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آتش زدن داروخانه
پس از درگیری لفظی
توکلی -عامل آتش سوزی عمدی داروخانه
آریا شهر انار دستگیر شد.با اقدام به موقع
پــلــیــس ،عــامــل آت ــش ســـوزی عــمــدی یک
داروخانه در کمتر از یک ساعت دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان انــار گفت:
درپی گزارشی به مرکز فوریتهای پلیسی،
در خصوص آتــش ســوزی یک داروخــانــه
در ساعت  3بامداد روز دوشنبه در انار
کرمان ،تیم های تخصصی پلیس با حضور
در محل حادثه به عمدی بودن آتش سوزی
مشکوک شدند.
به گــزارش خبرنگار مــا ،سرهنگ خلیلی
افزود :ماموران در بررسی های تخصصی
و تحقیقات تکمیلی ،فردی را که با مالک
داروخانه اختالف داشت ،شناسایی و در
کمتر از یک ساعت وی را دستگیر کردند.
وی خاطرنشان کرد:متهم انگیزه خود را در
آتش زدن داروخانه انتقام جویی به علت
اختالف لفظی با مالک داروخــانــه بیان و
اعتراف کرد با تهیه گازوئیل ،از نقطه کوری
که فاقد دوربین مداربسته بوده به داروخانه
واردشده و اقدام به آتش زدن عمدی کرده
است.این مقام انتظامی یادآورشد:خسارت
واردشــده به داروخانه بیش ازیک میلیارد
تومان ب ــرآورد شــده اســت .بــراســاس این
گــزارش ،نیروهای آتش نشانی انار پس از
وقوع حادثه در محل حاضر شدند و آتش را
خاموش کردند.

کشف۲۶۰کیلوهروئین وحشیش
درعملیات مشترکپلیسی
کرمانی -در عملیات مشترک پلیس سمنان
وکــرمــان۲۶۰ ،کیلو هروئین وحشیش
کشف شد .جانشین انتظامی استان کرمان
گفت :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر
استان سمنان از موادمخدر انبار شده در
یکی از روستاهای حوزه گلباف مطلع شدند
و پلیس استان را باخبر کردند.به گزارش
خبرنگار مــا ،سرهنگ فرشید اف ــزود :در
همین باره حوالی نیمه شب گذشته یک تیم
از پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان
با همراهی ماموران پاسگاه کشیک بخش
گلباف از یک دستگاه خودروی پیکان در
یک منزل مسکونی ۲۴۷کیلوگرم حشیش
و ۱۳کیلوگرم هروئین کشف و یک متهم را
دستگیر کردند.

حمله پلنگ جنگل سیاه مزگی
به چوپان شفتی

...

معمایمفقودشدنپسر 5ساله درحاشیه مشهد

ازمیان خبرها

درامتدادتاریکی

هالل احمر:سگ های زنده یاب چیزی نیافتند ،احتمال ربایش مطرح است

تیم سگ های زنده یاب برای پیدا کردن کودکی
پنج ساله که در یکی از روستاهای حوالی مشهد
گم شده بود ،به محل اعــزام شدند.این کودک
ساعت  17عصرروز سه شنبه از منزل خارج و
اعــام مفقودی به نیروهای هالل احمر صبح
دیــروز انجام شد .به گــزارش خبرگزاری صدا و
سیما،باتوجهبهاعالممفقودیکودکیپنجساله
در یکی از روستاهای حوالی مشهد بامداد دیروز
گروههای جست وجوی هالل احمر به همراه تیم
سگ های زنده یاب به محل اعزام شدند .معاون
امدادونجاتجمعیتهاللاحمرخراسانرضوی
گفت :ساعت  2:45بامداد امروز پس از اطالع
پلیس مبنی بر گم شدن یک پسر بچه پنج ساله
اهل روستای فارمد واقع در انتهای جاده سیمان

