حوادث

دو شنبه 7آبان  19. 1397صفر .1440شماره 19951

بالگرد حامل ویچای سریاواداناپرابا مالک تایلندی باشگاه لستر سیتی شنبه شب گذشته در بیرون ورزشگاه این تیم آتش گرفت و سقوط کرد .به گزارش یورونیوز،
خانواده وی تایید کرد که ویچای در زمان حادثه در بالگرد بوده است .عالوه بر ویچای ،دختر وی ،دو خلبان و فرد پنجمی که نامش هنوز مشخص نشده است ،در
این بالگرد بودند.شاهدان این حادثه همچنین میگویند که بالگرد قبل از سقوط در آسمان آتش گرفته بود.

...

ازمیان خبرها
قاچاق سوخت در زیر بار کود حیوانی

پسر  ۱۰ساله نامادری اش را کشت

پسر  ۱۰ساله ای با شلیک گلوله نامادریاش را در خیابان
به قتل رساند.
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز ،پسر  ۱۰ساله ای با
شلیک گلوله نامادریاش را در خیابان به قتل رساند.
پلیس آمریکا در تحقیقات خود پسر  ۱۰سالهای را به جرم
شلیک گلوله و قتل نامادری اش دستگیر کرد.پلیس در
ابتدا گمان میکرد که پسر نیز قربانی این واقعه است ،اما
در ادامه تحقیقات متوجه این موضوع شد که او قاتل است.
او هم اکنون در بازداشت است و دادگاهش نیز به زودی
برگزار خواهد شــد .کارآگاهان اطالعات بیشتری در
خصوص تحقیقات شان منتشر نکرده اند.

عامالن سرقت کابل های برق در تهران
دستگیر شدند
رئیسکالنتری ۱۱۸ستارخانازدستگیریاعضایباندی
که اقدام به سرقت خودرو و کابل های برق در محدوده غرب
تهران کرده و سبب قطعی برق در برخی از این مناطق شده
بودند ،خبر داد.
سرهنگ علیرضا شعبانپور در گــفـتوگــو بــا ایسنا،
درایــن بــاره گفت :شب گذشته عوامل گشت کالنتری
 ۱۱۸ســتــارخــان در حــال گشت در مــحــدوده میدان
صادقیه بودند که سرنشینان یک دستگاه ســواری پژو
پ ــارس مشکی رنــگ توجه آن ــان را بــه خــود جلب کــرد.
وی با بیان این که مأموران این افراد را به طور نامحسوس
تحت نظر قــرار دادنــد ،گفت :پنج نفر داخــل این خودرو
حضور داشتند که دقایقی بعد در یکی از خیابان های
فرعی منطقه توقف کردند و مشاهده شد که چهار نفر
از آنــان از خــودرو پیاده شدند و از صندوق عقب خودرو
چند میلگرد و یــک قیچی صنعتی را خ ــارج کــردنــد.
شعبانپور ادامه داد :یکی از این افراد میلگردها را داخل
حفره های تیر برق و شروع به باال رفتن از آن کرد و قصد
داشــت سیم هــای بــرق را با قیچی آهنبر قطع کند که
ماموران وارد عمل شدند و اقدام به دستگیری آنان کردند.
رئیس کالنتری  ۱۱۸ستارخان با بیان این که راننده
پژو پــارس پا به فــرار گذاشت ،اظهارکرد :تعقیب و گریز
میان ایــن فــرد و پلیس آغــاز شــد و دقایقی بعد عوامل
گشت کالنتری  ۱۱۸ستارخان اق ــدام به تیراندازی
هــوایــی و متهم تحت تعقیب را نیز دستگیر کــردنــد.
وی با اشاره به استعالم پالک خودروی پژو پارس گفت:
بــررســی ســوابــق پــاک ایــن خـــودرو نشان داد کــه چند
روز پیش به سرقت رفته اســت ،همچنین در بازرسی
از داخـــل خـــودرو نیز عـــاوه بــر کشف حـــدود ۱۰۰۰
متر کــابــل بــرق کــه در هــمــان روز بــه ســرقــت رفــتــه بــود،
تــعــدادی پــاک خ ــودرو کشف شــد کــه تحقیقات بعدی
نشان داد سرقت ایــن خــودروهــا نیز اعــام شــده است.
وی با اشاره به انجام بازجویی از متهمان دستگیر شده،
افزود :این افراد اعتراف کردند که کابل های برق را به فردی
به نام دایی در منطقه خالزیل فروخته اند و به ازای هر یک
کیلوگرم آن  ۴۵هزار تومان دریافت کرده اند.
به گفته رئیس کالنتری  ۱۱۸ستارخان ،در همین ایام
شرکت توزیع برق استان تهران نیز از سرقت کابل های برق
در مناطق صادقیه ،شهران و کن شکایاتی را طرح کرده بود
که به احتمال زیاد از سوی همین باند انجام شده است.
وی اضافه کــرد :بــرای متهمان دستگیر شده پرونده ای
تشکیل شد و آنان برای ادامه روند رسیدگی به جرم ،روانه
دادسرا شدند.

