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درگیری یکی از طوایف در شهر مادوان یک کشته و چند زخمی برجای گذاشــت.به گزارش رکنا ،شب گذشته در شهر مادوان کهگیلویه و
بویراحمد برخی از افراد به علت رعایت نکردن نوبت برای شــرکت در انتخابات ریاســت جمهوری باهم درگیرشدند .گفته می شود در این
درگیری یک نفر کشته و یک نفر زخمی شد .شهر مادوان در  5کیلومتری شهر یاسوج مرکز کهگیلویه وبویراحمد قرار دارد.

...

خط زرد
توصیه های ایمنی قبل از وقوع زلزله()1
▪آمادگی فردی:

ممکن است هنگام وقوع زلزله در خانه ،محل کار،سالن
اجتماعات ،تئاتر ،استادیوم ،در حال دیــدار دوستان،
رانندگی یا مشغول انجام دیگر فعالیت های عادی خود
باشید .برنامه ریزی و آمادگی شما باعث می شود که در
هنگام وقوع حادثه خونسرد ،ولی موثر رفتار کنید .نزدیک
ترین محل های امدادرسانی نظیر درمانگاه ،ایستگاه آتش
نشانی و پلیس را شناسایی کنید.کیفی حــاوی وسایل
ضروری برای بعد از وقوع زلزله آماده کنید و آن رادر محل
امنی که دسترسی به آن در موقع لزوم راحت باشد ،قرار
دهید .بعد ازوقوع زلزله از مهمترین نیازها ،مواد خوراکی
و آشامیدنی و کیف کمک های اولیه برای امدادرسانی
به دیگران است.با وجود این تجهیزات ،شما می توانید
بعد از وقوع زلزله تا رسیدن نیروهای امدادی به مدت 72
ساعت یابیشتر در خانه ،محیط کار یا خودروی شخصی از
خود و خانواده خویش محافظت کنید .مایحتاج ضروری
را بر حسب تشخیص خود در خانه ،محل کار یا خودروی
شخصی به صورت ذخیره و در دسترس داشته باشید        .
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

حادثه در قاب

...

ازمیان خبرها
اختالفات خانوادگی دلیل تیراندازی به
کاندیدای شورای شهر در سیرجان
توکلی  -تیراندازی به سوی کاندیدای شــورای شهر در
سیرجان در پی اختالفات خانوادگی رخ داده است.
رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس کرمان با تایید این خبر
به خبرنگار خراسان گفت  :تیراندازی چهارشنبه شب
گذشته به سوی یکی از کاندیداهای شهرسیرجان به علت
اختالفات خانوادگی رخ داده است .سرهنگ تهامی
افزود :این حادثه   ارتباطی با انتخابات نداشته و امنیتی
نبوده است .همچنین به گفته فرمانده انتظامی شهرستان
سیرجان ،در پی گــزارش یک مورد تیراندازی با اسلحه
شکاری در خیابان آیت ا ...سعیدی ،بالفاصله چند واحد
گشتی به محل حادثه عزیمت کردند و مشخص شد یکی از
اقوام نزدیک این کاندیدای شورای شهر ،به علت اختالفات
خانوادگی اقدام به تیراندازی کرده که آسیب جدی به وی
وارد نشده و فقط صورت او کمی خراش برداشته است
 .ایــران نــژاد افــزود :عامل تیراندازی بالفاصله از سوی
ماموران   و با همکاری مردم شناسایی و دستگیر شد.

محافظ رئیس پلیس کشور شهید شد

محافظ ســردار اشتری هنگام ماموریت روز پنج شنبه
گذشته در ابتدای تونل توحید جان خود را از دست داد.
به گــزارش رکنا ،سروان علیرضا کردکالیی از پرسنل
حفاظت از شخصیت و یکی از محافظان سردار اشتری روز
پنج شنبه  28اردیبهشت ماه هنگام ماموریت در ابتدای
تونل توحید تصادف کرد و آسمانی شد .وی متاهل و اهل
قائمشهر مازندران بود.

