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تیراندازی با سالح شکاری
درعلی آباد  4نفر را زخمی کرد

برخورد قطار تهران -مشهد با کامیونت
قربانی گرفت

رئیس کل دادگستری خبر داد :

ازمیان خبرها

و جرح شکایت کرده است .وی با بیان این که کسانی که
تحت عنوان تجاوز به عنف شکایت کردند ،همان سه نفر
اولیه بودند ،تصریح کرد :یک نفر هم ادعا کرده که فرد
دستگیر شده برای دو دختر وی ایجاد مزاحمت کرده که
این مسئله در حال بررسی است .حمیدی با اشاره به این
که موضوع تجاوز فقط دربــاره یک شاکی پرونده محرز
شده است ،افزود :این شخص همان فردی است که سیم
کارتش در خودرویی که برای آدمربایی استفاده می شد،
کشفشدهبود.

وی در خصوص افراد دستگیر شده در این پرونده اظهار
کرد:فرددیگریکهروزسهشنبه خبربازداشتویاعالم
شد ،در خصوص پرونده آدمربایی و تجاوز دستگیر نشده
است.همچنینکسیکهدرشهرزاهداندستگیرشدهبه
ایندلیلبودهاستکهسالحیراکهبههمراهاولینمتهم
کشفشد،دراختیاراوقراردادهبودند.
همچنینبهگزارشایسنا ،رئیسکلدادگستریاستان
سیستان و بلوچستان در خصوص دیگر افراد بازداشت
شده اعالم کرد :در شهرستان ایرانشهر نیز فردی در

تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان بازداشت شد که
ویبهعنوانراهنما،مردمرابرایاقداماتضدامنیتیدر
شهرستانتحریکمیکردهاست.
حمیدی یادآور شد :چهار متهمی که در ابتدا شناسایی
شد ه بودند نیز تحت تعقیب هستند و دستورات قضایی
بــرای دستگیری آنهــا صــادر شــده کــه ایــن افـــراد در
شهرستانهایفنوجوچابهارحضوردارندکهبهاینمنظور
تیمی از نیروهای انتظامی ایرانشهر برای دستگیری این
افراداعزامشدهاست.

گفت و گوی خراسان با قاتل ارسالن  2.5ساله
معاون فرماندار علی آباد از توابع استان گلستان گفت:
تیراندازی با سالح شکاری توسط فرد یا افراد ناشناس در
یکی از روستاهای این شهرستان باعث جراحت چهار نفر
شد .سید صادق شیرنگی روز چهارشنبه در گفت و گو با
ایرنا ضمن تایید وقوع حادثه تیراندازی شامگاه سه شنبه در
محدوده روستای آزاد تپه و آشوربای این شهرستان اظهار
کرد :مجروحان به مراکز درمانی شهرستان منتقل شدند
و تحت درمان هستند  .مسئوالن قضایی شهرستان نیز در
تماس خبرنگار ایرنا ،این موضوع را تایید و محل وقوع حادثه
را بخش کماالن شهرستان علی آباد اعالم کردند.
در این باره برخی شبکه های مجازی از تیراندازی دوفرد
مسلح به سالح شکاری به سوی مردم در حوالی روستای
آزادتپه شهرستان علی آباد و زخمی شدن تعدادی از مردم
منطقه خبر داده اند.

سانحه رانندگی در آذربایجان
شرقی  5کشته بر جا گذاشت
مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های
پزشکی آذربایجان شرقی گفت :بر اثر سانحه رانندگی در
محور تبریز -ارومیه پنج نفر جان خود را از دست دادند و دو
نفر دیگر مصدوم شدند.
وحید شادی نیا روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود:
این سانحه در محدوده خورخور محور تبریز  -ارومیه رخ داد.
وی ادامــه داد :با گــزارش ایــن حادثه به مرکز اورژانــس
بالفاصله دو دستگاه آمبوالنس و بالگرد اورژانس به محل
اعزام شدند.
شادی نیا اظهار کرد :کارشناسان اعزامی مرگ پنج نفر را
در محل تایید و دو مصدوم بدحال سانحه را به بیمارستان
منتقل کردند.
گزارش ها حاکی است :یکی از مصدومان نیز در بیمارستان
جان باخته است.