در شمال مشهد گروه های امدادی و سگ های
زندهیاب هالل احمر با حضور در منطقه مشغول
جستوجوشدهاند.اسماعیلبهمنآبادیافزود:
عملیات جست و جو بــرای یافتن این کــودک با
فعالیت دو گروه امدادی شامل پنج امدادگر با دو
خودرویامدادیوسگهایزندهیابادامهدارد.
در این میان ،مجتبی محمودی سخنگوی هالل
احمر خراسان رضوی  نیز با اعالم این که حدود
ساعت  2:45سحرگاه دیروز چهارشنبه پس از
اطالعرسانیپلیسمبنیبرمفقودشدنیکپسر
بچه پنج تا شش ساله اهل روستای فارمد واقع در
انتهایجادهسیمان،تیمهایامدادیوسگهای
زندهیاب(آنست)هاللاحمراستانبهمحلاعزام
شدند ،افــزود :پس از حدود نیم ساعت از زمان

اعالماولیهدرسحرگاهامروز،دوتیممتشکلازپنج
امدادگر با دو خودروی امدادی و سگ های زنده
یابدرمحلحضوریافتند.درعینحالبهگزارش
ایرنا و تسنیم بعد از ظهر روز گذشته ،اسماعیل
بهمنآبادی،معاونامدادونجاتجمعیتهالل
احمر خراسان رضوی اعالم کرد :جست وجوی
گروههایامدادهاللاحمروسگهایزندهیاب
پس از  ۱۰ساعت جست وجو برای یافتن کودک
پنج ساله مفقود در روستای فارمد در حاشیه
شمالی شهر مشهد بی نتیجه ماند .وی افزود:
با توجه به مفقود شدن این پسر بچه پنج ساله در
ساعت ۱۷روزسهشنبه ونگرفتننتیجهمثبتدر
جستوجویمحدودهوسیعیدرمنطقه،احتمال
ربایشکودکمطرحشدهبنابراینازاینپسادامه

شاهد کوچک

فعالیتازسوینیرویانتظامیصورتمیگیرد.
او افزود :در کل عملیات جست وجوی نیروهای
امدادیهیچنشانهایازردپایالباسهایکودک
نیزدرمنطقهپیدانشدهاست.

دادستانتهرانبااشارهبه نظرکارشناسیهیئت 7نفره اعالمکرد

سهممساویراننده،پیمانکار و دانشگاهآزاددرحادثه«اتوبوسمرگ

»

جعفری دولــت آبــادی از اعــام نظر کارشناسی
هیئتهفتنفرهدربارهحادثهواژگونیاتوبوسدر
دانشگاهعلومتحقیقاتخبردادوگفت:اینهیئت
سه عامل اساسی را مقصر اعالم کرده است .به
گزارشایسنا ،جعفریدولتآبادیدادستانتهران
روزگذشتهدرحاشیهنشستبررسیوضعیتپیش
فروشخودرو،ازاعالمنظرکارشناسیهیئتهفت
نفره درباره حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه
علوم تحقیقات خبر داد و گفت :طبق وعده ای که
به مردم دادیــم در دو روز گذشته این هیئت نظر
کارشناسی را اعالم کرده و سه عامل اساسی را
مقصردانستهاست.
دادستان تهران ادامــه داد :راننده ،دانشگاه و
پیمانکار که مسئول خدمات رسانی در آن جا بوده
است،مقصراعالمشدند.رانندهفوتکردهاستو
ازطریقبیمه،مبلغدیههاوصولمیشود.
▪تقصیرمساویهر3

جعفری دولت آبادی افزود :برخالف نظر پلیس
که به طور درصدی اعالم تقصیر کرده بود ،هیئت
هفت نفره به نحو مساوی افــراد و دستگاهها را
مسئولشناختهاست،بعدازابالغایننظریهمقرر
شد طبق قانون اقدام شود و اگر اعتراضی باشد،
طبق قانون به آن عمل میشود .دادستان تهران
اضافه کرد :به بازپرس و دادستان منطقه توصیه
کردهایمکهاگرخانوادههاآمادگیدارند،دیهخود
رابگیرند.طبقمقررات،دیهازطریقشرکتهای
بیمهپرداختمیشود.ویبابیاناینکهپیشرفت