قتل در صف
رای گیری

سجادپور -جوان  21ساله ای هنگام رقص و پایکوبی
در مجلس عروسی ،چاقوی کماندویی اش را پس از یک
مشاجره لفظی بیرون کشید و خون به پا کرد .به گزارش
خراسان ،این حادثه مرگبار دقایق اولیه بامداد روز
گذشته در روستای آبروان مشهد هنگامی رخ داد که
مشاجره لفظی بین جوانان روستای آبروان و تنگل شور
در مجلس عروسی در پی شنیده شدن ناسزا آغاز شد .در
این میان ناگهان جوان  21ساله ای رقص و پایکوبی در
مجلس مردانه را رها کرد و خنجر کماندویی را از کمرش
بیرون کشید .لحظاتی بعد نزاعی خونین بین جوانان
درگرفت و دانیال درحالی که تیغه خنجر را در هوا می
چرخاند به چند نفر حمله کرد و ضرباتی را بر آنان وارد
آورد .گزارش خراسان حاکی است :در پی این درگیری
خونین جوان  24ساله ای به نام سیدرضا بر اثر اصابت

چاقو به قفسه سینه جان سپرد و  2نفر دیگرکه یکی
از آنان برادر عروس بود از ناحیه صورت و پشت دچار
جراحت شدند.از سوی دیگر نیز برخی از اهالی آبروان
با چوب و سنگ و آجر به جوان خنجر به دست حمله ور
شدند و او را به شدت مجروح کردند .متهم این حادثه نیز
به مرکز درمانی انتقال یافت.
در پی اعالم ماجرای رقص مرگبار در مجلس عروسی به
قاضی ویژه قتل عمد ،بالفاصله قاضی کاظم میرزایی
به همراه کارآگاهان اداره جنایی و عوامل بررسی
صحنه جرم عازم محل نزاع خونین شد و به تحقیق در
این باره پرداخت .بررسی های مقدماتی نشان می داد
که نزاع مرگبار از ماجرای یک ناسزا در میان میهمانان
مجلس عروسی آغاز شده است .با توجه به حساسیت
موضوع و تحقیقات میدانی مقام قضایی ،سرنخ های

این پرونده جنایی به آن جا رسید که مشخص شد یکی
از عامالن خنجر به دست این نزاع خونین نیز در مرکز
درمانی بستری شده است بنابراین وی روز گذشته پس
از بهبودی نسبی و با صدور دستوری از سوی قاضی
میرزایی به پلیس آگاهی انتقال یافت و مورد بازجویی
های تخصصی قرار گرفت  .این متهم جوان به کارآگاه
سلطانیان (افسر پرونده) گفت :برادر عروس یکی از
دوستانم را به مجلس عروسی دعوت کرده بود که او هم
ما را با خود به عروسی برد وقتی در حال رقص بودیم
ناگهان فردی از بیرون ناسزایی گفت که من ناراحت
شدم و به همین دلیل جر و بحث میان مهمانان باال
گرفت .در این لحظه من چاقوی کماندویی را از کمرم
بیرون کشیدم و به پشت یکی از طرف های مقابل ضربه
ای زدم که به کتفش خورد .در این لحظه دیگر جوانان

به دنبال من دویدند .من هم فرار می کردم و گاهی می
ایستادم و با چاقوی کماندویی ام قدرت نمایی می کردم
تا این که آن ها با بیل و سنگ مرا زدند .یکی از روستاییان
گفت اگر چاقو را ندهی تو را می کشند! من هم چاقو را
دادم ولی آن ها روی سرم ریختند و مرا به شدت کتک
زدند  .پس از آن هم عده ای مرا به بیمارستان رساندند.
متهم این پرونده جنایی درحالی که ارتکاب قتل را
انکار می کرد ادامه داد :من فردی را که با چاقو زدم در
بیمارستان دیدم بنابراین او به قتل نرسیده است البته
دوستان دیگرم نیز چاقو داشتند ولی نمی دانم از چاقو
در نزاع استفاده کردند یا نه! گزارش خراسان حاکی
است :تحقیقات بیشتر در این باره با صدور دستورات
ویژه ای از سوی قاضی شعبه  211دادسرای عمومی و
انقالب مشهد همچنان ادامه دارد.