سقوط اتوبوس چینی از ارتفاع  ۶۰متری
رسانه های داخلی در چین از سقوط یک دستگاه اتوبوس
از ارتفاع  60متری به داخل رودخانه ای در جنوب غرب
این کشور خبر دادند .به گزارش ایسنا ،پلیس محلی استان
«چونگ کینگ» روز یکشنبه اعالم کرد :این اتوبوس پس
از برخورد با یک خودرو از ارتفاعی حدود  ۶۰متر به داخل
رودخانهای سقوط کرد.
همچنین نیروهای امــداد اجساد دو تن را از آب بیرون
کشید هاند .خبرگزاری رویــتــرز نوشت :بنابر گــزارش
تلویزیون دولتی چین ،این اتوبوس در عمق  ۵۰متری از
سطح آب غرق شده و هنوز مشخص نیست در زمان وقوع
حادثه چه تعداد سرنشین داشت ه است.
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درامتداد روشنایی

نیرویانتظامیسواربرپرایدشدندوپابهفرارگذاشتند.در
همیناثنامامورانبااستفادهازقانونبهکارگیریسالح
و صدور فرمان ایست چند تیر هوایی شلیک کردند که در
نهایت خودروی سارقان پس از تصادف با یک خودروی
سمند متوقف و یکی از سارقان به نام «ح-گ» در چنگ
آنان گرفتار شد اما نفر دیگر با پای پیاده گریخت .گزارش
خراسان حاکی است ،با انتقال متهم به مجتمع قضایی
شهیدبهشتیمشهد،تحقیقازویدرشعبهبازپرسیآغاز
شد.معاوندادستانمشهددراینبارهبهخراسانگفت:
استعالمشمارهپالکخودروییکهمورداستفادهسارقان
قرار گرفته بود ،مشخص کرد که خودروی پراید سرقتی

فرار از مرداب گناه

است و سارقان آن را از مکان دیگری به سرقت برده اند.
قاضیسیدجوادحسینیافزود:دربازرسیازخودروی
سرقتی،تعدادیگواهینامه،کارتپایانخدمت،کارت
دانشجوییوچندمدرکشناساییدیگرنیزبهدستآمد
که تالش برای شناسایی مال باختگان ادامه دارد .این
مقامقضاییباقدردانیازنیروهایکالنتریسپاهتصریح
کرد :بررسی های بیشتر نشان داد که سارق دستگیر
شده ،یکی از دزدان تبعیدی است که به حکم قانون باید
دوران محکومیت خود را در یکی از شهرهای جنوبی
کشورتحملمیکردامااوازتبعیدگاهگریختهودرمشهد
اقدامبهارتکابجرممیکرد.

