همراهم برای من
در ذهن شان نقشه می کشند .ابتدا سعی کردم به نقشه
آن ها فکر نکنم و به چیزهای مثبت بیندیشم ولی نمی
شد چون ذهن دوستانم خیلی درگیر نقشه خودشان بود
به همین خاطر چاقو را کشیدم و به گردن یکی از آنها
زدم اما «محمد» گریخت .پس از آن سوار پراید شدم و
تعقیبش کردم ولی به او نرسیدم و در میان باغ ها گم شد.
سپس به شهرک شهید باهنر آمدم که در پراید به تیربرق
خورد و شیشه آن شکست! خودرو را رها کردم و به خانه
رفتم ولی می ترسیدم که دستگیر شوم به همین خاطر در
پشت بام یکی از همسایگان مخفی شدم که جای خوبی
برای اختفا بود!
بنابر گزارش خراسان ،با صدور قرار بازداشت موقت
برای متهم مذکور ،تحقیقات درباره این جنایت هولناک
همچنان ادامه دارد.

پلیس گرجستان به دنبال علت مرگ  2دانش آموز یزدی
اجــســاد دو دانـــش آمــــوزی کــه در گــرجــســتــان جــان
باختند ،امروز پنج شنبه به تهران منتقل می شود.سفیر
ایراندر گرجستاندرگفتوگوباایرناضمنابرازتاسف
ازوقوع اینحادثهغمانگیزافزود:سفارتایراندرتفلیس
از نخستین دقایق اطالع از این حادثه در تمامی مسائل
مربوطبهوضعیتآنان،انجامفرایندهایاداریتحقیقات
پلیس و پزشکی قانونی با حضور موثر خود امور مربوط را
دنبال کرده است.
«سید جواد قوام شهیدی» در پاسخ به این سوال که این
دانشآموزانازطریقچهنهادوموسسهایبهگرجستان
اعزامشدهبودند،خاطرنشانکرد:مدرسهفوتبالآرمان
کویر یزد تصمیم می گیرد  12نفر از نوجوانان را برای

یک اردوی تفریحی به مالزی ببرد که به دالیلی این سفر
انجام نمی شود.این مدرسه سپس دانش آموزان را عازم
گرجستان کرد که در این کشور این حادثه تلخ رخ داد.
وی با بیان این که تعداد جان باختگان این حادثه دو نفر
است ،افزود :نفر سوم که در این حادثه آسیب دیده بود
روز گذشته پس از بهبود از بیمارستان مرخص شد .این
در حالی است که پیشتر ایسنا و برخی رسانه های دیگر
تعدادنوجوانان جان باخته راسهنفراعالمکرده بودند.
قوام شهیدی با بیان این که پلیس گرجستان تحقیقات
گسترده ای را از تمام افراد مطلع و مسئول تیم اعزامی به
عملآوردهاست،افزود:تمهیداتالزمبرایانتقالسریع
جان باختگان این حادثه به ایران از سوی سفارت ایران

پیش بینی شده است .آن چه درباره پیگیری های الزم
برای کسب اطالع و انتقال اجساد جان باختگان انجام
شده و همچنین اطالعات نهایی و قطعی درباره گزارش
پلیسوپزشکیقانونیپسازارائهتوسطمراجعذیربط
گرجی اعالم می شود.
سفیر ایران در گرجستان ادامه داد :تمامی اقدامات الزم
از جمله چگونگی انتقال اجساد و هزینه آن ،بسته بندی
بهداشتی جنازه ها ،هماهنگی با هواپیمایی و پزشکی
قانونی و امور مربوط به مباحث مالی و بانکی از طریق
سفارتکشورمانپیگیریوانجامشدهاست.
قوام شهیدی اظهار کرد :پزشکی قانونی پاسخ نهایی
دربارهچگونگیجانباختنایندونوجوانایرانیراارائه

می کند و گزارش نهایی پلیس درباره این پرونده هم با
این گزارش تکمیل خواهد شد .در همین حال ،بطحایی
وزیر آموزش و پرورش نیز با اشاره به این که تعداد دانش
آموزان جان باخته  2نفر است گفت :اعزام دانشآموزان
یک مدرسه فوتبال در یزد به گرجستان بدون اطالع
قبلی مقامات مسئول رخ داده است .وی اضافه کرد :به
همیندلیل"کسیرانمیتوانپیداکردکهازاوتوضیحی
بخواهیم".
بطحایی صبح دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت به
خبرنگاران گفت« :برگزاری این سفرها هیچ توجیهی
نــدارد مگر در مــواردی که بحث مسابقات بینالمللی
دانشآموزان مطرح باشد».

