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 3راننده آسیایی در شارجه
در آتش کامیون سوختند

در تصادف سه کامیون در شیخ نشین شارجه ،سه راننده آسیایی در آتش سوختند.به گزارش ایسنا ،پلیس امارات در گزارشی اعالم کرد که روز
گذشته سه کامیون در خیابان االمارات شیخ نشین شارجه تصادف کردند که به آتش سوزی دو کامیون منجر شد و راننده دو کامیون و کمک راننده
زنده در آتش سوختند.این حادثه سه کشته و یک مصدوم داشت که همه آنان از کشورهای آسیایی بودند.

...

خط زرد
توصیه هایی برای مسافرت تابستانی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد

...

ازمیان خبرها
گرمای هوا در قشم قربانی گرفت
رئیس شورای اسالمی روستای مرادی قشم گفت :گرمای
هوا روز پنجشنبه به مرگ یک کودک روستایی در جزیره
قشم منجر شد.صدیق قویدل روز جمعه درباره جزئیات
این حادثه به ایرنا افزود :پسربچه ای 2.5ساله اهل روستای
گوری،حدود ظهر پنجشنبه از خانه خارج شد اما با وجود
گذشت چند ساعت به خانه بازنگشت.صدیق قویدل
افــزود :پدر و مادر این کودک در پی مفقود شدن کودک
خود به همراه تنی چند از اهالی روستا نقاط مختلف را
جست وجو کردند اما از یافتن وی بازماندند.وی افزود:
حدود ساعت  14سرانجام جسم بی جان این کودک در
میان نخلستان های روستای گوری و مرادی توسط اهالی
این  2روستا کشف شد و پس از انتقال وی به خانه بهداشت
دوالب ،پزشک از فوت این کودک بر اثر گرمازدگی خبر
داد.وی عنوان کرد :پیکر این کودک برای تحقیقات بیشتر
به پزشکی قانونی قشم منتقل شده است.

خمیرگیر نانوایی جان زن کارگر را گرفت
کارگر نانوایی در سمنان جان خود را از دست داد.فرمانده
انتظامی استان سمنان گفت :یک زن کارگر نانوایی در
سمنان ،به دلیل افتادن در داخل مخزن خمیرگیر جان خود
را از دست داد .ســردار روح االمین قاسمی در گفت وگو با
مهر ،ضمن تایید جان باختن یک کارگر نانوایی در سمنان
بیان کرد :این حادثه ساعت هشت صبح جمعه در خیابان
باهنر سمنان رخ داد که طی آن یک زن  ۴۵ساله در گذشت.
وی افــزود :علت این حادثه گیر کردن بخشی از لباس این
زن و کشیده شدن وی به داخــل دستگاه خمیرگیری بود
که متاسفانه به مرگ وی انجامید.فرمانده انتظامی استان
سمنان،گفت:اینزنتبعهافغانستان،کارگراینخبازیبود.
وی با بیان اینکه تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد ،بیان
کرد:تالشهابرایاحیایاینزندربیمارستانبیفایدهبود.

گزارش خراسان ،ماموران انتظامی از طریق منابع و
مخبران محلی به اطالعاتی دست یافتند که نشان می
داد افراد زیادی در یک باغ در منطقه شاهنامه مشهد
(بــولــوار فــردوســی) به بــرگــزاری پارتی مختلط اقــدام

کرده اند .بنابراین گروهی از ماموران به بررسی های
غیرمحسوس پرداختند و پس از تایید خبر مذکور ،مراتب
را به قاضی بازرگانی منش (قاضی کشیک وقت) اطالع
دادنــد .دقایقی بعد ماموران پلیس امنیت اخالقی با
کسب مجوزهای قضایی ،بــاغ مذکور را به محاصره
درآوردنــد و  110زن و مرد را که به صورت مختلط در
پارتی شبانه حضور داشتند دستگیر کردند .طبق

اظهارات مقام قضایی در بازرسی از محل برگزاری پارتی
مذکور ،مقادیری مشروبات الکلی و دیگر آالت لهو و لعب
کشف و ضبط شد .گزارش خراسان حاکی است :پرونده
متهمان شرکت کننده در مجلس مختلط به حوزه 6
قضایی مشهد ارسال شد و تحقیقات در این باره با صدور
دستوری از سوی قاضی «سید هادی شریعت یار» (معاون
دادستان مشهد) ادامه یافت.

