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سقوط قالب فلزی بتن
کارگری را راهی بیمارستان کرد
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جانشین راهور ناجا خبر داد:

خط زرد

میلیون و  600ه��زار دستگاه در س��ال  1384به
عدد  17میلیون و  600هزار دستگاه در پایان سال
گذشته رسیده است.وی تصریح کرد :در این مدت،
شمار دارندگان گواهینامههای رانندگی نیز در کشور
حدود  89درصد رشد داشته و از  18میلیون و 400
هزار نفر در سال  84به  34میلیون و  800هزار نفر در
پایانسال 93رسیدهاست.جانشینپلیسراهورناجا
همچنین گفت :افزایش شمار موتورسیکلتها نیز در
کشور با رشد  128درصدی به  10میلیون و 800
هزار نفر در پایان سال گذشته رسیده است.

 221هزار نفرطی 10سال درتصادفات جاده ای کشورکشته شدند

قوانین رانندگی در مه()2
-5برای حفظ سالمتی خود و سرنشینان خودرو ،فاصله
بین وسیله نقلیه را با وسیله نقلیه جلویی حفظ کنید.
-6در زم��ان مه گرفتگی و کاهش میدان دید از سبقت
گرفتن اجتناب کنید.
-7باتوجهبهاینکهبیشترینمهگرفتگیدرارتفاعاترخمی
دهدرانندگانبایدبادقتواحتیاطبیشتریرانندگیکنند.
-8در منتهی الیه سمت راست خود رانندگی کنید و با خط
کشی سمت راست راه را دنبال کنید.
پايگاه خبری پليس


اخبار

ماجرای اعتراض به نمره ای
که به «رگ زدن» ختم شد
تعدادی از دانشجویان دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهدسه شنبه در اعتراض به یکی از
استادان این دانشکده در مقابل دفتر وی تجمع کردند .یک
دانشجو در اعتراض به نمرهاش ،در دفتر این استاد رگ خود
را زد .به گزارش ایسنا ماجرا از این قرار بود که ظاهرا یکی از
دانشجویاندراعتراضبهنمرهخودبهدفترایناستادمیرود
گ
و پس از اینکه از تغییر نمره خود ناامید میشود ،به زدن ر 
خوداقداممیکند.یکیدیگرازدانشجویانعنوانکرد:این
درستنهابااین استادارائهمیشودوایندانشجومجبوربود
این درس را با این استاد پاس کند .مرتبه آخر از وی خواسته
کهبرگهرانشاندهدوعنوانداشته«منمطمئنمنمره 15را
کسبمیکنم»،استادگفت«:نمرههمانیاستکهدرپرتال
آمده است».این دانشجوی معترض اضافه کرد :اکنون این
دانشجو در بیمارستان بستری است   .عباسزاده ،معاون
آموزشیدانشکدهعلوماداریواقتصادیدانشگاهفردوسی
باحضوردرتجمعدانشجویانبهایسناگفت:هرنوعاعتراضی
بهنمرهروالیدارد؛ابتدادانشجوبایدازطریقسیستم(پرتال)
اعتراض خود را به استاد عنوان کند .اگر دانشجو قانع نشد،
میتوانداعتراضکتبیخودرابهمعاونتآموزشیدانشکده
ارائهدهد.ویادامهداد:دراینزمینهاوراقباکلیدسواالتو
محتوایتدریساخذوبهمدیرگروهارسالمیشود؛دواستاد
که در آن زمینه از تبحر الزم برخوردارند ،اوراق را بررسی
خواهند کرد .عباسزاده اظهار کرد :این دانشجو این کار را
نکردهوبهاتاقاستادمراجعهوجروبحثیکردهاستووقتی
من رسیدم مشاهده کردم که وی رگ خود را زده است .فکر
میکنماینکارغیرمنطقیاست.دردانشگاهپیشبینیالزم
برایاینکارشدهاست.

