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توکلی-پرونده كالهبرداری  8میلیارد تومانی در جنوب کرمان بسته شد .فرمانده انتظامی شهرستان قلعه گنج روز گذشته ازدستگیری عامل
کالهبردار  8میلیاردتومانی بانك توسط پلیس آگاهی خبر داد.به گزارش خبرنگار ماسرهنگ پرنگ اظهار کرد  :متهم در بازجویی های پلیسی
به یك فقره کالهبرداری از بانك در راستای دریافت 8میلیاردتومان وام و پرداخت نکردن وجه و اقساط آن اعتراف و روانه دادسرا شد.

...

خط زرد
هشدار ساخت و ساز

با توجه به واژگونی و گاهی سقوط داربست فلزی در اجرای
نمادربعضیازساختمانهایدرحالاحداثبررویشبکه
توزیع نیروی برق شهری و خسارت به این تاسیسات الزم
است قبل از شروع عملیات ساختمانی ،مجری ساختمان،
حریم خطوط برق عبوری از مجاور ملک را بررسی و پس از
پیش بینی های الزم  ،با کسب نظر مهندس ناظر ،عملیات
ساختمانی را شروع کند .به هر حال ،هر نوع ساخت و ساز
در حریم شبکه های برق ممنوع است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

...

ازمیان خبرها

ملیکا کوچولوی مشهدی
در اصفهان پیدا شد
ســجــادپــور-دخ ــت ــر
 1.5ساله ای که اول
مــــرداد در مشهد گم
شــــده بــــود عــصــر روز
گــذشــتــه در یــکــی از
خیابان های اصفهان
پیدا شد.رئیس پلیس
آگاهی خراسان رضوی با تایید این خبر به خراسان گفت
بالفاصله پس از اعالم گم شدن کودک  1.5ساله ای به نام
ملیکا در خیابان رسالت  91مشهد  ،گروهی از کارآگاهان
اداره جنایی به سرپرستی سرهنگ غالمی ثانی (رئیس
اداره جنایی) مامور رسیدگی به پرونده مذکور شدند.
سرهنگ کارآگاه حمیدرزمخواه افزود :اگرچه گسترش
ماجرای گم شدن ملیکا در شبکه های اجتماعی برخی
از سرنخ های پلیس را از بین برد اما در عین حال بعضی
از افراد مرتبط با ماجرای گم شدن ملیکا که از نزدیکان
وی هستند با دستور قاضی سید جواد حسینی (معاون
دادستان مشهد) دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفتند.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد :با تنگ تر شدن حلقه
های پلیسی  ،آدم ربایان روز گذشته ملیکا را در یکی از
خیابان های اصفهان رها کردند که بالفاصله موضوع به
پلیس مشهد اطالع داده شد .وی اضافه کرد :به همین
دلیل شبانه گروهی از کارآگاهان با اعطای نیابت قضایی
از سوی قاضی حسینی عازم اصفهان شدند تا کودک را
تحویل پدرش بدهند .سرهنگ رزمخواه خاطرنشان کرد
در عین حال تحقیقات کارآگاهان برای دستگیری عامل یا
عامالن اصلی آدم ربایی همچنان ادامه دارد.

كالهبرداری
 80میلیاردریالی از بانک

...

اظهارات دادستانی و پلیس درباره ادعای متهم پرونده بنیتا
جعفری دولــت آبــادی دادســتــان تهران ضمن دستور
تسریع در رسیدگی پرونده بنیتا گفت روز سوم مرداد
فردی تلفنی ماجرای خودروی مسروقه را به پلیس اطالع
داده است که انتظار می رفت پلیس زودتر اقدام کند
این درحالی است که سخنگوی ناجا روز گذشته ادعای
متهمان پرونده را رد کرد.
سخنگوی ناجا با اشاره به ادعای متهم ردیف دوم پرونده
بنیتا مبنی بر مطلع کــردن پلیس از محل رهاسازی
خودروی سرقتی و کودک داخل خودرو در روز ربودن
بنیتا گفت :پرینت تماسها با  ۱۱۰و تصاویر دوربینها
نشان داد ادعای متهم کذب محض است.سردار سعید

