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سجادپور -جوانی که همسر صیغه ای اش را در تشت آب
خفهکردهبود،هنگامیکهقصدداشتخودراداربزند،براثر
انفجارگازشهریوبریدهشدنطنابدار،درشعلههایآتش
سوخت و جان سپرد .به گزارش اختصاصی خراسان ،این
حادثهچندروزقبلدرخیابانحر 20مشهدزمانیرخدادکه
پسرجوانیباهمسرصیغهایاشدرگیرشدوسراوراآنقدر
درآبدرونتشتداخلحمامفشردکهزنجوانخفهشد.او

چهارشنبه  2۸مهر 1400
 1۳ربیع االول .144۳شماره 20780

ماجرای قاتلی که در شعله های آتش سوخت

انفجار ،طناب دا ِر مرد قاتل را برید!
دو روز جسد همسرش را داخل حمام رها کرده بود اما دچار
عذاب وجدان شد و تصمیم گرفت خودش را قصاص کند.

امازمانیکهطنابداررادرپذیراییمنزلبهگردنشآویخت
ناگهانانفجارمهیبیبهخاطربازبودنشیرهایگازرخدادو

اینپسرجوانرادرحالیرویپلههایدرونساختمانپرت
کردکهطنابدارکندهشد!باوجوداین،جوانقاتلبهخاطر
شدتسوختگیناشیازانفجاردرمرکزدرمانیجانسپرد.
گزارشاختصاصیخراسانحاکیاست،تحقیقاتریزبینانه
ومیدانیقاضی«دکترحسنزرقانی»درصحنهوقوعانفجار،
راز پنهان این ماجرای عجیب را فاش کرد و بدین ترتیب
بررسیهایویژهقضاییدراینبارهادامهیافت.

راز  2جنایت مسلحانه و ده ها پرونده رسقت در مهشد فاش شد

پروندهرنگجنایتمسلحانهگرفت.
گــزارش خراسان حاکی است ،به همین دلیل
کالف پیچیده این جنایت در اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضوی گشوده شد و تحقیقات
به صورت تخصصی ادامه یافت ولی ردیابی های
اطالعاتی پس از بازداشت یک جــوان مظنون
نشان داد که شماره پالک سمند سفیدرنگ،
جعلی اســت و بــا مهارت
خاصی از شماره های چند
پالک سرقتی ،یک شماره
پــاک حقیقی متعلق به
ی ــک ســمــنــد ســفــیــدرنــگ
دیگر تهیه و روی خودروی
سرقتی نصب شده است.
این گونه بود که کارآگاهان
متوجه شدند بــا یــک باند
مخوف تبهکاری روبــه رو
هستند .بنابراین با دستور
مقام قضایی جوان مظنون
آزاد شــد و بــررســی هــا با
شگردهای فنی و پلیسی
ادامــه یافت .در حالی که
تحقیقاتابعادگستردهتریپیداکردهبودناگهان
دهم تیر گذشته ،ماجرای ربایش یک طالفروش
مشهدیدرخیابانعدالتمنطقهاحمدآباد،روند
تحقیقاترادگرگونکرد.بررسیهایتخصصی
کارآگاهان که پس از گزارش حادثه آدم ربایی
و با دستورات ویژه سردار سرتیپ محمد کاظم
تقوی (فرمانده انتظامی خراسان رضوی) وارد
مرحلهجدیدیشدهبود،حکایتازآنداشتکه
سرنشینان یک دستگاه پژو  405نقره ای ،مرد
طالفروش را تعقیب کرده اند و با شلیک گلوله به
سمتخودروی«جیلیقرمزرنگ»اوراربودهاند.

