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فرماندهانتظامیخراسانجنوبیگفت:سهنفرازقاتالناصلیشهیدمحمدنایبیوشهیدهادیکاردیدهبهدارمجازاتآویختهشدند.سردارمجیدشجاعافزود:
اینافرادسالگذشتهطیدرگیریمسلحانهباماموراننیرویانتظامیدرخراسانجنوبیدستگیرشدهبودندوازآنهامقادیرزیادیسالحومهماتوموادمخدر
کشفشدهبود.آبانسالگذشتهشهیدنایبیوشهیدکاردیدهدردرگیریبااعضایهمینبانددرمنطقهکویریشهرستاننهبندانبهشهادترسیدند.

خط زرد
هشدارهای نوروزی پلیس
* در هنگام حــضــور در طبیعت لـــوازم و
خودروی خود را رها نکنید.
* از بــازکــردن در روی افـــراد ناشناس
مخصوصا هنگام شب خــودداری و آن را به
فرزندان خود نیز یادآوری کنید.
* با نصب حفاظ ،قفل شب بند و چشمی
روی در مــنــزل ،از غافلگیر شــدن خــود و
اعضای خانواده تان پیشگیری کنید.
* در صورتی که منزل شما مورد سرقت قرار
گرفت ،اولین کار اطالع دادن به پلیس110
است ،توجه داشته باشید که جابه جایی اشیا
می تواند صحنه را به هم بزند و کار پلیس را
سخت تر کند بنابراین رد پاها و اثر انگشت ها
را از بین نبرید.
*همه افراد مسلح مامور نیستند .در صورت
برخورد با چنین افــرادی کارت شناسایی
معتبر و حکم ماموریت آنان را رویت کنید.
در صورت مطمئن نبودن سریعا هویت فرد
را از کالنتری محل استعالم کنید.
* اتومبیل خود را حتی برای لحظه کوتاهی
با موتور روشن یا با گذاشتن سوئیچ روی آن
ترک نکنید.
پلیس پیشگیری خراسان رضوی

کشفیکتنو 355کیلوگرم
تریاکومورفیندرکرمان
توکلی -ســوداگــران مــرگ در انتقال یک
تن و  355کیلوگرم تریاک و مورفین ناکام
ماندند .فرمانده انتظامی استان کرمان
گفت:اینمحمولههادرمحورهاینگارکرمان
و تهرودبم کشف شدوپنج قاچاقچی دراین
خــصــوص دستگیر شــدنــد وچــهــارخــودرو
نیزتوقیفشد.سرداربنیاسدیفرافزود:این
میزان مواد مخدر با تالش وهمکاری یگان
تکاوری113قرارگاه عملیاتی ابوذرو پلیس
موادمخدراستانکرمانکشفشد.

قاتالن  ۲مامور نیروی انتظامی
به دار آویخته شدند

ترقه مرگ!

جوان  19ساله دانشجو قربانی مواد محترقه دست سازشد

سیدخلیل سجادپور -جــوان  19ساله ای که
دردانشگاه تحصیل می کــرد ،بر اثر انفجار مواد
محترقهدرمنزلمسکونی،دردمجانباخت.
به گــزارش خراسان ،جمعه شب گذشته ،صدای
مهیب یک انفجار در خیابان شهید کالهدوز 29
مشهد،اهالیراوحشتزدهکرد.لحظاتیبعدزنگ
تلفن  125آتش نشانی به صدا درآمــد ونیروهای
امداد و نجات و اطفای حریق بالفاصله عازم محل
حادثهشدند.جمعیتزیادیدرخیابانتجمعکرده
بودندکهعملیاتنجاتراهمچنانبامشکلمواجه
می ساخت .خبر مرگ جــوان  19ساله ،در محل
پیچید و دوستان و همسایگان وی ،شیون کنان ،در
انتظار معجزه ای بودند که شاید آن جوان دوست
داشتنی زنده بماند! لحظات به کندی می گذشت،
نیروهای اورژانس ،مرگ دلخراش جوان  19ساله
را تایید کردند و پدر و مادر او را که بر اثر انفجار دچار
جراحتسطحیشدهبودند،بهمرکزدرمانیانتقال
دادند .از سوی دیگر عملیات آتش نشانان در طبقه
دوم مجتمع مسکونی  4طبقه ادامه داشت تا شعله
های اندک آتش اطفا شود و به طبقات دیگر سرایت
نکند.همهاهالیوساکنانخیابانکالهدوزمشهد
درشوکباورنکردنیفرورفتهبودندوهیچکسنمی
توانستباورکندکهباوجودهشدارهایمکررپلیس
پیشگیری خراسان رضوی درباره خطرات و آسیب
هایوحشتناکاستفادهازموادمحترقهدستساز،
باز هم این حادثه دلخراش در مشهد رخ داده باشد.
شدتاینانفجاربهحدیبودکهسرجوان 19ساله
متالشی شده و دیوار یکی از اتاق خواب ها درحالی
فروریختهبودکهاینحادثهتلخدرپذیراییطبقهدوم
آپارتمان به وقوع پیوست! گزارش خراسان حاکی
است،باگزارشاینانفجارمرگبارازسوینیروهای
کالنتری سناباد مشهد به قاضی ویژه قتل عمد،
بالفاصلهتحقیقاتقضاییشبانهآغازشد.بهدستور
قاضی علی اکبر احمدی نژاد ،گروه خنثی سازی
بمب نیز برای بررسی دقیق و احتمال اختفای مواد
محترقهدستسازدیگردرمحلحضوریافتند.ادامه