منتظر المهدی در گفتگو با تسنیم ،اظهار داشت :پس
از ادعای متهم ردیف دوم ربودن بنیتای  8ماهه مبنی
بر تماس تلفنی با مرکز پلیس و سپس ادعای مراجعه
حضوری به کالنتری خاتونآباد پاکدشت و اطالع دادن
در خصوص محل خودروی حامل بنیتا ،یک تیم بازرسی
با دستور فرمانده ناجا تشکیل شد و بررسی صحت و سقم
ادعای این فرد در دستور کار این بازرسان قرار گرفت.
سخنگوی نیروی انتظامی افــزود :با بررسی پرینت
تمامی تما سها با مرکز فوریتهای پلیسی  110و
همچنین بررسی تما سهای گرفته شده با تلفن ثابت
کالنتری مذکور مشخص شد هیچگونه تماس تلفنی

و پیامکی از  4خط تلفن مجرمان این پرونده و یا حتی
هیچتماس تلفنی از کیوسکهای تلفن همگانی با این 2
محل رخ نداده است.وی ادامه داد :همچنین با توجه به
ادعای دیگر متهم این پرونده ،مبنی بر مراجعه حضوری
به کالنتری خاتونآباد ،تیم بازرسی دوربینهای نظارت
تصویری کالنتری خاتونآباد را مورد بررسی دقیق قرار
داد و عالوه بر آن دفتر ثبت ورود و خروج مراجعه کنندگان
مورد بازرسی دقیق قرار گرفت .همچنین از افسران
نگهبان و دژبانان این نگهبانی نیز تحقیقات کاملی به
عمل آمد و مشخص شد در تاریخهای مذکور هیچگونه
مراجعهای توسط این افراد به کالنتری نشده است و تنها

درامتداد تاریکی
حباب خوشبختی

 3هفته قبل از این حادثه این فرد برای سرقت کبوترهای
خود به این کالنتری مراجعه کرده بود.

نیم ساعت دلهره درگروگانگیریخیابانیمشهد
گروگانگیر مسلح به سالح سرد در بیمارستان جان داد

سید خلیل سجادپور -ماجرای عربده کشی و تهدید
شهروندان با چاقو توسط یک مهاجم ناشناس در میدان بیت
المقدس مشهد در حالی به گروگانگیری کشید که پس از
نیم ساعت دلهره ،پلیس در نهایت دست به سالح برد و برای
نجات جان گروگان ،جوان مهاجم را با شلیک گلوله کشت.
به گزارش خراسان حدود ساعت  22و  50دقیقه سه شنبه
شب گذشته درحالی که شهروندان در اطراف میدان بیت
المقدس مشهد مشغول امــور روزمــره خود بودند ناگهان
فریادهای جوان  26ساله ای که لهجهای جنوبی داشت
و دسته  2چاقوی بــزرگ را در دستانش می فشرد ،توجه
رهگذران را به خود جلب کرد .این جوان مسلح به سالح
سرد بی محابا به سوی شهروندان و یکی از سربازان نیروی
انتظامی هجوم برد که با فرار چند شهروند ،دیگران راه عبور
وی را بستند تا چاقوها را از دست جوان مهاجم خارج کنند.
در این لحظه بود که نیروهای انتظامی مستقر در اطراف
میدانبیتالمقدسواردعملشدندوتالشکردندبامتفرق
کردن جمعیت ،به گفت وگو با فرد مهاجم بپردازند اما او که2
قبضه چاقو و یک تیزی در دست داشت به اخطارهای پلیس
توجهی نکرد و با چهره ای خشمگین ،فریادزنان وارد مغازه
نقره فروشی بین خیابان امام رضا (ع)  3و  5شد .مشتریان
مغازه با دیدن چهره عصبانی و کارد بزرگ آشپزخانه که تیغه
آن زیر نور المپ های قوی می درخشید ،هراسان و وحشت
زده پا به فرار گذاشتند .شاگرد نوجوان مغازه هم که با دیدن
این صحنه ،دلهره عجیبی پیدا کرده بود از پشت پیشخوان
بیرون آمد تا راه فراری پیدا کند اما مهاجم  26ساله راه او را
سد کرد و تیغه چاقو را زیر گلویش گذاشت .این نوجوان که
دیگر چاره ای نداشت در جا میخکوب شد .مهاجم مذکور
برای ترساندن مردم پیراهن را از تنش بیرون آورد و درحالی
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که آثار زخم های کهنه شی ء نوک تیز و برنده و خالکوبی های
متعدد روی بدنش نمایان بود ،فریاد می زد کنار بروید! وگرنه
او را میکشم!!اهالی محل و رهگذران به همراه تعدادی از
مسافران در محل تجمع کرده بودند و هرکس برای رهایی
گروگان از چنگ مهاجم خطرناک نظری می داد.ماموران
انتظامی که در محل حضور داشتند به فرماندهی یکی از
افسران ارشد منطقه ثامن (ع) مشهد تالش کردند تا با گفت
وگوهای روانشناسانه مهاجم را به آرامش دعوت کنند تا او از
هراقدامخطرناکیدستبردارددرحالیکهتجمعزیادمردم
موجباخاللدرانجاموظیفهپلیسشدهبودودلهرهعجیبی
دل های شهروندان را تکان می داد .حدود  15دقیقه گفت
وگو بی نتیجه بود و مهاجم تنها به دنبال راه گریزی بود تا از
این مخمصه ای که به راه انداخته  ،فرار کند .در این هنگام و