عکس از خراسان

توکلی-بیش از  20هزار لیتر گازوئیل قاچاق در کرمان
کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت  :این میزان
گازوئیل قاچاق طی  72ساعت گذشته در سه عملیات
پلیس از  17دستگاه خودرو کشف شد.
به گزارش خبرنگار ما ،سرهنگ محمدرضا فدا ء اظهار کرد:
 :ماموران انتظامی بخش راین از شش دستگاه خودروی
وانت شش هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کردند .وی
افــزود :ماموران پاسگاه سیرچ  ،چهار هزار و  600لیتر
سوخت را از یک کامیون حمل کود حیوانی که به طرز
ماهرانه ای جاسازی شده بود ،کشف کردند.
این مقام انتظامی همچنین از کشف  ۹هزار لیتر گازوئیل
قــاچــاق تــوســط مــامــوران یــگــان امـــداد ایــن فرماندهی
دربازرسی از  9خودرو در محورهای مواصالتی شهرستان
کرمان طی مدت مذکور خبرداد .
وی با اعالم کشف محموله سوخت قاچاق دیگری گفت :
بامداد روزگذشته حدود ۱۵۰۰لیتر گازوئیل هنگام گشت
زنی در محور ترانزیتی شهداد _ نهبندان کشف شد.
وی خاطر نشان کــرد :سوخت های قاچاق کشف شده
تحویل شرکت نفت شد و  23متهم دستگیر و به مرجع
قضایی تحویل شدند.

سقوط بالگرد
مالک باشگاه لستر سیتی

دزدتبعیدی با شلیک پلیسدرمشهد دستگیرشد
سجادپور  -سارقی که در پی حکم دادگــاه به یکی از
شهرهای جنوبی کشور تبعید شده بود ،دوباره با شلیک
پلیسدرمشهددستگیرشد.بهگزارشخراسان،ماموران
گشتکالنتریسپادمشهد،هنگامگشتزنیدرخیابان
نوید بودند که به سرنشینان یک دستگاه پراید مظنون
شدندوآنانرازیرنظرگرفتند.دوسرنشینپرایدلحظاتی
بعدازخودروپیادهشدندوبهسمتپرایددیگریرفتندکه
در همان نزدیکی پارک بود .یکی از آنان با استفاده از یک
سیممفتولیدرپرایدرابازکرد.مامورانانتظامیکهدیگر
به یقین رسیده بودند که با دزدان حرفه ای طرف هستند
بالفاصلهبهسمتسارقانرفتنداماآنهابادیدنخودروی

زوایای جدید از پرونده جنایت برای مشتی دالر!
سیدخلیل سجادپور -عامالن قتل مردی که متصدی
سوئیت های یک مجتمع آپارتمانی در مشهد بود ،زوایای
پنهان دیگری از این پرونده جنایی را در حضور قاضی ویژه
قتلعمدفاشکردند.
به گــزارش اختصاصی خــراســان 15 ،شهریور گذشته،
متصدی یک مجتمع آپارتمانی که واحدهای آن به طور
غیرمجاز به مسافران اجاره داده می شد به طرز مرموزی در
اتاق یکی از مسافران به قتل رسید .در پی وقوع این جنایت
وباحضورقاضیویژهقتلعمددرخیابانامامرضا(ع)،31
تحقیقاتدربارهاینجنایتمرموزدرحالیآغازشدکهدست
و پاهای متصدی واحدهای آپارتمانی با مالفه تخت بسته
شدهوتکهایازمالفهنیزدردهانویقرارداشت.باتوجهبه
اهمیتوحساسیتموضوع،گروهزبدهایازکارآگاهاناداره
جناییپلیسآگاهیخراسانرضویبافرماندهیمستقیم
سرهنگ غالمی ثانی (رئیس اداره جنایی) بررسی های
تخصصیخودرابرایشناساییعاملیاعامالناینجنایت
هولناکآغازکردند.گزارشخراسانحاکیاست،دراولین
مرحلهازاقداماتپلیسیکارآگاهانباراهنماییهایقاضی
کاظممیرزاییبهبررسیسوابقمسافرانومهمانانسوئیت
هایاینآپارتمانپنجطبقهپرداختنداماهیچموردمشکوکی
درمیانمسافرانمشاهدهنشد.درحالیکهبررسیمدارک
شناسایی مسافران چند روز گذشته نیز کمکی به پلیس
نکرد،کارآگاهانباتغییرشیوههایاطالعاتیبهردیابیهای
خطوط تماس با متصدی واحدهای آپارتمانی پرداختند.
در میان این تماس ها بود که شماره تلفنی توجه کارآگاهان
را به خود جلب کرد .از سوی دیگر نیز بررسی دوربین های
مداربستهنشانمیداددومردمیانسالدرحالیکهساعتی
از شب گذشته اما همچنان در خیابان اطراف محل جنایت

