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راه و بیراه

کوتاه تر از حادثه

اسیدپاشی
روییکدانشآموز

بچهناخلف
متین نیشابوری -نفهمیدم چطور خودم را به اینجا رساندم .وقتی با او روبهرو شدم ،سرش را پایین
انداخته بود و گریه میکرد .گفتم :تو که در خانه برای من شاخ و شانه میکشی و ادعای غیرت میکنی،
چرا نامردی کردی؟
مأموران انتظامی برایم توضیح دادند که پسرم همدست یک دزد حرفهای بوده است و با هم وسایل داخل
خودروهای مردم راسرقت میکردهاند .نمیدانستم چه بگویم .منبرای این بچه خیلی زحمت کشیدهام.
بعد از مرگ پدرش ،برایش سنگ تمام گذاشتم .البته محبتهای بیشاز حد باعث شد زیادهخواه و زودرنج
بار بیاید .برایش زن گرفتم ،اما در دوران عقد بهخاطر بداخاقی و تندخوییهایش ،کارشان به طاق
انجامید .هرچه داشتم و نداشتم ،فروختم و برایش مغازهای راه انداختم .اما این بچه ناخلف تن به کار
نداد و دنبال رفیقبازی رفت .از کارهایش حرص میخوردم
و نمی توانستم حرفی بزنم .تهدیدم می کرد اگر به
کارهایش گیر بدهم ،از خانه بیرونم خواهد کرد.
متأسفانه مدتی است که مواد مخدر هم مصرف
می کند و حالش اصــا خــوب نیست .حاال
فهمیده ام بعد از جدایی نامزدش  ،با زنی آشنا
شده و آن زن معتادش کرده است .خودم مقصر
هستم که به او بیش از اندازه محبت میکردم .واژه
«بچهیتیم» بهانهای به دستش بود تا سر هر مسئلهای،
دل اطرافیان را به حال خودش بسوزاند و از آنها سوءاستفاده
کند .ما پدرها و مادرها اگر بچهها را با واقعیتها آشنا کنیم،
این اتفاقها نمیافتد .پسر من کموکسری نداشت و نباید به
چنین سرنوشتی دچار میشد.

قتلباقفلکتابی
ایسنا :دانــش آمــوز کــاس ششم یکی از
مدارس شهرستان اسام آبادغرب ازسوی
دو نفر مورد اسیدپاشی قرار گرفت و از ناحیه
صــورت و پشت دچــار جراحت شدید شد.
پلیس کرمانشاه چندساعت پس از اعام این
حادثه ،یکی از متهمان را شناسایی و دستگیر
کرد و تحقیقات درباره دیگر متهم این پرونده
ادامه دارد .به گفته پلیس ،علت وقوع این
حادثه ،اختافات شخصی بوده است.

مفقودشدن8نفر
دربرفبهاری

شهــروندان گرامی ،با توجه به راهانــدازی ستون « مشاوره حقوقی»،
پرسشهای خود را برای ما بفرستیدو پاسخ آن را در همین صفحه دریافت
کنید .در ابتدای پیامها حتما عبارت «مشاوره حقوقی» را بنویسید.
راههای ارتباطی:
دفتر مركزي37288881-5 :
نمابر37238310 :
شماره پیامک 30007289 :

تلگرام09154294580:
روابط عمومی37243110 :

Email:info@Shahrara.com
روی خط حادثه

دستگیرییکقاچاقچی
درفرودگاهمشهد

مهر :در پی بــارش شدید بــرف بهاری در
ارتفاعات کوه چور استان خوزستان ،هشت
نفر از عشایر کــوچ رو در این منطقه مفقود
شدند .با اعام این خبر ،یک تیم امدادی از
هال احمر شهرستان ایذه به منطقه اعزام
شد .جستجوها برای یافتن این افراد ادامه
دارد.