سیدخلیل سجادپور -سه شنبه گذشته (بیست و نهم
خرداد) خبری با عنوان قتل دلخراش ارسالن  2.5ساله
در صفحه حوادث روزنامه خراسان به چاپ رسید که طی
آن زن جوانی با ضربه لگد ،پسر کوچکش را به قتل رساند.
ایــن زن کــه ابــتــدا مــدعــی بــود ســر فــرزنــدش بــه خاطر
بازیگوشی به گوشه دیوار اپن آشپزخانه اصابت کرده است
وقتی در برابر سواالت فنی و تخصصی قاضی ویژه قتل
عمد قرار گرفت به تناقض گویی پرداخت و هر بار ماجرایی
ساختگی را درباره چگونگی مرگ فرزندش بیان کرد .به
همین دلیل و به دستور قاضی احمدی نژاد این زن به محل
وقوع حادثه منتقل شد و به بازسازی صحنه مرگ دلخراش
ارسالن پرداخت و به ناچار حقیقت قتل فرزندش را فاش
کرد .آن چه می خوانید گفت و گوی اختصاصی خبرنگار
روزنامه خراسان با این زن جوان است.
نامت چیست؟ سیمین -الف
چند ساله هستی؟  27سال دارم
در خانواده پرجمعیتی زندگی می کردی؟
خانواده ما هفت نفر بود و من دو خواهر و دو برادر دیگر
داشتم البته دو بــرادرم کوچک تر از من هستند و من
سومین دختر خانواده ام.
اعتیاد داری؟ نه االن معتاد نیستم چرا که مجبور شدم
بــرای به عهده گرفتن سرپرستی فرزندانم اعتیادم را
ترک کنم.
چه مدت است که اعتیاد را ترک کرده ای؟ حدود 9ماه
همسرت هم اعتیاد دارد؟ او هم یک بار با من در مرکز
ترک اعتیاد بستری شد تا بتوانیم مراحل قانونی را برای
سرپرستی فرزندان مان طی کنیم البته زمانی که من و

قربانیاناعتیاد

همسرم زیر یک سقف زندگی می کردیم
هیچ گاه ندیدم که او مواد مصرف کند در
واقع اختالفات ما به خاطر اعتیاد من بود.
از ابتدا در محله طرحچی زندگی می
کردی؟ نه
 9ماه قبل برای آغاز زندگی دوباره خانه
ای را در آن منطقه اجاره کردیم.
در مدتی که قهر کرده بودی هیچ وقت
فرزندانت را ندیدی؟ نه! پسر بزرگم در
گناباد ،دخترم در مشهد و دو پسر کوچکم
در شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع)
نگهداری می شدند.
چند بار تا به حال ترک کرده ای؟ یک
بار وقتی تصمیم گرفتم دوباره زندگی ام را از نو بسازم ترک
کردم ولی باز بعد از مدتی به مصرف ادامه دادم تا این که
بار دوم به دستور مقام قضایی دوباره  15روز در مرکز ترک
اعتیاد بستری شدم.
فرزندانت بازیگوش بودند؟ بله ،آن ها به خاطر این
که فاصله سنی خیلی کمی از یکدیگر داشتند مدام با
هم درگیر می شدند و مثل خیلی از کودکان به سوی هم
اسباب بازی پرت می کردند.
حادثه مرگ فرزندت چگونه رخ داد؟ آن روزعصر من
در حیاط منزل مشغول شست و شوی لباس ها بودم که
صدای جیغ و فریاد فرزند کوچکم را شنیدم و به سویش
رفتم تا او را ساکت کنم.
چه اشکالی داشت که کودک  2.5ساله فریاد بزند؟
صاحبخانه ما یک زن بیمار است ما هم آخرین ماه قرارداد