بادستگیریسرباندحرفهایموادمخدر  

 ۱۴۳۵کیلوگرمموادافیونیدربم
کشفشد

توکلی  -دادســتــان عمومی و انــقــاب شهرستان بم
از دستگیری سرباند حرفه ای انتقال مــواد مخدر توسط
سربازانگمنامامامزمان(عج)درادارهکلاطالعاتدرشرق
استان کرمان خبر داد .به گزارش خراسان ،قاضی محمد
ضیاءالدینیروزگذشتهگفت:بااقداماتمنسجماطالعاتی
ســربــازان گمنام امــام زمــان(عــج) در اداره کل اطالعات
استان کرمان ،بامداد روز گذشته محل ذخیره و انبار کالن
موادمخدر در حومه بم (روستای خواجه عسکر) شناسایی
و درایــن زمینه یک تن و  ۴۳۵کیلوگرم تریاک کشف شد.
وی افــزود :در این خصوص یک سرباند حرفه ای انتقال
موادمخدردستگیر،دودستگاهخودروتوقیف،تعدادیپالک
جعلیخودروومقادیریتجهیزاتفنینیزکشفوضبطشد.
این مسئول انتظامی قضایی هشدار داد :دستگاه قضایی با
سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر به شدت برخورد
قانونی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد اشرار نظم و امنیت
جامعه رابرهم بزنند .اینگزارش حاکیاست ،در دوعملیات
جداگانه ،مــامــوران پلیس از یک خــودروی پــژو در گلباف
شهرستانکرمانویکمنزلدربم ۳۷۱کیلوگرمموادمخدر
کشفکردندوپنجسوداگرمرگ نیزبهچنگپلیسافتادند.

کوتاهازحوادث
*ایسنا/اورژانستهرانازمصدومیتششتندرپیتصادف
میان چندین دستگاه خودرو شامل سراتو ،پرشیا ،پژو،۴۰۵
دنا ،پراید و تریلی طی پیش از ظهر دیروز در جاده قدیم تهران
بهپردیسخبرداد.
*مهر/صبحدیروزسانحهرانندگیمیان یکدستگاهپرایدبا
اتوبوس در محور سراب -بستانآباد دو کشته و چهار مصدوم
بهجاگذاشت.
*ایسنا /ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از
مصدومیتیکتندرپیگرفتارشدنشدرچاهیدرمحدوده
درکهطیدیروزخبرداد.
*میزان/احمدنجفیمعاونمبارزهباسرقتهایوسایطنقلیه
پلیسآگاهیپایتختازدستگیریاعضایبانددونفرهسارقان
موتورسیکلت که با تغییر مشخصات موتورسیکلت آنها را به
مالخرانمیفروختند،خبرداد.
*تسنیم /سرهنگ موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری
تهران گفت :قرارگاه جلب محکومان فــراری در مجموعه
این پلیس راهانـــدازی شده است و حــدود هــزار و  ۴۰۰نفر
برگه جلب داشتند که از این تعداد  ۴۷۰مجرم حرفهای
کــه تحت تعقیب بــودنــد ،شناسایی و بــازداشــت شدند.
*فارس /سرهنگعلیمحمدرجبیرئیسمرکزتشخیصو
پیشگیریازجرایمسایبریپلیسفتایناجاگفت:تماسهای
ازدسترفتهخارجییکروشکالهبرداریاست.

با توجه به این که احتمال دستبرد به طالفروش
می رفت ،خانواده مرد طالفروش با راهنمایی
هایپلیسی،قفلهایمغازهراتعویضکردنداما
دیگرخبریاز«خ»(مردطالفروش) نشد.
گزارشاختصاصیخراسانحاکیاست،ازسوی
دیگر حساسیت ماجرای آدم ربایی مسلحانه و
خدشه دار شدن احساس امنیت در نطقه ای از

عکس :آرشیو

سجادپور -با اعترافات سه عضو باند مخوف
تبهکارانمسلحدرمشهد،رازدوقتلوحشتناک
ودههاپروندهسرقتفاششد.
بهگزارشاختصاصیخراسان،ماجرایتبهکاری
هایتکاندهندهاعضایاینباندمخوفهنگامی
در کفه تــرازوی عدالت قرار گرفت که نوزدهم
شهریور سال گذشته ،چند جوان سمند سوار در
خیابان منوچهری مشهد با راننده یک دستگاه
خودروی ام وی ام به خاطر میزان سرعت خودرو
درگیرشدند.رانندهجوانامویامبهدلیلحضور
مادرش درون خودرو ،تالش می کرد محترمانه
با راننده سمند برخورد کند اما سمندسواران با
فریادهایتوهینآمیزقصدقدرتنماییداشتند
کــه ناگهان یکی از سرنشینان سمند سالح
کالشینکفرابیرونکشیدوشروعبهتیراندازی
کرد به گونه ای که جوان ام وی ام سوار را مقابل
چشمانمادرشدرخونخودغوطهورکردند.
بنابراین گــزارش درحالی که مهاجمان مسلح
با جمع آوری پوکه های شلیک شده از صحنه
حادثهگریختند،شهروندانبامشاهدهاینحادثه
دلخراش ،بالفاصله با نیروهای امدادی تماس
گرفتند و پیکر نیمه جان «م – الف» را به مرکز
درمانی انتقال دادنــد .این گونه بود که پرونده
ضاربان مسلح فراری در شعبه  213دادسرای
عمومی و انقالب مشهد و زیر نظر قاضی دکتر
جوانبخت ،مــورد رسیدگی ویــژه قــرار گرفت.
با توجه به اهمیت موضوع و صــدور دستورات
محرمانه قضایی ،تحقیقات گسترده ای برای
ردیابی مهاجمان مسلح آغاز شد و همه سرنخ ها
موردپیگیریجدیقرارگرفت.هنوزبررسیهای
پلیسبهنتیجهخاصینرسیدهبودکهرانندهجوان
ام وی ام ،دهم آبان سال گذشته به دلیل عوارض
ناشیازاصابتگلولهجانسپردوبدینترتیباین

