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صبح دوشنبه یک سارق مسلح پس از حضور در بانک ملی شعبه ساحلی شیراز با تهدید کارکنان و مشتریان درخواست پول نقد کرد .به گزارش میزان مسئوالن
شعبه که احتمال می دادند مرد مسلح به شلیک اقدام کند از او خواستند بدون آسیب زدن به مشتریان از بانک خارج شود.سارق مسلح نقاب پوش نیز پس از سرقت
 15میلیون تومان وجه نقد داخل شعبه با یک دستگاه پژو  206از محل سرقت متواری شد.

خط زرد
توصیه های پلیس برای جلوگیری از قاپ زنی
مواظب کیف و اشیای قیمتی خود در خودرو باشید.اگر کیف دستی خود را روی صندلی کنار راننده یا عقبخودرو میگذارید ،شیشهها را باال بکشید و از قفل بودن
درهای خودرو مطمئن شوید.

حادثه در قاب

سرقت مسلحانه  15میلیون تومانی
از بانک ملی در شیراز

جزئیات مرگ مشکوک خانواده پزشک تبریزی با غذای نذری

مسمومیت غذایی مشکوک که شنبه گذشته در تبریز
اتفاق افتاد تا زمان دریافت خبر موجب جان باختن  2نفر از
اعضای خانواده پزشک جوان شده است .به گزارش مهر ،
عصر شنبه فردی در مرکز درمانی تیموری تبریز به پزشک
جوان تبریزی به نام دکتر علیرضا صلحی مراجعه میکند
و برای خانواده وی غذای نذری میآورد .این پزشک
عمومی بعد از بازگشت به خانه متوجه میشود تمام
اعضای خ��ان��واده بعد از خ��وردن غ��ذا بهشدت مسموم
شد هاند و چند نفر از آ نها نیز از تنگی نفس روی زمین
افتادهاند و دو نفر از اعضای خانواده نیز بیهوش هستند.

وی بعد از تماس با اورژانس بیمارستان سینای تبریز قضیه
را به آ نها میگوید و نفرات مسموم که  6نفر بودند به
بیمارستان سینا منتقل میشوند نامزد و مادربزرگ این
دکتر جوان جان خود را از دست میدهند و پدر ،مادر و
برادر وی بهشدت مسموم میشوند.دکتر صلحی همان
پزشکی است که چندی پیش نسخهای خاص با خطی
خوش برای بیمارش تجویز کرده بود که سروصدای زیادی
در فضای مجازی به راه انداخته بود و صدای شجریان و
عقیلی را برای بیمارش تجویز کرده بود تا آنها را گوش
دهد و حالش بهتر شود.وی همچنین در یک نسخه دیگر

نیز از داروخانه خواسته بود که اگر بیمار در پرداخت
هزینه دارو با مشکل مواجه شد با او تماس بگیرند .مدیر
رواب��ط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز میگوید:
مسمومیت غذایی این خانواده مشخص و قطعی شده
است و خانواده پزشک جوان تبریزی به دالیل مشکوک
و با غذای آلوده نذری مورد سوءقصد قرارگرفته است.
سید جمال حسینی ادامه داد :مادربزرگ و نامزد این
پزشک جزو قربانیان هستند و بقیه اعضای خانواده وی
نیز در بخش آی سی یوی بیمارستان سینا تحت نظر
هستند .وی افزود :پزشک تبریزی در این اتفاق غذایی
نخورده و مسموم نشده است .یک منبع آگاه در پلیس نیز
با تأکید بر این که فرد مظنون به پخش غذای نذری آلوده

هنوز دستگیر نشده است ،گفت :تحقیقات پلیس با جدیت
کامل ادامه دارد.وی ادامه داد :انگیزههای مسمومیت
غذاییهنوزمشخصنشدهاست.سعیدشبستریخیابانی
معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی
نیز به ایسنا گفت :موضوع درگذشت خانواده پزشک
تبریزی ،به هیچ عنوان ،مسئلهای امنیتی نیست .این
موضوع از طریق مراجع ذی صالح در حال پیگیری است
و پس از اقدامات الزم ،اطالع رسانیهای الزم به مردم
توسط مسئوالن مربوطه انجام خواهد ش��د.در همین
حال وزیر بهداشت در پیامی درگذشت دو تن از اعضای
خانواده دکتر صلحی پزشک خوشخط تبریزی را به وی
تسلیت گفت و بر پیگیری دلیل این حادثه تاکید کرد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سوال خراسان عنوان کرد