ماجرایآدم ربایی مسلحانه  40میلیاردی
سیدخلیل سجادپور 3 -عضو یک باند مخوف آدم
ربایی که با ربودن مدیر یکی از رستوران های معروف
مشهد قصد اخاذی  40میلیارد تومانی داشتند با تالش
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی
و صدور دستورات ویژه قضایی در حالی دستگیر شدند
که تحقیقات برای دستگیری دیگر افراد مرتبط با آنان
همچنان ادامه دارد.به گزارش خراسان ،ساعت  22شب
بیست و ششم اردیبهشت ،پژوسوارانی که لباس نظامی
به تن داشتند مرد  42ساله ای را از مقابل منزل مجردی
اش واقع در منطقه قاسم آباد ربودند و به باغ بزرگی در
منطقه قرقی مشهد بردند.
آنان گروگان مذکور را که مدیر با سابقه یکی از رستوران
های معروف مشهد بود در اتاقی تاریک زندانی کردند
و دست و پاهای او را به زنجیر کشیدند.در این میان
گروگانگیران که خود را نظامی معرفی می کردند با دادن
یک شماره تلفن همراه اعتباری از طعمه خود خواستند با
همسرش تماس بگیرد!
آنان چنین وانمود می کردند که «ص» (گروگان) را به
خاطر ارتکاب جرم دستگیر کرده اند ازسوی دیگر نیز
همسر او که فکر می کــرد همسرش در خانه مجردی
مرتکب جرمی شده است موضوع را با تشکیل پرونده
«فقدانی» در پلیس آگاهی پیگیری کرد تا این که فردی
با خانواده گروگان تماس گرفت و آن ها را برای دادن
اطالعاتی دربــاره همسرش به تربت حیدریه کشاند و
مدعی شد که باید برای آزادی او مبلغ  ۴۰میلیارد تومان
بپردازند .اما با توجه به این که پلیس در جریان ماجرا
قرار گرفته بود ،فرد مالقات شونده را در تربت حیدریه
دستگیر کرد .این مرد  52ساله در بازجویی عنوان کرد:
مرد رستوران دار در مشهد زندانی شده و در اختیار افراد

دیگری است اما من از محل نگهداری گروگان اطالعی
ندارم!
گزارش خراسان حاکی است :با توجه به اعترافات این
متهم ،و با دستور دادستان مرکزی خراسان رضوی
رسیدگی بــه ایــن پــرونــده بــه قاضی حــیــدری (معاون
دادســتــان) سپرده شــد .به دلیل اهمیت و حساسیت
موضوع ،شبانه گروه ویژه ای از کارآگاهان اداره جنایی
به فرماندهی سرهنگ محمدرضا غالمی (رئیس اداره
جنایی پلیس آگاهی) وارد عمل شدند و با نظارت مستقیم
سرهنگ کارآگاه «حمید رزمخواه» (رئیس پلیس آگاهی

خراسان رضوی) تحقیقات خود را برای شناسایی محل
اختفای گروگان آغاز کردند.
گزارش خراسان حاکی است :ردیابی اطالعاتی و بررسی
های غیرمحسوس کارآگاهان بیانگر آن بود که یکی از
بستگان دور گروگان در این ماجرا نقش دارد و او اطالعات
مالی و زندگی گروگان را در اختیار افراد دیگری قرار داده
است به همین دلیل این فرد نیز با صدور دستورات شبانه
از سوی قاضی حیدری دستگیر و مشخص شد که گروگان
مذکور داخل باغی در منطقه قرقی نگهداری می شود اما
با توجه به ادعای مسلح بودن متهمان عملیات پلیس با