پرونده مطلوب بوده است ،افــزود :ان شــاءا ...تا
هفتهآینده،کارهایپروندهازلحاظقضاییتکمیل
میشودوبهزودیکیفرخواستصادرخواهدشدو
امیدواریمپروندهبهزودینیزبهدادگاهارسالشود.
جعفریدولتآبادیافزود:چنانچهخانوادههادر
بخشدریافتدیهپیشقدمشوندوبعدازآنپرونده
بهدادگاهبرود،ازنظرمامنعیوجودنداردوبرایآن
آمادگی داریم ،همچنین درباره مصدومانی که در
قیدحیاتهستند،چوندورهدرمانآنهاطوالنی
است ،طبیعتا باید صبر کنیم این دوره تمام شود.
بنابراینپروندهافرادیکهفوتومصدومشدهاند،
تفکیک شده است .دادستان تهران تصریح کرد:
اگر مصدومانی بخواهند دیه بگیرند ،منعی وجود
ندارد و از طریق بیمه این امکانات در نظر گرفته
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شدهاست.توصیهکردیمکهدراینبخشهاکمک
بیشتری شود .افراد بستری در این زمینه  ۱۰نفر
هستند .وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا
پروندهشاکیخصوصیدارد،گفت:خانوادههایی
که فرزندانشان فوت شده و همچنین مصدومان،
طرح شکایت کردهاند و پرونده شاکی خصوصی
دارد .پیشتر سردار محمدرضا مهمان دار رئیس
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ پس از
نشست با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس در جمع خبرنگاران گفته بود :پس از وقوع
حادثه در دانشگاه علوم و تحقیقات ،پلیس راهور
در محل حادثه حضور پیدا کــرد و پلیس به سه
گروه برای بررسی علل حادثه تقسیم شد؛ گروه
اول موضوع خطای انسانی حادثه را دنبال کرد،

گروه دوم به موضوع مربوط به ایمنی راه و گروه
سوم نیز به ایمنی وسیله نقلیه رسیدگی کرد.وی
ادامه داد :پس از بررسیهای الزم ،کارشناسان
موارد و موضوعاتی را که در حادثه تأثیرگذار بود،
احصا کردند ،از جمله این که اگر وسیله نقلیهای
که فاقد معاینه فنی بــود ،توسط راننده حرکت
نمیکرد و پیمانکار در این زمینه قصور به خرج
نمیداد ایــن حادثه به ایــن شکل رخ نمیداد.
سردار مهمان دار افزود :همچنین موضوع نقص
فنی ترمز خودرو نیز نکته مهمی بود که به آن نیز
پرداخته و در بررسیهای به عمل آمده مشخص
شدکهسیستمترمزاتوبوسداراینقصفنیبوده
وسرویسهایالزمرویآنصورتنگرفتهوهمین
موضوع باعث شده که خودرو به مرور ایراداتی پیدا
کند و پمپ بادی اتوبوس به اصطالح خالی کند
و این حادثه رخ دهد .وی اضافه کرد :بر اساس
قــرارداد ،پیمانکار باید از اتوبوس بنز و اسکانیا
بــرای جابهجایی دانشجویان استفاده میکرد
که متأسفانه از اتوبوس شهاب استفاده کرده بود
که این هم یکی از موارد مورد اشکال بود و تقصیر
پیمانکاررابیشترمیکرد.رئیسپلیسراهنمایی
ورانندگیتهرانبزرگافزود:درحوزهراهدانشگاه
نیز دو موضوع گاردریل و ایجاد راه فرار پیش بینی
نشده است که اگر شده بود به کاهش خسارات و
تلفات حادثه میانجامید .همه این موارد خدمت
دادستانی قوه قضاییه گزارش شده که در مورد
سهمونتیجهمقصرانحادثه،دادستانتهراناعالم
نظرخواهدکرد.