انتقامآتشینازپدر

مردیمیانسالبهعلتمشکالتخانوادگی
همسرشرابهطرزدلخراشیكشت

محمد جواد ابــوعــطــا -مــردی میان سال پــس از
سال ها زندگی مشترک ،ظهر دیــروز در کشاکش
مشکات خانوادگی ،همسرش را با ضربات یک قفل
به قتل رساند.
به گــزارش شهرآرا ،ظهر دیــروز ،مأموران کانتری
طبرسی شمالی در حال گشت زنی در منطقه با مرد
میانسالی مواجه شدند که با لباس های خونی و پای
پیاده در خیابان راه می رفت.
مأموران با متوقف کردن این مرد از او علت خونی بودن
لباس هایش را پرسیدند اما او سکوت کرد.
با انتقال ایــن مــرد میان سال به کانتری طبرسی
شمالی ،او بدون هیچ مقدمهای ،رو به یکی از کارکنان
کانتری کرد و گفت « :دیگر تمام شد».
افسر تجسس کانتری بــا شنیدن ایــن جمله از
او خواست بیشتر توضیح بدهد .مــرد میان سال
بــدون توضیحات بیشتر گفت « :تقصیر خودش
بــود .اگــر به حرفهایم گــوش مــیداد ،اینطوری
نمیشد».
افسر تجسس از مرد خواست کمی آرام شود و جرعهای
آب بنوشد و بعد شمرده شمرده توضیح دهد که چه
شده است.
مرد پنجاهوپنجساله پساز چند دقیقه رو به مأمور کرد و
گفت« :من زنم را کشتهام».

کشف جسد زن 51ساله
با اظهارات مرد ،تیمی از مأموران کانتری طبرسی
شمالی با همکاری ماموران کانتری پنجتن مأموریت
یافتند صحت و سقم این اظهارات را مشخص کنند.
مأموران بههمراه مرد میانسال به پنجتن  68رفتند و
پساز ورود به منزل این فرد ،با جسد غرق در خون زنی
میانسال مواجه شدند.
بهاینترتیب دستبند قانون بر دستان این مرد حلقه زد
و بیسیمهای پلیس نیز فعال شد و دقایقی بعد درحالی
کارآگاهان و تیم جنایی پلیس آگاهی در محل حاضر
شدند که قاضی علیاکبر احمدینژاد ،بازپرس ویژه
قتل دادســرای عمومی و انقاب مشهد ،نیز برای
بررسی صحنه جرم راهی خیابان پنجتن شد.
قفلی که با دست باز نشد
با حضور قاضی احمدینژاد در محل و آغاز بررسیهای
قضایی ،مشخص شد که این خانم پنجاهویکساله با
ضربات پیدرپی واردشده یک شیء به سرش به قتل
رسیده است.
در بررسی صحنه جرم مشخص شد یک قفل کتابی نیز
درکنار اتاق افتاده و طبق اظهارات متهم ،وی با همین
قفل سنگین کتابی ،همسرش را به قتل رسانده است.

متهم به قتل در پاسخ به ســؤاالت بازپرس ویژه قتل
دادسرای عمومی و انقاب مشهد گفت :خیلی وقت
بود که من و همسرم مشکل داشتیم .به حرف من گوش
نمیکرد و حاضر نبود وضعیت را تغییر دهد .نزدیک
ظهر بود که دوباره با هم دعوا کردیم .تمام عقدههای
چندین ساله جلو چشمانم را گرفته بــود .در میان
این درگیری ،ناگهان چشمم به قفل افتاد و دیگر
حال خودم را نفهمیدم .بعد هم که پشیمان شدم ،به
کانتری آمدم و خودم را معرفی کردم.
مرد میانسال در پاسخ به اینکه هنگام دعوا چه کسی
در خانه بود ،اظهار کرد :ما دو پسر هفت و بیستساله
داریم .پسر بزرگم سر کار بود و پسر دیگرم هم به مدرسه
رفته بود .در خانه تنها بودیم و کسی در این کار دخالت
نداشت.
بررسیهای بعدی با انتقال جسد به پزشکی قانونی
برای مشخصشدن علت دقیق مرگ مقتول با دستور
قاضی احمدینژاد آغاز شد و پرسوجو از همسایهها
نیز بی نتیجه ماند؛ چرا که هیچ یک متوجه دعوای
این زوج میانسال ،که سالها از زندگی مشترکشان
میگذرد ،نشده بودند.
با دستور مقام قضایی ،متهم برای بررسیهای بیشتر
به پلیس آگاهی منتقل شد و تحقیقات درباره جزئیات
مبهم پرونده در دستورکار قرار گرفت.

