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اعدام یک قاتل
در زندان کرج

صبح چهارشنبه در زندان رجایی شهر کرج قاتل مادر یک کارخانه دار به دار مجازات آویخته شد .به گزارش رکنا« ،س.ی» که در سال
 ۱۳۹۲اقدام به آدمربایی ،سرقت از منزل مقتول و درنهایت قتل مادر کارخانه دار معروف گچ و سیمان کرده بود ،صبح چهارشنبه در
زندان رجایی شهر کرج با حکم دادگاه به دار مجازات آویخته شد.

...

ازمیان خبرها
بیش از  1000نفر در آتش سوزی کالیفرنیا
مفقود شده اند

 ۲آدم ربا در شهرستان قرچک دستگیر شدند
فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران اعالم کرد که دو
آدم ربا در شهرستان قرچک بازداشت شدند.
به گزارش ایرنا  ،سردار عبدالرضا ناظری روز شنبه در جمع
خبرنگاران گفت :در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع یک
فقره آدم ربایی در شهرستان قرچک  ،مأموران انتظامی
ویژه شرق استان تهران اجرای طرح مهار و شناسایی آدم
ربایان را در دستور کار قرار دادند.
وی در خصوص علت این گروگان گیری گفت :در تحقیقات
اولیه پلیس مشخص شد که اختالف حساب دو میلیارد
ریالی در یکی از شهرستان های استان ایالم  ،طلبکاران را
به دنبال فرد بدهکار به شهرستان قرچک کشانده که این
افراد در موقعیتی مناسب  ،فرزند این فرد را با تهدید چاقو
و با استفاده از یک دستگاه خــودروی پژو  405گروگان
گرفتند .وی اظهار کرد :مأموران انتظامی با اجرای طرح
مهار موفق شدند خودروی آدم ربایان را در همان شب وقوع
جرم شناسایی کنند ولی سرنشینان خودرو بدون توجه به
دستور توقف پلیس  ،با تیراندازی به سمت عوامل انتظامی
 ،خودرو را در یکی از مناطق قرچک رها کردند و از محل
گریختند .ناظری افزود  :در این تعقیب و گریز  ،فرد ربوده
شده سالم از دست آدم ربایان نجات پیدا کرد.
وی تصریح کرد :با انجام اقدامات اطالعاتی پلیس ،یکی از
متهمان در مخفیگاهش شناسایی و بالفاصله دستگیر شد.
فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران با اشاره به تالش
پلیس در دستگیری آدم ربای دیگر گفت :روز بعد  ،متهم
اصلی با شاکی پرونده تماس گرفت که با راهنمایی عوامل
انتظامی ،وی با متهم در مقابل یکی از مراکز درمانی قرچک
قرار صوری گذاشت.
وی افــزود :متهم اصلی با استفاده از یک خــودروی پژو با
پالک مخدوش سر قرار حاضر شد ولی به محض اطالع از
محاصره منطقه توسط پلیس  ،با حرکاتی جنون آمیز ضمن
خسارت وارد کردن به چندین خودرو  ،اقدام به فرار کرد
که با تالش عوامل انتظامی و شلیک پلیس دستگیر شد.
ناظری با بیان این که متهمان با تکمیل پرونده به دستگاه
قضایی ارجاع داده شدند اعالم کرد :تالش پلیس برای
شناسایی همدستان احتمالی آدم ربایان ادامه دارد.

