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درحادثهشکستنسدآبدرمعدنسنگآهندرجنوببرزیل،حداقل 50نفرکشتهوحدود 200نفرمفقودشدند.بهگزارشفارس،درپیشکستنسهسدآب و
وقوعسیلگسترده،حداقل 50نفرجانخودراازدستدادندوبیشاز 200نفرنیزمفقودشدند«.آویماردومِلو»شهردار«برومادینو»-شهرمحلاستقراراینسدها–
درگفتوگوبارسانههایمحلیضمناعالمآمارتخمینیازتلفاتاینحادثه،گفتکههنوزجزئیاتبیشتریازآننمیداندزیراایناتفاقبسیارسریعرخدادهاست.
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ازمیان خبرها
مراسم ترحیم مادر "دکتر
اسکندرمؤمنی" برگزار شد

بعد از ظهر دیروز مراسم ترحیم مادر سردار
اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مــبــارزه با
مــواد مخدر در مسجد امیرالمومنین(ع)
برگزار شد.
به گ ــزارش ایسنا ،در ایــن مراسم ســردار
حسین اشتری فرمانده ناجا ،عبدالرضا
رحمانی فضلی وزیر کشور ،امیر موسوی
فرمانده ارتش و جمع زیادی از هموطنان،
مقامات کشوری و لشکری حضور داشتند.
گروه حوادث روزنامه خراسان نیز این
مصیبتبزرگرابهدکتراسکندرمومنی
و خانواده محترمشان تسلیت می گوید.

 ۵کشته و ۳زخمی در پی
واژگونی  3خودرو
تــوکــلــی -وقــــوع ســه حــادثــه واژگــونــی
درمـــحـــورهـــای اســـتـــان کـــرمـــان سبب
جـــان بــاخــتــن پــنــج نــفــر و زخــمــی شــدن
س ــه نــفــردیــگــرشــد .رئــیــس پــلــیــس راه
کـــرمـــان گــفــت :یــكــی از ایــــن حــــوادث
درکیلومتر20محور"ماهان-كرمان"رخ
داد کــه رانــنــده یــک دستگاه ســـواری پژو
پــارس به علت خستگی وخــواب آلودگی
ازمسیرمنحرف ودرنهایت واژگون شد.
بــه گ ــزارش خبرنگارما ،سرهنگ نجفی
اف ــزود:درای ــن حــادثــه یكی ازسرنشینان
دردم جـــــان خـــــود را ازدســـــــت داد
ودیــگــرســرنــشــیــن كــه جــوانــی 26ســالــه
بـــود ،بــه ش ــدت مــجــروح وتــوســط عــوامــل
اورژان ــس به بیمارستان منتقل شــد .وی
خاطرنشان کرد:درمحورهای"جوپار-
كــرمــان""،كــرمــان-رفــســنــجــان" و "بــم
–رستم آباد"نیز تصادف ازنــوع واژگونی
رخ داد که در محورجوپاربراثرواژگونی
خــودروی هیوندا یکی ازسرنشینان فوت
کرد و سرنشین دیگرمجروح شد .در محور
کرمان به رفسنجان نیز در پی واژگونی یک
دستگاه پــژو 206راننده و سرنشین جان
خود را از دست دادنــد ودرحادثه محوربم
براثرتصادف یک دستگاه خودروی پژو405
با كامیون دانگ فنگ ،راننده پژو جان خود را
از دست داد وسرنشین آن نیزمجروح و روانه
بیمارستان شد.

شکستن سد در برزیل
با  ۵۰کشته و  ۲۰۰مفقود

مرد سنگدل ،ماجرای سالخی همسر و فرزندش با 80ضربه چاقو را در بازسازی صحنه جنایت تشریح کرد

چشمهایمرابستهبودم!

