حوادث

8

چهارشنبه  3آذر 1400
 1۸ربیع الثانی .144۳شماره 2080۹

دزدان پرایدسوار اب شلیک پلیس به دام افتادند

اخ

ماجرایدستبردبهخودروهادرمراکزخرید
تصاصی

خراسان

سارقان کرایک صندوق عقب  5خودرو را در یک خیاابن خایل کردند

کوتاه از حوادث
*ایــرنــا /ســازمــان پزشکی قانونی اعــام کــرد :از
فروردین تا پایان مهر امسال  ۵۵۲نفر بر اثر برق
گرفتگیدرکشورجانخودراازدستدادند،اینرقم
درمقایسهبامدتمشابهسالقبل()۱۳۹۹کهآمار
تلفات ۵۰۲نفربود ۱۰،درصدبیشترشدهاست.
*ایلنا /یکی از نیروهای تعمیرات خط  ۴متروی
تهران که برای تعمیر سوزن ورودی ایستگاه ارم
سبز در محل سوزن حاضر بوده است به سبب
برخوردی که با قطار داشته فوت شد.
*ایرنا /سردار جاویدان فرمانده انتظامی استان
کرمانشاه از دستگیری یک سارق توسط ماموران
پلیس "اسالم آبادغرب" و "گیالنغرب" و اعتراف وی
بهربودن ۱۶۰راسگوسفندخبرداد.
*ایرنا /سردار گودرزی فرمانده مرزبانی ناجا
از ناکامی قاچاقچیان و کشف یک تن و ۳۵۰
کیلوگرم موادمخدر توسط مرزبانان استان
سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت :در این
عملیات یــک دستگاه خ ــودرو و یــک دستگاه
موتورسیکلت هم توقیف شد.
*ایسنا /مقامات هند اعالم کردند :دست کم
 ۳۵تن در پی بارندگیهای شدید و سیلآسای
اخیر در مناطقی از جنوب کشور جان خود را از
دست داده و حدود  ۳۰نفر نیز مفقود شدهاند.
*ایسنا /به گفته مقامات سریالنکا دیــروز حادثه
واژگونی قایقی در شرق این کشور اتفاق افتاد که بر
اثرآندستکمششنفرجانخودراازدستدادند.
*ایسنا /مقامات محلی جزیره "ال پالما" در اسپانیا
در پی رسیدن جریان جدیدی از گــدازه های
آتشفشانی به اقیانوس و خطر تولید گازهای سمی
به ساکنان سه شهر ساحلی هشدار دادند که تا
اطالع ثانوی از منازلشان خارج نشوند.
توکلی/اهدایعضویکرانندهحملونقلعمومی
جاده ای جیرفتی که به علت تصادف دچار مرگ
مغزیشدهبود،بهیکبیمار،حیاتیدوبارهبخشید.

تصادفاتوبوسدربلغارستان
با ۴۵کشته
بزرگراهی در غــرب بلغارستان شاهد تصادف و
آتش گرفتن یک دستگاه اتوبوس بود؛ سانحهای که
دستکم  ۴۵کشته در پی داشته است.به گزارش
شبکه خبر ،برخی از قربانیان کودک بودند و هفت
نفرهمباآثارسوختگی،بهبیمارستانیدر«صوفیه»
پایتختبلغارستان،منتقلشدند.هنوزبهطورکامل
مشخصنیستکهآتشسوزیموجبوقوعتصادف
شدیااتوبوسبعدازتصادف،آتشگرفتهاست.
تصادف ساعت ۲بامداد به وقت محلی اتفاق افتاد و
راههایمنتهیبهمحلسانحهمسدودشدند.