اعرتافاتهولناکباندتبهکارانمخوف!

شهر ،موجب شد تا قاضی دکتر حسن زرقانی
(قاضی ویــژه پــرونــده هــای جنایی) رسیدگی
تخصصی به این حادثه را به عهده بگیرد .هرچه
دامنه تحقیقات در این پرونده گسترده تر می
شد ،سرنخ های پرونده قاتالن مسلح خیابان
منوچهری و ربایش طالفروش به هم نزدیک
تر می شدند تا این که باالخره خــودروی سمند
سفیدرنگ شناسایی شد و افــراد مظنون زیر
چتر اطالعاتی پلیس قرار گرفتند .حاال دیگر
احتمال قتل مرد طالفروش نیز وجود داشت به
همین دلیل سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده

(رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) شخصا
هدایت و نظارت بر روند عملیات های اطالعاتی
پلیس را به عهده گرفت تا این که چند روز قبل دو
خودرویپژو وسمندمذکوردرمنطقهشهرجدید
گلبهار شناسایی شد و زیر ذره بین بررسی های
غیرمحسوس اطالعاتی قــرار گرفت اما وقتی
نیروهای انتظامی گلبهار به یکی از خودروها
نــزدیــک شــدنــد ،ناگهان
صـــدای شلیک رگــبــاری
گلوله از سوی سرنشینان
خــودرو ،عملیات پلیس را
تغییر داد .به همین دلیل
درگیری مسلحانه ای بین
پلیس و سه تن از تبهکاران
مخوفآغازشدامانیروهای
انــتــظــامــی بـــــرای حفظ
جان مــردم از شلیک های
بیشتر درحالی خــودداری
کردند که سه کلت و یک
کالشینکف از بــازرســی
خــودروی تبهکاران کشف
شد .بررسی ها نشان می
داد یکی از تبهکاران زخمی شده و نتوانسته با
دیگر اعضای باند از معرکه درگیری مسلحانه
بگریزد.بههمیندلیلصبحروزبعدگروه ورزیده
دیگری از کارآگاهان به فرماندهی مستقیم
سرهنگ کارآگاه مهدی سلطانیان (رئیس اداره
جنایی آگــاهــی) وارد عمل شدند و به جست
وجوهای قدم به قدم در اطراف منطقه دولتآباد
پرداختند تا این که باالخره حسینعلی (متهم
 30ساله) را در حالی پیدا کردند که به خاطر
اصابت گلوله خود را درون چاله ای انداخته و
منتظر بود تا همدستانش او را نجات بدهند! با