باند بین المللی گردشگر قالبی هنگام
ورود به کشور متالشی شد
فرمانده انتظامی استان اصفهان از متالشی شدن باندی
بین المللی که با پوشش گردشگر به بهانه معاوضه ارز با پول
ایرانی از مردم در  14استان کشور و کشورهای همسایه
اق��دام به کف زنی و سرقت کرده بودند خبر داد.س��ردار
عبدالرضا آقاخانی در گفت و گو با پایگاه خبری پلیس،
گفت :در پی دریافت شکایت هایی در خصوص سرقت به
عنفتحتپوششماموردرشهرستانهایکاشان،خمینی
شهر و نجف آباد  ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس
قرار گرفت.وی افزود :در تحقیقات مشخص شد اعضای
یک باند 4نفره با معرفی خود به عنوان مامور وارد منازل
شاکیان شده و پس از بستن دست و پای آنها اقدام به سرقت
وجوهنقدوطالکردهومتواریمیشدندکهتنهادریکمورد
اقدام به سرقت  800میلیون ریال طال کرده بودند.این
مقام مسئول عنوان داشت :با اقدامات کارآگاهان هویت
متهمان به دست آمد که نشان می داد این افراد از گروه
های تبهکاری و خطرناک بین المللی هستند که سرقت
مسلحانه ،سرقت تحت پوشش مامور ،سرقت از طریق کف
زنی با پوشش گردشگر از مهمترین جرایم آنها به شمار می
آید.سردار آقاخانی گفت :از آنجا که این افراد به طور مرتب
در حال تردد هستند سرانجام در عراق شناسایی شدند که
بالفاصله کارآگاهان به استان کرمانشاه عزیمت کرده و
توانستند  4سارق مورد نظر را هنگام ورود به خاک کشور
از طریق مرز قصر شیرین شناسایی و دستگیر کنند.وی
افزود :متهمان در کشور عراق و در استان های دیگر کشور
با مراجعه به مردم ،خود را به عنوان توریست معرفی می
کردند و از آنان می خواستند که ارز خارجی آنها را با پول
ایرانی معاوضه کنند و از آنجا که این متهمان به زبان های
خارجی مسلط و خود را به چهره های افراد خارجی مبدل
می کردند به همین خاطر کسی به آنها شک نمی کرد و
هنگام معاوضه پول ها با شگرد و ترفند خاصی اقدام به
سرقت وجوه نقد می کردند.سردار آقاخانی با اعالم اینکه
تا کنون یک میلیارد و  200میلیون ریال از سرقت های
تحت پوشش مامور و  300میلیون ریال از طریق کف زنی
توسط سارقان دستگیر شده کشف شده ،گفت :در بازرسی
از ساک همراه آنان 160دالر 500،هزار دینار و دو میلیون
ریال وجه نقد کشورمان کشف شده است.

جانشین پلیس راه��ور ناجا ،از جان باختن بیش از
 221هزار نفر در راههای کشور در  10سال گذشته
خبر داد.ب��ه گ��زارش  ف��ارس س��ردار موسی امیری
روزگذشته در نخستین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی
حملونقل جادهای در بستر آمایش سرزمین که در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان برگزار شد اظهار

کرد :بررسی روند وقوع سوانح ترافیکی در بازه 10
ساله بین سال های  1384تا  ،1393نشان میدهد
که  221هزار و  851نفر در سوانح رانندگی رخ داده،
در راههای کشور جان خود را از دست دادهان��د.وی
تصریح کرد :در همین مدت 2 ،میلیون و  913هزار
نفر بر اثر وقوع سوانح رانندگی در جادههای کشور

مصدوم شدهاند.جانشین پلیس راهور ناجا گفت :در
این سال ها ،افزایش برخی متغیرهای مهم در حوزه
حمل و نقل و ایمنی را نیز شاهد بودهایم که افزایش
شمار خودروها مهمترین آن هاست.امیری بیان کرد:
در  10سال گذشته ،شمار خودروهای شمارهگذاری
ش��ده در کشور  139درص��د افزایش داشته و از 7

مدیر مرکز تحقیقات شفا در بیمارستان خاتم االنبیا و رضوی مشهد عنوان کرد

ساالنه 3هزارکودک قربانی تصادفات می شوند
در کشور ساالنه  ۳ه��زار ک��ودک به دلیل
تصادفات کشته میشوند در حالی که در
سوئد فقط  ۴ک��ودک بر اثر تصادف فوت
میکنند.به گزارش  تسنیم ،پروفسور
علی گرجی مدیر مرکز تحقیقات شفا در
بیمارستان خاتم االنبیا و رضوی مشهددر
نشست خ��ب��ری پنجمین گردهمایی
بینالمللی ایمنی راه و ترومای کودکان
اظهار ک��رد :در همه کنگر ههای علمی
ایدهآلهاییارائهمیشودزیراوظیفهمراکز
تحقیقاتی اه��دای ایدهآلها در دنیاست
تا نقایص کشورها همچون ایران مثال در
زمینه ایمنی راه و ترومای کودکان برطرف
شود.وی با اشاره به بیش از  17هزار کشته
در سال بر اثر تصادفات در کشورمان که
حدود  3تا  4هزار نفر از این کشته شدگان
کودک هستند افزود :امروز در کشورمان
به شرایطی رسیدیم که میتوانیم فرهنگ
صندلیکودکدرخودروهارانهادینهکنیم
چون زمانی پدرها خودشان کمربند ایمنی
نمیبستند ولی امروز وقتی والدین خود
کمربند ایمنی میبندند میتوان فرهنگ
صندلی کودک را نهادینه کرد البته صنایع
این کشور نیز باید صندلی کودک ارزان و با
کیفیت تولید کنند ولی مهم تر از آن فشار