اجاره منزل را می گذراندیم ،به همین خاطر می خواستم
پسرم را ساکت کنم تا فریادهایش موجب آزار آن زن نشود.
حادثه چگونه رخ داد؟ ارسالن نزدیک پله ها بود و من
قصد داشتم او را به داخل اتاق هل بدهم تا از روی پله ها
نیفتد ولی دستانم به خاطر شستن لباس ها کفی بود که
مجبور شدم برای هل دادن او لگد محکمی به شکمش
بزنم.
بعد از آن چه کردی؟ ارسالن بی رمق روی زمین افتاده
بود و چیزی نمی خورد و حالت تهوع داشت ،فکر کردم
مثل همیشه به خاطر پرخوری به این روز افتاده است.
از سوی دیگر هم می ترسیدم که اتفاقی برایش بیفتد.
چــرا موضوع را از همسرت پنهان کــردی؟ حدود
یک ساعت بعد از این حادثه وقتی همسرم به منزل آمد
سعی کردم همه چیز طبیعی جلوه کند اما هر لحظه که
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می گذشت حال پسرم وخیم تر می شد .من شام دیگر
فرزندانم را دادم اما همه حواسم به ارسالن بود .دست و
پایش یخ کرد و همسرم با دیدن این وضعیت خیلی نگران
شد ،این در حالی بود که من هنوز جرئت نمی کردم
واقعیت قضیه را به او بگویم.
همسرت چه کرد؟ او مضطرب بود ،گفت باید ارسالن را
به درمانگاه برسانیم شاید با تزریق یک آمپول حالش بهتر
شود .بعد از آن هم در حالی که شب به نیمه رسیده بود،
تاکسی تلفنی گرفت و پسرم را به درمانگاه رساند.
چگونه از مرگ فرزندت مطلع شدی؟ در خانه نشسته
و با وجدان خودم درگیر بودم که حدود ساعت  3بامداد
از کالنتری سپاد تماس گرفتند و از من خواستند به
کالنتری بروم .آن جا بود که فهمیدم پسرم دیگر در این
دنیا نیست.
االن چه احساسی داری؟ خیلی پشیمانم اگر لحظه ای
خودم را کنترل می کردم روزگارم این گونه تباه نمی شد.
ریشه اصلی بدبختی هایت را در عصبانیت می بینی؟
نه! این فاجعه در اعتیاد من و مواد مخدر صنعتی ریشه
دارد چرا که وقتی به این مواد لعنتی آلوده شدم زندگی
ام را نیز از دست دادم .التبه مقصر اصلی باز هم خودم
هستم که اگر با آن زن معتاد رفت و آمد نمی کردم شاید
سرنوشتم به گونه ای دیگر رقم می خورد.
به دیگر زنان چه می گویی؟ مواد مخدر همه چیز را از
انسان می گیرد به طوری که فرزندان و زندگی اش را
قربانی می کند.
سرگذشت این زن  27ساله را در ستون «درامتداد
تاریکی» بخوانید.

آتشسوزی در پاساژ قدیمی تهران
آتش سوزی شامگاه سه شنبه در یک
پاساژ قدیمی دو طبقه در خیابان امیر
کبیر تهران هشت مصدوم و  25نجات
یافته داشت.
به گــزارش ایرنا ،در ساعت 21:30
شــب ســه شنبه گذشته یــک پاساژ
قدیمی دو طبقه در خیابان امیر کبیر
تهران دچار آتش سوزی شد.
سخنگوی ســازمــان آتــش نشانی و
خدمات ایمنی شهرداری تهران روز
چهارشنبه درباره جزئیات بیشتر این
حادثهافزود:درطبقههمکفاینپاساژ
چندین مغازه لوازم یدکی قرار داشت
و در طبقه باالیی آن تعدادی انبار مملو
از لــوازم یدکی بــود که طبقه باالیی
به مساحت تقریبی  500مترمربع دچار آتش سوزی
گستردهشدودودبسیارغلیظیاززیرسقفانبارهاخارج
می شد .وی ادامه داد :براثر حرارت بسیار زیاد ناشی از
آتش سوزی ،سقف شیروانی انبارها شعله ور شده بود و
زبانه های آتش به هتلی که در مجاورت محل آتش سوزی
قرار داشت ،سرایت کرده و تعدادی از افراد داخل هتل در
میان دود غلیظ گرفتار شده بودند.
ملکی تصریح کــرد :نیروهای آتــش نشانی به محض
رسیدن به محل حادثه ،مشغول مهار شعله های سرکش
آتش شدند.
ملکی خاطرنشان کرد :همزمان گروه دیگری از آتش
نشانان با استفاده از تجهیزات فردی وارد ساختمان هتل
شدند و پس از جست وجو 25 ،نفر را به سالمت از میان