معاون دادستان مشهد تشریح کرد

سرقتهای«تبربهدستانخشن» درپوششپاکبان
سیدخلیل سجادپور -با دستگیری یکی از اعضای باند
تبر به دستان خشن که در پوشش پاکبان های شهرداری
به اموال مردم دستبرد می زدند ،تالش پلیس با صدور
دستورات ویــژه قضایی بــرای دستگیری متهم فراری
تحت تعقیب و دیگر عوامل مرتبط با این باند خطرناک
همچنان ادامه دارد.
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی صبح روز گذشته
در گفت وگــوی اختصاصی بــا خــراســان و در تشریح
ماجرای سرقت های این باند خشن گفت :در پی افزایش
سرقت های بامدادی و دستبرد به پارکینگهای منازل
در مناطق شرق و شمال مشهد ،گروه های تخصصی
از نیروهای انتظامی پیگیری مــاجــرای سرقتهای
بــامــدادی را در حالی در دســتــور کــار قــرار دادن ــد که
تجزیه و تحلیلهای کارشناسی نشان می داد :احتماال
سرقتهای مذکور در پوشش افراد مورد اعتماد مردم
صورت می گیرد چرا که قبل یا بعد از وقوع سرقت ،هیچ
کدام از مال باختگان و شهروندان ،فرد یا افراد مشکوکی
را در محل حــادثــه مشاهده نمی کــردنــد بنابراین،
گرو ههای تخصصی پلیس با راهنمایی های قضایی و
تدابیر سرهنگ آقابیگی (فرمانده انتظامی مشهد) و با
به کارگیری توان و تجهیزات انتظامی وارد عمل شدند
و ضمن برگزاری جلسات کارشناسی به جمع آوری
اطالعات پرداختند .قاضی سیدجواد حسینی افزود:
به دستور رئیس پلیس مشهد ،گشت های محسوس و
نامحسوس انتظامی با بررسی موقعیت های جغرافیایی
وقوع جرم ،به کمین های بامدادی پرداختند تا سرنخی
از ماجرای دزدی های بامدادی به دست آورند.
این مقام قضایی تصریح کــرد :گشت های موتوری و
خودرویی مناطق احتمالی وقوع جرم را به قرق خود
درآورده بودند که ناگهان حدود ساعت  4بامداد بیست
و چهارم آبان ،دو جوان موتورسوار که لباس پاکبان های
شهرداری را به تن داشتند ،مورد توجه نیروهای گشت
در بولوار طبرسی شمالی قرار گرفتند چرا که رفتارهای
نگران آنان و همچنین نمایان بودن تیغه یک تبر روی
موتورسیکلت ،ظن ماموران را برانگیخته بود.
ســرپــرســت مجتمع قــضــایــی شهید بهشتی مشهد
خاطرنشان ک ــرد :بــه همین دلــیــل خـــودروی گشت
انتظامی بــه سمت مــوتــورســواران حــرکــت کــرد اما
راکب موتورسیکلت با دیدن نیروهای انتظامی ،گاز
موتورسیکلت را فشرد و با سرعت سرسام آوری فرار کرد.
دیگر ظن ماموران به یقین تبدیل شده بود و تعقیب و گریز
پلیس و موتورسواران در پوشش پاکبان های شهرداری،

آغاز شد.
مــوتــورســواران کــه هــر لحظه بر
سرعت خود می افزودند به سوی
خیابان نظام دوســت گریختند
و بــه اخــطــارهــای ایــســت پلیس
هم توجهی نمی کردند .قاضی
حسینی اظــهــار کــــرد :صــدای
آژیــــر خـــــودروی پــلــیــس و ویـــراژ
موتورسیکلت ،همچنان توجه
رهگذران بامدادی را به خود جلب
می کرد که مظنونان تحت تعقیب
وارد طبرسی شمالی  28شدند
اما نیروهای انتظامی در حالی که
آماده شلیک تیر هوایی می شدند،
خودرو را به موتورسیکلت نزدیک
کردند که در این لحظه ،کنترل
موتورسیکلت از دست راکــب آن
خارج و واژگون شد.
مـــعـــاون دادســــتــــان عــمــومــی و
انقالب مشهد گفت :دو سرنشین
خــــودروی گــشــت انــتــظــامــی نیز
بالفاصله از خودرو پیاده شدند تا
راه فرار را بر موتورسواران ببندند
امــا آن ها با پــای پیاده به داخل
کوچه های فرعی فــرار کردند تا
از چنگ قانون بگریزند در همین
حـــال و پ ــس از مــدتــی تعقیب
و گریز بــاالخــره راکــب موتورسیکلت دستگیر شــد و
حلقه های قانون بر دستانش گره خورد اما ترک نشین
موتورسیکلت با فرار به داخل کوچه های اطراف از چنگ
ماموران گریخت.
قاضی سیدجواد حسینی در ادامــه ماجرای پرونده
سرقت های بامدادی به خراسان گفت :در بازرسی از
متهم  30ساله که «ابراهیم» نام دارد حدود  35عدد
انواع کلید و شاه کلید به همراه تبر تیزی که روی ترک
موتورسیکلت قرار داشت ،کشف شد و جست وجوهای
پلیس در همان محل تعقیب و گریز برای یافتن سرنخ
های دیگری از ماجرای سرقت های بامدادی ادامه
داشت که دقایقی بعد ،راننده یک دستگاه پراید ،هراسان
خود را به نیروهای انتظامی رساند و گفت :جوانی که
لباس پاکبان شهرداری به تن داشــت و از چنگ شما
گریخت با تهدید شمشیر مرا متوقف کرد تا او را سوار

