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رئیس سازمان اورژانس تهران روز گذشته از تصادف سرویس مدرسه دانش آموزان با یک دستگاه نیسان خبر داد .دکتر پیمان صابریان در گفتوگو با ایسنا،
از مصدوم شدن پنج نفر خبر داد که چهار نفر از آن ها دانش آموز بودند .همچنین مرکز اطالع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به ایسنا اعالم
کرد :علت این حادثه رعایت نکردن حق تقدم از سوی راننده ون سرویس مدرسه بوده و مدارک وی توسط پلیس توقیف شده و تحت بررسی است.

کوتاه از حوادث
* روز گذشته نشست تخصصی چگونگی
انتشار و انعکاس اخبار خودکشی در رسانه
ها با حضور دکتر عباس نــژاد ،کارشناس
مسئول پیشگیری از خودکشی وزارت
بهداشت و دکتر اخروی مدیر سالمت روانی
و اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
و جمعی از فعاالن رسانه ای با همت اداره
کل ارشاد اسالمی خراسان رضوی برگزار
شد .در این جلسه آمار خودکشی در کشور
طی سال 96حدود یک سوم کشته شدگان
سوانح رانندگی اعالم شد.
* ج ــوان  32ســالــه معتادی کــه س ــوار بر
خــودروی پراید سرقتی قصد خرید مواد
مخدر را داشــت توسط ماموران کالنتری
مصالی مشهد دستگیر شد.
* ماموران کالنتری سناباد دزدی را که دو
ماه قبل و پس از تحمل پنج سال زندان به
جرم سرقت آزاد شده بود دوبــاره به اتهام
سرقت خودرو به دام انداختند.
* چهار عضو باند سرقت لــوازم و قطعات
خودروهای پراید توسط ماموران کالنتری
شهید هاشمی نژاد مشهد در چنگ قانون
گرفتار شدند.
* نــیــروهــای ستاد مــبــارزه بــا مــواد مخدر
خراسان رضوی با متوقف کردن یک دستگاه
پژو پارس در محور سبزوار -مشهد 210
کیلوگرم تریاک کشف کردند.
*آتش نشانان مشهد آتش سوزی گسترده
ای را در یک فروشگاه مواد غذایی خاموش
کردند که محل شارژ غیرمجاز کپسول های
 11کیلویی و پیک نیک بود .در این حادثه
نیروهای آتش نشانی از انفجار  60سیلندر
گاز جلوگیری کردند.
* تـــوکـــلـــی -فــــرمــــانــــده انــتــظــامــی
شهرستان"نرماشیر" از کشف حــدود سه
کیلوگرم هروئین و  ۸۵۰گرم شیشه از یک
دستگاه خودروی پژو ۴۰۵که حامل اعضای
یک خانواده و از زاهــدان عازم کرمان بود،
خبر داد.

تصادف سرویس مدرسه با نیسان
و مصدومیت  4دانش آموز

پلیسدرتعقیبموتورسوارمتهمبهقتلطلبهمشهدی
در صورت شناسایی مظنونان ،با پلیس تماس بگیرید!

