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مرگتلخمعلولویلچرنشین و
همسرش
توکلی /راننده بی احتیاط مینی بــوس معلول
ویلچرنشین و همسرش را به کام مرگ کشاند و
دختر  ۱۶ساله آن ها راهــی بیمارستان شــد .به
گزارش خراسان ،فرمانده انتظامی بردسیر در این
باره گفت :به دنبال اعالم وقوع یک فقره تصادف
درون شهری در یکی از خیابان های شهر بردسیر،
بالفاصله ماموران پلیس راهور به محل حادثه اعزام
شدند .سرهنگ جعفر غضنفری افزود :با حضور
ماموران در محل حادثه مشخص شد یک دستگاه
مینی بــوس با یک فــرد معلول ویلچرنشین که به
همراه همسر و دختر ۱۶ساله اش در حال عبور
از خیابان بوده اند ،برخورد کرده است .وی گفت:
متاسفانه در این حادثه فرد معلول و همسرش به
علت شدت جراحات در دم جان باختند و دختر آن
ها نیز به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شد.
ویگفت:علتاولیهاینحادثهبیتوجهیبهجلوی
رانندهمینیبوسگزارششدهاست.

کوتاه از حوادث

فاجعه آفرینی «قاتل نامرئی» در مشهد
سجادپور-روزگذشتهدرحالیقاضیویژهقتل
عمد مشهد با صحنه های هولناکی روبه رو شد
که در این میان «قاتل نامرئی» نیز با مرگ  6نفر
فاجعهآفرید.
▪ماجرایجسدحلقآویز

اولین حادثه تلخ ساعت  9صبح روز گذشته
هنگامی به قاضی ویژه قتل عمد مشهد گزارش
شدکهاودرحالبازجوییهایتخصصیازعامل
تیربارانمعروفترینشرورمشهدبود.
در همین حال نیروهای کالنتری سپاه مشهد از
کشف جسدی حلق آویز در بولوار کشاورز خبر
دادنــد .با دریافت این خبر قاضی دکتر حسن
زرقــانــی بازپرسی از قاتل مسلح را نیمه تمام
گذاشت و عازم محل کشف جسد شد .بررسی
های مقدماتی بیانگر آن بود که مــردی حدود
 50ساله خود را از میله فلزی درون حیاط منزل
مسکونی و با استفاده از یک رشته طناب حلق
آویزکردهاست.گزارشخراسانحاکیاست،در
حالیکهانگیزههاییمانندبدهکاریمالیبرای
علتخودکشیاینمردموردتوجهقرارگرفتهبود،
بهدستورمقامقضایی،جسداینمردبرایتعیین
علتدقیقمرگبهپزشکیقانونیانتقالیافت.
▪مرگتلخمسافرهمدانی

هنوز تحقیقات ریزبینانه بازپرس شعبه 211
دادسرایعمومیوانقالبمشهددربارهماجرای
خودکشی به پایان نرسیده بود که زنگ تلفن
همراه وی ،از وقوع حادثه دلخراش دیگری خبر
داد.اینبارجسدمردمسافردریکیازمسافرخانه
هایشخصیغیرمجازپیداشدهبود.دقایقیبعد
با حضور قاضی ویژه قتل عمد در خیابان شهید
نوابصفویمشهد،بررسیهایقضاییآغازشد.

جسد مربوط به مردی میان سال بود که حدود
 3روز قبل از همدان به مشهد سفر کرده بود و در
یکمسافرخانهشخصیغیرمجازاقامتداشت.
تحقیقات مقدماتی نشان داد که مرد مذکور به

 5مصدومدرنقصفنیپلهبرقی
یکپلهواییدرمشهد
سخنگوی ســازمــان اورژانــــس گفت :نقص
فنی در پلههای برقی یک پل هوایی در مشهد
۵نــفــر مــصــدوم بــه جــا گــذاشــت .بــه گــزارش
صداوسیما ،مجتبی خالدی افزود :این حادثه
در ساعت ۱۲:۴۲دیروز در یک پل هوایی در
میدانبیتالمقدسمشهدرخدادکهبالفاصله
عــوامــل اورژانـــس در صحنه حاضر شدند و
خدماتاولیهدرمانیبهمصدومانارائهشد.