اعتیاد بدبختم کرد

یک لحظه غفلت و عصبانیت زندگی ام را برای دومین بار
از هم پاشید .اگر حتی برای لحظه ای خودم را کنترل می
کردم و درست می اندیشیدم ،شاید این فاجعه رخ نمی داد
و من هم با دستانی بسته در چنگ قانون نبودم البته وقتی
به گذشته می اندیشم ریشه واقعی این حادثه تلخ را در
ماجرای اعتیادم می بینم و ...
زن  27ساله در حالی که بیان می کرد به خاطر ترس از
افشای راز مرگ پسرم مجبور به دروغ گویی شدم ،پس از
آن که حقیقت ماجرا را در حضور قاضی علی اکبر احمدی
نژاد (قاضی ویژه قتل عمد مشهد) و کارآگاه نجفی (افسر
پرونده) در محل ارتکاب جنایت فاش کــرد ،گریه کنان
به تشریح ماجرای زندگی اش پرداخت و گفت:از همان
دوران کودکی ،دختری بازیگوش و سر به هوا بودم و فقط
با دوستانم بازی می کردم و به درس و مدرسه عالقه ای
نداشتم .به همین دلیل در کالس اول راهنمایی ترک
تحصیل کردم و به بازیگوشی هایم ادامه دادم .پدرم کاسبی
دوره گرد بود و به انگشتر و ساعت فروشی اشتغال داشت.
 19سال بیشتر نداشتم که با پسر یکی از بستگان مادرم
ارتباط برقرار کردم البته خانواده هایمان از روابط تلفنی
ما مطلع بودند .تا این که او بعد از پایان خدمت سربازی ،در
شرکت برادرش مشغول کار شد و ما به درخواست بزرگ
ترها با یکدیگر ازدواج کردیم و خیلی زود صاحب فرزند
شدیم به طوری که چهار فرزندم هر کدام کمتر از دو سال با
یکدیگر اختالف سنی دارند و بزرگ ترین آن ها هم اکنون
هفت ساله است .اما روزگار تلخ و بدبختی های من از آن جا
آغاز شد که در محله خواجه ربیع با زنی آشنا شدم که معتاد
به مواد مخدر صنعتی بود .رفت و آمد پنهانی آن زن به منزل
ما موجب شد تا من هم به استعمال مواد مخدر روی بیاورم.
آن زن که در همسایگی ما سکونت داشت زمانی که همسرم
سرکارمیرفتبهمنزلمامیآمدوبایکدیگرشیشهمصرف
می کردیم .دیگر آلوده مواد افیونی شده بودم و برای تامین
هزینه های اعتیادم مجبور می شدم بخشی از هزینه ها و
مخارج زندگی را به آن زن بدهم تا برایم شیشه تهیه کند.
حدود سه سال قبل بود که باالخره همسرم متوجه اعتیادم
شد و اختالف خانوادگی ما به خاطر همین موضوع شدت
گرفت ،همسرم نمی توانست شرایط اسفبار مرا تحمل
کند پس از من خواست بین فرزندان یا مواد مخدر یکی را
انتخاب کنم .در این اوضاع و احوال من با حالت قهر منزل
را ترک کردم و در حالی که همسرم از من شکایت کرده
بود به منزل پدرم رفتم .در همین گیر و دار و کشمکش ها
او فرزندانم را به بهزیستی سپرد اما من هنوز عاشق مواد
مخدر بودم .حدود  18ماه از این ماجرا می گذشت که دلم
برای فرزندانم تنگ شد و تصمیم گرفتم زندگی ام را دوباره
آغاز کنم ،این بود که برای دیدن فرزندانم به بهزیستی
رفتم اما آن ها مرا راهنمایی کردند که نمی توانم فرزندانم
را ببینم و باید برای سرپرستی آن ها مراحل قانونی را طی
کنم .دوباره اعتیادم را به همراه همسرم ترک کردم تا این
که از چهار ماه قبل سرپرستی فرزندان مان را به عهده
گرفتیم و با هم آشتی کردیم اما نمی دانم چرا به خاطر یک
لحظه عصبانیت و با زدن یک لگد پسر کوچکم را به طرز
وحشتناکی کشتم و ...
ماجرای واقعی براساس یک پرونده قضایی