سارق جواهرات دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان قصرقند از دستگیری سارق طال
و زیور آالت در یک عملیات موفق پلیسی در این شهرستان
خبر داد.
به گزارش میزان ،فرمانده انتظامی شهرستان قصرقند گفت:
در پی مراجعه حضوری فردی به پلیس آگاهی این فرماندهی،
که اظهار کرد از منزل وی مقدار  ۲۱مثقال طال به سرقت رفته
است دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار
کارآگاهان پلیس قرار گرفت .سرهنگ حمید نوری افزود:

دستور سرهنگ رزمخواه و راهنمایی های مقام قضایی به
شیوه دیگری ادامه یافت تا این که باغ مذکور به محاصره
کارآگاهان درآمد.
نیروهای زبده دایــره مبارزه با آدم ربایی به سرپرستی
کارآگاه افتخاری (رئیس دایــره مبارزه با سرقت های
مسلحانه و آدم ربایی) با رعایت همه موارد ایمنی وارد باغ
شدند اما گروگانگیران با مشاهده نیروهای انتظامی پا
به فرار گذاشتند .لحظاتی بعد دستور تیراندازی از سوی
مقامات مسئول صــادر شد و حــدود  30گلوله آسمان
تاریک قرقی را شکافت تا این که یکی دیگر از متهمان
در حــال فــرار دستگیر شــد .بنابراین گــزارش جست و
جوها برای یافتن گروگان به دخمه ای تاریک کشیده
شد و مرد رستوران دار در حالی که به غل و زنجیرهای
آهنین کشیده شده بود از چنگ گروگانگیران نجات
یافت و لباس های نظامی با درجه ستوان دومی نیز در
مخفیگاه آدم ربایان کشف شد .گروگان مذکور که حال
مناسبی نداشت مدعی شد که پژوسواران در حالی که
لباس نظامی به تن داشتند و مسلح بودند او را از مقابل
منزلش ربوده اند .وی گفت :آن ها ابتدا مبلغ  40میلیارد
تومان برای آزادی من درخواست کردند اما بعد به چهار
میلیارد کاهش دادند .یکی از متهمان که از بستگان دور
گروگان است نیز گفت« :ص» طوری رفتار می کرد که
فکر می کردیم او میلیاردها ثروت دارد ولی بعد فهمیدیم
که او ملک و امالکی ندارد و تنها به ظاهر چنین وانمود
می کند! گزارش خراسان حاکی است :تحقیقات بیشتر
در این باره با صدور دستورات ویژه ای از سوی معاون
دادستان مشهد درحالی ادامه دارد که کارآگاهان افراد
دیگر مرتبط با اعضای این باند مخوف گروگانگیری را
شناسایی کرده اند.

دستگیری  63مرد و زن در پارتی شبانه

کارآگاهان پلیس با اشراف اطالعاتی موفق به شناسایی این
سارق حرفه ای شده و پس از اخذ مجوز قضایی در یک اقدام
ضربتی و غافلگیرانه موفق به دستگیری وی شدند .این
مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد :در بازجویی به عمل
آمده متهم به جرم خود اعتراف و بیان داشت که جواهرات
سرقتی را تحویل یک مالخر دادم که این مالخر نیز به اتهام
خرید و فروش امــوال مسروقه دستگیر و جهت سیر مراحل
قانونی تحویل مقامات قضایی شد.

ســاجــدی -مــامــوران پلیس امنیت اخالقی
خراسان رضوی 63 ،زن و مرد را در یک پارتی
شبانه داخل باغی در منطقه شیرحصار مشهد
دستگیر کردند .معاون دادستان مشهد در این
باره به خراسان گفت :ساعت  20دقیقه بامداد
روز گذشته  ،ماموران انتظامی در پی کسب
اطالعاتی از برگزاری یک مجلس پارتی مختلط
وارد محل شدند و  28مرد و  35زن را دستگیر

...