افکار عمومی برای تهیه صندلی کودک به
صنایع است.
گرجی گفت :اگر از همین امروز فرهنگ
استفاده از صندلی کودک را شروع کنیم
سال آینده از کشته شدن  2هزار کودک
جلوگیری خواهیم کرد؛ یعنی  2هزار پدر
و مادر نیز داغ فرزند نخواهند دید.وی با
تاکید بر صرفهجویی بسیار برای کشور در
صورت استفاده از صندلی کودک عنوان
کرد :ساالنه بین 60تا 100هزار کودک بر
اثر تصادفات مجروح میشوند که در پی آن
هزینههای بسیار سنگینی بر حوزه سالمت
وارد میشود و نشانههای آن نیز همین
بیپولی بیمههاست .پس اگر بیمهها و
وزارت بهداشت ب��رای پیشگیری هزینه
کنند مطمئن باشید این امر به صرفه جویی
در هزینه هزار میلیارد تومانی درمان بر اثر
تصادفات منجر می شود و می توان دهها
بیمارستان و یا مراکز بهداشتی ساخت.
رئ��ی��س م��رک��ز تحقیقات ص��رع دانشگاه
مونستر آلمان ،با مقایسهای بین مرگ
و میر ک��ودک��ان ای��ران��ی و س��وئ��دی ب��ر اثر
تصادفات اف��زود :در ای��ران حدود  3هزار
کودک در اثر تصادفات کشته میشوند در
حالی که ساالنه در سوئد فقط  4کودک

زیر  12سال بر اثر تصادف فوت کنند.وی
ادام��ه داد :ام��روزه ما مشاهده میکنیم
خانواد هها ب��رای آینده کودکشان مثال
دختر خ��ود جهیزیه تهیه میکنند ولی
باید در گام نخست ایمنی این ک��ودک را
تامین کرد تا زنده بماند بنابراین با صندلی
کودک میتوان  70درصد جان نوزادان
را در تصادفات نجات داد و برای کودکان
 2تا  7س��ال نیز با به کارگیری صندلی
کودک  55درصد آنان در تصادفات نجات
پیدا میکنند البته به شرط اینکه صندلی
ک��ودک استاندارد باشد و به درستی در
داخل خودرو بسته شود.گرجی در ادامه به
مسئله استفاده کاله ایمنی برای کودکان
در زم��ان دوچ��رخ �هس��واری تاکید ک��رد و
گفت :در کشورهای پیشرفته یک کودک
و فردی که قد آن  1.20سانتیمتر نباشد
حتی اج��ازه س��وار شدن به ص��ورت راکب
موتورسیکلت را هم ن��دارد بنابراین اگر
مردم 30درصداینمواردرارعایتکنند در
ایمنی و سالمت جانشان بسیارمؤثراست.
مدیر مرکز تحقیقات شفا در بیمارستان
خاتماالنبیا عنوان کرد :امروزه کشورهایی
در کلوپ کشورهای پیشرفته از نظر ایمنی
را هه��ا تعریف میشوند که  5قانون مهم

دستبند قانون بردستان کارمند قالبی شهرداری مشهد
عقیل رحمانی – ف��ردی ک��ه باجعل ع��ن��وان کارمند
شهرداریمشهد،قصدکارچاقکنیداشتحیندریافت
رشوه دستگیر شد .
به گزارش خراسان چندی پیش ،کارشناسان حراست
شهرداری مشهد در جریان طمع ف��ردی سودجو قرار
گرفتند که با جعل عنوان کارمند شهرداری مشهد قصد
کار چاق کنی در ازای دریافت رشوه ای میلیونی را داشت
.بنا بر این گزارش متهم به مالک یک ملک تجاری وعده
داده بود که در ازای دریافت  8میلیون تومان دستور فک

پلمب ملک تجاری را دریافت و مشکالت پیش آمده را
حل کند.در همین حال یک منبع آگاه روز گذشته به
خبرنگارماگفت:دوشنبهگذشتهمامورانمبارزهباجرایم
اقتصادی پلیس آگاهی به همراه گروهی از کارشناسان
حراستشهرداریمشهدبهمحلدریافترشوهدرحوالی
بولوار حجاب مراجعه و کارمند قالبی را درحالی دستگیر
کردندکهمتهم مبلغیکمیلیونتومانرابهصورتنقدی
دریافت کرده و برای دریافت هفت میلیون دیگر پای
دستگاه عابر بانک رفته بود .