وصیت نامه عجیب پسر دانش آموز
قبل از خودکشی در مدرسه!
دانش آموز مدرسه قبل از سقوط مرگبار در
دست نوشته ای از خانواده اش خواست تا در
مراسم خاک سپاری اش کسی لباس سیاه
به تن نکند.
به گزارش رکنا ،ساعت 9صبح چهارشنبه23
آبان ماه امسال مسئوالن مدرسه شاهد مبشر
تهران در تماس با ماموران پلیس و امدادگران
اورژانــس از سقوط یکی از دانش آمــوزان از
طبقه سوم مدرسه خبر دادند .پسر نوجوان
پس از  24ساعت تالش پزشکان ،روی تخت
بیمارستان تسلیم مرگ شد .وی در نامه ای
که برای خانواده اش نوشته از آن ها حاللیت

خواسته و بیان کرده که من باعث پیر شدن
و سفید شدن موهای تان شده ام و به خاطر
مشکالتی که در این چند روز برای شما پیش
آمده دست به این کار زدم .وی از خانواده اش
خواسته تا در مراسم خاک سپاریاش کسی
لباس سیاه به تن نکند و همگی لباس سفید
بپوشند و کسی برای او گریه نکند تا روحش
در آرامش باشد.
این دانش آموز کالس یازدهم اظهار کرده که
همه وسایل و لباس هایش را به خیریه بدهند
و تنها یک سوئیشرت که آن را خیلی دوست
داشته نگه دارند.

رئیس نظام پزشکی مشهد گفت :حمله بــه یکی از
پزشکان در حال خدمت در یکی از درمانگاه های این
شهر از سوی همراهان بیمار ،توسط نظام پزشکی مشهد
پیگیری قانونی می شود.
دکتر علی بیرجندی نــژاد افــزود :به مشاور حقوقی
سازمان نظام پزشکی مشهد ماموریت داده ایم موضوع
را با جدیت تمام برای احقاق حقوق پزشک مجروح و
همچنین جامعه پزشکی پیگیری کند .مدیر روابط
عمومی نظام پزشکی مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت:
حمله یکی از همراهان بیمار به یک پزشک شامگاه
چهارشنبه گذشته در درمانگاه 'سالمت' واقع در بولوار
هدایت مشهد رخ داد.
دکتر سروش احمدی افزود :در این حادثه دکتر 'محسن
امیرآبادی 'بر اثر ضربه چاقوی جوان همراه بیمار به
سرش به شدت مجروح شد .خوشبختانه پزشک از مرگ
نجات یافت اما ضارب متواری شده است.

کنم! من هم با دیدن چهره خشن او و شمشیری که در
دست می فشرد ،از شدت ترس درحالی او را سوار کردم
که فهمیدم پلیس در تعقیب اوست.
این شهروند پراید سوار همچنین به ماموران گفت :من او
را به منزلی در خیابان طباطبایی بردم! و به محض آن که
از خودرو پیاده شد دوباره خودم را به نیروهای انتظامی
رساندم تا ماجرا را برایشان بازگو کنم!
در پی اظهارات این شهروند بالفاصله گروهی از ماموران
عــازم خیابان طباطبایی شدند امــا کسی در نشانی
اعالمی حضور نداشت.
بنابر گــزارش خراسان ،قاضی سیدجواد حسینی که
سابقه چندین ساله در رسیدگی به پرونده های جنایی
مشهد نیز دارد ،با بیان این که متهم دستگیر شده به
کالنتری محل انتقال یافت ،تصریح کــرد :با توجه به
اهمیت و حساسیت ماجرای سرقت های بامدادی که
موجب ایجاد نگرانی برای شهروندان شده بود ،رسیدگی