سیدخلیل سجادپور -اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضــوی با صــدور دستوری از
سوی قاضی ویژه قتل عمد تصاویر موتورسواران
مظنون به قتل طلبه مشهدی را در اختیار رسانه
های گروهی گذاشت تا شهروندان در صورت
شناسایی افراد تحت تعقیب با پلیس  110یا
تلفن  09370099571تماس بگیرند.
بــه گــــــــزارش اختصاصی خــراســان ،عصر
پنجشنبه پانزدهم شهریور گذشته طلبه جوان
مشهدی که حدود 27سال سن داشت سوار بر
یک دستگاه خودروی پیکان در کوچه باغ عنبر
در حال حرکت بود که موتورسواری به بهانه
پرسیدن یک سوال او را متوقف کرد .راکــب
جــوان موتورسیکلت در جهت خــالف حرکت
خــودروی پیکان به گونه ای ایستاد که امکان
دور زدن برای راننده پیکان وجود نداشت .این
گــزارش حاکی اســت ،ناگهان موتورسوار ،در
حالی که شیشه خــودرو پایین بــود ،کــاردی را
باال برد و بر قفسه سینه طلبه جوان فرود آورد.
مهاجم موتورسوار ،کارد را بیرون کشید و در
حالی که خون از سینه طلبه جــوان فــواره می
زد از محل گریخت .این طلبه که هنوز مات و
مبهوت بود ،به زحمت از خــودرو پیاده شد که
در این هنگام موتورسوار عبوری به یاری وی
شتافت .این شهروند وظیفه شناس موتورسوار،
طلبه جوان را بر ترک نشاند تا او را هر چه سریع
تر به مرکز درمانی برساند ولی خون هایی که از
پیکر زخمی طلبه ،بر زمین می ریخت ،او را در
حالت نیمه بی هوشی قرار داد و مجروح 27
ساله مقابل درمانگاه به زمین افتاد .به گزارش
خراسان ،در همین حال بالفاصله شهروندان و
رهــگــذران نیز بــه کمک شهروند مــوتــورســوار
آمدند و پیکر بی رمق طلبه مــذکــور را بــه مــرکــز
درمــانــی رساندند .طلبه مجروح که «محمد
توالیی» نام دارد بالفاصله به بخش اورژانــس
و مراقبت های ویژه بیمارستان شهید کامیاب
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در صورت شناسایی مظنونان به جنایت  ،با پلیس  ، 110پلیس آگاهی خراسان رضوی 21825200
یا  21825259دایره جنایی یا تلفن همراه 09370099571تماس بگیرید
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مشهد انتقال یافت و تحت درمــان قرار گرفت
اما به دلیل انجام یک عمل جراحی ویژه به یکی
دیگر از بیمارستان هــای دولتی مشهد منتقل
و بعد از انجام عملیات احیا در بخش مراقبت
هــای ویــژه بستری شد.
اما تالش پزشکان برای نجات جان مصدوم این
حادثه بی نتیجه ماند و این طلبه جوان در پی
عوارض ناشی از اصابت چاقو جان سپرد.
گزارش خراسان حاکی است ،در پی وقوع این
حادثه ،بالفاصله تحقیقات گسترده کارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی خــراســان رضوی
بــا صــدور دســتــورات ویــژه ای از ســوی قاضی
علی اکبر احمدی نژاد برای شناسایی ضارب
فــراری آغــاز شد تا این که اسناد و مدارکی از
دو موتورسوار مظنون به قتل به دست آمد که
راکب یکی از موتورسیکلت های تحت تعقیب،
دو نفر دیگر را نیز بر ترک موتورسیکلت سوار
کرده است.
در همین حال پلیس آگاهی با اشاره به دستور
انتشار تصویر بدون پوشش مظنونان از سوی
قاضی ویــژه قتل عمد در روزنــامــه خــراســان و
همچنین شبکه های اجتماعی از شهروندان
خواست در صورتی که مظنونان به جنایت
را شناسایی کــردنــد بــا پلیس  ، 110پلیس
آگــاهــی خــراســان رض ــوی  21825200یا
 21825259دایــره جنایی یا تلفن همراه
09370099571تماس بگیرند.
بنابر گــزارش خراسان ،در عین حال پلیس از
برخی افراد مظنون که تصاویر آنان روی ترک
موتورسیکلت منتشر شده و احتماال نقشی در
جنایت نداشته باشند ،خواست هرچه سریع
تر و قبل از آن که پلیس به سراغ آن ها برود خود
را به پلیس آگاهی خــراســان رضــوی واقــع در
ابتدای شهرک رضاشهر مشهد معرفی کنند تا
از مظان اتهام خارج شوند و مورد پیگرد قضایی
قرار نگیرند.

پلیسایتالیادرجستوجویسارقان
۲میلیونیوروبابیلمکانیکی
پلیس ایتالیا در حال جست وجو برای یافتن
سارقانی است که خودروی ون مخصوص حمل
پول را در اتوبانی در جنوب این کشور به دام
انداختند و با بیل مکانیکی آن را شکافتند و دو
میلیون و  300هزار یورو را به سرقت بردند.
به گــزارش بی بی سی به نقل از رسانههای
محلی ،یک گروه چهار نفره در اتوبان  ۹۶در
نزدیکی شهر "باری" ،راه خودروی حمل پول را
به وسیله دو کامیون مسدود کردند و با شلیک
تیر هوایی از محافظان ون حمل پول خواستند تا
تسلیم سارقان شوند .دزدان مسلح سپس با دو
بیل مکانیکی اقدام به شکافتن درهای خودرو
کردند تا بتوانند به پول داخل آن دسترسی پیدا
کنند .سه محافظ خــودروی حمل پول سالم
هستند و آسیبی به آن ها نرسیده است اما از
حادثه شوکه شدهاند .سارقان هر دو کامیونی
را که برای مسدود کردن جاده از آن ها استفاده
ک ــرده بــودنــد ،بــه آتــش کشیدند و بیلهای
مکانیکی را در محل سرقت رها کردند.

