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رئیس پلیس پایتخت خبر داد

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از آغاز طرح ویژه انضباط بخشی شبانه انتظامی -ترافیکی از هفته آینده در سراسر پایتخت خبر داد.به
گزارش مهر ،سردار حسین رحیمی افزود :این طرح در راستای ارتقای امنیت ترددهای شبانه و برخورد با تخلفات ،با حضور گشت های
یگان های راهور ،انتظامی ،یگان امداد ،کالنتری ها و پلیس امنیت در سراسر شهر تهران اجرا می شود.

...

آغاز طرح ویژه انضباط شبانه از هفته آینده در تهران

مامورنمای اخاذ به دام افتاد

ازمیان خبرها
مرگ  4نفر در پی ترکیدن الستیک خودرو

متهمراترسیمکردوپسازچندینروزکارگستردهپلیسی
محل های تردد وی در محدوده بولوار دانشجو شناسایی
شد .وی اذعان کرد :گروه رسیدگی کننده پرونده پس از
شناساییمخفیگاهمتهمباهماهنگیمقامقضاییوارد
عمل شدند و ضمن دستگیری متهم در بازرسی از مخفی
گاهش دو دستگاه بی سیم ،دستبند و تعدادی لباس
نظامیکشفکردند.رئیسپلیسآگاهیخراسانرضوی
خاطرنشان کرد :متهم تاکنون به سه فقره اخاذی تحت
عنوان مامور اعتراف کرده که با هماهنگی مقام قضایی
تحقیقاتازویبرایکشفدیگرجرایماحتمالیادامهدارد.

با تالش پلیس آگاهی مامور نمای اخاذ در شهر مشهد
شناساییودستگیرشد.سرهنگ«حمیدرزمخواه»رئیس
پلیس آگاهی خراسان رضوی با اعالم این خبر گفت :با
دریافت مرجوعه قضایی مبنی بر اخــاذی توسط مردی
مامورنمابالفاصلهگروهیازپلیسآگاهیواردعملشد.
ویاظهارکرد:دربررسیاظهاراتمالباختهمشخصشد
جوانیحدود 25سالهکه دستنبدوبیسیمهمراهداشته
پس از متوقف کردن خودرو و اعالم تخلف از وی مبلغی را
اخاذیکردهاست.سرهنگرزمخواهتصریحکرد:درادامه
تحقیقاتافسرپروندهباراهنماییمالباختهچهرهفرضی

باشیدکهمامورانمسئولتعیینواعمالهیچنوعمجازات
کیفری یا مالی (اخذ مبلغ جریمه و  )...به صورت مستقل
نیستند – .شهروندان باید با حفظ آرامش و خونسردی از
مامورانی که به آن ها مراجعه می کنند کارت شناسایی
درخواست و به دقت مندرجات کارت را مالحظه و ضمن
تطبیقعکسباچهرهصاحبکارت،بهتاریخاعتبارآننیز
توجهکنند-.آشناییباقوانینومقرراتواعتمادبهنفساز
نکاتدیگریاستکهمیتواندبهناکامگذاشتنماموران
قالبیمنجرشودوشمارهتلفن110بهصورتشبانهروزی
آمادهپاسخگوییبهتماسهایضروریشهرونداناست.

ویدرپایانازشهروندانخواستمواردذیلرادرپیشگیری
ازاخاذیافرادمامورنمامدنظرقراردهند-:مامورانقالبی
باآگاهیازنقاطضعفوتخلفاتافرادوبزرگنماییآنها
برایاخاذیوکالهبرداریتالشمیکنند-.همهماموران
دولتی در زمــان اجــرای ماموریت های خود در صورت
درخواستشهروندانوحتیبدوندرخواستفردمکلف
بهارائهکارتشناساییخودهستندلیکنمامورانقالبیبه
انحایمختلفازارائهکارتشناسایییاحکمقضاییطفره
میروندودرصورتجعلآننیزفرصتمطالعهدقیقکارت
یاحکمراازقربانیانخودمیگیرند-.هموارهتوجهداشته

قتل در نزاع دسته جمعی

ریزش معدن شن و ماسه در باالرود اندیمشک در شمال
خــوزســتــان روز شنبه یــک کشته و یــک مــصــدوم بــر جا
گذاشت.
مــدیــرعــامــل ســازمــان آتــش نشانی و خــدمــات ایمنی
اندیمشک در این باره به ایرنا گفت:این حادثه در منطقه
باالرود جنوبی اندیمشک رخ داد که طی آن یک نفر راننده
اداره راهــداری اندیمشک جان باخت .مهدی خادمی
افزود :یک راننده دیگر در این حادثه مصدوم و به سرعت به
بیمارستان اعزام شد .وی اظهار کرد :کارکنان راهداری
اندیمشک در این منطقه درحال اجرای طرح های مربوط
بودند که با ریزش معدن گرفتار شدند.