به این پرونده حساس به قاضی جعفری (قاضی شعبه
 407دادســرای عمومی و انقالب مشهد) سپرده شد
تا سرقت های مذکور به صورت ریشه ای و دقیق مورد
رسیدگی قضایی قرار گیرد بنابراین با دستور قاضی
شعبه  ،407تحقیقات گسترده با استعالم شماره پالک
موتورسیکلت از مرکز فرماندهی پلیس ادامه یافت.
قاضی حسینی اضافه کــرد :بررسی هــای مقدماتی
بیانگر آن بود که موتورسیکلت مذکور دارای سابقه
سرقت است .وقتی مال باخته به کالنتری محل دعوت
شد گفت :در خانه ام خواب بودم که با ایجاد سروصدای
غیرمنطقی بامدادی بیدار شدم و از پنجره داخل کوچه
را نگاه کــردم! فقط دو پاکبان را دیدم که مشغول کار
بودند به همین دلیل دوبــاره خوابیدم اما وقتی صبح
بیدار شــدم ،فهمیدم در مغازه ای که از آن به عنوان
پارکینگ استفاده می کنم ،باز شده و موتورسیکلتم به
سرقت رفته است.
سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد با اشاره
به تحقیقات فنی و تخصصی از متهم در شعبه 407
دادســرا گفت :این متهم  30ساله در پاسخ به سوال
قاضی پرونده که موتورسیکلت را از کجا سرقت کرده
است ،ابتدا به تناقض گویی و داستان سرایی پرداخت
وسعی داشــت همه رفتارهای مجرمانه را به گردن
همدست فراری اش بیندازد اما وقتی در تنگنای سواالت
ویــژه و تخصصی قــرار گرفت به ناچار لب به اعتراف
گشود و گفت :موتورسیکلت را از منزلی واقع در بولوار
عبدالمطلب سرقت کرده ام!
وی یــادآور شد :این درحالی است که مال باخته ادعا
دارد موتورسیکلت از منزل وی در خیابان گاز سرقت
شده است! بنابراین ادعاهای متناقض متهم حکایت از
آن دارد که وی احتماال سرقت های زیادی را با توجه به
انواع کلید و شاه کلیدهایی که با خود حمل می کرد ،در
شهر مشهد انجام داده است.
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی با اشاره به این
که تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری متهم
فراری و دیگر عوامل مرتبط با این باند تبر به دست ادامه
دارد ،افــزود :شهروندانی که با این شیوه امــوال شان
مورد دستبرد قرار گرفته است می توانند به شعبه 407
مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در بولوار وحدت
مشهد یا کالنتری طبرسی شمالی مراجعه کنند.
قاضی سید جواد حسینی گفت :با صدور دستورات ویژه
ای از سوی «قاضی جعفری»  ،روند رسیدگی به پرونده
سرقتهای بامدادی وارد مرحله جدیدی شده است.

زلزله مردهک عنبرآباد
خسارت جانی نداشت
وی افــــــزود:نــــــیــــــروهــــــای امــــــــدادی
جمعیت هـــال احــمــر شــهــرســتــان هــای
عنبرآباد،جیرفت ،کهنوج ،رودبارجنوب،
ری ــگ ــان و مــرکــز اس ــت ــان درآمــــــاده بــاش
هستند.
به گفته سعیدی مدیرکل مدیریت بحران
استانداری کرمان،گروه های ارزیاب بنیاد
مسکن انقالب اسالمی ازابتدای زلزله برای
بــرآورد خسارت به منطقه زلزله زده اعزام
شدند و درارزیابی های خانه به خانه ،آسیب
دیدگی250واحدخشت و گلی در12روستا
و شهرمردهک را گزارش دادند.