رئیسپلیسامنیتعمومیاستانهمدانگفت:جوشکاری
که محل کار خود را به دفتر همسریابی تبدیل کرده بود،
شناسایی و دستگیر شد.به گزارش ایسنا سرهنگ احمد
رحیمیاظهارکرد:مأمورانمادرپیدریافتخبریمبنی
بر اینکه فردی در پوشش واحد صنفی جوشکاری در یکی
از محالت همدان اق��دام به راهان���دازی دفتر همسریابی
کرده ،تحقیقات خود را آغاز کردند.وی ادامه داد :از واحد
صنفی مذکور بازدید و مشخص شد متصدی جوشکاری،

مرگ سارق پرایددر
تعقیب وگریز با پلیس

را رعایت کنند که در کشور ما  4اصل آن
رعایت میشود یعنی کاله ایمنی ،بستن
کمربند ،عدم استفاده از الکل و مواد مخدر
دررانندگیواستفادهنکردنازگوشیتلفن
همراه درحین رانندگی در ایران یک اصل
قانونی است ولی هنوز استفاده از صندلی
کودک جزو قانون به حساب نمیآید.وی
با بیان اینکه متاسفانه هیچ زمانی وزارت
آم��وزش و پ��رورش و خ��ودروس��ازان در این
همایشهای بینالمللی ایمنی راه شرکت
نمیکنند ،اف��زود :در کتاب های درسی
فرمولهایی به دانشآموزان آموزش داده
میشود که ممکن است هرگز به کارشان
نیاید در حالی که باید آموزشهای همگانی
از جمله عبور و مرور صحیح از خیابان به
دان �شآم��وز آم��وزش داده ش��ود .م��دارس
باید زندگی مناسب و ایمن را به بچه ها
یاد دهند همانطور که دربرخی کشورها

رئیسپلیسآگاهیفرماندهیانتظامیاستانمرکزی،از
پایانموفقیتآمیزعملیاتمقابلهباآدمرباییدراراکخبر
داد.بهگزارشایرناسرهنگسیدنورالدینحسینیافزود:
 23دی جاریگزارشیدرخصوصربایشفردیدریکیاز
محلههایشهراراکبهپلیسگزارششد.ویبیانکرد:در
بررسی،مشخصشدکهفردربودهشدهکهمردی 46ساله
استبهیکیازاستانهایجنوبیکشورانتقالدادهشدهبود.
حسینی ادامه داد :گروهی از ماموران این پلیس به شهر
محلاختفایفردربودهشدهاعزامودرتحقیقاتنامحسوس
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برخوردپرندهباهواپیمای درحالفرود نامیبیا سوراخبزرگیایجادکرد-شبکهاجتماعی

مشخصشدکهویدرمنطقهایکوهستانیوصعبالعبور
نگهداریمیشودکهدربرنامهریزیعملیاتیماموران،فرد
ربودهشدهرهاشدودراختیارپلیسآگاهیشهرستانقرار
گرفت.ویعنوانکرد:برنامهریزیپلیسبرایدستگیری
عامل اصلی آدم ربایی نیز ادامه داشت تا سرانجام متهم
روز سه شنبه در عملیاتی دستگیر و به اراک منتقل شد.
وی گفت :در تحقیقات ص��ورت گرفته ،آدم رب��ا علت
ای��ن اق���دام را اخ��ت�لاف شخصی ب��ا ش��اک��ی ع��ن��وان کرد
ک��ه ب��ا تشکیل پ���رون���ده ،ت��ح��وی��ل م��ق��ام ق��ض��ای��ی ش��د.

سارقان مسلح بانک در همدان دستگیر شدند
در محل کار خود با قرار دادن میز و صندلی و تعدادی دفتر
ثبت مشخصات ،اقدام به فعالیت غیرقانونی همسریابی
کردهوافرادرابرایازدواجبههمدیگرمعرفیودرقبالاین
کارمبلغیپولدرحدود 500هزارتومانازهرطرفبابت
حقالزحمهدریافتمیکرد.ویگفت:دراینرابطهتعداد
 9جلد دفتر ثبت مشخصات از داخل واحد صنفی کشف
و جمعآوری ،همچنین واحد صنفی مذکور حسب دستور
مقامقضاییپلمبشدو متهمبهمراجعقضاییمعرفیشد.