با انجام هفتصد و چهل و یکمین عمل اهدای عضو در مشهد رقم خورد

اهدایزندگیبه6بیمارنیازمند

فرمانده پلیس فرودگاههای خراسانرضوی از کشف بیشاز 6کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری دو متهم
خبر داد.
به گزارش شهرآرا ،مهدی رستمیقرائی گفت :ساعت 22:30روز گذشته ،تیم کنترل پلیس به حرکات و
رفتار فردی که ادعا میکرد برای استقبال از میهمانش با تاکسی به فرودگاه آمده است ،مشکوک شد و در
بازرسی بدنی از او4 ،گرم شیره تریاک کشف کرد.
وی افزود :پلیس در تحقیقات اولیه دریافت که این فرد با خودرو شخصی به فرودگاه آمده است و در بازرسی
از خودرو سواری 5کیلو و 130گرم تریاک226 ،گرم شیره تریاک و 93گرم سوخته تریاک کشف شد.
رستمیقرائی گفت :متهم که راهی جز بیان حقیقت نمیدید ،اعتراف کرد که مواد مخدر را از فردی در
بولوار مصلی مشهد تحویل گرفته است.
وی افزود :مأموران انتظامی با شناسایی دیگر متهم پرونده ،پساز هماهنگی با مقام قضایی ،منزل
مسکونی او را بازرسی و یککیلو و 833گرم تریاک کشف کردند.
فرمانده پلیس فرودگاههای خراسانرضوی گفت :با دستگیری دو متهم و کشف 6کیلو و 352گرم مواد
مخدر ،تحقیقات پلیسی ادامه دارد.

کشفاسکلتانسان
درپیبارندگیهایاخیر

تسنیم :پسری جــوان به دلیل اختاف
شخصی ،قهوهخانه پدرش را در شهرستان
چالوس به آتش کشید .در پی بروز این حادثه
11نفر دچار سوختگی شدند که با اورژانس
به بیمارستان انتقال یافتند .متهم ازسوی
پلیس دستگیر و پس از تشکیل پرونده راهی
دادسرا شد.

برخوردمرگبار3اتوبوس

فرماندهانتظامیخراسانرضویخبرداد

كشفمحمولهبزرگلوازمآرایشیقاچاقدرمشهد
میزان :سه دستگاه اتوبوس مسافربری
برونشهری در آزادراه کرج به قزوین ،با یک
خودرو سواری پراید بهشدت برخورد کردند.
دراثر وقوع این سانحه جادهای ،یک نفر جان
خود را از دست داد و 14نفر دیگر بهشدت
مصدوم شدند .علت این حادثه هنوز اعام
نشده است.

برادرکشیبرایپول

فرمانده انتظامی شهرستان رشتخوار گفت :بارندگیهای اخیر سبب پیداشدن اسکلت کامل یک انسان
در مسیر فرعی خاکی روستاهای بازهعاشقان و سرآسیاب شهرستان رشتخوار شد.
سرهنگ داوود حاتمیان در گفتوگو با ایرنا افزود :عصر روز یکشنبه در پی تمامشدن سیل ،چند تن از
جوانان روستا که برای تماشای سیاب بهسمت کال روستا در حرکت بودند ،در مسیر ،با اسکلت یک جسد
روبهرو شدند و بافاصله موضوع را به نیروی انتظامی اطاع دادند و گشت نیروی انتظامی در محل حاضر
شد.به گفته وی ،گشت انتظامی با بررسی دقیق ،مورد را مشکوک تشخیص داد و با سیر مراحل قانونی و
حضور قاضی ویژه قتل و همچنین آگاهی جنایی در محل ،اسکلت پیداشده را بررسی کرد و اسکلت کامل
را از زیر خاک بیرون آورد تا ادامه مراحل قانونی پرونده طی شود.
وی تصریح کرد :طبق شواهد موجود ،اسکلت پیداشده که براثر جاریشدن آب باران نمایان شده ،مربوط
به سالهای دور است .این موضوع با بررسی دقیق پلیس آگاهی شهرستان درحال پیگیری است و
بهزودی مشخص میشود.
حسن صابر ،دادستان رشتخوار ،هم با تأیید پیداشدن اسکلت یک انسان گفت :موضوع برای کشف
حقایق بیشتر درباره صاحب این اسکلت و مشخصشدن هویت آن درحال پیگیری است.

هفتصدوچهلویکمین عمل اهدای عضو در مشهد،
لبخند سامت را بر لبهای ششبیمار نیازمند به عضو
نشاند .به گزارش شهرآرا ،مسئول واحد فراهمآوری
اعــضــای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دراینباره گفت :در عمل اهدای عضو از اهداکننده
مرگ مغزی  ،علیرضا عبدی باشریک ،پنجاه و هفت
ساله که از بیمارستان ثامن االئمه(ع) ناجا به واحد
فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای
دانشگاه مشهد معرفی شده بود ،پس از انجام مراحل
تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی ،در بیمارستان
منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کــرد :کلیه های
زنده یاد عبدی باشریک به مــردی چهل و دوساله و
خانمی چهلوششساله ساکن مشهد که سالها از
نارسایی کلیه رنج میبردند و تحت درمان دیالیز بودند،
بهرایگان اهدا و پیوند شد.وی گفت :کبد آن مرحوم در
بیمارستان منتصریه مشهد به خانمی سیوششساله
ساکن سبزوار پیوند زده شد و به بیمار زندگی دوباره
بخشید.مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد :قرنیههای
مرحوم عبدی نیز به منظور پیوند به بیمارستان
خاتماالنبیا(ص) مشهد ارسال شد.