تــوکــلــی -زلــزلــه  5.1ریــشــتــری مردهک
عنبرآباد خسارت جانی نداشت.
مدیرعامل جمعیت هالل احمراستان کرمان
با اشاره به وقوع زلزله  5.1ریشتری درساعت
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زمین درحوالی مردهک عنبرآباد،ازاعزام
سه تیم ازنیروهای امــدادی این شهرستان
بــرای ارزیــابــی اولیه به منطقه مذکورخبر
داد.
بـــــه گـــــــــزارش خـــبـــرنـــگـــار مــــــا ،فـــاح
گفت:خوشبختانه این زمین لرزه هیچ گونه
خسارت جانی نداشته است.

وی همچنین بر نقش موثر رسانه در آگاهی بخشی
جامعه تاکید و بیان کرد :رسانه ها می توانند با اطالع
رسانی صحیح و آگــاه کــردن جامعه نقش موثری در

امنیت جامعه پزشکی به منظور ارائه خدمات
درمانی داشته باشند.
پزشکی که مــورد حمله قــرار گرفت نیز به
ایــرنــا گــفــت :شامگاه چهارشنبه گذشته
در حــالــی کــه مــشــغــول ویــزیــت یــک بیمار
قلبی بــودم ،به من اطــاع دادنــد کودکی
را که نیاز به بخیه دارد به درمانگاه آورده
انــــد .دکــتــر محسن امــیــرآبــادی افـــزود:
بــرای معاینه کــودک به اتــاق دیگر رفتم و
پس از معاینه و مشاهده شرایط غیرحاد،
بــه والــدیــنــش گفتم پــس از اتــمــام ویزیت
بیمار قبلی و اطمینان از غیرقلبی بودن
عالیم آن ،پیشانی کــودک را بخیه خواهم
زد .وی اظــهــارکــرد :در ایــن فاصله پــدر ک ــودک به
اتــاق مراجعه و بــا فحش و نــاســزا درمــانــگــاه را ترک
کرد.

من پس از اتمام معاینه بیمار علت پرخاشگری و توهین
پــدر کــودک را جویا و خواستار رسیدگی مسئوالن
درمانگاه به این مسئله شدم که از سوی بیماران برای
ادامه ویزیت به شدت با الفاظ نامناسب در چند مرحله
تحت فشار قــرار گرفتم بنابراین بــرای تمدد اعصاب
لحظات کوتاهی به خارج از محل کارم رفتم.
پزشک مضروب گفت :در این هنگام با تهدید فردی
ناشناس مبنی بر بازگشت فوری به درمانگاه برای ادامه
معاینات مواجه شدم و در حالی که تصمیم به برگشت
داشتم هنگام عبور از کنار وی ضربه شدیدی به سرم
زد و گریخت.
پس از ورود به کلینیک متوجه خون ریــزی شدید در
ناحیه سر شــدم که گویا بر اثــر کشیده شــدن چندین
ضربه چاقو بود .وی افزود :با این حال شکایتی از این
فرد نکردم اما پیگیری جدی موضوع را از طریق نظام
پزشکی خواستار شدهام.

...

درامتداد روشنایی

گورستان خاطرات!