باند زانتیاسواران نردبان به دست متالشی شد

فراربا  2پای مجروح!
سیدخلیل سجادپور -یکی از عوامل اصلی باند سرقت
طال از مجتمع های مسکونی مشهد در حالی با شلیک
پلیس زمین گیر شد که پس از اصابت گلوله به پاهایش،
همچنان به فرار خود ادامه می داد .به گزارش خراسان ،در
پی افزایش سرقت از منازل آپارتمانی در منطقه احمدآباد
مشهد ،گروه های ویژه ای از ماموران تجسس به سرپرستی
سرگرد مجدی ،برای ریشه یابی و شناسایی عامالن سرقت
های مذکور وارد عمل شدند .تجزیه و تحلیل های مقدماتی
ماموران نشان می داد که دزدان فقط طال و جواهر و اشیای
گران قیمت قابل حمل را از واحدهای مسکونی سرقت
میکنند .این در حالی بود که در بیشتر سرقت های مذکور
یک دستگاه زانتیای سفید رنگ و یا یک دستگاه پژو پارس
در نزدیکی محل هــای سرقت دیــده می شد بنابراین با
صدور دستورات ویژه ای از سوی سرهنگ محمد بوستانی
(فرماندهانتظامیمشهد)عملیاتمامورانانتظامیدرچند
شاخهپلیسیادامهیافتتااینکهشبجمعهگذشته،گشت
موتوریکالنتریکهدرحالانجاموظیفهبودندبهسرنشین
یک دستگاه زانتیا در خیابان ناصر خسرو  19مشکوک
شدند .راننده جوان که پشت فرمان خودرو روشن نشسته
بود با اضطراب خاصی اطراف خود را می پایید که همین
موضوع ظن ماموران را برانگیخت و آن ها موتورسیکلت
خود را کنار خودروی زانتیا متوقف کردند .در همین هنگام
با به صدا درآمدن بی سیم،راننده متوجه نیروهای انتظامی
قاتل جوانی که در کازرون دست به قتل صاحبکار خود
زده بود در دام پلیس سمنان گرفتار شد.به گزارش
میزان ،سرهنگ حــداد رئیس پلیس آگاهی استان
سمنان گفت:در پی اطــاع از وقــوع قتل در یکی از
روستاهای اطراف شهرستان کازرون از توابع استان
فارس ،ماموران پلیس آگاهی استان سمنان همچون
سراسر کشور طرح کنترل و مراقبت محورهای اصلی
کشور را در دســتــور کــار خــود قــرار دادند.سرهنگ

شد و ناگهان پدال گاز را فشرد .راننده جوان که با سرعت
وحشتناکی حرکت می کرد در خالف جهت عبور خودروها
وارد بولوار بعثت شد و در حالی که ماموران انتظامی او را
تعقیب میکردند به سوی میدان تلویزیون ادامه مسیر داد.
ولی دیگر ماموران موتورسوار نمی توانستند در خالف
جهت به تعقیب خودرو بپردازند چرا که جان انسان های
دیگری نیز در معرض خطر قرار می گرفت به همین دلیل
ماموران زانتیا سوار را در اطراف میدان تلویزیون رها کردند
و بالفاصله به خیابان ناصرخسرو باز گشتند چرا که احتمال
می دادنــد همدستان زانتیاسوار هنوز در محل باشند.
گزارش خراسان حاکی است :نیروهای انتظامی از طریق
بی سیم تقاضای کمک کردند و محل فرار زانتیاسوار را به
محاصره درآوردند در همین لحظه مرد جوانی از مجتمع
مسکونی بیرون آمد و در حالی که نگران به این سو و آن سو
می نگریست به کمین نیروهای انتظامی وارد شد .یکی از
نیروهابهسمتاورفتوپرسیداهلکجاست؟مردجوانکه
دست و پاهایش را گم کرده بود طبقه دوم مجتمع مسکونی
را نشان داد و گفت :در آن طبقه زندگی می کنم!! در این
هنگام بود که مامور انتظامی به بهانه ای دست به کمر مرد
جوان برد و چاقوی بزرگی را زیر پیراهن وی لمس کرد.
جوان مظنون که متوجه نیروهای انتظامی شده بود ناگهان
اسپری فلفل را بیرون کشید و با پاشیدن اسپری پیاده
از محل گریخت .یکی از سربازان وظیفه که قصد داشت