گذشته ،نیروهای گشت متوجه دو جوان
پرایدسوار شدند که به طرز مشکوکی کنار
خــودروهــای پــارک شــده در بــولــوار جانباز
قرار می گرفتند و اطراف خودرو را بررسی
میکردند به همین دلیل ماموران انتظامی
بالفاصله دستور «ایست» دادنــد و به سمت
پرایدسواران حرکت کردند اما راننده پراید
با مشاهده ماموران،
پدال گاز را فشرد و با
سرعت زیاد به سمت
چهارراه شهید فرامرز
عــبــاســی گــریــخــت.
مـــامـــوران انتظامی
کـــــه دیــــگــــر یــقــیــن
داشــتــنــد بــا ســارقــان
حـــرفـــه ای روبـــــهرو
ش ــده ان ــد بــه تعقیب
دزدان پــرداخــتــنــد و
بــا شلیک تیر هوایی
تـــاش کــردنــد آنــان
را متوقف کنند اما
پــرایــدســواران بــرای
تصویر سارقان دقایقی پس از دستگیری
فــرار از چنگ قانون،
به طرز وحشتناکی از
البه الی خودروها عبور می کردند و همچنان محاصره درآوردنــد اما باز هم سارقان با رها
بر سرعت خودرو می افزودند در این هنگام کردن خودرو با پای پیاده ،تالش کردند تا از
نیروهای انتظامی برای حفظ جان رهگذران محاصره پلیس فرار کنند .مقام ارشد انتظامی
و رانندگان عبوری از شلیک های مستقیم مشهد گفت :اما ماموران تجسس که دیگر
خــودداری کردند و بدین ترتیب سارقان در چــاره ای جز شلیک مستقیم نداشتند با به
تاریکی شب گم شدند اما سرهنگ خواجهپور کارگیری قانون حمل سالح و انجام اقدامات
که فرماندهی عملیات را به عهده داشت ،حفاظتی و امنیتی ،چندین گلوله به اطراف
گروه دیگری از نیروهای ورزیــده تجسس را سارقان شلیک کردند تا باالخره آن ها جان
خود را در معرض خطر دیدند و قبل از آن که
عازم بولوار جانباز کرد.
فرمانده انتظامی مشهد ادامه داد :با توجه گلوله ای بر پیکرشان اصابت کند ،روی زمین
به این که مشخصات خودروی پراید از طریق نشستند و در چنگ قانون گرفتار شدند.
مرکز فرماندهی ،به کلیه نیروهای گشت سرهنگ دهقان پور با اشاره به کشف مقادیری

مهر أتیید دیوان عایل بر تربئه "حمید صفت" از اهتام قتل عمد
وکیل حمید صفت گفت :رأی
نهایی مبنی بر تبرئه موکل
بــنــده از قــتــل عــمــد ،توسط
دیوان عالی کشور صادر شد.
مهرداد زمانی در گفتوگو با
تسنیم با اشاره به اعالم رأی
نهایی دادگ ــاه حمیدصفت
توسط دیــوان عالی کشور،
افــزود :پس از صــدور حکم مبنی بر برائت
حمید صفت در شعبه هشتم دادگاه کیفری
یک استان تهران ،خانواده اولیایدم به رأی
مذکور اعتراض کردند که رأی در دیوان عالی

کشور ،تأیید و آقای صفت
از اتــهــام قتل عمد تبرئه
شد .وی ادامه داد :پرونده
صــرفـ ًا بــرای رسیدگی از
لحاظ جنبه عمومی جرم
بــه شعبه هشتم دادگ ــاه
کیفری یک استان تهران
عودت داده شد؛ زیرا هنوز
جنبه عمومی این پرونده تعیین تکلیف نشده
اســت .حمیدرضا امیر یصفت مشهور به
حمیدصفت  28مرداد ماه  96بهاتهام قتل
همسر مادرش بازداشت شد.