درامتدادتاریکی

رقص مرگبارتیغکماندویی در مجلس عروسی

عکس ها:خراسان

ورود خودرو به پیاده رو در نیویورک یک کشته و ۲۲
زخمی بر جای گذاشت-رکنا
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کــردنــد .در ایــن عملیات  7بطری مشروبات
خارجی کشف و  33خودرو توقیف شد .قاضی
حیدری افزود :فرار چند متهم موجب تیراندازی
هوایی مــامــوران و استفاده از افشانه فلفلی
برای دستگیری آنان شد .وی اضافه کرد11 :
بطری آلوده به مشروبات الکلی که محتویات آن
استفاده شده بود نیز کشف و  36گوشی تلفن
همراه متهمان توقیف شد.

رفتارهای شرم آور !...
آن قدر از همسرم متنفرم که حاضر نیستم حتی برای لحظه
ای با او همکالم شوم! دوست دارم از این زندگی نکبت بار
و کثیف به جایی بگریزم که دست هیچ کس به من نرسد و
چشمانم هیچ انسانی را نبیند .می خواهم در جایی زندگی
کنم که این همه پلشتی و زشتی در آن نباشد و تنها با سکوت
و آرامش همراه شوم .امروز نه می توانم رازی را که در سینه
دارم پنهان کنم و نه می توانم با افشای آن ،زندگی خود و
خانواده ام را به نابودی بکشانم چرا که ...
زن  26ساله ای که به اتهام رابطه تلفنی از طریق شبکه
های اجتماعی با یک جوان غریبه دستگیر شده است،
درحــالــی که عنوان می کــرد هیچ کــدام از اتهاماتم را
انکار نمی کنم و تنها برای انتقام از همسرم دست به این
کار زشت زدم ،گذشته خود را زشت و سیاه خواند و به
کارشناس اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت :پدرم
اعتیاد شدیدی به مواد مخدر داشت به طوری که مواد
افیونی فضای زندگی ما را تیره و تار کرده بود.
در این میان من هم بی نصیب از کتک کاری ها و مشاجرات
پدر و مادرم نبودم و هرکدام از آن ها برای آزار دیگری مرا
کتک می زد .باالخره این روزهای سخت و کتک کاری ها
زمانی به پایان رسید که مهر طالق بین پدر و مادرم فاصله
انداخت .آن روزها من  6سال بیشتر نداشتم و خود را برای
رفتن به مدرسه آماده می کردم اما آن سال آرزوی نشستن
در کالس درس را به فراموشی سپردم چرا که هنوز تکلیف
نگهداری از من مشخص نشده بود .باالخره مادرم حضانت
مرا به عهده گرفت و من در حالی وارد مدرسه شدم که
مادرم چند ماه بعد با جوانی کم سن و سال تر از خودش
ازدواج کرد .از این که به مدرسه می رفتم خوشحال بودم
اما طولی نکشید که سایه شرم و حیا از زندگی ناپدری و
مادرم رخت بربست و من از این که آن ها حریم عفت و شرم
را مقابل من رعایت نمی کردند ،دچار افسردگی شدیدی
شده بودم .ناپدری ام پرده حیا را دریده بود و در حضور من
رفتارهای شرم آوری انجام می داد که تحمل آن برای هیچ
کودکی مقدور نیست .دیگر مانند دیوانه ها شده بودم و از
همه آدم ها نفرت داشتم .به همین دلیل در دوران ابتدایی
ترک تحصیل کردم تا این که در سن  16سالگی با اولین
خواستگارم که از بستگان دور مادرم بود ،پیمان زناشویی
بستم .آن زمان برای نجات از منزل کثیف ناپدری ام همه
وعده های تو خالی «رحمت» را باور می کردم او از فراهم
کردن یک زندگی رویایی در قصرهای طالیی سخن می
گفت و ادعا می کرد که پس از ازدواج با من حاضر است
همه زندگی اش را به پایم بریزد اما بعد از ازدواج با او نه
تنها به سعادت نرسیدم بلکه روزی شاهد ماجرایی بودم
که تا مرز خودکشی پیش رفتم .آن روز همسرم را درحالی
دیدم که با یکی از بستگانم خلوت کرده بود .دنیا دور سرم
چرخید و با خوردن مشتی قرص دست به کار احمقانه ای
زدم ولی همسرم سوگند یاد کرد که دیگر هیچ گاه به من
خیانت نمی کند .با آن که این راز را همچنان پنهان نگه
داشته بودم ولی از همسرم متنفر شدم و تنها با خوردن
داروهای اعصاب و روان زندگی می کردم .در این شرایط
فرزندم به دنیا آمد اما همسرم دست از رفتارهای زشت خود
برنداشت .برای من چاره ای جز طالق باقی نمانده بود ولی
رحمت حاضر نبود مرا طالق بدهد .این بود که برای انتقام
از او و به خاطر این که حاضر به طالق شود به صورت تلفنی
با پسری اهل شمال ارتباط برقرار کردم .حاال نیز همه راه
ها را برای زندگی با او بسته می بینم و از سوی دیگر نیز
حاضر نیستم با آبروی خانواده ام بازی کنم...