بررسی ها نشان می داد:
احتماال جوان مذکور قصد
داشتهباروتهایتعدادی
ازموادمنفجرهرابایکدیگر
مخلوطکندکهاینحادثههولناک
رخ داده چرا که براساس نظرات کارشناسان ،مواد
محترقه حتی با گرمای دست نیز حالت انفجار به
خود می گیرد .بنابر گــزارش خراسان ،نیروهای
ایستگاه  3آتش نشانی پس از پایان عملیات و ایمن
سازی محیط روانه مقرهای امدادی خود شدند و
جسد این جوان که اولین قربانی مواد محترقه طی
امسال بود ،با صدور دستوری از سوی مقام قضایی
به پزشکی قانونی انتقال یافت .بررسی های بیشتر
دراینبارهادامهدارد.

▪انفجار بساط یک دستفروش مــواد محترقه
درتهران

همچنینروزگذشتهسخنگویسازمانآتشنشانی
و خدمات ایمنی شهرداری تهران از انفجار بساط
یک دستفروش مواد محترقه خبر داد .سید جالل
ملکی در گفتوگو با ایسنا در این باره گفت :ساعت
 ۱۷:۱۴دیروز یک فقره آتش سوزی در نازی آباد ،
خیابان اکبر مشهدی به سامانه  ١٢۵آتش نشانی
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شــهــرداری تهران اعالم
شد که در پی آن بالفاصله
دو ایستگاه به محل حادثه
اعزامشدند.ویادامهداد:
درمحلمشاهدهشدبساط
یکفرددستفروشکهدرکنارخیاباندرحالفروش
مواد محترقه بوده ،به یک باره و به علت نا مشخص
دچار انفجار شده که قطعات مواد محترقه در حال
پرتاب شدن به اطراف بود .وی با اشاره به این که
احتمال داشت آتش حاصل از این انفجار به اطراف
سرایت کند ،گفت :یک دستگاه خودروی پراید که
درکناراینبساطتوقفکردهبودبعدازانفجارشعله
ورشدوخسارتزیادیدید.سخنگویسازمانآتش
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره
به این که کسبه با هوشیاری کامل کرکره و درهای
مغازهها را بسته بودند تا از آتش گرفتن مغازهها
جلوگیری کنند ،افزود :برخورد این مواد محترقه
با تابلوی مغازه مقابل این بساط نیز باعث به وجود
آمدنخسارتشد.ملکیدرپایانگفت:خوشبختانه
تلفات جانی نداشتیم و آتش پس از مدتی خاموش
شد .به گفته وی ،محل پس از پایان عملیات اطفای
حریقبهعواملانتظامیتحویلشد.