خاطر استفاده از پیک نیک در یک اتاق و به دلیل
گازگرفتگیجانباختهاست.مالکاینمنزلبه
مقامقضاییگفت:اوبرایاجارهکردنمنزلمآمده
بود و من هم به خاطر دلسوزی اتاق را به او اجاره
دادم! با انتقال جسد این قربانی «قاتل نامرئی»
به پزشکی قانونی تحقیقات درباره این ماجرای
تلخادامهیافت.
▪مرگتکاندهنده 4عضویکخانواده

بنابر گــزارش خراسان ،در حالی که تحقیقات
قاضی زرقانی با کشف جسد یک مرد به بیابان
های منطقه فردوسی مشهد کشیده شده بود
ناگهانخبریتکاندهنده،دربیسیمهایپلیس
پیچید .این خبر وحشتناک حکایت از آن داشت
که 4عضویکخانوادهدراستراحتگاهمخصوص
بیرجندی ها در خیابان سرشور  12مشهد جان

های کارشناسی نشان داد خروجی دودکش
ساختماناینمرکزکهگاهیازآنبرایبرگزاری
امور مذهبی نیز استفاده می شد با ریخته شدن
نخاله هــای سیمانی بسته شــده اســت .ادامــه
تحقیقات بیانگر آن بود که ملکی در اطراف این
ساختمانموردبازسازیقرارگرفتهاستبههمین
دلیلاحتمالمسدودشدنمسیردودکشبانخاله
های سیمانی یکی از فرضیه های مهمی بود که
مورد توجه مقام قضایی قرار گرفت و قاضی ویژه
قتلعمددستورپلمباینمرکزراصادرکرد.
▪مرگپیرزندرحمام

عکس ها از آتش نشانی

*ایرنا /صبح دیروز تصادف یک دستگاه اتوبوس با
یک دستگاه تریلی در محور دامغان به سمنان یک
فوتیو ۲۲مصدومبهجاگذاشت.
*تسنیم/یکیازنیروهایپلیسافتخاریکالنتری
 106نامجو ی تهران که  30سال داشت ،حدود
ساعت 22:30بیست و سوم دی ماه امسال در یک
درگیریکهظاهر ًابراثراختالفشخصیرویداده،
در میدان  73نارمک با شلیک دو گلوله به سرش به
قتل رسید .دو نفر در رابطه با این قتل توسط عوامل
انتظامیکالنتریبازداشتشدند.
*توکلی/سرهنگپورامینایی جانشینفرماندهی
انتظامیشهرستانکرمانازدستگیریدو سارقدر
عملیاتمامورانانتظامیخبرداد وگفت:متهمان
دربازجوییهایپلیسبه ۳۲فقرهسرقتشامل۱۴
فقره سرقت سیم برق شبکه هوایی ۱۳،فقره اموال
داخل خودرو و پنج فقره سرقت منزل در مناطق
حاشیهایغربیشهرکرمان اعترافکردند.
*توکلی/سرهنگمحمدرضاییفرماندهانتظامی
جیرفتگفت:درپی ضربوشتممامورادارهبرق به
قصد سرقت وسیله نقلیه سازمانی هنگام انجام
وظیفه در یکی از روستاهای حومه شهر ،ماموران
پلیسباحضوربهموقع،درکمترازدو ساعتضارب
رادرمخفیگاهشدستگیرکردند.
*میزان /سرهنگ معظمی گودرزی رئیس پلیس
فتایتهرانازدستگیریسارقیخبردادکهکمتراز
یکدقیقه ۴۰۰میلیونریالازاموالمالباختهرااز
طریقبرداشتغیرمجاز،سرقتکردهبود.
*ایسنا/حجتاالسالموالمسلمینغریب دادستان
عمومیوانقالبقمگفت:دوکارچاقکنکهباسوء
استفادهازنامیکمسئولارشدقضاییاستان،مبلغ
 ۸۰۰میلیون تومان برای از بین بردن یک پرونده
قضاییدرخواستکردهبودند،دستگیرشدند.
*ایسنا /در پی بارش شدید برف در مناطق وسیعی
از شمال و شمال شرق ژاپن ۱۳۰ ،خودرو در یکی
از بزرگراه های این کشور با یکدیگر برخورد کردند
که این حــوادث موجب مرگ یک تن و مصدومیت
تعدادیدیگرشد.
*ایسنا /سردار کیوان ظهیری فرمانده انتظامی
غرب استان تهران از اجــرای طرح "اقتدار  "۲در
شهرستانهایغرباستانتهرانودستگیری۱۰۳
نفراراذلواوباشخبرداد.