درامتدادتاریکی
زندگیپایمنقل!
همواره با مشکالتی دست به گریبان بوده ام
که دیگران با دخالت های بی جا در زندگی
من ایجاد کرده اند و تالش های من نیز برای
رهایی از این مشکالت بی نتیجه ماند تا جایی
که تصمیم گرفتم  ...زن  21ساله با نشان
دادنکبودیهایشدیدزیرچشمشبهمشاور
و مددکار اجتماعی کالنتری سپاد مشهد
گفت:ششسالقبلزمانیکه 15سالبیشتر
نداشتمدریکجشنعروسیمشغولپذیرایی
ازمهمانانبودمکهناگهانیکیازبستگاندور
مــادرم دستم را گرفت و با تعریف و تمجید از
زیبایی ظاهری و نحوه پذیرایی ام از مهمانان
مرا برای پسر  18ساله اش خواستگاری کرد
این گونه بود که من و «ایــرج» پای سفره عقد
نشستیم.ولیخیلیزودمتوجهاعتیادهمسرم
شدم و فهمیدم این زندگی عاقبتی نخواهد
داشت با وجود این پدر و مادرم اصرار داشتند
کهاوهنوزجواناستوباترکاعتیادمیتواند
به زندگی بازگردد .به همین دلیل چند بار با
پول هایی که پــدرم در اختیارم می گذاشت
ایرج را در مراکز ترک اعتیاد بستری کردم اما
هیچ فایده ای نداشت چرا که او هر بار بعد از
بازگشت از مرکز ترک اعتیاد دوبــاره مصرف
مواد را شروع می کرد و همه تالش های من و
خانواده ام بی نتیجه می ماند با وجود این پدر و
مادرم در چند سال اول هزینه های زندگی ما
را تامین می کردند تا از متالشی شدن زندگی
ام جلوگیری کنند ولــی من از ایــن وضعیت
خجالت زده بودم و نمی توانستم این شرایط را
تحمل کنم .همسرم خود را به تنبلی زده بود و
مدام پای منقل می نشست و دست به سیاه و
سفید نمی زد به ناچار کاری در بیرون از خانه
پیدا کردم و در یک کارخانه مشغول کار شدم تا
حداقل مخارج فرزندانم و اجاره بهای منزلم را
ازپدرمنگیرم.وقتیخستهوکوفتهازسرکاربه
منزل بازمی گشتم باید به امور خانه داری می
پرداختم و به فرزندانم رسیدگی می کردم با
اینحالگوییهموارهبهشوهرمبدهکارهستم
چرا که او جز ریخت و پاش پای منقل و افزایش
هزینه های اعتیادش کار دیگری نداشت به
همین دلیل همیشه مرا به باد کتک می گرفت
وقتی به خانواده همسرم اعتراض می کردم
مادر شوهرم می گفت «وظیفه زن کارکردن
و بچه داری اســت!» چرا که مادرشوهرم نیز
زنی معتاد بود و هر بار که همسرم از مرکز ترک
اعتیادبازمیگشتاوهمازشهرستانبهبهانه
احوالپرسیبهخانهمامیآمدوبامصرفمواد
مخدردرحضورهمسرماوراوسوسهمیکردتا
دوبارهبهمصرفموادافیونیادامهدهددخالت
او در زندگی ما تا جایی پیش رفته است که
اجازه نمی دهد من با پول کارگری خودم یک
دستگاهماشینلباسشوییبخرمتاازشستن
لباسهایکثیفبادسترهایییابم.چندروز
قبلوقتیبرایخریدماشینلباسشوییاصرار
کردمهمسرمازپایمنقلبلندشدوبهشدتمرا
زیرمشتولگدگرفتتاجاییکهآثارآنکامالدر
صورتمنمایاناست.حاالهمتصمیمبهجدایی
گرفته ام تا حداقل هزینه های اعتیاد همسرم
رانپردازمو...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیس
پیشگیریخراسانرضوی