درحالیپرسهزنیهستند.اینگونهبودکهتحقیقاتدرسه
مثلثجناییادامهیافتوگروهدیگریازکارآگاهانبهتحقیق
دربارهقتلبااحتمالسرقتپرداختندامامبلغهفتمیلیون
تومان در انباری مجتمع آپارتمانی کشف شد که مربوط به
مسافرخانه غیرمجاز بود و دزدان نتوانسته بودند پول ها را
پیدا کنند با وجود این اثری از کیف دستی پول مقتول 64
سالهنبودوایناحتمالقوتگرفتکهعامالنجنایتکیف
پول را سرقت کرده اند ولی با پیدا شدن کیف پول در اطراف
فرودگاه بین المللی مشهد مشخص شد که سارقان مبلغ
 300دالری را که الی کیف بود ندیده و آن را به گوشه ای
پرتکردهاند!
بنابر گزارش خراسان ،بررسی های دقیق فنی و تخصصی
نشان داد که دو برادر سوئیتی را در آپارتمان مذکور اجاره
کرده بودند اما هیچ مدرکی از حضور آن ها وجود نداشت
به همین دلیل کارآگاهان به تحقیق در این باره پرداختند

و مشخص شد که دو بــرادر
 55و 38سالهچندروزقبلاز
وقوعقتلبامتصدیآپارتمان
تماس گرفته انــد بنابراین
بــررســی شــمــاره هــای تلفن
نشان داد که شماره ناشناس
و مشکوک مربوط به ساعاتی
است که دو برادر اهل تهران
بامتصدیتماسبرقرارکرده
اند .با افشای این موضوع و
کشف کیف پول در فرودگاه
دیگر شکی باقی نماند که
بـــرادران تهرانی عامل این
جنایت مرموز هستند بنابراین گروهی از کارآگاهان به
سرپرستی سرهنگ سلطانیان (رئیس دایره قتل عمد) و
با کسب مجوزهای قضایی از قاضی میرزایی عازم تهران
شدند .تا این که بــرادر بــزرگ تر را در حالی که  15خط
تلفن در این مدت عوض کرده بود در منطقه بومهن به دام
انداختند و سپس سراغ برادر  38ساله در نازی آباد تهران
رفتند.اوکهازهمسرشطالقگرفتهوبادختر 11سالهاش
زندگی می کرد ساعت  2بامداد توسط ماموران محاصره
شدوقبلازآنکهدرجریانماجراقرارگیرددرعملیاتبرق
آسایکارآگاهاندستگیرشد.گزارشاختصاصیخراسان
حاکیاست،دومتهماینپروندهکهبهپلیسآگاهیخراسان
رضوی هدایت شده بودند مورد بازجویی قرار گرفتند و راز
این جنایت هولناک را فاش کردند« .حسن –ر» متهم 55
ساله گفت :وضعیت مالی من بد نبود اما در شرایطی قرار
گرفتم که ناچار شدم به برادر کوچک ترم کمک کنم ولی
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قصد کشتن مرد متصدی سوئیت ها را نداشتیم .کمال
متهم  38ساله این پرونده نیز گفت :وقتی به مشهد سفر
کردیممحلمناسبیبرایاقامتنیافتیمتااینکهبرادرزاده
ام شماره تلفن مرد سوئیت دار را به ما داد و ما با او به صورت
تلفنی هماهنگ کردیم و هیچ مدرکی هم نداریم چرا که او
به صورت غیرمجاز مسافران را اسکان می داد .آن روز وقتی
خودروهای گران قیمت را در آن جا دیدم فکر کردم که مرد
سوئیت دار پول زیادی دارد چرا که نمی دانستم او مالک آن
جا نیست و تنها یک نگهبان یا متصدی است که اجاره ها را
جمعمیکند!مدتیبودکهبهعلتورشکستگیدرتنگنای
مالیقرارداشتمبههمیندلیلوسوسهپولودالررهایمنمی
کرد وقتی موضوع را با برادرم در میان گذاشتم او گفت :مگر
ما دزد هستیم که دست و پاهای مرد سوئیت دار را ببندیم و
پول هایش را سرقت کنیم؟! اما من توجهی نکردم تا این که
مردمتصدیبرایگرفتناجاره 150هزارتومانیبهاتاقما
آمد.منهمدریکلحظهاورابلندکردمورویتختانداختم
سپس از برادرم خواستم که به من کمک کند او هم که چاره
ای نداشت در بستن دست و پاهای مرد  64ساله به من
کمک کرد .ولی هر چه گشتیم پولی پیدا نکردیم .به همین
دلیل بالفاصله از آن جا گریختیم در این حال برادرم اصرار
کرد که برگردیم و مالفه را از دهان او بیرون بکشیم! اما من
گفتمنه!دستوپاهایاوراشلبستهایموخودشتکهپارچه
را از دهانش بیرون می آورد! و  ...بنابراین گزارش ،در پی
اعترافاتمتهمان،دوبرادرباصدوردستوربازداشتموقتاز
سویقاضیکاظممیرزاییدراختیارکارآگاهانادارهجنایی
پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار گرفتند تا بررسی های
بیشتری از سوی سرهنگ بهرامزاده (افسر پرونده) درباره
ادعاهایمتهمانصورتگیرد.