س���ارق  27س��ال��ه پ��س از ف���رار دهه���ا ک��ی��ل��وم��ت��ری از
دس��ت م��ام��وران ،با شلیک افسر پلیس کشته ش��د .به
گزارش  میزان ساعت  2بامداد روزگذشته ،ماموران
کالنتری جوادیه در تماس با بازپرس ویژه قتل تهران از
مرگ سارق جوان در جریان عملیات تعقیب و گریز خبر
دادند .با حضور گروه جنایی در محل حادثه در خیابان
فدائیان اس�لام ،آن ها با جسد پسر  27ساله ای که از
ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود ،روبه رو
شدند .در ادامه ماموران کالنتری مدعی شدند ،ساعتی

 2سارقمسلحکهصبحچهارشنبهبهسرقتازشعبهیکیاز
بانکهایشهرهمداناقدامکردهبودند،دستگیرشدند.
فرمانده انتظامی استان همدان افزود2 :سارق مسلح با
صورتپوشیدهواردیکیازشعبههایبانکمهرایرانشهر
همدان شدند و بدون تیراندازی بیش از  62میلیون ریال
را به سرقت بردند و با یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی
از محل گریختند.سردار حاجی محمد مهدیان نسب
بیان کرد :سارقان مسلح پس از دور شدن از محل سرقت،
قبل گروه گشت خودرویی کالنتری  190مجیدیه ،به
رفتار  3سرنشین خودروی پراید سفیدرنگ مشکوک و
پس از استعالم متوجه میشوند ،خودرو سرقتی است.با
به دست آمدن این سرنخ ماموران به تعقیب خودروی پراید
پرداختندتااینکهسرانجامرانندهبهایستمامورانتوجهی
نکرد ،آن ها نیز با شلیک تیر قصد متوقف کردن خودرو را
داشتند که این حادثه اتفاق افتاده است.در ادامه مامور
کالنتری مجیدیه در بازجوییها گفت :وقتی متوجه شدیم
خودرو سرقتی است آن را تا رو به روی بیمارستان مهدیه

عامل شهادت مامور ناجا در ایرانشهر دستگیر شد
ش��رور مسلحی که به شهادت یک مامور انتظامی در
مهر امسال اقدام کرده بود در ایرانشهر دستگیر شد .به
گزارش میزان ،فرمانده انتظامی ایرانشهر اظهار کرد:
م��ام��وران عامل شهادت مامور انتظامی را در حوالی
شهرستان شناسایی کردند.سرهنگ دوستعلی جلیلیان
ادامه داد :پلیس به منطقه مورد نظر اعزام شد که شرور
مسلح با مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد ،که در تعقیب
و گریز ،پلیس موفق به توقیف خودرو و دستگیری این

دروس دانشآموزان فراگیری چگونگی
عبور از خیابان است .بنابراین آم��وزش و
پرورش باید برای ارائه آموزشها حساس
شود زیرا ساالنه  3هزار کودک در ایران
بر اثر تصادف میمیرند.گرجی در پایان با
اشاره به آمار  100هزار نفری مجروحیت
کودکان بر اثر تصادف که  3هزار نفر از آن
ها نیز جان میدهند ،خاطر نشان کرد:
ساختار شهری در کشورمان نیز باید طوری
باشد که در اطراف مدارس مانع یا سکویی
قرار نداشته باشد تا دید دانشآموز و راننده
دچ��ار اختالل ش��ود و عالئم راهنمایی و
رانندگی زیادی نیز باید در اطراف مدارس
ق��رار گ��ی��رد؛ بنابراین پیشنهاد میکنم
خودروسازان نیز هر از گاهی برای فروش
بهتر خودروشان هدایایی اهدا کنند و بهتر
است به خانواد ههایی که فرزند کوچک
دارند صندلی کودک اهدا کنند.

پایان موفقیت آمیزعملیات مقابله با آدم ربایی در اراک

دستگیری جوشکار همسریاب!

hosseinzadeh@khorasannews.com
ایمیل برای دریافت عکس مخاطبان
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داریوش" ضدفرهنگ"
خیابان دستگیرشد
دو دوست که اقدام به تولید و توزیع اقالم ضد
فرهنگی میکردند،توسط پلیس شناسایی و
دستگیر شدند .به گزارش  باشگاه خبرنگاران ؛
کشف س��ی دی ه��ای غیر مجاز ب��راب��ر اخبار
دریافتی از طریق شهروندان تهرانی مبنی بر
تهیه  ،تکثیر و فروش اقالم ضد فرهنگی (سی
دی های غیر مجاز) توسط "منصور" و "داریوش"
معروف به ضدفرهنگ ،در دستور کار پلیس قرار
گرفت .عوامل پلیس محل مخفیگاه متهمان را
شناسایی و آن ها را دستگیر کردند .سرهنگ
علیرضا لطفی رئیس پلیس امنیت عمومی
تهران بزرگ گفت :در بازرسی از محل های
مذکور در مجموع یک میلیون و  10هزار حلقه
انواع سی دی غیرمجاز کشف و ضبط شد.