ا

ختصاصی

خراسان

انتقال سالح های کشف شده و متهم مجروح
به مشهد ،تحقیقات گسترده پلیسی ،همزمان
با صدور دستورات ویژه قضایی از سوی قاضی
دکتر زرقانی ،برای دستگیری دیگر تبهکاران
مخوف ادامه یافت و کارآگاهان با ردزنی های
تخصصی،یکیدیگرازاعضایاینباندتبهکاری
را در سرخس شناسایی کردند و او را نیز به دام
انداختند .کارآگاهان در ادامــه ایــن عملیات
ضربتی،سومینعضوباندراهمدرمشهددستگیر
کردند و بدین ترتیب بازجویی های تخصصی از
آنانآغازورازقتلهولناکطالفروشفاششد.
بنابر گزارش اختصاصی خراسان ،اعضای این
باند خطرناک مسلحانه اعتراف کردند وقتی در
خیابان عدالت به سوی خودروی مرد طالفروش
شلیک کردند او بر اثر اصابت گلوله به شدت
مجروح شد که بعد از آن هم جان سپرد .آن ها
همچنین معترف شدند ،جسد مرد طالفروش
را به منطقه گلبهار انتقال داده و به آتش کشیده
اند و سپس خاکسترهای آن را نیز در یک اقدام
وحشیانهبهباددادهاند.
گــزارش خراسان حاکی اســت ،سه عضو باند
تبهکارانمخوفکهجواد،حسینعلیوحسننام
دارند ضمن اعتراف به قتل جوان ام وی ام سوار،
راز تعداد زیادی از سرقت های مسلحانه و عادی
در مشهد را نیز فاش کردند .بنابراین کارآگاهان
با صدور دستورات خاصی از سوی قاضی دکتر
جوانبخت،بهبازرسیمخفیگاهمتهمانپرداختند
واموالسرقتیزیادیراکشفکردند.
تحقیقاتبیشتردربارهجرایمدیگرآنهادرحالی
ادامهداردکههرسهمتهم 30،37و 32سالهاین
پرونده به ترتیب با اسامی مستعار کیان ،سعید و
شهرام به ارتکاب جرایم هولناک در مشهد ادامه
میدادند.

کالهربداری 5میلیاردیابند 6نفرهابهک 3هزارصفحهاینستاگرام!
فرمانده انتظامی پایتخت از شناسایی و
کشف پرونده با موضوع دسترسی غیرمجاز
به اینستاگرام با بیش از سه هزار شاکی خبر
داد که در مجموع بیش از  ۵۰میلیارد ریال
کالهبرداریکردهبودند.
بهگزارشفارس،سردارحسینرحیمیافزود:
درپیمراجعهچندصدنفرازهمشهریانتهرانی
به پلیس فتای پایتخت مبنی بر دسترسی
غیرمجازبهحسابکاربریشاندرشبکههای
اجتماعیازجملهاینستاگرام،مراتببهصورت
ویژه در دستور کار پلیس فتای پایتخت قرار
گرفت.ویادامهداد:اینافراداظهارمیکردند
کهحسابهایکاربریآنهاهدفهجومافراد
ناشناسقرارگرفتهوسوءاستفادهشدهاست،
به طوری که در قسمت پیام ها از مخاطبان و
معاون مــبــارزه با سرقتهای خــاص پلیس
آگاهی پایتخت از متالشی شدن باند سه نفره
مامورانقالبیخبرداد.بهگزارشمیزان،علی
کنجوریان افزود :ششم مهر امسال ماموران
گشتکالنتری ۱۶۱ابوذر،هنگامگشتزنی
متوجهشدندکهسهمردجوانکهلباسپلیس
به تن داشتند و سوار بر خودروی پراید سفید
رنگی بودند ،قصد اخــاذی از شهروندان را

دنبال کنندگانشان درخواست واریز وجه و در
برخیمواردمبالغیواریزشدهاست.
سرداررحیمیافزود:کارشناسانپلیسفتای
تهران بزرگ اقدامات تخصصی خود را آغاز
کردند و با بررسی های فنی و سایبری موفق
شدند ،ردپــای مجرمان را در فضای مجازی
و حقیقی شناسایی کنند و پس از تشریفات
قضایی ،اعضای اصلی این باند را که شش نفر
بودند در یک عملیات غافلگیرانه در سه نقطه
خارج از تهران به صورت همزمان دستگیر و به
پلیسفتایپایتختمنتقلکردند.
وی ادامه داد :تاکنون در بررسی های اولیه
حــدود  700پرونده مفتوح در تهران بزرگ
شناسایی شده و در اظهارات اولیه ،متهمان
به دسترسی غیرمجاز به صفحات بیش از

 3000نفر از کاربران اینستاگرام در کشور
اقرارکردهاندکهبررسیهایتکمیلیدرحال
انجاماست.
رئیس پلیس پایتخت گفت :مجرمان پس از
حضور در پلیس فتا با خیال این که ردی از
خود به جا نگذاشته اند ،همه چیز را انکار می
کردند اما پس از مشاهده ادله دیجیتال جمع
آوری شده توسط پلیس ،به جرم خود اقرار و
بیان کردند که بیشتر قربانیان افرادی بودند
که از رمزهای ساده و قابل حدس نظیر شماره
تلفن همراهشان استفاده می کردند .سردار
رحیمی با اشــاره به لــزوم فعال ســازی تایید
هویتدومرحلهایبرایحسابهایکاربری
شبکه های اجتماعی به شهروندان توصیه
کرد:درهنگامفعالیتدرشبکههایاجتماعی