سید خلیل سجادپور -مرد  30ساله ای که در
جنایتی هولناک همسر و فرزند  1.5ساله اش را با
بیشاز 80ضربهچاقودرمشهدبهقتلرساندهبود،
روز گذشته در بازسازی صحنه جنایت ادعا کرد:
وقتیضرباتمرگباررابرپیکرهمسروفرزندمفرود
می آوردم ،چیزی نمی فهمیدم! و هنگام خودزنی
همچشمهایمرامقابلآینهبستهبودم!
به گزارش اختصاصی خراسان« ،جواد -ک» مرد
 30ساله ای که متهم است همسر و فرزندش را به
طرز وحشتناکی و با  80ضربه چاقو سالخی کرده
است ،صبح روز گذشته توسط کارآگاهان اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به شهرک
طرق مشهد هدایت شد تا در ساختمان محل جرم
به بازسازی صحنه جنایت در حضور قاضی کاظم
میرزاییبپردازد.اوکهحلقههایقانونبردستانش
گره خــورده بود ،با ورود به «اتــاق جنایت» و دیدن
عروسک های دختر  1.5ساله اش که کف اتاق
قرار داشت،به راحتی از کنار آن ها گذشت و مقابل
دوربین قوه قضاییه ایستاد تا چگونگی این صحنه
دلخراش را در برابر قاضی ویژه قتل عمد تشریح
کند .در آغاز بازسازی صحنه قتل ،ابتدا کارآگاه
حمیدفر(افسرپرونده)جزئیاتیازمحتویاتپرونده
و بخشی از اعترافات متهم در مراحل بازجویی را
شرحدادوسپسمرد 30سالهباتفهیمموادقانونی
از سوی قاضی میرزایی که مواظب اظهارات خود
باشد و حقیقت ماجرا را بیان کند به معرفی کامل
خود پرداخت و گفت :من و همسرم از مدت ها قبل
با یکدیگر اختالف داشتیم و حتی پرونده ای در
پلیس آگاهی تشکیل داده بودم .شدت اختالفات
خانوادگی و ســوء ظن هایی که برایم ایجاد می
شدتا آن جا ادامه یافت که تصمیم به طالق گرفتیم
و پرونده ای نیز در دادگــاه تشکیل شد .البته من
از همان دوران کودکی که پدر و مادرم از یکدیگر
جدا شدند و من فرزند طالق نام گرفتم ،عقده های
روانی خاصی داشتم و با افسردگی دست و پنجه

متهم در حال بازسازی صحنه جنایت در حضور قاضی میرزایی

نرم می کردم .وقتی به سن جوانی رسیدم با دختر
دایی ام (مقتول) ازدواج کردم اما این عقده های
دوران کودکی همواره ذهن مرا درگیر کرده بود و
به فردی خشن و بدرفتار تبدیل شده بودم در حالی
که خداوند دخترم «نازنین زهرا» (مقتول) را نیز به
ماعنایتکردامامنهمچنانبهکتککاریوضرب
و جرح همسرم ادامه می دادم تا این که او از من به
شورای حل اختالف شکایت کرد .در عین حال با
وساطت برادرم قرار شد من تعهد بدهم و همسرم
نیز از شکایت خود صرف نظر کند ولی روز حادثه
دوبارهازشورایحلاختالفتماسگرفتندکهباید
به دادگاه بروم! آن جا فهمیدم که پدرزنم و همسرم
رضایت نداده اند .به ناچار به شورای حل اختالف
رفتموتعهددادمکهدیگرهمسرمراکتکنزنم!ولی
زمانیکهازشورابیرونآمدمخیلیعصبانیبودمبه
اتفاق همسرم به خانه پدرزنم رفتم تا نازنین زهرا را
کهآنجابود،بهخانهخودمانببرم.آنروزبهپدرزنم
گفتم مگر شما قول نداده بودی که مرا از نظر مالی
تامین کنی؟! برایم خودرو بخری؟! و  ...بعد از این
ماجرابهخانهخودمانرفتیم،همسرمناهاردرست
کرد ولی از عصبانیت من کاسته نمی شد تا این که