تصویر متهم پس از دستگیری

 – 1خواب آلودگی یکی از علل وقوع حوادث رانندگی در
جاده هاست ،بنابر این شب قبل از مسافرت استراحت
کافی الزامی است.
 – 2کلید منزل را در اختیار افراد غیرمطمئن قرار ندهید و
در صورت مفقود شدن کلید ،قفل در اصلی را تعویض کنید.
 – 3یکی از افــراد مــورد اطمینان خــود را در زمــان نبود
خودتان مسئول حفاظت و رسیدگی به منزل کنید.
 – 4پیش از حرکت از سالمت خــودرو مطمئن شوید و از
مسافرت با خودروی معیوب پرهیز کنید همچنین لوازم
مورد نیاز اولیه و ضروری مثل ظروف آب و روغن ،زاپاس
سالم ،عالمت احتیاط ،جعبه کمک های اولیه ،تسمه
پروانه ،شمع ،پالتین و  ...را به همراه داشته باشید.
 – 5هنگام مسافرت و رانندگی از پاک کردن چراغ ها و
شیشه های عقب و جلوی خودرو غفلت نکنید.

دستگیری110نفردر پارتی مختلط
سجادپور -بامداد چهارشنبه گذشته 110 ،نفر زن و
مرد که در یک پارتی مختلط شرکت کرده بودند با صدور
دستورات قضایی  ،توسط ماموران امنیت اخالقی پلیس
اطالعات و امنیت خراسان رضوی دستگیر شدند .به
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جلوی فرار او را بگیرد ناگهان با تیغه چاقویی روبه رو شد که
جوان مشکوک ،از کمرش بیرون کشیده بود و درحال فرار
ضربه ای به کتف سرباز زد و به فرار خود ادامه داد .گزارش
خراسان حاکی است :ماموران انتظامی که دیگر چاره ای
جز شلیک نداشتند ابتدا  2تیر هوایی شلیک کردند ولی
مرد جوان هیچ توجهی به شلیک ها و اخطارهای قانونی
پلیس نکرد .در این لحظه دستور شلیک مستقیم صادر شد
و ماموران انتظامی یکی از پاهای متهم را در حال فرار مورد
اصابت قرار دادند .در حالی که خون از پای او فواره می زد
،جوان 32ساله همچنان لنگ لنگان می گریخت تا این که
گلوله ای نیز به پای دیگر وی اصابت کرد و خون بر آسفالت
خیابان ریخت اما باز هم مرد فراری تالش کرد تا با  2پای
مجروح! همچنان به فرار خود ادامه دهد ولی بعد از طی
مسافتی با سر به داخل چمن های فضای سبز خیابان افتاد
و در چنگ نیروهای انتظامی گرفتار شد .بنابراین گزارش
بالفاصله ماموران متهم مجروح را به مرکز درمانی انتقال

قاتل صاحبکارسمنانی،قبل ازخروج ازکشوردستگیر شد
حــداد افــزود :همزمان با اجــرای این طــرح ،ماموران
پلیس آگاهی به یک خــودرو که سرنشینان آن همه
از اتــبــاع افــغــان بــودنــد مشکوک شدند و در بررسی
مدارک آن ها ،متوجه فردی شدند که مشخصات وی با
مشخصات قاتل کازرونی شباهت داشت.رئیس پلیس

آگاهی ادامــه داد :در بازجوییهای فنی کارآگاهان
پلیس آگاهی ازاین فرد ،او به قتل صاحبکار خود در
روستای دریس کازرون اعتراف کرد.سرهنگ حداد
علت و انگیزه قاتل را انتقام جویی او از صاحبکار
خود اعــام کرد و گفت :قاتل که فــردی  ۱۹ساله از

دادند و بدین ترتیب تحقیقات اولیه دربــاره سرقت های
مذکور آغاز شد.ماموران انتظامی در بازرسی از پارکینگ
مجتمع مسکونی کیفی را پیدا کردند که پس از انتقال
به کالنتری مشخص شد میلیون ها تومان طال و اسناد و
مدارک مالک طبقه دوم داخل کیف قرار دارد .در همین
حال مرد مجروح که در بیمارستان مورد بازجویی قرار
گرفته بود پرده از دستبرد به منازل مسکونی برداشت و به
نیروهای تجسس کالنتری احمدآباد مشهد گفت :ما 3نفر
بودیمکهبااستفادهازنردبانکشوییوازداخلخیابانوارد
بالکنمجتمعهایمسکونیمیشدیموسپسباشکستن
شیشهدراتاقهایمنازلبهدنبالطالوجواهراتواشیای
گران قیمت میگشتیم .گزارش خراسان حاکی است :با
توجه به سرقت های متعددی که با این شیوه در مشهد رخ
داده است ،سرهنگ محمد بوستانی در حالی دستور داد
عملیاتدستگیریدیگراعضایباندادامهیابدکهبازجویی
ها برای کشف سرقت های دیگر همچنان ادامه دارد.
اتباع افغان اســت ،روز عید سعید فطر با یک قبضه
چاقو که از قبل تهیه کــرده ،به مغازه صاحبکار خود
که مــردی  ۵۰ساله بــود می رود و تعداد  ۳ضربه به
بدن مقتول وارد می کند و از محل متواری میشود.
وی تأکید کرد :متهم به همراه اعضای خانواده خود
قصد خــروج از کشور را داشــت که در ایست و کنترل
پلیس سمنان دستگیر شد.شایان ذکر است ،متهم پس
از طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