بازداشتاعضایباند 3نفرهسارقانمامورنما

داشتند.بامشاهدهموضوع،مامورانواردعمل
شدندودونفرازمامورنماهارادستگیرکردند.
وی ادامه داد :در ادامه تحقیقات ،ماموران در
بازرسیازمنزلوخودرویسارقان،تجهیزات
نظامی شامل  ۹دســت لباسهای نظامی
مختلف،اسپریاشکآور،چراغقوه،یکعدد

لیزر ،دو عدد شــارژر باتری بی سیم ،غالف
دستبند ۹ ،رشته دستبند پالستیکی و کاله
نظامی را کشف کردند .وی گفت :به دنبال
دستگیری دو مرد مامور نما به دستور مرجع
قضایی ،پرونده برای رسیدگی به اداره پنجم
پلیسآگاهیارجاعشدومتهمانبهجرمخود

تنظیماتامنیتیوحریمخصوصیرارعایتو
ازدراختیارگذاشتناطالعاتحسابکاربری
خودبهدیگرانخودداریکنند.
هــمــچــنــیــن در صـــورتـــی کـــه پــیــامــی در
شبکههای اجتماعی از ســوی دوســتــان
یا آشنایان مبنی بر درخــواســت واریــز وجه
دریــافــت کــردنــد حتما از طــرق دیگر نظیر
بــرقــراری تــمــاس تلفنی صحت محتوای
پیام ارسالی را قبل از واریز وجه احراز کنند
و در صـــورت مــواجــهــه بــا هــرگــونــه م ــوارد
مــشــکــوک آن را از طــریــق ســایــت پلیس
فتا بــه آدرس www.cyberpolice.ir
بخش گــزارشهــای مــردمــی یــا طــی تماس
بـــا شـــمـــاره تــلــفــن  110بـــا مـــا در مــیــان
بگذارند.
با همدستی متهم فراری اعتراف کردند .وی
افــزود :در ادامه تحقیقات ،سومین عضو این
باندنیزدرعملیاتیدستگیرشد.بادستگیری
سومین متهم باند ،چهار مالباخته او را به
عنوان سارق گوشیهای تلفن همراه ،پولها
و کارتهای بانکی شان شناسایی کردند.
تحقیقات برای شناسایی دیگر مال باختگان
احتمالیادامهدارد.

قاچاقچیان عامل شهادت ۲مامور نیروی انتظامی گیالن دستگیر شدند
فرماندهانتظامیاستانگیالنازدستگیری
هر دو قاچاقچی پرونده شهادت ماموران
وظیفه شناس پلیس مبارزه با مواد مخدر
ایــن اســتــان ،ظــرف کمتر از  ۲۴ساعت
خبر داد .به گــزارش پلیس گیالن ،سردار
عزیزا ...ملکی دوشنبه شب با تاکید بر عزم
جدی نیروی انتظامی در مقابله و برخورد با
سوداگرانمرگافزود:پسازاطالعماموران
پلیس مبارزه با مواد مخدر گیالن از قصد
قاچاقچیانبرایانتقالمحمولهبهوسیلهیک
دستگاه خودرو به داخل استان ،بالفاصله با
اشرافیت اطالعاتی و انجام هماهنگیهای
الزم ،بامداد دوشنبه خودروی قاچاقچیان
دربدوورودبهاستانشناساییوباانجامیک
عملیات حساب شده یک نفر از قاچاقچیان

که با هدف بررسی محور مواصالتی شرق
بهغرباستانازخودرویحاملموادمخدر
جدا شده بود ،شناسایی و دستگیر شد .وی
ادامه داد :پس از دستگیری این متهم ۵۰
ساله ،راننده خــودروی حامل مــواد مخدر
که از دستگیری همدستش مطلع شده
بود با ترس از دستگیری توسط ماموران
پلیس به سمت غرب استان اقــدام به فرار
کرد .فرمانده انتظامی گیالن با اشــاره به
جان باختن دو مامور وظیفه شناس پلیس
مبارزهباموادمخدراستانهنگامدستگیری
متهم دیگر پرونده بر اثر سانحه رانندگی
خاطرنشان کرد :متاسفانه در این سانحه
کــه ســاعــت  ۵:۳۰بــامــداد روز دوشنبه
اتفاق افتاد ،سرهنگ حسین بهراد نصر