ازدحام جمعیت در هند قربانی گرفت

پلیس هند اعالم کرد :بر اثر ازدحــام جمعیت در شرق
این کشور دستکم سه تن کشته و بیش از  ۱۰تن دیگر
مجروح شدند .به گــزارش ایسنا ،پلیس محلی ایالت
«بیهار» روز شنبه اعالم کرد :در این حادثه که در ساحل
رودخانه گنگ در جریان برگزاری یک مراسم آیینی اتفاق
افتاد ،ازدحام جمعیت باعث شد سه تن در دم جان خود را
از دست بدهند .همچنین مجروحان این حادثه به مراکز
درمانی منتقل شدند و وضعیت جسمی برخی از آنان
وخیم گزارش شد ه است .خبرگزاری شینهوا گزارش کرد:
طبق اعالم مقامات محلی ایالت «بیهار» بازرسان در حال
بررسی جزئیات بیشتر این حادثه هستند.

عکس از دهقانی

ریزش معدن در اندیمشک قربانی گرفت

تحت تعقیب قرار دارند« ،غالمرضا» و برادرش به بازسازی
صحنه جنایت پرداختند .این گزارش حاکی است در آغاز
بازسازی صحنه قتل ابتدا سرگرد حمیدفر (افسر پرونده)
خالصه ای از محتویات پرونده و اقاریر متهمان در مراحل
مقدماتی بازجویی را بیان کرد و سپس «غالمرضا» متهم
ردیف اول این پرونده با دستور قاضی میرزایی مقابل
دوربین قوه قضاییه ایستاد و پس از معرفی کامل خود
گفت :عزیز (مقتول  42ساله) با همسرش اختالف
داشت به طوری که شدت اختالفات خانوادگی آن ها
به درخواست طالق کشید .آن ها پرونده ای در دستگاه

باند قاچاق گوشی های سرقتی به خارج از کشور متالشی شد

یک کشته و 2مصدوم در حادثه معدن زغال
سنگ زرند
توکلی -آتــش ســوزی در معدن زغــال سنگ خمرود
شهرستان زرند یک کشته و دو مصدوم بر جا گذاشت.
فرماندار زرند گفت :در این حادثه که عصر جمعه رخ داد،
یک مهندس جوان معدن جان خود را از دست داد و دو نفر
دیگر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
بــه گ ــزارش خبرنگارما خنجری بــا بیان ایــن کــه حال
مصدومان رضایت بخش است افزود :پس از مهارآتش،
سرپرست کارگاه به منظور سرکشی وارد کارگاه می
شود که به دلیل وجود دود و گاز دچار مسمومیت با گاز
مونواکسید کربن می شودو جان خودرا از دست می دهد.

متهم در حال تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی میرزایی

توکلی  -جوان 25ساله قربانی نزاع دسته جمعی شد
به گزارش خراسان ،شامگاه جمعه حدود ساعت  21در
یکی از روستاهای توابع شهرستان جیرفت در جریان
نزاعی دسته جمعی ،جوانی  25ساله با هویت معلوم با
ضربات چاقو زخمی شد و پس از انتقال به بیمارستان بر
اثر شدت جراحات فوت کرد که به محض اطالع پلیس
از این حادثه  ،به دستور سرهنگ محمدرضایی جانشین
فرمانده انتظامي شهرستان جیرفت  ،گروهی از ماموران
انتظامی به همراه بازپرس دادسرای عمومی و انقالب
شهرستان به محل وقوع جرم عزیمت و براي دستگیری
قاتل اقــدام به کنترل مبادی ورودی و خروجی روستا
كردند.
ضارب که پس از ارتکاب جرم قصد متواری شدن داشت
با هوشیاری و سرعت عمل ماموران در کمترین زمان
در حوالی روستا دستگیر شد .محمدرضایی جانشین
فرمانده انتظامي شهرستان جیرفت با اشاره به اين که این
متهم ،قبال به اتهام دو فقره قتل نيز روانه زندان شده است،
گفت  :متهم به همراه پرونده مربوط برای طی مراحل
قانوني به مقا م قضایي تحويل شد .
وی در پایان خاطر نشان کرد :علت این قتل ناتوانی در
کنترل خشم و عصبانیت لحظه ای است .این گزارش
حاکی است ،قاضی سالمی دادستان جیرفت با بیان
این که پرونده این حادثه در شعبه دوم بازپرسی در حال
بررسی است گفت :در این زمینه سه نفر هم بازداشت
شده اند و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد این
حادثه ادامه دارد.

شلیک درکوچه بنبست!