عکس :خراسان

سجادپور -دو سارق معتاد که به خودروهای
پارک شده در خیابان های اطراف مراکز خرید
مشهد دستبرد می زدند در حالی با شلیک
پلیس دستگیر شدند که مدعی هستند فقط
به  30خودرو دستبرد زده اند!
فرمانده انتظامی مشهد روز گذشته در تشریح
مــاجــرای دستگیری دزدان سابقه دار با
شلیکهای متعدد گلوله به «خراسان» گفت:
طی چند ماه گذشته ،پرونده هایی در مراکز
انتظامی تشکیل شد که بررسی محتویات
آنها نشان می داد ،به خودروهای شهروندان
در اطراف مکان های تجاری ومراکز خرید ،
دستبرد زده می شود و سارقان با تخریب قفل
صندوق عقب خودروهای پــارک شده همه
لوازم و اموال رانندگان را به یغما می برند.
سرهنگ حسین دهقان پور افزود :تحلیلهای
کارشناسی در پرونده های مذکور بیانگر آن
بود که سارقان در ساعات اولیه شب یا هنگام
ظهر در حالی سرقت ها را انجام میدهند
که شهروندان برای خرید مایحتاج زندگی
به مراکز تجاری شهر می روند و خودروهای
زیادی در خیابان های اطراف پارک می شود.
به همین دلیل گــروه مشترکی از نیروهای
گشت و تجسس کالنتری آبکوه مشهد با
هدایت مستقیم سرهنگ ابراهیم خواجه پور
(رئیس کالنتری) وارد عمل شدند و تحقیقات
گسترده ای را در این بــاره آغــاز کردند چرا
که بسیاری از مراکز تجاری و خرید در حوزه
استحفاظی این مرکز انتظامی واقــع شده
است.
رئیس پلیس با تجربه مشهد تصریح کرد:
ماموران انتظامی در اولین مرحله از اقدامات
پلیسی و با تقویت گشت های نامحسوس ،در
اطــراف مراکز خرید حضور یافتند و ردزنی
سارقان را در دستور کار قرار دادند تا این که
حــدود ساعت  19شب بیست و هفتم آبان

اعالم شده بود ،طولی نکشید که خیابان های
اطراف و مسیر فرار سارقان در قرق پلیس قرار
گرفت و طرح های مهار اجرا شد.
سرهنگ دهقان پور اضافه کرد :هنوز زمان
زیــادی از لحظه فــرار سارقان سپری نشده
بــود که نیروهای تجسس کالنتری آبکوه،
خـــودروی پــرایــد را در بــولــوار فــردوســی به

مواد مخدر صنعتی از نوع کراک و همچنین
تعدادی زاپــاس ،جعبه ابــزار ،جک  ،سه پایه
دوربین نقشه بــرداری ،چند کوله پشتی با
کتاب های درسی و  ...از داخل پراید سارقان
خاطرنشان کرد :با انتقال دو متهم به کالنتری
آبکوه بازجویی های تخصصی از آنان در دایره
تجسس آغــاز شد و در همین اثنا برخی از
شاکیان با حضور
در کالنتری اموال
سرقتی مانند لپ
تاپ و کیف چرمی
حـــاوی مـــدارک را
شناسایی کردند.
وی افــزود :یکی از
مــال باختگان که
مــدارک شناسایی
وی از داخـــــل
خــودروی سارقان
کــشــف ش ــده بــود،
دربــــاره چگونگی
مـــــاجـــــرا گ ــف ــت:
خودروی پژو پارس
خــودم را در بولوار
خیام پــارک کردم
اما  20دقیقه بعد وقتی به محل بازگشتم
قفل صندوق عقب تخریب شد ه و همه لوازم
به همراه مهر برجسته آزمایشگاه ،دسته چک
و مدارک شناسایی ام به سرقت رفته بود.
در همین حال یکی دیگر از مال باختگان
نیز که شهریور گذشته به خودروی پژو پارس
وی در بولوار جانباز دستبرد زده شده بود ،به
نیروهای انتظامی گفت :سارقان با دستبرد
به صندوق عقب خودروام  ،الستیک زاپاس ،
ابزار ،لپ تاپ  ،کیف حاوی مدارک و  ...را به
سرقت برده بودند که االن آن ها را در کالنتری
شناسایی کردم.