در بیمارستان معروف تهران رخ داد

دکت رکلیهچاقوچاقوشد!
پــزشــک ســرشــنــاس یکی ازبــیــمــارســتــان هــای دولتی
تهران،شامگاه دوشنبه گذشته دربیمارستان هدف
ضربات کارد یک مهاجم قرارگرفت و به شدت زخمی
شد.شامگاه دیــروز دکترسیداحمد تارا،فوق تخصص
بیماری های کلیه و رئیس بخش پیوند یکی ازبیمارستان
هــای دولتی پایتخت،درکلینیک هــدف ضربات کارد
یک مردجوان قرارگرفت وبه شدت زخمی شد.دکترتارا
کــه ازایـــن ســوء قصد خونین جــان ســالــم بــه دربـــرده
اســت ،گفت:شامگاه دوشنبه و پس ازویزیت بیماران
دربیمارستان،درحالی که دراتاق کارم تنها بودم ناگهان
در به طرزهولناکی بازشد و مرد جوانی که گازاشک آور در
دست داشت به طرفم حمله کرد.او همان طور که گازاشک
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آور را به سروصورتم می پاشید ومن هم قادربه هیچ دفاعی
نبودم ،با چاقوی بزرگی که دردســت داشــت گــردن ام
را هدف قرارداد.بعد هم درحالی که روی زمین افتاده
بودم چند ضربه دیگربه شکم و پهلوهایم زد و همزمان با
سروصدا و فریاد های کمک خواهی ام ازآن جا فرارکرد.
این فوق تخصص بیماری های کلیه اظهارکرد:درحالی
که نیمه جان و خونین روی زمین افتاده بودم ،کارکنان
بیمارستان با شنیدن فریادهای کمک خواهی ام به
اتاقم آمدند و بالفاصله مرا به اتاق عمل انتقال دادند.
خوشبختانه با لطف خدا و اقدام به موقع همکارانم خون
ریزی شدید مهارشد.
دکترتارا افزود:تمامی شواهد نشان می دهد که مهاجم

چاقو کش باطرح و نقشه قبلی و برنامه ریزی دقیق وارد
بیمارستان شده و درفرصتی مناسب به من حمله کرده
است.
دکترتارا به صراحت اعالم کرد که این موضوع ارتباطی به
مسائل درمانی و پزشکی ندارد و ماموران پلیس درحال
انجام تحقیقات تخصصی برای کشف علت و انگیزه این
اقدام جنایتکارانه هستند.ضمن این که ضارب نیزهنگام
فرار دستگیرشده وبازجویی های فنی،تخصصی پلیسی
درباره علت و انگیزه اصلی این اقدام جنایتکارانه ازسوی
کارآگاهان ادامه دارد.
وی کــه هــم اکــنــون دربــخــش ویــژه تحت مراقبت های
تخصصی قــراردارد گفت:خوشبختانه پزشکان معالج

اعــام کــرده اند خون ریــزی بند آمــده ولی با این وجود
مراقبت های الزم همچنان ادامه دارد.

...

درامتدادتاریکی

کاش نگاهم می کرد!!
عشق و عاشقی واقعی را با هــوی و هــوس هــای دوران
جوانی اشتباه گرفته بــودم به همین خاطر روزی که
فهمیدم دختر مورد عالقه ام از همسرش طالق گرفته
است ،خیلی خوشحال شدم و ارتباطم را با او در فضای
مجازی ادامه دادم تا این که در گرداب هوس سقوط کردم
و در حالی همسرم را برای رسیدن به او طالق دادم که سه
سال از سخت ترین روزهای عمرم را سپری کردم اما ...
مــرد جــوان كه با بی اعتنایی شكننده همسر سابقش
در مقابل درخــواســت ازدواج مجدد با او روبــه رو شده
بود،به مشاور اجتماعی گفت :از کوچکی با دختردایی
ام بــزرگ شدم و یک دل نه صد دل دلبستهاش بــودم و
چند بار میخواستم حرف دلم را به او بگویم اما خجالت
میکشیدم و از طرفی وضعیت مالی و خانوادگیمان
اجــازه نمیداد حرفی از عشق و عالقه قلبیام به زبان
بیاورم.اما باالخره یک روز با شوخ طبعی سر صحبت را
با مادرم باز کردم و گفتم :دختر داییام را دوست دارم
و او خیلی جــدی حرفم را قطع كــرد و گفت :هر موقع
سربازی رفتی و تکلیف کــار و شغلت  هم  روشن شد،
برایت آستین باال میزنیم.من هم امیدوارانه به سربازی
رفتم و تمام آرزویم این بود که هرچه زودتر با دختر داییام
ازدواج کنم اما در حالی كه فقط چند ماه از روزهــای
قشنگ امید جوانی ام می گذشت ،یک روز مادرم خبر
ازدواج دخترداییام را به من داد و من ناباورانه آن چنان
احساس شكست كردم كه تا آخر سربازی به مرخصی
نرفتم .خدمتم که تمام شد به شهرمان برگشتم .اما
گوشه گیر شده بودم و مادرم فکر میکرد که معتاد شدهام
از این رو سعی كرد من را به سمت زندگی مشترك سوق
بدهد و برای همین به خواستگاری دختر یکی از اقوام
پدرم رفت.خانواده خوبی بودند و این ازدواج بدون هیچ
سنگ اندازی سرگرفت ،کاری پیدا کردم و با کمک مالی
پدر همسرم سر خانه و زندگی خودمان رفتیم .در این
مدت چند بار دخترداییام را دیدم .او با شوهرش مشکل
داشــت و از زندگی نــاالن بــود .در فضای مجازی برایم
پیام میفرستاد و درد دل می کرد.من اسیر این خیال
باطل شده بودم که اگر با دخترداییام ازدواج میکردم،
چنین میشد و چنان میشد .چند وقت بعد دخترداییام
از شوهرش جــدا شد و مــدام برایم پیام میفرستاد و
احساسات من را به بازی میگرفت .من هم به وسوسه
عشق قدیمی با همسرم سر ناسازگاری گذاشتم و چند ماه
آن قدر عذابش دادم که سرانجام کاسه صبرش لبریز شد
و علت بداخالقیهایم را پرسید.بی رو دربایستی گفتم
دوستش نــدارم و از نوجوانی خاطرخواه دخترداییام
بودهام .با شنیدن این حرف بدون هیچ خواسته و انتظاری
و خیلی مظلومانه از زندگیام بیرون رفت و بعد هم من
با دخترداییام ازدواج کردم اما سه سال زندگی با او به
بدترین روزهای زندگیام تبدیل شده بود و تازه فهمیدم
او اهل زندگی نیست و در فضای دیگری سیر می كند و با
برخی افراد در ارتباط مجازی نیز است از این رو از هم جدا
شدیم اما او روی واقعی خود را نشان داد و جیبم را خالی
کرد و سپس تنهایم گذاشت.از آن پس من ماندم با حسرت
و پشیمانی از گذشتهای که باخته بودم .به همین سبب به
دام اعتیاد افتادم که مادرم زود دستم را گرفت و با کمک
یک درمانگر نجاتم داد.
از مادرم خواستم دوباره به خواستگاری همسر اولم برود.
آن ها پس از آن طالق ظالمانه از شهر ما رفته بودند .وقتی
دوباره به آن ها مراجعه كردیم خانوادهاش با دیدن من
خوشحال شدند ولی او بدون آن که نگاهم کند ،گفت:
دیگر دوستم ندارد.این حرف مثل پتكی سنگین تمام
وجودم را شكست .حاال میفهمم روزی كه از سر هوی و
هوس به او گفتم دوستش ندارم چه بیرحمانه شخصیت
و غرورش را شكستم و...
از آن پس اشك ندامت شب و روزم را یكی كــرده و تنها
خواهشم این است كه او یك بار دیگر به من فرصت بدهد
یا حداقل به چشمانم نگاه كند اما...
ماجرای واقعی با همکاری  معاونت اجتماعی
فرماندهی انتظامی استان کرمان