در خانواده آشفته ای زندگی می کنم که
هیچ گاه رنگ آسایش و آرامــش را به خود
نــدیــده اس ــت .درگــیــری و مشاجره های
وحشتناک پدر و مــادرم آن قدر شدت می
گیرد که چاره ای جز خزیدن به گوشه اتاق
و گریه های بی فریاد ندارم .حتی ماجرای
دعواهای پدر و مادرم مرا نیز درگیر دادگاه
و پاسگاه کــرده اســت بــه همین دلیل از
امتحانات درسی ام عقب مانده ام و...
مرد  42ساله که به اتهام کتک کاری و ایراد
ضربوجرحباشکایتهمسرشبهکالنتری
احضار شده بود در حالی که ادعا می کرد
همسرش دروغ می گوید و او هیچ گاه دست
اش را روی همسرش بلند نکرده است ،دختر
 12ساله اش را به عنوان شاهد ادعاهایش
معرفی کرد و...
این دختر نوجوان که با اضطراب و نگرانی
چشم به دهــان پــدرش دوخته بــود ،وقتی
اطمینان یافت که همه حرف هایش مانند
یک راز نزد مشاور کالنتری باقی می ماند
با بیرون رفتن پدر و مــادرش از اتــاق ،نگاه
معصومانه ای به چهره مددکار و کارشناس
اجتماعی کالنتری پنجتن مشهد انداخت
و با بیان ایــن که پــدرم مــرا مجبور کــرد تا
به کالنتری بیایم و ادعاهای مــادرم را رد
کنم ،دربــاره حقیقت ماجرا افــزود :پدرم
مردی بسیار خشن و پرخاشگر است .او هر
روز مــادرم را به شدت کتک می زند و با ما
بدرفتاری می کند .پدرم معتاد است و به
همین دلیل هیچ کس حاضر نمی شود او
را سر کار ببرد .گاهی اوقات می بینم مادرم
برای خرید نان از همسایه پول قرض می کند
خیلی خجالت می کشم و طوری به مدرسه
می روم که با همسایه یا فرزندان او روبه رو
نشوم .درگیری و کتک کاری پدرم آن قدر
ذهن مرا درگیر کــرده است که دیگر نمی
توانم درس بخوانم .با وجود آن که خیلی
به درس عالقه دارم و می خواهم در آینده
پرستار شوم اما شرایط زندگی ما به گونه ای
پیش می رود که حتی نمی توانم در جلسات
امتحان حاضر شوم چرا که مادرم مجبور می
شود بعد از کتک کاری ،منزل را ترک کند و
من هم در گوشه اتاق به جای درس خواندن
فقط اشک می ریزم .پدرم که بیکار است ،با
بهانه های پوچ و بی خود مادرم را زیر مشت
و لگد می گیرد تا مخارج زندگی را نپردازد.
بار آخر نیز مادرم بعد از آن که به شدت کتک
خورد از منزل بیرون رفت و از پدرم شکایت
کرد به همین دلیل پدرم با آن که امتحان
داشتم مرا از رفتن به مدرسه بازداشت و
تهدیدم کــرد که باید به کالنتری بیایم و
ادعاهای مادرم را انکار کنم ولی حقیقت
ماجرا این است که در میان این آشفتگی
خانوادگی نه تنها من هم قربانی شده ام بلکه
همه امیدها و آرزوهایم بر باد رفته است .حاال
آرزو می کنم روزی برسد که من هم مانند
دیگر دانش آموزان در یک محیط امن و کنار
نوازش پدر و مادرم تحصیل کنم و...
شایان ذکر است ،پس از برگزاری جلسات
مشاوره در دایــره مددکاری کالنتری ،در
نهایت مادر این دختر از شکایت خود صرف
نظر کرد و سپس به دستور ســروان ولیان
(رئیس کالنتری پنجتن) این زوج جوان
برای شرکت در جلسات تخصصی مهارت
آموزی های خانوادگی و اجتماعی به مرکز
مــشــاوره پلیس خــراســان رضــوی معرفی
شدند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

مرگ تلخ روی دکل  20کیلو ولت
رعایت نشدن مسائل ایمنی کــار ،نیروی
قــــراردادی شرکت بــرق مهریز را بــه کام
مــرگ بـــرد .سید علی محمد حسینی،
مسئول روابط عمومی بیمارستان فاطمه
الــزهــرا(س) مهریز در گفتوگو با ایسنا
در این باره تصریح کرد« :علی تیغ بند» از
نیروهای  30ساله طرف قــرارداد شرکت
برق مهریزدیروز در یک حادثهکاری دچار
برقگرفتگی شد و متاسفانه جان خود را از
دست داد .وی گفت :مرحوم که روی دکل
شبکه  20کیلو ولت برق در پنج کیلومتری
مهریز و حوالی پاسگاه شهید مدنی در
حال فعالیت بوده ،به دلیل بیاحتیاطی و
استفاده نکردن از وسایل ایمنی دچار برق
گرفتگی شده است.