سیدخلیل سجادپور -جوان  32ساله ای که در پی بروز
اختالفات خانوادگی ،دست به سالح برده و با شلیک
گلوله در کوچه بن بست مرد  42ساله ای را به قتل رسانده
بود در حالی مقابل قاضی ویژه قتل عمد به شلیک گلوله
اقرار کرد که دو نفر دیگر نیز در این حادثه و با اصابت گلوله
از سالح وینچستر مجروح شده اند .به گزارش اختصاصی
خراسان ،ماجرای این پرونده جنایی اول شهریور گذشته
زمانی آغاز شد که نزاعی دسته جمعی در خیابان حر 90
مشهد به دلیل برخی اختالفات خانوادگی رخ داد .در این
نزاع که عده ای با چوب و قمه درگیر شده بودند ناگهان
مرد  32ساله ای به نام «غالمرضا» اسلحه وینچستر خود
را برداشت و به طرف مقابل شلیک کرد .در پی شلیک های
وی یک زن و یک جوان مجروح شدند ولی یکی از عامالن
نزاع به داخل کوچه بن بست گریخت .غالمرضا که از
شدت عصبانیت ،چهره اش سرخ شده بود او را تعقیب
کرد و با شلیک گلوله در کوچه بن بست به زندگی مرد 42
ساله پایان داد.
گــزارش خراسان حاکی است :با گــزارش این حادثه به
قاضی ویژه قتل عمد دقایقی بعد قاضی کاظم میرزایی
عازم محل وقوع حادثه شد و به تحقیق در این باره پرداخت
اما عامالن نــزاع دسته جمعی از محل حادثه گریخته
بودند .در حالی که مقام قضایی دستورات ویژه ای را برای
دستگیری متهمان فراری با ردیابی های اطالعاتی صادر
کرده بود ،چند روز بعد دو برادر که در نزاع مسلحانه حضور
داشتند خود را به اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضوی معرفی کردند و به تشریح چگونگی این حادثه
پرداختند.
بنابراین گزارش ،پس از اعتراف متهمان به شرکت در نزاع
منجر به قتل و در حالی که هنوز برخی دیگر از متهمان

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از دستگیری
یک گرداننده باند قاچاق گوشی هــای تلفن همراه
سرقتی به خارج از کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار «قادر کریمی» در
تشریح عملیات ضربتی پلیس مشهد برای دستگیری
یکی از عامالن سرقت و قاچاق گوشی های تلفن همراه
گفت :در پی گزارش سرقت های سریالی گوشی های
تلفن همراه در خیابان های مشهد تحقیقات گسترده
پلیسی آغــاز شد .فرمانده انتظامی استان خراسان

رضوی اظهار کرد :بررسی های علمی پلیس
در پیگیری این سرقت ها به سرنخ هایی رسید
که نشان می داد عامالن سرقت ،گوشی
های مسروقه را به خارج از کشور انتقال می
دهند .سردار کریمی گفت :با توجه به اهمیت
موضوع ،دستورات الزم برای پیگیری سریع
موضوع صادر و تحقیقات گسترده با هدایت
سرهنگ «محمد بوستانی» فرمانده انتظامی
مشهد آغاز شد .وی خاطرنشان کرد :گروه
های تجسس کالنتری خلق آبــاد مشهد در
این ماموریت ضربتی با اقدام های اطالعاتی
گسترده یکی از اعضای باند سرقت و قاچاق
گوشی های تلفن همراه مسروقه به خارج از کشور را
شناسایی کردند و او را تحت کنترل قرار دادند .فرمانده
انتظامی استان خراسان رضوی افزود :ماموران ،این
متهم را سوار بر یک دستگاه کامیون پالک افغانستان
دستگیر کردند .سردار کریمی اظهار کرد :در بازرسی
از کامیون  130دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی
که برای انتقال به آن سوی مرز بسته بندی شده بود
کشف شد .تحقیقات از متهم  36ساله برای شناسایی
و دستگیری دیگر اعضای باند ادامه دارد.