جرایم خشن درکشور روند نزولی دارد

نیروی انتظامی در انتظار تصویب قانون منع حمل سالح سرد است

دستگیری راننده وانت پیکان جنجالی
بهدنبال انتشار فیلمی از رانندگی دیوانهوار یک خودروی
پیکان وان��ت که بیشتر شبیه ب��ازی رای��ان��ه ای GTAدر
خیابا نهای تهران ب��ود و به ح��دود 10خودروخسارت
زد،پلیس راه��ور تهران بزرگ از دستگیری وی و ارسال
پروندهاش به دادسرا خبر داد.سرهنگ حسن عابدی در
گفتوگو با  تسنیم با اشاره به انتشار فیلمی از رانندگی
دیوانهوار راننده یک وانت پیکان اظهار کرد :این فیلم
مربوط به اتفاقی است که ساعت  15:30چهاردهم مهر
در منطقه قیطریه تهران رخ داد.وی اضافه کرد :بهدنبال
رانندگی غیرعادی راننده این خودرو و همچنین صدمه
زدن به چندین خودروی پارکشده در حاشیه خیابان و در
حال تردد ،مردم با وی درگیر شدند و اقدام به دستگیری
این راننده کردند وی پس از آن تحویل مأموران کالنتری
مربوطه شد.عابدی افزود :این خودرو هیچ سابقه سرقتی
نداشته و بهگفته برخی از حاضران ،راننده این پیکان وانت
در حال متواری شدن از دست افرادی بوده که در تعقیب
ت
وی بودهاند.وی در پایان خاطرنشان کرد :بهدنبال شکای 
شاکیان و ارتکاب جرایم انجام شده توسط این راننده،
پروندهای در دادسرا تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

سیدخلیل سجادپور -با انجام طرح ها و
اقدامات پیشگیرانه نیروی انتظامی که با
حمایت های دستگاه قضایی همراه است،
جرایم خشن و به ویژه سرقت های مسلحانه
در حالی رون��د ن��زول��ی دارد ک��ه ط��ی سال
ج��اری آم��ار سرقت های مسلحانه از بانک
ها و طالفروشی ها در خراسان رض��وی به
صفر رسیده است .جانشین فرمانده نیروی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران در بازدید
از اقدامات پلیس خراسان رضوی در حاشیه
شهر مشهد ب��رای مبارزه با ان��واع جرایم و
اقدامات پیشگیرانه کاهش جرم ضمن بیان
این مطلب به خراسان گفت :کاهش جرایم
خشن در کشور از اولویت های اصلی نیروی
انتظامی اس��ت چ��را که وق��وع ای��ن گونه از
جرایم به احساس ناامنی در میان آحاد افراد
جامعه دامن می زند.سردار سرتیپ اسکندر
مومنی اف��زود :با وجود آن که جرایم خشن
در همه استان های کشور رون��دی کنترل
شده و نزولی دارد اما آمارها بیانگر آن است

که سیر نزولی جرایم خشن و به ویژه سرقت
های مسلحانه در استان خراسان رضوی از
میانگین کشوری باالتر است .این مقام ارشد
نیروی انتظامی کشور با اشاره به این که با
انجام اقدامات پیشگیرانه در پلیس خراسان
رض��وی و همکاری دیگر دستگاه ها که با
حمایت قوه قضاییه نیز همراه بود آمار سرقت
های مسلحانه طی سال جاری به صفر رسیده
اس��ت ،خاطرنشان ک��رد :در بحث کاهش
جرایم سعی می کنیم از تجربیات همه استان
های کشور و به ویژه استان خراسان رضوی
استفاده کنیم که تجربیات ارزنده ای برای
مبارزه با جرایم خشن دارند و امیدواریم که
این روند همچنان ادامه یابد تا مردم شریف
ای��ران در سایه بیداری فرزندان خودشان
در نیروی انتظامی ه��م��واره در «امنیت و
آسایش» باشند .سردار مومنی در پاسخ به
س��وال خبرنگار خراسان درب��اره اقدامات
نیروی انتظامی برای کاهش قربانیان سوانح
رانندگی در کشور نیز گفت :کاهش تعداد