در میان فریادهای دلخراش و وحشتناک گروگانگیر ،یکی
از شهروندان در پراید یکی از مسافربرهای همان منطقه را
گشود و خطاب به گروگانگیر گفت :ماموران انتظامی رفته
اند! این هم خــودروی آمــاده! بیا و برو!! گروگانگیر مذکور
که دیگر راه بهتری را نمی توانست انتخاب کند ،چاقو را زیر
گلوی گروگان خود فشرد و او را به سمت خودرویی برد که
راننده  50ساله آن پشت فرمان نبود! از سوی دیگر نیروهای
انتظامی اوضاع را کامال زیر نظر داشتند برخی از آنان سالح
ها را از ضامن خارج کرده و حالت آماده باش گرفته بودند،
نفس ها در سینه حبس شده بود که مهاجم مسلح ،گروگان
خود را به نزدیکی پراید رساند او در حالی که اطرافش را
می پایید ،تالش کرد نوجوان مذکور را به داخل خودرو هل
بدهد که در یک لحظه یکی از نیروهای انتظامی خطاب به
گروگان فریاد زد «خودت را عقب بکش!» و ناگهان صدای
گلوله ای در فضای شهر پیچید که به سوی منطقه بی خطر
شلیک شد اما گروگانگیر همچنان به اقدامات خطرناک
خود ادامه داد که در این هنگام  2گلوله دیگر به پا و شکم
مهاجم اصابت کرد و نقش بر زمین شد .نوجوان مذکور از
محل گریخت و بالفاصله نیروهای اورژانس با حضور در محل
حادثه  ،مجروح  26ساله را به بیمارستان شهید کامیاب
انتقال دادند .او با آن که پس از انجام درمان های اولیه قادر
به صحبت بود اما هیچ کالمی درباره انگیزه خود از این اقدام
هولناک نگفت تا این که در بخش مراقبت های ویژه بستری
شد .اما تالش های کادر درمانی بیمارستان برای نجات وی
به نتیجه نرسید و صبح روز گذشته این مهاجم جوان که لهجه

جنوبی داشت بر اثر عوارض ناشی از اصابت گلوله جان سپرد
و بدین ترتیب گروهی از ماموران کالنتری امام رضا (ع) به
سرپرستی سرهنگ رضاپور (رئیس کالنتری) بررسی های
خود را درباره چگونگی وقوع گروگانگیری با دستور قضایی
آغاز کردند و مشخص شد که مهاجم مذکور محمد.ب نام
دارد و احتماال به شغل مترجمی زبان عربی برای مسافران
عرب زبان اشتغال داشته است .فرمانده انتظامی خراسان
رضوی نیز روز گذشته با تایید خبر گروگانگیری با سالح
سرد در مشهد گفت :این حادثه ساعت 22:50شب به مرکز
فوریت های پلیسی  110اعالم شد که بالفاصله ماموران
کالنتری امام رضا (ع) در محل حضور یافتند و با همکاری
دیگر نیروهای مستقر در اطراف میدان بیت المقدس تالش
کردند تا گروگانگیر را با دعوت به آرامش از اقدامات بیشتر
مجرمانه بازدارند اما او بی توجه به هشدارها و اخطارهای
پلیس ،به سوی شهروندان حمله ور شد .سردار بهمن امیری
مقدم افزود :هنگامی که فرد مهاجم وارد مغازه نقره فروشی
شدویکیازشهروندانرابهگروگانگرفت،شیشههایعطر
و ادکلن را به سوی مردم و نیروهای انتظامی پرت کرد که در
نهایتیکیازاینشیشههابهسریکشهروندرهگذراصابت
کردواوروانهمرکزدرمانیشد.سردارامیریمقدمباتاکیدبر
این که نیروهای انتظامی با شلیک گلوله و استفاده از افشانه
فلفلی موفق به دستگیری مهاجم مسلح شدند ،خاطرنشان
کرد:تحقیقاتدراینرابطهوانگیزهمتهمازاقداممجرمانهبا
نظارتمستقیمسرهنگمحمدبوستانی(فرماندهانتظامی
مشهد) ادامه دارد.