درامتدادتاریکی
نمیخواستمبهآنخانهبازگردم!
چهار ماه است فرزندانم را ندیده ام به طوری که از خیلیخونسردگفت:ازایناتفاقهازیادمیافتد،
دوریآنهاروزگارسختیرامیگذرانم.سرنوشت نگراننباش!یکماهآنجابودمولیهرشبباگریه
خودمنیزبهدلیلازدواجدرسنکودکیبهتباهی والتماسازپسرداییاممیخواستممرابهخانهمان
کشیدهشدبهگونهایکه...زن 25سالهمطلقهکه بازگرداندچراکهازدعواهایآنهابهشدتوحشت
برای دیدار فرزندانش دست به دامان قانون شده داشتم تا این که باالخره مرا به تنهایی راهی روستا
بود ،درحالی که بیان می کرد شاید سرگذشت کردند.دوماهبعدبرادرشوهرمبهدنبالمآمدامامن
من عبرتی برای دیگر خانواده ها شود ،به مشاور و نمی خواستم دوباره به آن خانه بازگردم تا این که
کارشناساجتماعیکالنتریالهیهمشهدگفت :با تهدید همسرم روبه رو شدم و از ترس بی آبرویی
وقتیتحصیلدرمقطعابتداییرابهپایانرساندم خانواده ام به مشهد بازگشتم .به خاطر ندارم چند
پدرم دیگر اجازه درس خواندن در مقاطع باالتر را ماه از نامزدی مان می گذشت که روزی در برابر
به من نداد چرا که آن زمان در یکی از روستاهای توهینهاییکیازبرادرانهمسرموازسرکودکی
اطراف سبزوار زندگی می کردیم و امکان ادامه مقابلش ایستادم و پاسخش را با همان توهین
تحصیل برای دختران فراهم نبود .پدرم شش دادم .آن روز همسرم با کمربند به جانم افتاد و در
فرزند داشت ضمن این که اختالف سنی من و برابرچشمانبرادرانشآنقدرکتکمزدکهدیگراز
برادرم فقط یک سال بود .هنوز مشغول بازی با همهآنهامتنفرشدمولیبرادرکوچکترهمسرم
برادرم بودم که روزی مادرم دستم را گرفت و مرا که زبانی نرم تر از دیگران داشت دست روی نقطه
بهداخلاتاقیبرد.اودرحالیکهپیراهنیبانقش ضعفم می گذاشت تا برای جلوگیری از ناراحت
و نگار زیبا تنم می کرد با شادمانی گفت :دیگر شدنپدرومادرممهرسکوتبرلببزنم.باالخرهدو
خاله بازی هایت را رها کن که باید عروس شوی! سال بعد پس از برگزاری مراسم عروسی به مشهد
در سن  12سالگی هنوز معنی عروس شدن را آمدماماهمسرمبیپولوبیکاربودبههمیندلیل
نمی فهمیدم که به قول معروف شیرینی خورده با فروش طالهایم خانه ای اجاره کردیم و فرزند
پسرداییامشدم.اوهفتسالازمنبزرگتربودو اولمدر 15سالگیامبه دنیاآمدولیهمسرمحتی
تا روز خواستگاری بیشتر از دو بار او را ندیده بودم .هزینه بیمارستان را نداشت و من از مادرم کمک
درواقعمندردنیایکودکیخودمسیرمیکردم گرفتم  .دو سال بعد در بیرون از منزل کاری برای
و هیچ وقت پسردایی ام را از منظر دیگری ندیده خــودم دست و پا کــردم تا آبــروی خانوادگی مان
بودمچراکهآنهاساکنمشهدبودندورفتوآمدها حفظشود،باآنکهپسردیگرمپنجسالبعدبهدنیا
بسیار اندک بود .خالصه دو ماه بیشتر از خواندن آمدولیهمسرمدستازکتککاریهایشبرنمی
خطبهعقدنمیگذشتکهروزیداییامبهروستا داشت.پدرمکهبو بردهبودبهمشهدمهاجرتکرد
آمد و به زور مرا به مشهد برد .حس تنهایی و ترس تازندگیامرامدیریتکنداماوقتیاوضاعزندگی
عجیبیداشتموبهشدتخجالتمیکشیدمچرا مرا دید دیگر تاب نیاورد و با گرفتن طالق موافقت
که تا آن روز هیچ گاه از خانواده ام دور نشده بودم .کرد.حاالدرحالیکهچهارماهازطالقممیگذرد،
با وجود این اولین شبی که در خانه همسرم بودم پسر داییام و خانواده اش اجازه دیدن فرزندانم را
ناگهان صدای درگیری و کتک کاری دایی و زن نمیدهندو....شایانذکراستبهدستورسرهنگ
دایی ام را شنیدم و از ترس گریه کنان داخل اتاق حاجی زاده (رئیس کالنتری الهیه) پرونده این
رفتم و در را قفل کردم .زمانی که همسرم به خانه زن جوان در دایره مددکاری مورد رسیدگی قرار
بازگشت و من موضوع را با او درمیان گذاشتم گرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