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

کالهبرداری گسترده با کشاندن طعمه ها پای عابر بانک
مــرد فریبکار در تــمــاس تلفنی و بــا کشاندن افــراد
پ ــای عــابــر بــانــک اقــــدام بــه کــاهــبــرداری میلیونی
از  45شهروندسنندجی کــرد.بــه گــزارش رکــنــا،
رییس پلیس کردستان گفت :در پــی شکایت چند
شهروند سنندجی مبنی بر کالهبرداری از حساب
عابر بانکی با استفاده از دستگاههای  ،ATMبالفاصله
شناسایی و دستگیری عامل کالهبرداری در دستورکار
مــامــوران پلیس آگاهی ایــن فرماندهی قــرار گرفت.
سرهنگ جعفر آژنگ افــزود :با اقدامات فنی و پلیسی
مــامــوران ،متهم در شهرستان "مــارد" شناسایی و با
اخذ نیابت قضایی در اقدامی غافلگیرانه دستگیر شد.
وی در این راستا به کشف چندین فقره کارت عابر بانک از
متهماشارهواظهارکرد:اینمتهمدربازجوییهایانجام

شده به  ۴۵فقره کالهبرداری از طریق دستگاههای
خــودپــرداز سنندج اعــتــراف کــرد کــه  45طعمه این

کالهبردار شناسایی شدند.سرهنگ آژنگ در تشریح
شگرد متهم برای کالهبرداری از طریق دستگاههای
عابربانکگفت:متهمباعلمبهپیششمارههایشهرهای
مختلف اقدام به شماره گیری رندومی از استانها کرده و
در اولین تماس اظهار کرده که نماینده اپراتور همراه اول
بوده و صاحب این خط تلفن ،برنده جایزه نقدی و یا کمک
هزینه سفر زیارتی شده است لذا جهت دریافت جایزه
بایستی به یک دستگاه خودپرداز مراجعه کند ،که بعد از
حضور فرد در پای خودپرداز به روش تغییر منوی دستگاه
به انگلیسی و  ...حساب شخصی وی را خالی میکرد.
ویافزود:باقراروثیقه  ۲۰۰میلیونیمقامقضایی،متهم
به زندان منتقلشدتادرخصوصسوابقجرایممشابهدر
دیگر استانها تحقیق شود.

زمین لرزه  4.1ریشتری بجنورد را لرزاند

زمین لرزهای با بزرگی  4.1ریشتر حوالی بجنورد ،مرکز
خراسان شمالی را لرزاند.به گزارش ایسنا ،زمین لرزهای
با قدرت  4.1ریشتر در ساعت 15و 57دقیقه و  24ثانیه
روز جمعه  29اردیبهشت ،حوالی بجنورد ،مرکز خراسان
شمالی را لرزاند.
این زمین لرزه در عرض شمالی  37.64و طول شرقی
 57.25و در عمق  12کیلومتری زمین به وقوع پیوست.
بنا بر این گزارش تا ساعت  ۲۱شب گذشته گزارشی مبنی
بر صدمات و خسارات وارده اعالم نشد.
CMYK