خالقی افــزود :قسمتی از پوست مرحوم نیز برای
استفاده بیماران نیازمند به پوست ،به بخش سوختگی
بیمارستان امامرضا(ع) ارسال شد.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه
علوم پزشکی مشهد با قدردانی از اقدام خداپسندانه
خــانــواده مرحوم عبدی در اهــدای اعضای پیکر
عزیزشان بیان کرد :هنوز هم هستند خانوادههایی
که حاضر نمی شوند اعضای پیکر عزیزانشان را که
دچار مرگ مغزی شدهاند ،اهدا کنند و به یاری بیماران
نیازمند به عضو نمی روند؛ تحقق این امر نیازمند
فرهنگسازی همگانی است.

ایلنا :با کشف جسد مردی سیونهساله درون
خودرو هیوندا آزرا که هدف گلوله قرار گرفته
بود ،تحقیقات پلیسی در تهران آغاز شد و
درنهایت برادر چهلساله این فرد به اتهام قتل
دستگیر شد و اعتراف کرد که در پی اختافات
مالی ،اقدام به تهیه اسلحه و کشتن برادرش
کرده است.

فرمانده انتظامی خــراســان رضــوی از کشف دو
محموله قاچاق لوازم آرایشی و قرصهای توانافزای
غیرمجاز خبر داد.
به گزارش شهرآرا ،توزیع گسترده کاالهای آرایشی و
بهداشتی در بازار مشهد ،کارآگاهان اداره مبارزه با
قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی خراسانرضوی را با یک
باند توزیع این کاالها مواجه کرد.
با رصدهای میدانی و کنترل تحرکات سودجویان
در مشهد ،سرنخهایی به دست آمد که نشان میداد
عدهای بهمنظور پرکردن جیب طمع خود ،اقدام به
توزیع این کاالها در بازار مشهد میکنند.
درحالی این پرونده ویژه به دستور فرمانده انتظامی
خراسان رضوی در پلیس آ گاهی برای شناسایی و
دستگیری اعضای این باند گشوده شد که مأموران
همزمان متوجه شدند افــرادی نیز اقــدام به توزیع
قرصهای غیرمجاز توانافزا در سطح بازار میکنند.
نتیجه تحقیقات نشان داد متهمان با دپــوی این
کاالهای قاچاق در مشهد ،اقدام به توزیع خرد این
کاالها می کنند و به همین دلیل ،کسی به آن ها
مشکوک نمیشود .با بهدستآمدن این سرنخ مهم،
یکی از متهمان و پس از تعقیب نامحسوس وی،
محل دپوی کاالهای غیرمجاز در بولوار خیام مشهد
شناسایی شد.
کارآگاهان بهصورت شبانهروزی این محل را تحت
نظارت قرار دادند و پس از اطمینان از دپوی کاالهای
قاچاق ،در هماهنگی با مقام قضایی ،عملیات
بازرسی را آغاز کردند.
مأموران در اقدامی غافلگیرانه با رعایت موازین
شرعی به این منزل وارد و موفق به کشف انبوهی از

لوازم بهداشتی و آرایشی قاچاق شدند.
در پاکسازی این منزل مسکونی ،هزار و 108عدد
انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و بدون مجوز به
ارزش 300میلیون ریال کشف شد.
کشف محموله داروهای توان افزا
فرمانده انتظامی خــراســان رضــوی بــا اشـــاره به
دستگیری یک متهم دراینراستا بیان کرد :پرونده
مشابه دیگری نیز در استان پیگیری شد که طی
آن ،یک محموله پنج هزار عددی انواع قرص های
توان افزا و محرک های غیرمجاز کشف و متهمی

سیودوساله نیز دستگیر شد.
ســردار قــادر کریمی با اشــاره به اینکه ارزش این
دو محموله 450میلیون ریال بــرآورد شده است،
بیان کرد :مواد آرایشی و بهداشتی قاچاق و بدون
مجوز و همچنین قرصهای توانافزا و محرکهای
غیرمجاز ،سامتی شهروندان را تهدید می کند.
انتظار مــی رود شهروندان در این زمینه هوشیار و
مراقب باشند و درصورت کسب هرگونه اطاعاتی
دربــاره فروش و محلهای نگهداری لوازم آرایشی
قاچاق و داروهای غیرمجاز ،موضوع را به فوریتهای
پلیسی 110گزارش دهند.