رئیس پلیس مشهد در ادامــه به اعترافات
متهمان اشاره کرد و افزود :دو سارق سابقهدار
که مدعی هستند از حــدود سه مــاه قبل با
یکدیگر آشنا شده اند تاکنون به  30فقره
ســرقــت محتویات و قطعات خــودروهــا در
اطراف مراکز تجاری اعتراف کرده اند.
ایــن درحالی اســت که بررسی هــای پلیس
نشان می دهد آنان فقط در روز دستگیری
به  5خودرو در بولوار خیام دستبرد زده اند.
سرهنگ حسین دهــقــان پــور اضــافــه کــرد:
راننده پراید که گواهی نامه رانندگی هم
ندارد در بازجویی ها مدعی شد لوازم سرقتی
را در جمعه بازارهای حاشیه شهر به فروش
می رساندند و مخارج اعتیادشان را تامین
می کردند .وی گفت :در همین حال نیروهای
تجسس با کسب مجوزهای قضایی ،مخفیگاه
ومنازل سارقان را در بولوار توس و شهرک
صابر مشهد مورد بازرسی قرار دادند که در
نتیجه لوازم سرقتی دیگری مانند کالسکه
های کودکان کشف شد که بررسی ها نشان
داد این لوازم را از داخل خودروهای پارک
شده مقابل مجتمعهای تجاری در بولوار
جانباز سرقت کرده اند .
مقام ارشــد انتظامی مشهد که به طور ویژه
پرونده های سرقت را پیگیری می کند در
ادامه افزود :تحقیقات پلیس برای شناسایی
دیگر مال باختگان درحالی ادامــه دارد که
یکی از ســارقــان لــوازم سرقتی را در منزل
همسر صیغه ای خود مخفی کرده بود تا در
فرصت مناسب آن ها را برای تامین مخارج
اعتیاد خود به فروش برساند.
سرهنگ دهقان پور همچنین از شهروندان
خواست چنان چه به خــودروهــای آنــان در
حاشیه مراکز خرید دستبرد زده شده است
برای شناسایی سارقان یا اموال کشف شده به
کالنتری آبکوه مشهد مراجعه کنند.

فعالیت ۱۴۰گروه پلیس پیشگیری برای مقابله اب رسقت در هتران
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت :بیش از
دو هفته است که طرح ویژهای برای مقابله با
سرقت در پایتخت آغاز شده و  ۱۴۰گروه ویژه
از سوی این پلیس فعال است.
به گزارش ایرنا از پلیس تهران ،سردار حسین
رحیمی افزود :در نتیجه اقدامات انجام شده
در این طرح ،سرقت منزل در هفته گذشته
نسبت به هفته قبل از آن کاهش  ۳۳درصدی
داشته که این نشان دهنده نتیجه بخش بودن
طرح است.
وی ادامــه داد :بین هفت تا  ۱۰هزار معتاد
متجاهر در پایتخت وجود دارد که باید ظرفیت

برای پذیرش و نگهداری از آن ها و همچنین
بازپروری شان فراهم شود.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت :پلیس
حتی مسئولیت قانونی بــرای جمع آوری
معتادان متجاهر نـــدارد؛ امــا ایــن افــراد را
جمعآوری میکند.
وی اضافه کــرد :همان طور که بارها اعالم
کردیم پلیس می تواند در مدت  ۲۴تا ۴۸
ساعت این افراد را جمعآوری کند؛ اما یکی
از مسائل مهم محل نگهداری آن هاست که
باید دیگر دستگاهها در این زمینه به وظایف
خود عمل کنند.

پاکبان وظیفه شناس مشهدی بر اثر تصادف جان باخت
مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات
شهری شــهــرداری مشهد گفت :بامداد
دی ــروز خـــودروی بــاری کامیونت ایسوزو
بــر اثــر خـــواب آلــودگــی رانــنــده و سرعت
زیاد به یکی از پاکبانان در بزرگراه شهید
چراغچی برخورد کرد و این حادثه منجر
به جــان باختن پاکبان شــد .سید محسن

رهنمایی در گفتوگو با ایسنا افزود :ساعت
 ۳:۳۰بــامــداد دیـــروز کــارگــر جــمـعآوری
زباله منطقه  ،۲به نام عبدالحمید ربانی،
 ۴۵ساله پــس از اتــمــام شیفت خــود ،در
مسیر برگشت به منزل در بزرگراه شهید
چراغچی حدفاصل میدان قائم به میدان
فهمیده (مــقــابــل چــراغــچــی ،)۹۰-۸۸