 4دانش آموز مشهدی در واژگونی سرویس مدرسه مصدوم شدند

مدیرعامل ســازمــان آتــش نشانی مشهد از
واژگونی خــودروی حامل دانش آمــوزان یک

مدرسهخبردادکهدراینحادثهسهدانشآموز
دختر و یک دانــش آمــوز پسر مقطع دبستان
مصدوم شدند .به گزارش روابط عمومی آتش
نشانی و خدمات ایمنی مشهد ،آتشپاد حسن
جعفریافزود:اینحادثهروزگذشتهدراطراف
منطقه منزل آباد مشهد اتفاق افتاد .وی اضافه
کرد :در این حادثه خودروی پراید هنگام عبور
از روی پل ،از مسیر منحرف و پس از سقوط از
پلواژگونشد.دراینحادثهچهاردانشآموزو
رانندهزنمصدوموبهبیمارستانمنتقلشدند.
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پتویی انداختم و روبه روی تلویزیون دراز کشیدم
همسرمنیزدرکناردخترمخوابید.یکلحظهافکار
خطرناکبهسراغمآمدازجایمبلندشدموکاردیرا
ازآشپزخانهبرداشتموبهطورغافلگیرانهایبهجان
همسرم افتادم .نمی فهمیدم چه می کنم و چند
ضربهبهپیکرشفرودآوردمامادرهمینهنگامتیغه
کارد کج شد ،آن را انداختم و چاقوی دیگری را از
آشپزخانهبرداشتمودوبارهضرباتدیگریزدمپس
از آن هم سراغ نازنین زهرا رفتم و چندین ضربه هم
بهاوزدمتاهردونفرخونآلودشدندسپسازداخل

ا

خت
صاصی

خر

اسان

کیف همسرم یک تیغ ریش تراشی برداشتم و با آن
گردندخترموهمسرمرابریدم...
متهم این پرونده جنایی که در حضور قاضی کاظم
میرزایی جزئیات این حادثه دلخراش را که نمی
توان بخش های زیادی از اظهارات وی را نگاشت،
با خونسردی تشریح می کرد در ادامه اعترافاتش
اضافه کرد :بعد از آن به خود آمدم و مقابل آینه قرار
گرفتم تا خودزنی کنم اما از نگاه کــردن به آینه و
کشتن خودم وحشت داشتم به همین دلیل وقتی
شاهرگ گردنم را با دست پیدا کردم چشم هایم را
بستمونگاهمراازآینهدزدیدمسپستیغرابهآرامی
روی گردنم کشیدم که خون به دیوار فواره زد! در
همین لحظه پیامکی برای خواهرم در مشهد و دو
برادرمکهدرشهرستانبودند،باگوشیتلفنهمراه
فرستادم و نوشتم که من همسر و فرزندم را کشتم
و خودم را نیز می کشم! ولی مدتی بعد خواهرم و
همسرشازراهرسیدندومرابهبیمارستانامدادی
بردند که از مرگ نجات یافتم .با وجود این کاش
این کار را نمی کردم یا خودم نیز می مردم! گزارش
اختصاصی خراسان حاکی است ،در پی اعترافات
اینمردسنگدل،ویباصدورقراربازداشتموقتاز
سویقاضیشعبه 211دادسرایعمومیوانقالب
مشهد روانــه زنــدان شد تا این پرونده وحشتناک
جناییدیگرمراحلقانونیخودراطیکند.

سابقه خبر

بنابر گزارش خراسان ،عصر سیزدهم آبان گذشته بود که مرد جوانی هراسان خود را به منزل
برادرزنش رساند و با صحنه هولناکی روبه رو شد .مرد  30ساله «جواد-ک» خون آلود در گوشه ای
افتاده و همسر و دختر  1.5ساله اش نیز به قتل رسیده بودند .این جوان بالفاصله با اورژانس تماس
گرفت و بدین ترتیب «جواد-ک» با انتقال به بیمارستان امدادی مشهد از مرگ نجات یافت .با حضور
قاضی کاظم میرزایی در محل جنایت ،تحقیقات در این باره آغاز و مشخص شد که مرد  30ساله به
دلیل اختالفات خانوادگی همسر  23ساله اش به نام بتول و دختر  1.5ساله اش به نام نازنین زهرا
را با وارد آوردن بیش از  80ضربه چاقو به قتل رسانده است .این مرد سنگدل بعد از بهبودی در مرکز
درمانی و اعتراف به جنایت هولناک با صدور دستوری از سوی قاضی میرزایی روانه زندان شد.