تعقیب کردیم و پس از شلیک چند تیر هوایی ،به سمت
خودرو تیراندازی کردیم که پس از برخورد تیر با سینه
راننده ،وی تعادل خودرو را از دست داد .چند ثانیه بعد
خودروی سرقتی وارد الین مخالف شده و پس از برخورد با
چند درخت و سطل زباله واژگون شد و پس از چند معلق بار
دیگر به حالت عادی بازگشت.با مشخص شدن علت مرگ
سارق ناشناس ،تحقیقات برای دستگیری دو همدست
فراری او آغاز شد و دقایقی بعد یکی از سارقان که زیر یکی
از خودروها مخفی شده بود ،شناسایی و دستگیر شد.

سقوط دامپزشک از روی پشت بام

متهم شد و در بازرسی از وی ،یک قبضه سالح کلت کمری
کشف شد.وی با اشاره به اینکه متهم دارای چندین فقره
سابقه کیفری از جمله سرقت های مسلحانه و ایجاد نا
امنی در منطقه بوده ،خاطرنشان کرد :این شرور مسلح
در تحقیقات اعتراف کرد که یک مامور انتظامی ایرانشهر
را در  13مهر امسال به شهادت رسانده است.وی ادامه
داد :تالشهای پلیس برای کشف دیگر اقدامات مجرمانه
احتمالی توسط این متهم همچنان با جدیت ادامه دارد.

کشف یک میلیون و10هزار
سی دی غیر مجاز

وسیله نقلیه خود را تغییر دادند و با یک دستگاه خودروی
سواری فرار کردند .به گزارش ایرنا وی گفت :پس از تماس
کارکنان بانک با پلیس ،گروه یگان انتظامی وارد عمل
شدند و سارقان مسلح بعد از  45دقیقه از وقوع سرقت
در ابتدای جاده همدان  -مالیر دستگیر شدند.مهدیان
نسب با ذکر اینکه این دو سارق برادر هستند و کمتر از
 40سال دارند ادامه داد :دو قبضه سالح گرم و مهمات
به همراه پول های به سرقت رفته از آن ها کشف شد.

دامپزشکی که از لحاظ روحی و روانی دچار مشکالت
عدیده ای بود ،دست به خودکشی زد و با پرتاب خود از
پشت بام ساختمانی به زندگی خود پایان داد .به گزارش
میزان ،دامپزشکی به نام "خ" که از لحاظ روحی و روانی
دچار مشکالت عدیده ای بود ،دست به خودکشی زد و با
پرتاب خود از پشت بام ساختمانی ،به زندگی خود پایان
داد.بنابراین گزارش ،وی قبل از اقدام به خودکشی با
یکی از دوستان خود تماس گرفته و اظهار داشته ،زنی

خودسوزی دختر دانشجو در یزد
یک دختردانشجو در یزد اقدام به خودسوزی کرد .به گزارش عصر ایران به نقل از
باشگاه خبرنگاران؛ محمدرضا قانع روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان
یزد ،در واکنش به خبر خودکشی یک دانش آموز یزدی در شبکههای اجتماعی اعالم
کرد :فردی که سه شنبه اقدام به خودکشی کرده دانشجو بوده است .قانع گفت :این
فرد در یکی از مجتمعهای مسکونی یزد مسئولیت پرستاری یک فرد سالخورده را بر
عهده داشته است که این دختر  20ساله به آتش سوزی و خودکشی اقدام کرد که به
بیمارستانمنتقلشد.

آدم ربایی در دزفول

 /٩٤٣٥٠٨١١ل

دادستان عمومی و انقالب دزفول با تایید یک مورد آدم ربایی در این شهرستان
گفت:دو نفر یک جوان  27ساله را به زور سوار خودرو کردند و متواری شدند.احمد
قهرمانی روزگذشته در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد:طبق گزارش دریافتی از نیروی
انتظامی این حادثه ساعت 23:30سه شنبه رخ داد .وی اظهار کرد:آدم ربایان دو نفر
بوده و به سالح شکاری مجهز بودند و در قبال آزادی فرد ربوده شده درخواست پول
کردهاند .دادستانوفرماندهانتظامیدزفولپسازوقوعاینحادثهبالفاصلهدرمحل
حضور یافتند و تا ساعت دو بامداد جزئیات حادثه را مورد بررسی قرار دادند.