مسمومیت  6عضو یک خانواده با گاز منواکسیدکربن
ســرپــرســت ســازمــان اورژانـــــس تــهــران از
مسمومیت شش عضو یک خــانــواده با گاز
منواکسید کربن خبر داد.
دکتر یحیی صالح طبری درگفت و گو با
ایسنا دربـــاره جزئیات ایــن حادثه افــزود:
ساعت  8:36دیــروز حادثه مسمومیت با
گاز منواکسید کربن به سامانه  ۱۱۵مرکز
اورژانس تهران اطالع داده شد .وی ادامه
داد :در پی اعــام ایــن حادثه بالفاصله دو
دستگاه آمبوالنس به محل حادثه واقع در

میدان بهاران اعزام شدند .سرپرست مرکز
اورژانس تهران گفت :تکنسین های اورژانس
با حضور در محل مشاهده کردند که اعضای
یک خانواده ،از جمله چهار خانم ،۲۳ ،۱۶
 ۵۰و  ۸۴ساله و دو آقای  ۵۱و  ۸۷ساله دچار
مسمومیت شدند.
وی افــزود :به سرعت اقدامات اولیه برای
این افراد صورت گرفت و برای تکمیل روند
درمــان به بیمارستان شهدای یافت آباد
منتقل شدند.

متوجه تعدادی کیسه پیاز و سیبزمینی
مـــیشـــود کـــه ظـــاهـــر ًا از مــاشــی ـنهــای
بــــاری مــیــدان بـــار افـــتـــاده بــــوده اســت.
وی ادامــه داد :این پاکبان وظیفهشناس
بــرای جمع آوری کیسهها و ایمنسازی
مسیر بزرگراه از راننده درخواست توقف
میکند .وی بیان کرد :پس از توقف ،کارگر

آزادی ۱۲۰زندانی جرایم غیر عمد در کرمان
توکلی /مراسم آزادی  ۱۲۰مددجوی جرایم
غیرعمد و عمد به مناسبت هفته بسیج در محل
بیتالزهرا موقوفه شهید حاج قاسم سلیمانی
برگزار شد  .به گزارش خراسان  ،موحد رئیس
کل دادگستری استان کرمان در این مراسم
با اشاره به این که  ۷۰درصد زندانیان متاهل
هستندو۱۸هزارنفرعضوخانوادهزندانیداریم،
ابراز امیدواری کرد که زندانیان جرایم غیر عمد
هرچه سریع تر آزاد شوند .مدیرکل زندانهای
کرمانهمگفت ۱۲۰:نفراززندانیان آزادشدند

10میلیارد کالهبرداری با فروش  8آپارتمان به تهرانی ها

رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ
از دستگیری و متالشی شدن باند  4نفره جعل
اوراق و کالهبرداری  10میلیاردی در این
زمینه ،خبر داد .به گــزارش پلیس ،سرهنگ
کارآگاهکیانوشناصریافزود:پانزدهممهرماه
یکی از شهروندان به پلیس آگاهی مراجعه و
اظهار کرد ،در شغل ساختمان سازی فعالیت
دارم و در یکی از پــروژه ها در نزدیکی محل
سکونت خویش اقدام به ساخت و تجهیز یک
واحد آپارتمان چهار طبقه هشت واحدی کردم

که بعدا متوجه شدم شخصی به نام «علی» و
با همدستی کارمند دفترخانه ای در جنوب
کشور با وکالت نامه جعلی همه واحدها به
ارزش تقریبی  10میلیارد تومان را به فروش
رسانده است .وی ادامــه داد :ماموران دایره
مبارزه با جعل و کالهبرداری وارد عمل شده
و پس از جمع بندی سرنخ ها موفق می شوند
«علی» را شناسایی کنند ،پس از هماهنگی
های قضایی ،وی دستگیر شد و اظهار کرد :با
همدستی  3نفر به نام های «سلیمان»« ،باقر» و

از خودرو خارج می شود و اقدام به جمعآوری
بــار مــذکــور میکند کــه در همین هنگام
خودروی باری کامیونت ایسوزو بر اثر خواب
آلودگی راننده و با سرعت زیاد به این پاکبان
وظیفهشناس برخورد میکند و پس از اعالم
فوری به اورژانس در راه اعزام به بیمارستان ،
وی جان خود را از دست میدهد.