واکنش فرمانده ناجا به شهادت  2مأمور پلیس
فرمانده نیروی انتظامی اعالم کرد که پلیس
به سرنخهایی درخصوص عامالن شهادت دو
مأمور پلیس در ماهشهر رسیده است.
به گزارش ایسنا ،سردار اشتری با حضور در
جمع خبرنگاران درباره حادثه تیراندازی به
خودروی پلیس در ماهشهر اظهار کرد :این
حادثه متأسفانه منجر به شهادت دو نفر از
نیروهای خدوم و جان برکف نیروی انتظامی
شد که من بار دیگر شهادت این عزیزان را
که با ایام فاطمیه همزمان شده به خانواده

گرامی آن ها و خانواده بزرگ نیروی انتظامی
تبریک و تسلیت عرض میکنم.

دستگیری عامالن کشتار بی رحمانه
یک راس بز وحشی آبستن درجیرفت
عامالن کشتار بی رحمانه یک راس بز وحشی
آبستن درجیرفت دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگارما به نقل ازحفاظت محیط
زیست استان کرمان ،ماموران یگان حفاظت
محیط زیست شهرستان جیرفت پس از اطالع
ازموقعیت گروهی ازشکارچیان که اقــدام به
شکاریک راس بزوحشی آبستن درارتفاعات کوه
های مطاع کرده بودند ،بالفاصله به منطقه اعزام
شدند وبا همکاری جمعی ازحامیان وهمیاران
بومی منطقه موفق به کشف یک الشه بز کوهی
آبستن و یک جنین با سربریده شدند.
این گــزارش حاکی است ،شکارچیان متخلف
که توسط افــراد محلی شناسایی شــده بودند
به محض مشاهده ماموران ازصحنه متواری
شدندکه مراتب پس ازکشف آثــاروادوات جرم
جهت تشکیل پرونده و سیرمراحل قانونی به
مراجع قضایی تحویل شد.
شایان ذکر است،نرخ جریمه ضرروزیان وارد
شده به محیط زیست بــرای هــرراس بزوحشی
معادل۱۰میلیون تــومــان و همچنین بــرای
هرجنین پستاندار وحشی دررحم مادرمعادل
ضرر و زیان پستانداربالغ تعیین شده است.

...