ابمرگ 6نفررقمخورد

باخته انــد .با گــزارش این حادثه به قاضی ویژه
قتل عمد ،بالفاصله وی از منطقه فردوسی عازم
مرکز شهر شد و به تحقیق در این باره پرداخت.
تحقیقاتنشانمیدادکهمردیبههمراههمسر
و فرزند و عمه همسرش که از بیرجند عازم مشهد
بودنددرساعاتاولیهبامدادروزگذشتهبهمشهد
رسیدند و به استراحتگاه مخصوص خودشان
رفتند .سرایدار نیز در این مرکز را گشود و 4عضو
یک خانواده به خاطر خستگی سفر خیلی زود به
خواب رفتند اما ظهر روز گذشته هر چه بستگان
آن ها از بیرجند تماس گرفتند کسی پاسخگوی
تلفن نبود .آن ها که نگران شده بودند با سرایدار
تماس گرفتند و از وی خواستند تا جویای حال
مسافرانشودولیبازهمصداییازاتاقنمیآمد.
با شکستن شیشه باالی در اتاق ،مشخص شد که
اعضای این خانواده قربانی «قاتل نامرئی» شده
اند و به دلیل گازگرفتگی جان خود را از دست
دادهاند.
در ایــن هنگام قاضی دکتر زرقــانــی به همراه
کارشناسان آتش نشانی در حالی برای یافتن
علت گازگرفتگی به پشت بام رفتند که بررسی

گ ــزارش خــراســان حاکی اســت :بررسی های
کارشناسان آتش نشانی در کنار مقام قضایی
برای یافتن علت دقیق گاز گرفتگی اعضای یک
خانواده بیرجندی هنوز ادامــه داشت که مرگ
مشکوک یک پیرزن  70ساله ،قاضی ویژه قتل
عمد را به خیابان امام رضا (ع) مشهد کشاند.
بررسیهایمقدماتیدرمحلکشفجسدنشان
دادکهپیرزنازتکشعلهکوچکیبرایگرمکردن
رختکن حمام استفاده کرده است و او نیز قربانی
«قاتل نامرئی» شده است.بررسی های قاضی
دکترزرقانیدرحالیتانیمهشبگذشتهبهطول
انجامید که «قاتل نامرئی» در یک روز  6نفر را به
کاممرگفرستاد.