به نام "ش"  36ساله که به مدت  8سال در منزل وی کار
میکرده ،چند ساعت قبل به دلیل طبیعی فوت کرده
است و او میترسد که ماموران اظهارات او را در این زمینه
قبول نکنند و به این ترتیب قصد خودکشی دارد.
در آزمایشهای انجام گرفته درباره جسد زن مذکور که در
منزل این دامپزشک کشف شد ،مشخص شد که این زن به
دلیل طبیعی جان خود را از دست داده است و هیچگونه
آثار ضرب و شتمی در جسد وی رویت نشد.
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ﺑﺮا� ﻓﺮوش  ١٣٦دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت
ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺳﺒ� ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،زاﺑﻞ
زاﻫﺪان ،زﻧﺠﺎن ،ﻫﻤﺪان ،ﻣﺸﻬﺪ �،ﺰد
ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد ﺑﺎ وار�ﺰ ﻣﺒﻠﻎ  ٥٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻬﺮﮔﺴﺘﺮ ﺷﻤﺎره
 ٧٢٤٤٧٠٥٤٣ﺑﺎﻧ� �ﺸﺎورز�
ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳ� زراﻋ� �ﺮج
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ در ﺗﺎر�ﺦ
٩٤٫١١٫١١
اﻣ�ﺎن ﺑﺎزد�ﺪ در روزﻫﺎ� ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﻴﺴﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در وب ﺳﺎ�ﺖ
ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ آدرس )(www.swesc
و �ﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام
http://telegram.me/swesc
 /٩٤٤٤٣٨٥٤ف

در امتداد تاریکی

تاوان عشق خیابانی!
چند سال قبل وقتی از بزرگ ترها می شنیدم که عشق های
خیابانی ،عاقبتی جز تباهی ندارد ،با خودم می گفتم این
حرف ها درباره افرادی صدق می کند که عشقشان پاک
نیست.باهمینتوجیهاتخودمراتبرئهمیکردم،درحالی
که می دانستم این گونه رابطه ،آن هم با یک جوان نامحرم،
نهتنهاعشقپاکنیستبلکهافکارواعمالیشیطانیاست.
حاال که دیگر سیاه بخت شده ام و همسرم نیز به کارتن
خوابی بی آبرو تبدیل شده است ،می خواهم به دختران
جوانبگویم،شمارابهخدابااینتوجیهاتپوچ،خودرافریب
ندهید که تاوان سختی می پردازید...
زن28سالهکهبهاتهامایجادمزاحمتوتهدیدبهاسیدپاشی
از همسرش شکایت کرده بود ،در تشریح عاقبت ازدواج پس
از یک دوستی خیابانی ،به مشاور و کارشناس اجتماعی
کالنتری احمدآباد مشهد گفت6 :سال قبل در یک سفر
زیارتی در خارج از کشور ،عاشق جوانی شدم که همسفر ما
بود .به همین دلیل خودم را به خانواده اش نزدیک کردم و به
بهانهایشمارهتلفنمرادراختیار«هومن»گذاشتم.اینگونه
بود که پس از بازگشت به ایران ،روابط تلفنی ما آغاز شد .او،
خودرادانشجویرشتهمهندسییکیازدانشگاههایمعتبر
کشورمعرفیمیکردومنهرروزبیشترازقبلشیفتهاومی
شدم.روابطماآنقدرنزدیکشدهبودکههیچوقتنصیحت
های دیگران را نمی شنیدم.
چند ماه بعد« ،هومن» به خواستگاری ام آم��د ،اما پدرم
پس از تحقیق کوتاهی متوجه شد که او به خاطر استعمال
موادمخدر از دانشگاه اخراج شده است ،به همین خاطر هم
بااینازدواجمخالفتکرد.وقتیموضوعرابه«هومن»گفتم،
او گفت یک بار در شب امتحانی سخت ،به توصیه دوستانم
مواد مصرف کردم ،ولی همه چیز را جبران می کنم .من که
تحت تأثیر احساسات پوچ و ابراز عالقه های عاشقانه او قرار
گرفتهبودم،باانجامیکسریکارهایاحمقانهخانوادهامرا
تحت فشار گذاشتم تا این که قرار شد صیغه محرمیت بین ما
جاری شود ،تا یکدیگر را بهتر بشناسیم و همسرم به تعهدات
خودش عمل کند .اما رابطه ما به دور از چشم خانواده ام
بسیار نزدیک تر شد تا این که وقتی خانواده ام متوجه شدند
من باردار هستم ،برای جلوگیری از رسوایی بیشتر ،جشن
ازدواجمان را برگزار کردند2.ماه اول زندگی احساس
خوشبختی می کردم ،اما خیلی زود رفتارهای هومن تغییر
کرد و با کتک کاری مرا مجبور می کرد برای تأمین مخارج
زندگی از پدر و دیگر بستگانم پول بگیرم« .هومن» روز به روز
بیشتردرگردابموادمخدرصنعتیفرومیرفتوباآنکهاز
محلکارشاخراجشدهبود،همهاوقاتشرابادوستانشمی
گذراند و من و فرزندم تا صبح گریه می کردیم.فکر می کردم
خانواده ام از زندگی سخت من خبر ندارند ،اما وقتی پدرم
سکته کرد ،مادرم گفت :پدرت از غصه زندگی تو دق کرد.
خودم را در مرگ پدرم مقصر می دانستم ،با وجود این ،چاره
ای نداشتم جز آن که به مادرم پناه ببرم.هومن هم به یک
کارتن خواب ولگرد تبدیل شده که حتی خانواده اش او را
نمی پذیرند .به خاطر سرزنش های دیگران و این که موجب
بدبختی خانواده ام شده ام ،چند بار تصمیم به خودکشی
گرفتم اما هر بار با نگاه های معصومانه پسرم منصرف شدم.
حاال هم «هومن» هر روز به منزل مادرم می آید و با تهدید به
اسیدپاشی و آبروریزی تقاضای پول می کند و ...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