«کریم» اقدام به سندسازی و جعل وکالت نامه
با همکاری دفترخانه ای در جنوب کشور کرده
و هشت واحد آپارتمان متعلق به شاکی را به
فروش رسانده است.
رئیسپایگاهپنجمپلیسآگاهیتهران افزود:با
همکاری «علی» هویت دیگر متهمان شناسایی
شد و تصاویرشان به رویت شاکی رسید که وی
اعــام کرد «سلیمان» را می شناسد و همان
شخصی اســت که ملک مذکور را به صورت
مشارکتی با وی ساخته است ،کارآگاهان در

که جزو مجرمان جرایم غیرعمد و جرایم سبک
هستندوطیروزهایآیندهنیز ۳۰نفردیگرآزاد
می شوند .حسینی افزود:این زندانیان ۱۳۱
میلیارد تومان بدهی داشتند که  ۱۰۴میلیارد
تومان اخــذ رضایت شکات را داشتیم و ۱۹
میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان آورده زندانیان
اســت و یــک میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان
تسهیالت ۱۵۸،میلیون تومان توسط خیران و
بقیهبدهیازسویستاددیهوبسیجحقوقدانان
تامینشدهاست.
ادامه متوجه می شوند سلیمان قبل از پایان
پروژه ،شاکی را با همدستی "باقر و کریم" ربوده
و پس از بیهوش کــردن او اثر انگشت شاکی
را پشت چند برگ قولنامه زده که پرونده ای
به اتهام آدم ربایی در اداره  11پلیس آگاهی
مطرح است و سلیمان هم اکنون در بازداشت
به سر می برد .وی افزود :کارآگاهان با اقدام
به موقع موفق می شوند «باقر» را نیز دستگیر
کنندکهوینیزبهجرمخوداعترافکرد؛پرونده
به همراه متهمان برای سیر مراحل قانونی،
در اختیار مرجع قضایی قــرار گرفته است و
دستگیری «کریم» در دستور کار قرار دارد.