9

در امتداد روشنایی

ماجرایکرمهایرویپیکریکمعتاد!
ایــن که عــده ای می گویند تنها راه رهایی تربیتی فرزندانم نداشتم .مدام پای بساط
معتادان کارتن خــواب و آواره از منجالب موادمخدربودموازهمسرمنیزپیشیگرفتم
اعتیاد فقط مرگ است را باور ندارم چرا که تا 35سالگی مواد مخدر سنتی مانند تریاک
اگر انسان در هر شرایطی به خود بیاید می و شیره مصرف می کردم اما از روزی که لب
تواند مسیر زندگی اش را تغییر دهد! مانند بهموادمخدرصنعتیزدمروزگارمسیاهشدو
من که روزی کــرم هــای ریــز و درشــت روی همهکاخآرزوهایمبهیکبارهفروریختدیگر
بدنم می لولیدند و  ...زن  47ساله ای که نمی توانستم هزینه های اعتیادم را فراهم
برای مهارت آموزی دربــاره تربیت فرزندان کنم به حــدی شیشه مصرف می کــردم که
دوقلویش بــه دای ــره مــددکــاری اجتماعی دچار توهم می شدم و در همان حالت روانی
کالنتری پنجتن مشهد مراجعه کرده بود با از بیابان یا پاتوق های خالفکاران سردرمی
بیانسرگذشتوحشتناکوتاسفبارخودبه آوردم .همسر و فرزندانم را فراموش کردم و
مشاوروکارشناساجتماعیکالنتریگفت :کارتن خواب شدم حاال دیگر هیچ کاری هم
در خانواده ای پرجمعیت و کم درآمد به دنیا نمی توانستم انجام بدهم چندین ماه بود
آمدم پدرم معتاد بود و هیچ تعهدی نسبت به که حتی پول استحمام نداشتم به طوری که
خانواده اش نداشت مادرم نیز اگرچه اعتیاد کارتن خواب های دیگر نزد من نمی آمدند.
داشت اما سعی می کرد به فکر فرزندانش غذاهای دور ریخته شده را از رستوران ها یا
باشد و آن ها را زیر بال و پر خودش بگیرد .گاری های زباله پیدا می کردم شیشه مرا به
خالصه هنوز کودکی بیش نبودم که پدر و روزی انداخت که انواع کرم های ریز و درشت
مادرم به امید یافتن شغل مناسب روستا را روی پیکرم می لولیدند و انواع حشره ها دور
رهاکردندوبهحاشیهشهرآمدیمپدرمبازهم زخمهایدستوپایمحرکتمیکردندومن
نتوانست کاری برای خودش دست و پا کند برای «مرگ» لحظه شماری می کردم چرا که
اما مادرم در شرکت ها ،کارخانه ها یا خانه به گفته دیگر معتادان زمان خداحافظی من
های مــردم کارگری می کرد تا هزینه های از این دنیا فرا رسیده بود .خالصه در حالی
اعتیادشتامینشود.مادرمشبوروزتالش که  37سال بیشتر نداشتم به پایان زندگی
می کرد اما به سختی روزگار می گذراندیم تا ام می اندیشیدم تا این که روزی با حرف های
اینکه«موسی»بهخواستگاریامآمداگرچه مردخیریکهبرایمغذاآوردهبودلحظهایبه
اختالف سنی زیادی داشتیم و من دختری همسروفرزندانماندیشیدموناگهانتصمیم
 20سالهبودمامابرایرهاییازاینآشفتگی گرفتم تا از چنگ این هیوالی وحشتناک
خانوادگی پاسخ مثبت دادم و پای سفره عقد بگریزم .با مراجعه به مرکز درمانی اعتیادم
نشستم .در روزهای آغازین زندگی مشترک را ترک کردم و بعد هم به سراغ موسی رفتم و
خیلیاحساسآرامشوخوشبختیمیکردم او را نیز به ترک اعتیاد تشویق کردم .همسرم
اما خیلی زود ورق برگشت و توفان سهمگین کهاوضاعمرااینگونهدیدبهحرفهایمتوجه
کرد و او نیز پشت این هیوالی ترسناک را به
آنسویاینآرامشساختگینمایانشد.
تازه فهمیدم نه تنها همه اعضای خانواده و زمینکوبیدیکسالبعدازاینماجراخداوند
بستگانموسیمعتادهستندبلکههمسرمنیز دختر و پسر دوقلویی را نصیبم کرد و من آن
اعتیاد شدیدی به مواد مخدر دارد که تاکنون روزهای تلخ را در حالی به فراموشی سپردم
این موضوع را از من پنهان کرده بود از طرف که با همسرم تصمیم گرفتیم با همه اعضای
دیگر چون پدر و مادر خودم نیز معتاد بودند خانوادهواطرافیانمعتادمانارتباطکمتری
نمیتوانستمبهاواعتراضکنموبهناچارباید داشته باشیم و ...اکنون نیز که بیشتر از 10
کناربساطمصرفموادمخدرودودومنقلآن سال از آن روزها می گذرد به کالنتری آمده
هازندگیکنمبیشتراوقاتبهمنزلمادرممی ام تا راهکارها و مهارت های تربیت فرزندان
رفتم تا از وسوسه های استعمال مواد مخدر و همچنین چگونگی برخورد با پدر و مادر
فرار کنم اما آن جا نیز با همین ماجرا درگیر معتادمان را بیاموزم و  ...شایان ذکر است
بودم.باالخرهمدتزیادیدوامنیاوردموآرام به دستور سرهنگ علی مــالــداری (رئیس
آرام معتاد شدم ولی طولی نکشید که دیگر کالنتریپنجتن)انجامامورمشاورهایبرای
فرصتی برای خانه داری یا رسیدگی به امور اینزندردایرهمددکاریاجتماعیآغازشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