«کامیون مرگ» جانآتشنشان فداکارراگرفت

آتش نشان مشهدی هنگام عملیات امــداد و نجات در
بزرگراه شهید کالنتری این کالن شهر شهید شد .
به گزارش پایگاه خبری  ،125مدیر عامل سازمان آتش
نشانی مشهد روز یک شنبه در شرح جزئیات بروز این

حادثه تاسف برانگیز گفت  :ساعت  4:44روز یک شنبه
حادثه برخورد یک دستگاه اتوبوس بین شهری با جداول
میانی بزرگراه شهید کالنتری مقابل بوستان غدیر به
سامانه  ۱۲۵اعالم شد که بالفاصله آتشنشانان ایستگاه

مرگ2خواهردراهوازمرموزتر شد
نتایج اولیه پیگیری سازمان غذا و دارو درخصوص
وضعیت کودکان متوفی در اهواز که علت آن مصرف
زادیتن یا کتوتیفن بوده است ،اعالم شد .این در حالی
است که چنین دارویی نه در نسخه های پزشکی و نه در
داروهای این دوخواهر در خانه شان نبوده است.
به گــزارش رکنا ،دو خواهر در تاریخ  97.7.28به
پزشک متخصص کودکان مراجعه کــرده بودند که
در نسخه هانیه یک سال و سه ماهه ،سه دارو برای
کودک و همچنین کپسول فلوکونازول برای مصرف
مادر وجود داشته است.
در نسخه فاطمه 5.5
ساله نیز سه نوع شربت
خــوراکــی وجــود داشته
است.صبحروزبعدهانیه
بــدون نبض و تنفس به
اورژانــــس بیمارستان
کودکان ارجاع و با وجود
عملیات احیا ،متاسفانه
فوت شده است.
فاطمه در تاریخ  97.7.28دو مراجعه به دو پزشک
داشته است .در یکی از نسخ ،داروها شامل سرم یک
سوم دوســوم ،پنی سیلین تزریقی ،آمپول ضد تهوع و
شربت بالدوناپی بی و آمپول دگزامتازون و در نسخه
پزشک دیگری در همان تاریخ ،داروهــا شامل مجدد
همان آمپول ضد تهوع ،آمپول متوکلوپرامید ،شیاف
استامینوفن ،ســرم و قطره متوکلوپرامید ،آمپول
هیدروکورتیزون و شربت آزیترومایسین بوده است،
فاطمه نیز متاسفانه در تاریخ  97.7.29با حال عمومی
بد ،دیسترس تنفسی ،خــروج کف از دهــان و کاهش
سطح هوشیاری به اورژانس کودکان ارجاع و با وجود
اقدامات احیا ،متاسفانه فوت شده است.
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در پــرونــده بیمارستانی ،علت فــوت هــر دو کــودک
مسمومیت ذکر شده است.
شــایــان ذکــراســت ،شربت کتوتیفن و شربت دیفن
هیدرامین نه تنها در نسخ تجویزی اخیر بیماران نبوده،
بلکه در بازدید منزل کودکان نیز وجود نداشته است.
در این زمینه ،با توجه به بررسی تمام داروهای دریافتی
این دو کودک ،به شرط آن که از کلیه داروهای نسخه