...

درامتدادتاریکی
ثروت داشتم اما !...

زن جوان در حالی که فریاد می زد «رامتین» غرورم را شکست
ومرادرمیانبستگانمسرافکندهکرد،بهکارشناساجتماعی
کالنتری سجاد مشهد گفت :پدرم از وضعیت مالی خوبی
برخوردار بود به طوری که من و دو برادرم از هر نوع امکانات
تفریحی و رفاهی برخوردار بودیم .در این میان پدر و مادرم
به خاطر این که تک دختر خانواده بــودم توجه خاصی به
من داشتند و هر چیزی را که اراده میکردم برایم فراهم
میآوردند .سال های نوجوانی و جوانی را با محبت های
بی دریغ پدر و مــادرم طی می کردم تا این که پس از پایان
تحصیالت دانشگاهی ،خانواده رامتین به خواستگاریم
آمدند و ما با یکدیگر ازدواج کردیم .با آن که رامتین در مقطع
دکتریتحصیلمیکرد،اماازنظراقتصادی،اووخانوادهاش
در سطح تقریبا متوسط قرار داشتند .با وجود این ،وقتی پدرم
متوجه شد که رامتین با پشتکار و همت خودش به تحصیالت
عالیه ادامه می دهد و ظاهری آرام و ساده دارد ،او را شایسته
برخورداری از بهترین امکانات دانست و با ازدواج ما موافقت
کرد.این گونه بود که من و رامتین به عقد یکدیگر در آمدیم.
از همان آغاز دوران نامزدی مان ،پدرم از نظر مالی کمک
های زیادی به ما می کرد به طوری که عالوه بر خواسته ها
و نیازهای من ،همه احتیاجات و لوازم موردنیاز رامتین را
تأمین می کرد .زمانی که تصمیم گرفتیم زندگی مشترکمان
راشروعکنیم،پدرمیکواحدآپارتمانیدربهتریننقطهشهر
را به نام من سند زد تا در منزل اجاره ای زندگی نکنیم .بدین
ترتیب زندگی مشترک من و رامتین در زیر یک سقف شروع
شد اما طولی نکشید که ورق برگشت و رفتارهای رامتین به
کلی تغییر کرد و او دیگر شب ها دیر به منزل می آمد و با کنایه
ها و سخنان زشتش مرا دل آزرده می کرد .او مدام با تلفن
همراهش سرگرم بود و با رفتارهای مشکوکش مرا عذاب
می داد .اختالفات ما از آنجا آغاز شد که پدر و مادرم هر بار به
خانهمامیآمدندهدایایگرانقیمتیبرایمنمیخریدند،
رامتین اگرچه نزد آن ها ظاهر محترمانه اش را حفظ می کرد
اما با رفتن پدر و مادرم چهره دیگرش را نشان می داد و با سر
و صدا و فحاشی از من می خواست که دیگر آن ها را به منزلم
دعوت نکنم .اگرچه تحمل رفتارهای رامتین برایم سخت
بود اما گالیه ای نزد پدرم نمی کردم تا این که فهمیدم او با
زن دیگری ارتباط دارد .آن شب به خاطر همین موضوع به
مشاجره پرداختیم تا جایی که رامتین مرا کتک زد ،من هم با
حالتقهربهمنزلپدرمرفتموهمهچیزرابرایشبازگوکردم.
پدرم که این حرف ها را شنید با پدر رامتین تماس گرفت تا راه
حلی پیدا کند اما وقتی پدرشوهرم مدعی شد این موضوعات
به او ارتباطی ندارد ،دست مرا گرفت و به خانه ام برد تا وسایل
شخصی ام را بردارم .در این هنگام زن غریبهای در را به روی
من گشود که با وضعیت زننده ای مقابل چشمان ما ایستاده
بود .این بود که با پلیس تماس گرفتم و . ...
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