تک دختر خانواده بودم .روزگــاری آرزو داشتم با کسی
ازدواج کنم که موقعیت اقتصادی و اجتماعی باالیی داشته
باشد تا همان طور که در خانه پدرم هرگونه امکانات رفاهی
و تفریحی برایم فراهم بود ،در خانه همسرم نیز احساس
آرامش و آسایش کنم .اما با ماجرایی که در زندگی یک
ساله ام پس از ازدواج رخ داد تــازه فهمیدم پول و مقام
خوشبختی نمی آورد و چه درست گفته اند بزرگان ما که
اخالق و ایمان ماندگار است و ...
زن  25ساله با بیان این که کاش قبل از ازدواج کمی هم به
اخالق و ایمان خواستگارم توجه می کردم ،به کارشناس
اجتماعی کالنتری شهید هاشمی نژاد مشهد گفت :روزی
که «امید» به خواستگاری ام آمد بالفاصله پاسخ مثبت دادم
چرا که او موقعیت اجتماعی باالیی داشت و در دانشگاه
تدریس می کرد  ،ظاهر آراسته و جذاب او مرا عاشق کرد
و به همین خاطر در کمتر از یک هفته ،مراسم عقدکنان
برگزار شد .مادر امید از همسایگان قدیمی ما بود و به همین
دلیل نیز هیچ گونه تحقیقی درباره او و خانواده اش انجام
ندادیم  .هنوز  2ماه از این ماجرا نگذشته بود که به اصرار
امید زندگی مشترک مان زیر یک سقف آغاز شد .هنوز
من در رویاها و هیجانات دوران جوانی غرق بودم که بی
توجهی های امید نسبت به من دلگیرم کرد .امید بیشتر
اوقات بیکاری اش را یا در خانه خواب بود یا به بهانه تحقیق
و کارهای علمی اش بیرون می رفت و تا دیروقت به خانه
برنمی گشت .او حتی اجازه نمی داد من هم به تنهایی از
خانه بیرون بروم .احساس می کردم به مترسکی تبدیل
شده ام که فقط نقش یک تازه عروس را بازی می کند ولی
همه این ها را به خاطر عالقه به همسرم تحمل می کردم
تا این که فهمیدم امید قبل از ازدواج با من 2 ،بار دیگر
ازدواج کرده و در دوران نامزدی از آن ها جدا شده است.
وقتی موضوع را با مادر امید درمیان گذاشتم ،گفت :آن ها
زنان خوبی نبودند و پسرم کم شانس بوده است اما از این
ماجرا چیزی به همسرت نگویی که عصبانی می شود .با
آن که غرورم شکست و احساس حقارت کردم ولی این راز
را در سینه ام نگه داشتم و به هیچ کس چیزی نگفتم .با این
وجود در خودم شکسته بودم تا این که روزی صدای پیامک
های متعدد گوشی تلفن همسرم توجهم را جلب کرد .امید،
گوشی اش را به شارژ زده و یادش رفته بود آن را با خودش به
حمام ببرد! ناخودآگاه به سوی تلفن رفتم و بالفاصله پیامک
ها را بررسی کردم .با دیدن پیامک های مشمئزکننده و
زشت زنی که به همسرم ابراز عالقه کرده و با او قرار گذاشته
بود دستانم به لرزه افتاد .بقیه پیام ها هم چیزی از آن ها کم
نداشت .ناگهان همسرم را مقابلم دیدم ،خشکم زده بود
که گوشی را از دستم کشید  ،به زحمت پرسیدم این پیامک
ها چیست؟ او در حالی که می گفت به تو ارتباطی ندارد ،
ادامه داد :خیلی ها در حسرت دوستی با من هستند چرا
که هم پول ،هم تحصیالت و هم شغل مناسبی دارم پس تو
قدر این موقعیت را بدان که با من زندگی می کنی! فریاد
زدم واقعا پستی! با این جمله سیلی محکمی به صورتم زد و
گفت خفه شو .تازه دلیل بی توجهی ها و بیرون رفتن هایش
را میفهمیدم  ،شبانه به خانه پدرم رفتم و به ساده لوحی
خودم افسوس خوردم .حاال می فهمیدم که ...
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