و استواریکم مرتضی هــدای ـتزاده هنگام
انجام ماموریت در میدان شهر شلمان دچار
سانحه تصادف شدند و جان باختند .وی
به پیگیری ویژه پلیس برای شناسایی محل
اختفا و دستگیری متهم دیگر این پرونده
اشـــاره کــرد و گفت :خوشبختانه پــس از
اقدامات کارشناسی و فنی و پیگیریهای
مستمر ،سرانجام متهم دیگر این پرونده
که در شهرستان لنگرود با یک دستگاه
خودروی دیگر در حال تردد بود با عملیات
غافلگیرانه پلیس شناسایی ،دستگیر و
خــــودروی قاچاقچیان نیز توقیف شد.
سردار ملکی هر دو متهم ۵۰و ۴۰ساله این
پرونده را سابقه دار و از زندانیان آزاد شده
اخیر اعــام کرد و افــزود :نیروی انتظامی

به عنوان پرچمدار عرصه مبارزه با مواد
مخدر ،هزینههای سنگینی را برای نجات
جامعه از پدیده شــوم موادمخدر متحمل
شده و شهدای بسیار زیادی را تقدیم نظام
و انقالب کرده و به هیچ عنوان در برخورد
قاطعانه با سوداگران مرگ کوتاه نخواهد
آمد .وی با عرض تسلیت به مردم والیتمدار
و قانونمند گیالن ،همکاران انتظامی و
به ویژه خانواده معزز این دو مامور وظیفه
شناس افزود :پرونده متهمان پس از انجام
بررسیهای الزم توسط پلیس در اختیار
مرجع قضایی قرار می گیرد .زمان برگزاری
مراسم تشییع پیکر این دو مامور غیور پلیس
مبارزه با مواد مخدر ،متعاقبا به اطالع عموم
میرسد.