کشف  180هزار   لیتر سوخت قاچاق
در کرمان

دود غلیظ خارج کردند و به محلی امن انتقال دادند.
به گفته وی ،وجود تعداد زیــادی باتری خــودرو ،لوازم
یدکی و مقدار زیادی روغن ترمز در محل حادثه کار را
بــرای نیروهای آتش نشانی سخت کــرده بود اما آتش
نشانان در یک عملیات نفس گیر ،آتش سوزی را پیش از
سرایت به اطراف ،مهار و کامال خاموش کردند.
▪مصدوم شدن  5شهروند و  3آتش نشان

مدیر رواب ــط عمومی مرکز اورژانـــس تــهــران نیز روز
چهارشنبه به ایرنا اظهار کرد :این حادثه آتش سوزی
منجر به مصدوم شدن پنج شهروند و سه آتش نشان شد.
محمد کرم درآبــادی افــزود :سه نفر دیگر نیز در محل
حادثه به صورت سرپایی درمان شدند.

ن در شرکت دفن کردند
 2جوان ،مدیرعامل را پس ازکشت 
دو مرد جوان که متهم هستند مدیر عامل یک شرکت
خصوصی را کشته و جنازه وی را در همان شرکت
دفن کرده اند ،دیروز در دادگاه قتل را گردن یکدیگر
انداختند .به گزارش رکنا ،رسیدگی به این پرونده از
 29دی سال  ۹۰به دنبال ناپدید شدن مدیرعامل یک
شرکت خصوصی در حاشیه تهران آغاز شد ۱۱.ماه
از این ماجرا گذشته بود که پلیس دریافت اموال رضا
بعد از ناپدید شدن وی ،به نام یک مرد  ۳۸ساله به اسم
فرهاد سند خورده است .با افشای این ماجرا فرهاد

...

درامتدادتاریکی

افزایش شاکیان پرونده تجاوز در ایرانشهر به  ۵نفر
رئیسکلدادگستریسیستانوبلوچستانگفت:تعداد
افرادیکهبهعنوانشاکیخصوصیدرپروندهآدمربایی
در ایرانشهر شکایت کردند ،به پنج نفر رسیده است.
حجتاالسالم ابراهیم حمیدی در گفتوگو با خبرنگار
تسنیم ،اظهار کرد :پرونده آدمربایی در ایرانشهر تاکنون
پنج شاکی خصوصی دارد که از این تعداد سه نفر بحث
تجاوز را مطرح کردهاند .رئیسکل دادگستری سیستان
و بلوچستان خاطرنشان کــرد :دو نفر از ایــن افــراد در
خصوص موضوع آدمربایی و دیگری بهدلیل ایراد ضرب
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بازداشتشدو درحالیکهمدرکیعلیهفرهادبهدست
نیامد و وی به عنوان تنها مظنون در بازداشتگاه بود ،
دوست صمیمی وی به نام هوشنگ به پلیس آگاهی
رفت و پرده از راز جنایت هولناک برداشت .هوشنگ
گفت ۱۱ :ماه قبل من و فرهاد با رضا آشنا شدیم .ما با
انگیزه تصاحب اموال رضا با او طرح شراکت ریختیم و
در فرصتی مناسب او را داخل شرکت کشتیم و جنازه
اش را همان جا داخل کارتن های گالوانیزه گذاشتیم
و جسدش را کف شرکت دفن کردیم.