 ۳کشته در انفجار موتور خانه
مجموعه ورزشی انقالب تهران
موتورخانه آکادمی ملی المپیک در خیابان سئول تهران
عصر سهشنبه هنگام تعمیر منفجر شد که در این حادثه سه
نفر از کارگران پیمانکار تاسیسات آکادمی کشته شدند.
براساس گزارش ها حوالی ساعت  ۲۱:۳۰سهشنبه شب
بر اثر نشت گاز در مخزن چیلر در ضلع شمالی مجموعه
ورزشی انقالب تهران واقع در خیابان سئول انفجار مهیبی
رخ داد .سه کارگر در حال تعمیر موتورخانه این بخش از
مجموعه ورزشی انقالب بودند که انفجار اتفاق میافتد و
عالوه بر لرزیدن تمام این مجموعه و ساختمانهای مجاور،
هر سه کارگر در دم جان خود را از دست میدهند و اجساد
آن ها تکه تکه میشود.
در همین زمینه ،بنابر اظــهــارات سید جــال ملکی،
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
تهران بعد از اعالم شدن این حادثه به سامانه  ، ۱۲۵از دو
ایستگاه آتش نشانان به محل حادثه اعزام میشوند .این
انفجار ،آتش سوزی گسترده یا تخریب ساختمانی را که
مخزن چیلر در آن بوده ،به همراه نداشته ولی شدت انفجار
موجب جان باختن هر سه کارگری شده که بین  ۳۰تا ۶۰
سال داشتند ،این حادثه تلخ به تایید مرکز فوریتهای
پزشکی تهران هم رسیده است.
بـــه گــفــتــه جــالــی در قــســمــت تــأســیــســات یــکــی از
ساختما نهای مجموعه ورزشــی انقالب که فضایی به
وسعت بیش از  ۳۰۰مترمربع داشته ،کارگران مشغول کار
روی یکی از چیلرها و مخازن بودند که به یک باره انفجاری
در یکی از مخازن رخ میدهد.
گفته میشود ایــن حادثه در مخزن گــاز کلر در استخر
چهارفصل مجموعه انقالب اتفاق افتاده ولی با این حال
علت انفجار مشخص نیست و در این باره عوامل ذی ربط که
شاید یکی از آن ها شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
باشد ،باید اظهار نظر کند و پاسخ بدهد.
در همین حال صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک
با اشــاره به حادثه انفجار روز سهشنبه در آکادمی ملی
المپیک گفت :هیچکدام از ورزشــکــاران اعــزامــی به
بازیهای آسیایی ،در این حادثه آسیب ندیدهاند.
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