قربانیان حوادث رانندگی مهم ترین دستور
کار پلیس است چرا که هر سانحه ای که به
م��رگ یک انسان منجر ش��ود قابل جبران
نیست ،ضمن این که وقوع سوانح رانندگی
عالوه بر خسارت های مالی سنگینی که به
کشور وارد می کند آسیب های اجتماعی
زی��ادی را نیز در پی دارد ،بنابراین کاهش
قربانیان تصادفات یکی از دغدغه های
اصلی ما در نیروی انتظامی است تا بتوانیم
با اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ سازی حتی
از فجایع بعد از وقوع تصادف نیز جلوگیری
کنیم .جانشین فرمانده نیروی انتظامی
تصریح کرد :کاهش قربانیان سوانح رانندگی
در کشور همچنان ادامه دارد ،به طوری که در
سال جاری نیز با کاهش  3درصدی کشته
شدگان تصادفات روبه رو شدیم و اگر همه
دستگاه ها به وظیفه خود برای پیشگیری
از تصادف عمل کنند دیگر شاهد این صحنه
های تلخ و دردآور نخواهیم بود چرا که از کنار
کشته شدن حتی یک نفر در سوانح رانندگی

سانحه رانندگی درجاده سمنان قربانیگرفت
سجادپور -وقوع یک سانحه رانندگی در جاده سمنان
بار دیگر لزوم توجه به نقاط حادثه خیز در جاده های کشور
را نمایان کرد .به گزارش خراسان 3 ،عضو یک خانواده
که سوار بر پژو  405بودند به منظور زیارت مرقد مطهر
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حضرت فاطمه معصومه(س) در شب تاسوعا از قوچان
عازم قم شدند تا مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی را در
کنار ضریح مطهر اهل بیت(ع) به عزاداری بپردازند اما
هنگامی که «رضا چاالکی راد» راننده  52ساله خودرو در

هم نمی توان به راحتی عبور کرد.این مقام
مسئول در نیروی انتظامی به امنیت مطلوب
در مرزهای کشور و به ویژه خراسان رضوی
نیز اشاره کرد و گفت :امروز با تالش مرزبانان
و نیروی انتظامی «امنیت» در کشور برقرار
است و هرگونه تحرک دشمنان بالفاصله
رصد و با آن مقابله می شود که نمونه عینی
این «امنیت» را در برگزاری مراسم توام با
امنیت و آرام��ش ع��زاداران حسینی شاهد
بودیم .سردار اسکندر مومنی نقش قانون
در کاهش ن��زاع ها را نیز م��ورد توجه قرار
داد و گفت :بسیاری از پرونده های نزاع به
خاطر عصبانیت های آنی رخ می دهد که
اگر فرهنگ کنترل خشم در جامعه نهادینه
شود و یا افراد برای احقاق حق خود به قانون
متوسل شوند ،بسیاری از پرونده های نیروی
انتظامی کاهش چشمگیری خواهد داشت.

محدوده گردنه آهوان در  50کیلومتری سمنان در حال
رانندگی بود ناگهان خودرو به دلیل نامعلومی از جاده
منحرف و از باالی یک تپه واژگ��ون شد .در پی وقوع این
حادثه تاسف بار ،راننده و پدر و مادرش به شدت مجروح
شدند اما مادر پیر با زحمت شیشه خ��ودرو را شکست و
با همان حالت زخمی خود را به کنار ج��اده رساند و از
رانندگان خودروهای عبوری کمک خواست .این گونه

وی همچنین در پاسخ به س��وال خبرنگار
خ��راس��ان درب����اره آخ��ری��ن وض��ع��ی��ت ط��رح
ممنوعیت حمل سالح سرد گفت :نیروی
انتظامی در انتظار تصویب قانون منع حمل
سالح سرد در مجلس شورای اسالمی است
و ما نیز همچنان موضوع حمل سالح های
سرد نامتعارف را پیگیری می کنیم اما این
موضوع هنوز در صحن علنی مجلس شورای
اسالمی مطرح نشده است .گزارش خراسان
حاکی است :این طرح مراحل پایانی خود
را در مجلس شورای اسالمی می گذراند.
شایان ذک��ر اس��ت :س��ردار مومنی در سفر
خود به مشهد از  4کالنتری احداث شده در
حاشیه شهر مشهد نیز بازدید کرد و با توجه به
آشناییکاملبانقاطمختلفجغرافیاییشهر
مشهد دستوراتی را برای اجرای طرح های
پیشگیرانه و مبارزه با انواع جرایم صادر کرد.