اخبار
توقیف  501کیلو مواد مخدر
توکلی در دو عملیات پلیسی 501کیلوگرم ان��واع مواد
م��خ��دردر راه استان های شرقی و جنوبی  کشور کشف
شد .فرمانده انتظامی استان کرمان گفت :در عملیات
نخستپلیسکرمانماموران کهنوج  با اقداماتاطالعاتی
و فنی از عبور محموله ای از مواد مخدر آگاه شدند .سردار
بنی اسدی بیان کرد :در اج��رای طرح مهار ،به کامیون
"بنز"حامل ضایعات پالستیکی مظنون شده  و به راننده
آن  دستورایستدادند.ویافزود  :دربازرسی کامیون55   
کیسه مواد مخدر شامل 278  کیلوگرم حشیش و74کیلو
گرم تریاک کشف  و   2قاچاقچی دستگیرشدند .وی خاطر
نشان کرد :در عملیات دیگر پلیس کرمان ماموران  در
گشت زنی های خود در محور "کوهشاه  -ارزوئیه" به پژو
 405که با سرعت زی��اد در این مسیر پرمخاطره در حال
ت��ردد ب��ود ،مظنون و مسیر عبور خودرو مسدود شد اما
راننده به دستور ایست پلیس نیز توجه نکرد و از صحنه
متواری شد.وی اضافه کرد  ماموران در تعقیب و گریزی
طوالنی سرانجام پژو  را متوقف و در بازرسی از آن 149
کیلو   تریاک  وسوخته این ماده افیونی را کشف کردند  .

جزئیات بیشتری از ربایش کودک  8ساله     
توکلی -در پی ربایش پسر بچه ای8ساله حدود یک ماه
قبل در بم دستگیری آدم ربایان  در دستور کار پلیس قرار
گرفت تا این که ماموران پلیس آگاهی سرانجام موفق به
شناسایی محل اختفای آدم ربایان در یکی از روستاهای
تابعه شهرستان زاه��دان شدند .براساس این اطالعات
پلیسمخفیگاهآدمربایانرامحاصرهودر  عملیاتمشترک
پلیس بم و زاهدان   ماموران ضمن آزادی گروگان2 ،متهم
زن که اقدام به نگهداری وی کرده بودند را دستگیر کردند.
"سرهنگ فداء" فرمانده انتظامی  بم افزود  2:فرد مسلح
کودک  8ساله را به اشتباه به جای فرزند همسایه از در
منزل می ربایند ،این در حالی است که انگیزه آدم ربایی
اختالفات مالی با همسایه خانواده ای که فرزند شان ربوده
شده بودعنوان شده است .وی خاطر نشان کرد تالش برای
دستگیری دیگر عوامل این آدم ربایی ادامه دارد.
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