اکنون که با گذشت و فداکاری برادرم و راهنمایی های
مشاور کالنتری مسیر درســت زندگی را پیدا کــردم به
طوری که دست و پا بسته تسلیم سرنوشت نشدم ،خدا
را شاکرم و از زندگی ام لذت می برم چرا که آن قدر در
منجالب اعتیاد فرو رفته بودم و پدرم نیز با لگدمال کردن
رحم و مروت دنیای ما را در مسیر نابودی قرار داده بود که
چندین بار تصمیم های وحشتناکی گرفتم اما ...
زن  25ساله ای که با اراده ای آهنین خود را از گرداب
مواد افیونی بیرون کشیده و همه تلخکامی هایش را در
گورستان خاطراتش دفن کرده بود ،درباره سرگذشت
دلخراش خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
پنجتن مشهد گفت :آن زمان که در مقطع ابتدایی تحصیل
می کــردم هــمــواره از ایــن ســوال معلم که شغل پدرت
چیست؟ وحشت داشتم .دستان کوچکم را از شدت شرم
بر چهره ام می گذاشتم و با بغضی که هیچ گاه از خاطرم
نمی رود او را کارگر معرفی می کردم چون جرئت نداشتم
به خانم معلم بگویم پدرم معتاد است و مواد مخدر خرید
و فروش می کند!
خالصه زمانی درباره این غده سرطانی هولناک مطالبی
آموختم که دیگر ریشه های عفونی این غده وحشتناک به
عمق زندگی خانوادگی ما رسیده بود .پدرم وقتی خمار
می شد به هیچ کس و هیچ چیز رحم نمی کرد ،هرچه دم
دستش بود می شکست و هرکس نزدیک تر به او بود کتک
می خورد .من کوچک ترین عضو خانواده هفت نفره مان
بودم و می دیدم که مادرم چگونه زیر مشت و لگدهای پدرم
زجر می کشد.
سال ها بعد خواهران و برادرانم ازدواج کردند و من هم
در دوره راهنمایی با سخت گیری های پدرم مجبور به
ترک تحصیل شدم ولی از نظر عاطفی به مادرم وابسته
بودم چرا که هر بار با عصبانیت پدرم خودش را مانند یک
کیسه بوکس برابر مشت و لگدهای او قرار می داد تا من
کمتر سنگینی دستانش را احساس کنم ولی من از شدت
ترس فقط اشک می ریختم تا این که در  16سالگی روزی
بعد از آن که مادرم کتک مفصلی خورد به بهانه خرید مرا
از خانه بیرون فرستاد .وقتی دقایقی بعد به خانه بازگشتم
ناگهان پیکر حلق آویز مادرم را در چهارچوب در دیدم و با
چشمانی از حدقه در آمده جیغ کشیدم .اورژانس آمد اما
دیر شده بود!
بعد از مــرگ مــادرم به دختری افــســرده تبدیل شــدم و
روزگار سختی را می گذراندم تا این که دو ماه بعد از مرگ
مــادرم ناگهان زنی را در منزل مان دیدم و پدرم گفت:
«کلثوم! این زن از این پس مادر توست!» این جمله پدر
تیر خالصی بود که بر روح و روان من فرود آمد چرا که
«اکرم» (نامادری) نیز مانند پدرم اعتیاد شدید داشت و به
عقد موقت او درآمده بود .از آن روز به بعد بدرفتاریهای
نامادری ام نیز به کتک کاری های پدرم اضافه شد و در این
شرایط بود که من بر اثر ناآگاهی و نادانی و برای درمان
افسردگی به استعمال مــواد مخدر روی آوردم چرا که
هیچ راهنمای آگاهی در زندگی نداشتم تا مهارت های
برخورد با مشکالت را به من بیاموزد .خودم را در خانه
زندانی کرده بودم و گویی در مصرف مواد با پدر و نامادری
ام رقابت داشتم به طوری که گاهی بر سر مواد مخدر کتک
کاری می کردیم.
سه سال بود که روز به روز ظاهرم آشفته و جسمم الغرتر
می شد .چند بار تصمیم گرفتم مانند مادرم برای فرار از
مشکالت دست به خودکشی بزنم اما روزی برادرم مانند
یک فرشته نجات به سراغم آمد و با چشمانی گریان مرا در
مرکز ترک اعتیاد بستری کرد.
بعد از آن نیز همسرش مانند خواهری مهربان و دلسوز
از من مراقبت کرد و من با شرکت در جلسات انجمن
معتادان گمنام اعتیاد را به گورستان فراموشی سپردم
اگرچه ســال گذشته پــدرم بر اثــر مسمومیت ناشی از
ناخالصی های مواد مخدر و سوء مصرف آن جان سپرد
ولی من از مرگ او بسیار ناراحتم چرا که باالخره پدرم بود.
اکنون بیشتر از شش سال از ترک اعتیادم می گذرد و سال
گذشته با جوانی مهربان و باوقار ازدواج کردم ،حاال هم
در انتظار به دنیا آمدن فرزندم هستم و خدا را شاکرم که با
فداکاری برادرم و راهنمایی های مشاور کالنتری مسیر
درست زندگی را پیدا کردم تا ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