شده در این کودکان استفاده شده باشد ،با اطالعات
موجود تاکنون ارتباط واضحی بین مر گهای رخ
داده شده با هیچ یک از
داروهــای مذکور ،یافت
نشده است ،اگرچه تجویز
همزمان برخی مــوارد،
منطقی به نظر نمیرسد.
طبق بررسیهای انجام
شــده ،تمامی داروهــای
خریداری شده و مصرف
شــــده تـــوســـط ایــــن دو
کــــودک ،دارای تــاریــخ
مصرف مشخص بوده و از داروخانه خریداری شده است
و نیز مطابق مستندات موجود تاکنون هیچ گزارش
عوارض جدی با هیچ یک از داروهــای مصرفی این دو
خواهر ،به سازمان غذا و دارو ارسال نشده است.
بنا بــر اطــاعــات مــوجــود شــرایــط بالینی بیماران و
عالیم گوارشی تنفسی مشکوک و طبق نظر پزشکان
بیمارستان های پذیرش کننده کودکان ،مسمومیت
این دو کودک به علت نامعلوم ،محتمل است که اظهار
نظر قطعی منوط به دریافت نتیجه آزمایش های پزشکی
قانونی است و تاکنون مصرف زادیتن یا کتوتیفن توسط
این دو کودک که باعث فوت آن ها شده باشد تکذیب
میشود.

شماره  9شهدای آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
آتشپاد"حسنجعفری"ادامهداد:درمحلحادثهمشاهده
شد یک دستگاه اتوبوس بین شهری هنگام حرکت در
مسیر به دلیل نامشخصی از مسیر اصلی منحرف شده
و پس از برخورد شدید با گاردریل های میانی بزرگراه و
شکستن بخشی از آن ها متوقف شده است.
وی با اشاره به مصدومیت پنج نفر در این حادثه و درمان
سه تن از آن ها به صورت سرپایی در محل و اعزام دو تن
دیگر به مراکز درمانی افزود :پس از عملیات پیشگیرانه
به دلیل نشت سوخت از خودرو و اقدامات ایمنی الزم در
محل توسط ماموران آتش نشانی  ،یک دستگاه کامیون که
آن نیز به دلیل نامعلومی از مسیر خارج شد با یک دستگاه
خودروی ایسوزو برخورد می کند که متاسفانه یکی از آتش
نشانان در زمان بروز این حادثه در بین دو خودرو محبوس
و به شدت مصدوم شد .
مدیر عامل سازمان آتش نشانی مشهد با ابــراز تاسف و
اندوه اظهار کرد " :حمید نوروزی ابدال آبادی" آتش نشان
31ساله ایستگاه شماره  9شهدای آتش نشانی مشهد در

این حادثه شهید شد .
شایان ذکر است ،آتش نشان شهید " حمید نوروزی ابدال
آبادی " متولد اردیبهشت ماه سال  66متاهل و دارای یک
فرزند  4ماهه به نام امیر محمد بود  .وی در مهر ماه سال
 95در سازمان آتش نشانی مشهد استخدام شده بود .