در امتداد تاریکی

دسیسه های هوو در زندگی
جهنمی!
دیگر کارد به استخوانم رسیده است وتحمل این
زندگی توام با آزار و اذیت را ندارم اگرچه اولین بار
است که از همسرم شکایت می کنم تا از شکنجه
های روحی و جسمی او رها شوم اما...
زن  40ساله با بیان این که سال ها این شرایط
اسفبار را تحمل کردم تا شاید همسرم راه درست
زندگی را پیدا کند ،به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری قاسم آباد مشهد توضیح داد 20 :سال
قبل به صورت سنتی و با معرفی بزرگ ترها با
"حامد" ازدواج کــردم .آن زمــان دانشجو بودم
وتالش می کردم تا عالوه بر تحصیل به خوبی از
عهده وظایف همسرداری هم برآیم اما از همان
روزهــای اول زندگی مشترک متوجه شدم که
حامد جوانی لجباز ،مغرور و بددهان است به
گونه ای که خیلی مرا از نظر روحی و جسمی آزار
می داد حتی زمانی که بعد از  10سال زندگی
مشترک باردار شدم او در همان دوران بارداریام
نیز دست از آزار و اذیت برنمی داشت تا این که
فهمیدم با زن متاهلی ارتباط نامتعارف دارد
 .در ایــن شرایط ،خــانــواده ام نیز مــرا دعــوت به
صبر و تحمل می کردند و معتقد بودند با به دنیا
آمدن دخترم  ،حامد به زندگی بازخواهد گشت
و من از این اوضاع نابسامان نجات می یابم .من
هم به توصیه خانواده ام عمل کردم اما وضعیت
زندگیام روز به روز بدتر شد تا جایی که سال
گذشته اختالفات خانوادگی شدیدی در زندگی
پسر عمه حامد به وجود آمد به گونه ای که همسر
پسرعمهاشقصدداشتازشوهرشطالقبگیرد
در این شرایط حامد نیز به عنوان میانجی وارد
زندگی آن ها شد تا نگذارد "سیمین" از شوهرش
جدا شــود .اما در همین رفت و آمدها حامد به
سیمین دل باخت و عاشق او شد  .حــاال دیگر
همسرم سیمین را ترغیب می کرد تا به هر طریق
ممکن از محسن طالق بگیرد  .وقتی محسن این
ماجرا را فهمید آتش کینه در وجودش شعله ور
شد و درصدد انتقام برآمد  .حاال دیگر من از دست
آزار و اذیت های پسرعمه همسرم در امان نبودم به
طوری که او مدام مرا تهدید به قتل و آدم ربایی می
کرد تا همسرم از زندگی او بیرون برود و کاری به
اختالفات او و سیمین نداشته باشد .با وجود این
سیمین از شوهرش طالق گرفت ولی حامد او را
رها نکرد تا این که باالخره مدتی بعد سیمین را به
عقد موقت خودش درآورد  .این درحالی بود که
حامد همه زحمات من در طول حدود 20سال
زندگی مشترک را نادیده گرفت و هیچ ارزشی
بــرای من قائل نبود .او حتی فراموش کرد که
من چندین سال از خواهر عقب مانده ذهنی او
نگهداری کردم و نگذاشتم احساس بی کسی
کند .حاال نه تنها من از سوی پسرعمه شوهرم
تهدید می شوم و زندگی برایم جهنم شده بلکه
سیمین نیز با طرح نقشه های گوناگون تالش
می کند با همکاری شوهرم مرا آن قدر آزار و اذیت
کند که از حامد طالق بگیرم  .به همین خاطر
شوهرم نیز بنا به درخواست هوویم و با هر بهانه ریز
و درشتی مرا زیر مشت و لگد می گیرد به طوری
که دیگر کارد به استخوانم رسیده و تحمل این
وضعیت را ندارم ولی از سوی دیگر نگران تحصیل
و آینده دختر  10ساله ام هستم که چشم امید به
من دوخته است و...
گزارش خراسان حاکی است بررسی کارشناسی
و روان شناختی این پرونده توسط مشاوران زبده
دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی کالنتری
قاسم آباد مشهد آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

خبر

کشف جسد مرد جوان الی فرش
پیدا شدن جسد مرد جــوان در خیابان شوش
تهران ،سناریوی یک معمای پلیسی را پیش روی
کارآگاهان پلیس آگاهی تهران قرار داد.
بــه گـــزارش رکــنــا ،ظهر دیـــروز اهــالــی کوچه
باستانی در خیابان شــوش کشف جسد مرد
جــوانــی را کــه الی فــرش پیچیده شــده بــود به
ماموران کالنتری  117جوادیه گزارش کردند.
با اعــام ایــن خبر کارآگاهان اداره 10پلیس
آگـــاهـــی و مــحــمــد وهـــابـــی ،بـــازپـــرس ویـــژه
قتل شعبه  2دادســــرای امــورجــنــایــی تهران
هــمــراه بــا تــیــم تشخیص هــویــت و پزشکی
قــانــونــی بــه مــحــل حــادثــه مــراجــعــه کــردنــد.
تیم جنایی و کارآگاهان پلیس با جسد مرد 40
ساله ای مواجه شدند که داخل فرش پیچیده
شــده بــود و آثــار ضــرب و شتم روی بــدن و چشم
چپ مقتول نشان از به قتل رسیدن وی داشت.
در ادامــه بررسی های تیم جنایی و کارآگاهان
پلیس آگــاهــی مشخص شــد مقتول در مکان
دیگری به قتل رسیده و به خیابان شوش منتقل
شده است .بنابراین گزارش ،بادستور بازپرس
محمد وهابی جسد مرد جوان برای بررسی های
بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.
بنا بر این گزارش ،تحقیقات برای روشن شدن
زوایای پنهان این حادثه ادامه دارد.