برادرکشی به خاطر توهین به خانواده

یک کشته و یک مصدوم در تصادف  ۲خودرو
و اتوبوس
رئیس مرکز کنترل ترافیک و راهور ناجا از تصادف بین دو
خودرو و اتوبوس ولوو در ساعت سه بامداد دیروز خبر داد.
سرهنگ نادر رحمانی در گفتوگو با ایسنا درباره محل این
تصادف اظهار کرد :ساعت سه بامداد دیروز یک تصادف
در کیلومتر  6محور زاهدان-خاش رخ داد که یک دستگاه
وانت تویوتا ،یک دستگاه پراید و یک دستگاه اتوبوس ولوو
در این محور با یکدیگر برخورد کردند .بر اثر این تصادف
راننده خودروی وانت تویوتا در همان لحظه جان خود را
از دست داد و سرنشین دیگر این خودرو نیز مصدوم شد.
اتوبوس نیز مسافری نداشته و در این حادثه فرد دیگری
مصدوم نشده است.
وی با اشــاره به بررسی علت حادثه از سوی کارشناسان
راهور ناجا گفت :کارشناسان با حضور در محل علت اصلی
این حادثه را بررسی کردند و انحراف به چپ خودروی وانت
تویوتا علت اصلی این حادثه اعالم شد ،در همین زمینه
راننده این خودرو نیز مقصر شناخته شد.

متهم دستگیر شده با پوشش پاکبان

ی خر

اسان

نظام پزشکی حمله به پزشک مشهدی را پیگیری می کند

۲کشته و ۸زخمی در تصادف زنجیره ای
محور ریگان-ایرانشهر
توکلی -تصادف زنجیر های محور ریگان  -ایرانشهر دو
کشته و هشت زخمی به جا گذاشت.
به گزارش خبرنگار ما،این تصادف هولناک زنجیره ای
شامگاه جمعه رخ داد و یک خودروی تویوتای حامل سوخت
با چند دستگاه خودروی دیگردرمحورریگان-ایرانشهربه
شدت برخورد کرد.فرمانده انتظامی شهرستان ریگان
درتشریح این خبرگفت:دراین حادثه که حدود ساعت
۲۱بــه وقــوع پیوست ،یک دستگاه وانــت تویوتای حامل
سوخت با یک دستگاه خودروی دیگربه صورت رخ به رخ
برخوردکردویک تصادف زنجیره ای شدید رخ دادکه در آن
دونفر کشته و هشت نفرزخمی شدند .سرهنگ حمیدرضا
تاج آبادی افزود :مصدومان حادثه بالفاصله برای اقدامات
درمانی به بیمارستان بم انتقال یافتند.
وی خاطرنشان کرد :علت اولیه حادثه انحراف به چپ
و سرعت زیــاد خــودروی تویوتای حامل سوخت بــود که
دوخودروی سواری و سه دستگاه خودروی تویوتا به شدت
با یکدیگربرخوردکردند و خسارات زیــادی به خودروها
وارد شد.