در امتداد تاریکی

ماجرایعجیبزنشیشهای
وقتیبامصرفقرصهایالغریفهمیدمکهمعتاد
شده ام ،دیگر چاره ای جز استعمال مستقیم شیشه
نداشتم ولی این موضوع را از شوهرم پنهان کردم و
درگیر رابطه ای شدم که ...به گزارش اختصاصی
خراسان ،زن  31ساله که با شکایت همسرش و به
اتهام خیانت و رابطه غیراخالقی دستگیر شده بود،
دربارهاینماجرایتلخبهمشاورومددکاراجتماعی
کالنتری آبکوه مشهد گفت 9 :سال قبل «تورج» به
خواستگاری ام آمد .آن زمان من در کنار خانواده
ام و در یکی از مناطق مرفه نشین تهران زندگی می
کردم ولی تورج به تازگی در یکی از ادارات دولتی
مشهد استخدام شده بود ،به همین دلیل در شب
خواستگاری از من خواست به مشهد بیایم و زندگی
مشترکمان را در این جا آغاز کنیم .من هم پذیرفتم
وبدین ترتیب بعد از ازدواج به مشهد آمدم اما در
این شهر غریب بودم و هیچ آشنایی نداشتم از سوی
دیگر احساس می کردم به خاطر افزایش وزن کمتر
مــورد توجه قــرار می گیرم و از خــودم خجالت می
کشیدم .این بود که تبلیغ داروهای الغری در شبکه
های ماهواره ای و فضاهای مجازی توجهم را به
خود جلب کرد و در پی خرید این داروها برآمدم .این
درحالیبودکهبا«فهیمه»بهتازگیآشناشدهبودمو
با یکدیگر دوست صمیمی بودیم .او که از شوهرش
طالق گرفته بود ،ادعا می کرد کپسول های الغری
تاثیرگذاری را مصرف می کند به طوری که در مدت
چندماه به شدت کاهش وزن پیدا کرده است .من
هم که از این موضوع رنج می بردم از او خواستم به
منهمکمککندتازودتربهاندامیمتناسببرسم.
او هم تعدادی از قرص ها را به من داد و من با مصرف
آن ها  5کیلوگرم در یک ماه کاهش وزن پیدا کردم
چرا که نمی توانستم غذا بخورم و خورد و خوراکم
به شدت کاهش یافته بود .در همین حال ماجرای
مصرفکپسولهاراازشوهرمپنهانکردموبهاومی
گفتمرژیمغذاییگرفتهام.زندگیامدچارآشفتگی
خاصی شده بود .در حالی که دختر  6ساله ام مدام
بــرای خــوردن غذا گریه می کرد ولی من حوصله
آشپزی نداشتم .تورج هم برای آسایش من از بیرون
غذامیگرفتتادخترمبیتابینکند.دراینشرایط
من ادعا می کردم اگر آشپزی کنم دوباره چاق می
شوم .حاال دیگر نسبت به همه چیز بی تفاوت شده
بودمتااینکهیکروزوقتیقرصهایمتمامشدهبود،
احساسکردمحالعجیبیدارموماننددیوانههابه
خودم می پیچم ،این بود که با فهیمه تماس گرفتم و
تقاضای کپسول های الغری کردم .او با خونسردی
گفت :عزیزم آن ها چیزی جز مواد مخدر نبود .حاال
همشیشهمصرفکنتاازخماریبیرونبیایی.وقتی
فهمیدمچهبالییبرسرمآمدهاستخواستمحقیقت
رابهشوهرمبگویماماازشدتخماریتوانایستادن
همنداشتم،اینبودکهازفهیمهنشانیجوانشیشه
فــروش را گرفتم و به سراغش رفتم .حاال دیگر به
طور مستقیم مواد مخدر صنعتی مصرف می کردم
اما درتامین هزینه های اعتیادم دچار مشکل شده
بودم ،به همین دلیل پیشنهاد رابطه غیراخالقی با
جوان مواد فروش را پذیرفتم تا همسرم از اعتیادم
مطلعنشود.وقتیتورجبهسرکارمیرفتمنهمبه
دخترم شربت خواب آور می دادم تا زمانی که جوان
شیشه فروش برای مصرف مواد مخدر به خانه ام
می آید چیزی نبیند و تورج را در جریان نگذارد اما او
متوجهحضورمردغریبهشدهوماجرارابهپدرشگفته
بود،بههمیندلیلوقتیآنجوانموادفروشبهخانه
امآمدتادرکناراومنهمشیشهمصرفکنم،ناگهان
همسرم سرزده از راه رسید و با پلیس تماس گرفت.
من هم که غافلگیر شده بودم ،فقط حیرت زده به او
مینگریستماماایکاش...گزارشخراسانحاکی
است ،تحقیقات بیشتر دربــاره این ماجرا با صدور
دستوری ویژه از سوی سرهنگ ابراهیم خواجه پور
(رئیسکالنتریآبکوه)بهگروهورزیدهایازنیروهای
دایرهاطالعاتسپردهشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

عاملشهادتمامورنیرویانتظامی
آباداندستگیرشد
فرمانده انتظامی شوش گفت :با تالش بیوقفه
پلیس اطــاعــات ،عامل شهادت سرگرد مهدی
آزمون مامور نیروی انتظامی آبادان در شهرستان
شوش دستگیر شد .به گــزارش پلیس ،سرهنگ
روح ا ...یاریزاده افزود :در پی شهادت مدافع نظم
وامنیتسرگردمهدیآزموندر ۱۶شهریورامسال
در شهرستان آبادان ،از همان لحظات اولیه پلیس
اطالعات و امنیت عمومی استان تالش ویژهای را
برای دستگیری عامل این جنایت آغاز کرد .وی با
بیان این که پلیس مخفیگاه عامالن این حادثه را در
شهرستانشوششناساییکرد،ادامهداد :تیمهای
عملیاتی پلیس متشکل از یگانهای انتظامی و
تخصصیفرماندهیانتظامیشوشپسازدرگیری
مسلحانه یک نفر از اعضای این باند را به هالکت
رساندند و دو نفر دیگر را به ضرب گلوله دستگیر
کردند.ویبابیاناینکهدرادامهاینعملیاتدونفر
دیگر از اعضای این باند دستگیر شدند ،اضافه کرد:
در بازرسی از مخفیگاه متهمان یک قبضه سالح
جنگیکالشینکفبههمراهپنج تیغهخشابو۱۰۱
عدد فشنگ جنگی ،یک قبضه سالح شکاری به
همراهپنجفشنگومقادیریموادمخدرکشفشد.