توکلی -با تالش  پلیس 180  هزار   لیتر سوخت قاچاق
در استان کرمان کشف شد.
به گزارش خبرنگارما  ،فرمانده انتظامی شهرستان بم از
کشف 50هزارلیترسوختقاچاقازدودستگاهتانکرحمل
سوخت در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ"محمد رضا فداء" گفت :ماموران پلیس آگاهی
این شهرستان هنگام پایش خــودروهــای عبوری محور
بم ،دودستگاه تانكر حمل سوخت را متوقف كردند که در
بررسی انجام شده مشخص شد محموله سوخت این دو
تانكر به صورت غیرمجاز به مقصد مناطق شرقی کشور
بارگیری شده است.
وی افــزود :در این  زمینه دو متهم  دستگیر و با تشکیل
پرونده به مرجع قضایی تحویل شدند .گزارش خبرنگارما
حــاکــی اســــت  در عملیاتی م ــام ــوران یــگــان تــكــاوری
قرارگاه ابوذر50  هزار لیتر گازوئیل قاچاق را در بخش
زهكلوت   در انتهای حــوزه استحفاظی استان کرمان
و ابــتــدای استان سیستان و بلوچستان از  دودستگاه
تانکر کشف کــردنــد و دو راننده  متخلف  با تشكیل
پرونده به مقام قضایی تحویل شدند ودر زمینه  مبارزه
با قاچاق   حدود 30هزار لیتر سوخت قاچاق  در ریگان
درشرق کرمان  کشف شد و 16    متهم  نیز دستگیر شدند.
حسن پور رئیس پلیس آگاهی کرمان هم از کشف  50هزار
لیتر سوخت در یکی از نقاط حاشیه ای شهر کرمان خبرداد.

اسب هار نوجوانی را کشت
یک راس اسب هار در روستای «پیه جیک» از توابع بخش
قصابه مشگین شهر نوجوانی  13ساله را کشت.
به گــزارش ایرنا  ،در این حادثه اسب هار قسمت سر این
نوجوان را گاز گرفت و وی در دم جان باخت.
بخشدار قصابه روز چهارشنبه به ایرنا گفت :نوجوان در
زمین زراعی مشغول کار و فعالیت بود که ناگهان با حمله
اسب هار مواجه شد.
کریم گلدوست افــزود :شدت جراحت وارده به قسمت
سر این نوجوان به حدی بود که وی قبل از هرگونه اقدام
پزشکی درگذشت .همچنین در حادثه دیگری در روستای
لنج آباد از توابع بخش مشگین شرقی  ،یک قالده خرس
قهوه ای موجب مصدوم شدن شدید یک جوان  23ساله
شــد .رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشگین شهر
گفت :در این حادثه در دره ای مشرف به ارتفاعات روستا،
فرد مصدوم هنگام مواجهه ناگهانی با خرس بر اثر ضربه
چنگال حیوان از باالی تخته سنگی سقوط کرد و از ناحیه
کمر و صورت زخمی شد .یوسف محمدی با بیان این که
دامنه های سبالن در شهرستان مشگین شهر از زیستگاه
های اصلی خرس قهوه ای است ،بر رعایت حریم زیستی
این حیوان وپرهیز از تحریک آن تاکید کرد  .وی از تشکیل
پرونده مقدماتی برای جبران خسارت ناشی از این حادثه
خبر داد.
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