بودکه 3سرنشینپژو 405باکمکمردمبهمراکزدرمانی
انتقالیافتندامارضاچاالکیراد(رئیسبانکملیمرکزی
قوچان) به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از
دست داد .گروه حوادث روزنامه خراسان نیز این ضایعه
تاسف بار را به سرهنگ عباس چاالکی راد ( رئیس پلیس
پیشگیریخراسانرضوی)تسلیتگفتهوبرایشفایپدر
و مادرش که در این حادثه مجروح شده اند دعا می کنند.

در امتداد تاریکی

شکست دوباره
تازمانیکهپدرمدرقیدحیاتبودهمسرماینگونهرفتارنمی
کرد و تا حدودی به خاطر ترس از آبروی فامیلی و احترام پدرم
بعضیازمسائلشرعیومذهبیرارعایتمیکردولیبعداز...
زن  41ساله ای که زیر بار مسئولیت کار و زندگی کمر خم
کرده بود و چین و چروک چهره اش از گذران یک عمر زندگی
پرمشقت نیز حکایت داشت ،به مشاور مددکار اجتماعی
کالنتری طبرسی جنوبی مشهد گفت :در یک خانواده
مومن و متعهد رشد یافتم و در کمال محبت و آرامش دوره
های تحصیلی را با موفقیت پشت سر گذاشتم تا این که بعد
از اتمام تحصیالت به حرفه معلمی روی آوردم .در این میان
روزی عمهام با چند تن از بستگان به خواستگاری ام آمدند.
خانواده های ما با این که فامیل بودیم سطح فرهنگی و
اجتماعی متفاوتی داشتند .ولی با وجود همه این اختالف
عقیده و سلیقه ها عمه و دیگر بستگانم معتقد بودند که من و
کاظم باید با هم ازدواج کنیم چرا که به قول خودشان «فامیل
اگر گوشت هم را بخورند استخوان یکدیگر را دور نمی ریزند»
و این گونه ما به عقد یکدیگر درآمدیم.اوایل ازدواجمان کاظم
به خاطر احترامی که برای پدرم قائل بود کمی در پوشش
و رفتارش تغییر نظر می داد و همانند خانواده ما رفتار می
کرد ولی این رویه فقط تا موقعی ادامه داشت که من در خانه
پدرم بودم اما زمانی که زندگی زیر یک سقف را شروع کردیم
کاظم با ولخرجی ها و مدگرایی هایش مرا عذاب می داد و
فقط به خوش گذرانی و تفریح با دوستانش می پرداخت.
سالهابههمینترتیبسپریمیشدوماصاحبچندفرزند
شدیم .من با کار و تالش و آبروداری به تعلیم و تربیت فرزندانم
می پرداختم در حالی که همسرم حتی از کالس و مدرسه
فرزندانمهیچاطالعینداشتواززیربارمسئولیتهایخانه
و فرزندانش شانه خالی می کرد .مشکالت و بدبختی های
من از زمانی که پدرم دار فانی را وداع گفت بیشتر شد چرا که
کاظم دیگر بی پروا به کارهای خالفش ادامه می داد .با این
حال من با موفقیت های فرزندانم انرژی می گرفتم تا جایی
که پسرم به دانشگاه راه پیدا کرد و خوشحالی من صد چندان
شد.ازطریقیکیازهمکارانباخانوادهایآشناشدمکهادعا
می کرد ،دختر زیبا و خوبی دارند به خواستگاری آن دختر
رفتم و خیلی زود مراسم عقد آن ها برگزار شد .مدت زیادی از
عقد پسرم نگذشته بود که متوجه شدم عروسم مدام در شبکه
های اجتماعی به سر می برد و با ارتباط با دوستان مجازی
هیچتوجهیبهپسرمندارد.دراینمیاندچارناراحتیروحی
و عذاب شدیدی شدم چرا که عروسم نیز همانند همسرم
به دنبال مد و خوش گذرانی است بدین ترتیب پسرم ابراز
پشیمانی می کند و زندگی با چنین دختری را خیلی سخت
میداند.اکنونخودمنیزبااینهمهتجربهوسختینتوانستم
عروس خوبی انتخاب کنم و دقت و تحقیق نکردن درباره آن
دختر باعث از هم پاشیده شدن زندگی پسرم شد و...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی
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