اخ

تصاص

عکس از خراسان

بیش از هزار نفر در آتش سوزی مهیب ایالت کالیفرنیای
آمریکا مفقود شده اند و آمار قربانیان به  71نفر رسید.
به گزارش روز شنبه ایرنا ،خبرگزاری رویترز با اعالم این
خبر افزود :با اعالم کالنتر منطقه بیوت ایالت کالیفرنیا
روز جمعه بقایای هشت تن دیگر پیدا شد و آمــار کشته
شدگان به  71نفر رسید .این میزان از تلفات آتش سوزی
لس آنجلس با  29کشته در سال  1993پیشی گرفت.
با ادامــه آتش سوزی مرگبار کالیفرنیا موسوم به «کمپ
فایر» ،شمار قربانیان و افراد ناپدید شده این حادثه هر روز
در حال افزایش است .بیشتر قربانیان آتشسوزی بزرگ
کالیفرنیا از شهر پارادایس در شمال این ایالت بودهاند چرا
که تمامی خانههای این شهر در آتش سوخته و همه ساکنان
آن بیخانمان شدهاند .رویترز نوشت :این آتش سوزی از
 17آبان ماه آغاز شده وآتش نشانان  45درصد از حریق را
خاموش کرده اند ،درحالی که مساحت زمین های سوخته
به  57هزار هکتار افزایش پیدا کرده است.
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معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ
از دستگیری عامل جنایت خانوادگی در روستایی در
منطقه کهریزک خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی
دربــاره جزئیات این خبر توضیح داد :ساعت چهار
بامداد دیروز  26آبان از بیمارستان شهدای هفتم تیر
شهرستان شهرری به کالنتری  171کهریزک اعالم
شد که جوانی حدود 30ساله به دلیل اصابت جسم تیز
به قفسه سینه اش فوت کرده است که در پی اعالم این
خبر ماموران کالنتری رسیدگی به موضوع را در دستور
کار خود قرار دادند .با حضور ماموران در بیمارستان و
انجام تحقیقات اولیه مشخص شد جوانی حدود ساعت
سه بامداد توسط خانواد هاش به بیمارستان منتقل
شده و با وجود انجام اقدامات درمانی توسط پزشکان

فوت کرده است.
وی افــزود :اعضای خانواده این جــوان در اظهارات
خودمدعی شدند که متوفی پس از مصرف بیش از
اندازه موادمخدر از نوع شیشه  ،به وسیله چاقو خودزنی
کرده است ،در نتیجه پرونده مقدماتی با موضوع فوت
مشکوک تشکیل و موضوع به اداره دهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ اعالم شد.
سرهنگ ولیپور گودرزی با اشاره به این که کارآگاهان
در محل سکونت متوفی حضور یافتند و از اعضای
خانواده تحقیق کردند ،گفت :کارآگاهان با توجه به
تناقضهای موجود در اظهارات اعضای خانواده این
جوان اطمینان پیدا کردند که مرگ به دلیل خودزنی
نبوده و احتماال جنایت خانوادگی اتفاق افتاده است.
در ادامه تحقیقات در خصوص شناسایی عامل اصلی

جنایت ،مادر مقتول ،همسر او را به عنوان عامل جنایت
معرفی و ادعا کرد :پسرم قصد داشت همسرش را خفه
کند که او مرتکب جنایت شد و با چاقو به وی ضربه زد.
وی افزود :با ادامه تحقیقات پلیسی از دیگر اعضای این
خانواده مشخص شد که به احتمال زیاد برادر کوچک
تر مقتول به نام فرهاد که 23ساله است طی درگیری با
برداشتن چاقو از آشپزخانه به سینه برادرش ضربه زده
و وی را به قتل رسانده است.
بنابراین پدر و برادر مقتول دستگیر و برای ادامه روند
تحقیقات به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران
بزرگ منتقل شدند ،در نهایت فرهاد ،برادر کوچک
مقتولبهصراحتبهجنایتاعترافکردودراظهاراتش
به کارآگاهان گفت که در پی تماس تلفنی همسرم به
خانه آمدم ،برادر بزرگ ترم که مواد مخدر زیادی مصرف

کرده بود به تمام اعضای خانواده ناسزا میگفت و با پدر
و مادرمان نیز درگیر شده و حتی آنها را مورد ضرب و
شتم قرار داده بود ،درگیری بین ما تا ساعت سه بامداد
ادامــه پیدا کرد تا این که با برداشتن چاقو از داخل
آشپزخانه به سمت برادرم رفتم و آن را با ضربه ای به
سمت وی پرتاب کردم که به سینه اش برخورد کرد و
روی زمین افتاد.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ
اظهار کرد :برابر هماهنگی با رئیس شعبه جزایی101
دادگاه عمومی و انقالب کهریزک ،پدر و برادر مقتول
برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند و اکنون نیز
تحقیقات تکمیلی از آنها در دستور کار کارآگاهان این
اداره قرار گرفته است.
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