درامتدادتاریکی
اوهمرهایمکرد!
راهنمایخوبیدرزندگینداشتمتاشیوههاو
مهارتهایزندگیمشترکرابهمنبیاموزد
وقتیازدواجکردمدخترنوجوانیبودمکهفکر
میکردمبایدهمهچیزبهخواستمنباشدو
نبایدکسیباتصمیماتممخالفتکندبههمین
دلیلدرحالیازهمسرمطالقگرفتمکه...
زن 20سالهکهبرگهشکایتازهمسرشرادر
دست داشت و مدعی بود مورد ضرب و جرح
قرارگرفتهاستسرگذشتخودرادرسعبرتی
برایدخترانبلندپروازدانستوبهکارشناس
اجتماعی کالنتری قاسم آباد مشهد گفت:
کوچکترینعضویکخانوادهپنجنفرهبودم.
پدرمشغلمشخصینداشتوباانجامکارهای
خالف قانون زندگی را می گذراند او گاهی
به خرید و فروش مواد مخدر روی می آورد و
همین موضوع همواره موجب نگرانی مادرم
می شد .او می ترسید هر لحظه پدرم گرفتار
قانون و زندانی شود این گونه بود که ما هیچ
وقت در خانه رنگ آسایش و آرامش را به خود
نمی دیدیم از سوی دیگر آشفتگی در زندگی
ما موجب شده بود تا همه آرزوهایم سرکوب
شودوهیچگاهبهخواستههایدورانکودکی
و نوجوانی نرسم دو خواهر بزرگ تر از من نیز
همینشرایطراداشتندامااعتراضیهمنمی
کردیم.روزهابههمینترتیبسپریمیشدتا
اینکهدرسن 16سالگیپسرخالهامدرحالی
ازمنخواستگاریکردکهدوخواهربزرگترم
هنوز ازدواج نکرده بودند با وجود مخالفت
هایمادرمتصمیمبهازدواجبا«یاسین»گرفتم
چراکهفکرمیکردمباازدواجازشرایطسخت
زندگیباپدرومادرمرهامیشوموبهآرزوهایم
دست می یابم خواهرانم نیز برای خوشبختی
من با این موضوع مخالفتی نکردند و من به
عقدپسرخالهامدرآمدماماتصورمناززندگی
زیر یک سقف کامال اشتباه بود چرا که هیچ
گونه شناخت و آگاهی از یک زندگی مشترک
نداشتم ،یاسین هم جوانی سخت گیر و به
شدتوسواسیبوداوبرایهرموضوعکوچکی
مانند شست و شو و رفت و آمد با دوستانم مرا
سرزنشمیکردوگاهیموردتمسخرقرارمی
داد .رفتارها و بهانه گیری های بی مورد او مرا
به تقابل با او کشاند به طوری که دیگر از حرف
ها و حرکاتش کالفه شدم و سعی کردم مانند
خودش رفتار کنم همه این ها در حالی بود که
به دلیل نداشتن راهنمای درستی در زندگی
هر لحظه بر اختالفات ما افــزوده می شد تا
جایی که کارمان به مشاجره و درگیری می
انجامیداگرچهبهخاطرپسردوسالهامتامدتی
همدیگر را تحمل کردیم ولی عاقبت این قهر و
آشتی های بی اساس تا آن جا پیش رفت که
تصمیمبهطالقگرفتمتادوبارهبرایرسیدنبه
آرزوهایمتالشکنمچراکهدیگرهیچاحساس
و عالقه ای به یاسین نداشتم و فکر می کردم با
جدایی از او به سعادت خواهم رسید اما نمی
دانستم که شرایطم بعد از طالق بدتر خواهد
شد و همواره دیگران به قصد سوء استفاده
برایم دلسوزی خواهند کرد خالصه درحالی
که  19سال بیشتر نداشتم در یک فروشگاه
مشغول کار شدم و همان جا بود که با «شایان»
آشنا شدم او جوانی شیک پوش وامروزی بود و
از این که با نگاهی عاشقانه برایم دلسوزی می
کرداحساسخوبیداشتمبعدازمدتکوتاهی
ارتباط تلفنی باالخره به عقد موقت «شایان»
درآمدموباپساندازیکهداشتممنزلیرارهن
کردمتااوبهراحتیبتواندبهخانهامرفتوآمد
کند ابتدا فکر می کردم در مسیر خوشبختی
قــرار گرفته ام اما طولی نکشید که خانواده
شایان در جریان ازدواج پنهانی پسرشان قرار
گرفتندواوراوادارکردندتاازمنجداشودازآن
روز به بعد ورق برگشت و بداخالقی ها و کتک
کاری های شایان شروع شد االن هم پس از آن
که به یک بهانه واهی کتکم زد مرا رها کرد و به
دنبالسرنوشتخودشرفت...
ش ــای ــان ذکـــر اســـت ب ــه دس ــت ــور سرهنگ
مــحــمــدصــادق عــابــدی (رئــیــس کالنتری
قــاسـمآبــاد) پــرونــده ایــن زن جــوان در دایــره
مددکاریکالنتریموردرسیدگیقرارگرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیس
پیشگیریخراسانرضوی