سرعت غیرمجازعامل واژگونی اتوبوس دردشت ارژن
رئیس پلیس راه شمالی استان فارس علت وقوع حادثه
واژگونی اتوبوس مسافربری در محور شیراز -کازرون
دشت ارژن را ،سرعت غیرمجاز وسیله نقلیه و ناتوانی
راننده در کنترل آن اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ
عبدالهاشم دهقانی روز یک شنبه ،با اشــاره به وقوع
حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در
محور شیراز -کازرون دشت ارژن ،گفت :این اتوبوس
در حال انتقال مسافران از کازرون به شیراز بوده که در
محدوده تنگ ابوالحیات (دشت ارژن) دچار حادثه و
واژگون میشود.

دهقانی تعداد مصدومان این حادثه را پنج نفر اعالم کرد
که به مراکز درمانی منتقل شدهاند و گفت :کارشناسان
پلیس راهــور ،علت حادثه را لغزندگی جــاده ،سرعت
غیرمجاز و ناتوانی رانــنــده در کنترل خ ــودرو اعالم
کرد هاند.
به گزارش ایسنا ،رئیس مرکز اورژانس استان فارس پیش
از این اعالم کرده بود که حادثه حوالی ساعت  5بامداد
اتفاق افتاده و براثر آن  25نفر مصدوم شدند که تعدادی
در محل وقوع حادثه درمان و تعدادی نیز با استفاده از
شش دستگاه آمبوالنس اعزامی به مراکز درمانی شیراز
منتقل شدهاند.

می خواهم خودم را از این مرداب وحشتناک گناه و فساد
بیرون بکشم سال های جوانی و آینده ام را با این گناه های
نابخشودنی تباه کردم اما دیگر نمی خواهم بازیچه دست
همسرم باشم و به این زندگی خفت بار ادامه بدهم قصد
دارم در کنار فرزند کوچکم زندگی آرام و بدون آلودگی را
شروع کنم اگرچه می دانم پذیرش حرف هایم بسیار سخت
استوکسیاینسرگذشتراباورنمیکنداماحاضرمهمه
پیامک های همسرم و تک تک محل های قرار را در اختیار
پلیس بگذارم تا...
زن  25ساله ای که در پی اعالم سرقت همسرش از واحد
آپارتمانی به کالنتری احضار شده بود در حالی که بیان
می کرد هیچ سرقتی از منزلمان رخ نــداده و من لوازم
شخصی و مدارکم را به خانه مــادرم بــرده ام به تشریح
ماجراهای وحشتناک زندگی اش پرداخت و به کارشناس
و مددکار اجتماعی کالنتری الهیه مشهد گفت :چهار سال
قبل زمانی که آخرین سال تحصیالت دانشگاهی را می
گذراندم در یکی از مهمانی های مختلط عاشق «شهروز»
شدم اگرچه پدرم از نظر مالی در حد متوسط جامعه بود
اما من به دلیل اعتقادات ضعیفم تحت تاثیر فرهنگ های
غربی و اوج احساسات دوران جوانی بی پروا در مجالس و
مهمانی های مختلط شرکت می کردم تا این که شهروز به
خواستگاری ام آمد من هم که او را همراه اعتقادات خودم
می دانستم خیلی زود به عقدش درآمدم و زندگی زیر یک
سقف را شروع کردیم .آن زمان هیچ کدام از خانواده هایمان
مخالفتی با این ازدواج نداشتند .همسرم نیز تحصیالت
دانشگاهی اش را تمام کرد و در یک کارخانه مشغول کار
شد اما درآمــدش کفاف مخارج شرکت در مهمانی های
مختلط را نمی داد به همین دلیل اصــرار داشت من هم
سرکار بروم با آن که پدرم به تازگی فوت کرده بود و من
عزادار بودم ولی نتوانستم در برابر اصرارهای همسرم دوام
بیاورم و به ناچار در بخش سیستم های رایانه ای یک شرکت
خصوصی به صورت قــرارداد موقت مشغول کار شدم اما
چند ماه بعد وقتی متوجه بارداری ام شدم تصمیم به ترک
آن شرکت گرفتم ولی همسرم به شدت مخالفت کرد .این
در شرایطی بود که مدیر شرکت با رفتارهای محبت آمیزش
سعی می کرد خودش را بیشتر به من نزدیک کند .قصد
داشتم موضوع را برای همسرم بازگو کنم ولی جرئت این
کار را پیدا نکردم تا این که وقتی سوءاستفاده های مدیر
شرکت زیادتر شد به بهانه وخامت حالم دیگر سر کار نرفتم
ولی هنوز یک هفته بیشتر از این ماجرا نگذشته بود که مدیر
شرکت با همسرم تماس گرفت و پیشنهاد حقوق بیشتری را
داد .شهروز که فقط در اندیشه پول بود مرا مجبور کرد تا سر
کار بازگردم .از آن روز به بعد صمیمیت بیشتری بین مدیر
شرکت و همسرم به وجود آمد به طوری که او برای شهروز
خودروی اقساطی خرید و مدام برایش خرج می کرد .در
این شرایط همسرم از من می خواست تا خودم را بیشتر
به مدیرشرکت نزدیک کنم و او را راضی نگه دارم در حالی
که دخترم به دنیا آمده بود مدیر شرکت و همسرم بساط
مشروبات الکلی و مواد مخدر را در منزل ما پهن می کردند
و رفت و آمدهایشان بیشتر شده بود طوری که همسرم چشم
هایش را روی ارتباط نزدیک من و مدیر شرکت می بست.
البته این موضوع همه ذهنیت شهروز بود چرا که از همان
ابتدای زندگی وقتی که با هم مشاجره می کردیم می گفت:
«من به تو به چشم یک زن هرزه نگاه می کنم و از ازدواج با تو
پشیمانم!» خالصه آرام آرام آلوده گناه های وحشتناکی
شدم و همسرم مرا مجبور به برقراری روابط نامتعارف می
کرد تا پول بیشتری برای خوشگذرانی هایش داشته باشد.
چند ماه بعد روزی به خودم آمدم که دیگر در مرداب گناه و
فساد فرو رفته بودم .آن روز تصمیم گرفتم دیگر به شهروز
باج ندهم و خودم را از این لجنزار و زندگی خفت بار بیرون
بکشم این بود که به همراه دختر کوچکم شهروز را ترک
کردم و به خانه مادرم رفتم .مدتی بعد هم در نبود همسرم
به خانه آمدم و لوازم شخصی و مدارکم را با خودم بردم حاال
هم اگرچه ریشه این تباهی را در مجالس مختلط می دانم
و مقصر اصلی که باید مجازات شود خودم هستم ولی دیگر
نمی توانم به این اعمال شرم آور ادامه بدهم شاید خدا هم
از گناهانم بگذرد و...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

كشف 61فقره سرقت در گشت نامحسوس
پلیس کرمان
فرمانده انتظامی شهرستان كرمان از كشف 61فقره
سرقت در گشت نامحسوس پلیس کرمان خبر داد وگفت:
ماموران انتظامی با گشت زنی های هدفمند و پوشش
نامحسوس برخی نقاط شهر کرمان  20سارق را دستگیر و
 61فقره سرقت را كشف كردند.
به گزارش خبرنگار ما ،سرهنگ فداء از کشف پنج دستگاه
وسیله نقلیه سرقتی خبرداد و تصریح كرد :ماموران پلیس
همچنین  32متهم تحت تعقیب مقام قضایی را دستگیر
و با استقرار در نقاط از پیش تعیین شده  145دستگاه
وسیله نقلیه متخلف ،فاقد مدارك و مسبب سلب آسایش
شهروندان را نیز توقیف كردند.
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