قضایی داشتند ولی عزیز حاضر نبود همسرش را طالق
بدهد این موضوع به درگیری ها و اختالفات فامیلی
کشیده شد به طوری که عزیز همواره ما را تهدید می کرد.
روز حادثه نیز من درخانه خودم نشسته بودم که برادرم
حمید با من تماس گرفت و گفت :اگر جلوی مغازه هستید
فرار کنید! چرا که عزیز با چاقو در خیابان حر خودروی مرا
متوقف کرد اما من و همسرم از چنگ او گریختیم و االن
هم به طرف منزل در حرکت هستم .من با شنیدن این
حرف ها دیگر کنترل خودم را از دست دادم چرا که او قبال
نیز دیگر بستگانم را تهدید کرده بود .اسلحه را برداشتم
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و به داخل کوچه آمدم .دیدم تعداد زیادی از طرف های
مقابل در کوچه جمع شده اند من هم ابتدا یک تیر هوایی
شلیک کردم اما وقتی خواستم دوبــاره سالح را مسلح
کنم گلوله هایی شلیک شد که به یک زن و یک جوان به
نام «ب» برخورد کرد .در این هنگام عزیز را دیدم که کنار
دوستان و برادرانش در حالی که فحاشی می کرد قمه اش
را به سمت من انداخت که من جاخالی دادم و قمه به من
نخورد! من هم بالفاصله به تعقیب او پرداختم که به داخل
کوچه بن بست فرار کرد و درون حیاطی رفت که در آن نیمه
باز بود سپس به طرف او شلیک کردم که مجروح شد و در
بیمارستان جان سپرد.
گــزارش خراسان حاکی است :پس از اعترافات صریح
غالمرضا ،به دستور قاضی ویژه قتل عمد ،علیرضا متهم
دیگر این پرونده جنایی نیز مقابل دوربین قوه قضاییه قرار
گرفت و گفت :من قبال در تاکسی تلفنی کار می کردم
و گاهی عزیز به دلیل اختالفاتی که داشتیم با صورت
پوشیده به محل کارم می آمد و با قمه ای که به کمرش
می بست ،مرا تهدید می کرد اما من همواره سعی می
کردم با او درگیر نشوم .روز حادثه هم وقتی برادرم حمید
با من تماس گرفت که عزیز او و همسرش را تهدید کرده
است ،من هم به داخل کوچه آمدم ولی وقتی درگیری
شد بالفاصله از محل گریختم! بنابر گزارش خراسان،
این در حالی است که برخی شاهدان عینی اظهارات او
را رد و بیان کردند که او در درگیری منجر به قتل حضور
داشته است.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است :با پایان یافتن
بازسازی صحنه جنایت ،قاضی کاظم میرزایی با صدور
دستور بازداشت موقت متهمان را روانه زندان کرد تا این
پرونده جنایی نیز دیگر مراحل قانونی خود را طی کند.

قرهخانی :مهار آتش دکل نفتی رگ سفید  ۳۰تا  ۴۰روز طول میکشد
سخنگوی کمیسیون انــرژی مجلس با بیان این که
سطح آت ـشســوزی در دکــل نفتی رگ سفید وسیع
است ،گفت :با توجه به این حجم آتش  ۳۰تا  ۴۰روز
طول میکشد آتش مهار شود .اســدا ...قرهخانی در
گفتوگو با ایسنا با بیان این مطلب ،اظهار کرد :هیئتی
از مجلس نیز برای بررسی علت حادثه آتشسوزی در
این منطقه عازم و پیگیریهایی انجام شده است ،اما
شدت آتش و حجم آن به حدی بود که جرثقیلی که در
آن اطراف وجود داشته را پرت کرده است .وی افزود:
سطح آتشسوزی وسیع است و مانند برخی چا هها
نیست که از یک منطقه بتوان آن را مهار کرد و از فاصله
 ۱۰۰متری هم امکان نزدیکی به آتش وجود ندارد زیرا
حرارت بسیار باالست و حالت مکنده دارد .سخنگوی
کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که نمونه این تجربه
را در میدان نفتی نفتشهر هم داشتهایم ،گفت :هم
اکنون امکان نزدیکی به آتش وجود ندارد اما تعداد
 ۶۰تا  ۷۰کامیون در آن منطقه مستقر است و سعی
دارنــد مخزن آبی را درست کنند تا بتوانند به نوعی
بخشی از آتش را اطفا کنند .نماینده مردم علیآباد
کتول در مجلس همچنین بیان کرد :سیستم اطفای
حریق و حفاری سابقه طوالنی در زمان جنگ و پس از

آن دارد و بر اساس استانداردها از توان و تجربه زیادی
هم برخوردار هستند اما منطقه صعبالعبور است.
امیدواریم که بتوانند راهکارهای مناسبی را برای مهار
آتش اتخاذ کنند.
وی در پایان گفت  :پس از تعطیالت یک هفتهای مجلس
برای سرکشی به حوزههای انتخابیه از مدیران شرکت
ملی نفت دعوت می شود تا گزارشی را در این زمینه به
کمیسیون انرژی ارائه دهند.
به گزارش ایسنا ،چاه نفتی 147رگ سفید روز یک
شنبه ( 7آبان ماه) در حین عملیات حفاری به وسیله
دکل  95فتح دچار فوران گاز و حریق شد.

گفت وگو با پدری که  ۴ماه از گمشدن پسرش میگذرد

 ١٢٠روز میشود پارسا ،پسربچه  ٨ساله که در آخرین
سفرش به طرز مرموزی ناپدید شد ،به فهرست کودکان
ناپدیدشده اضافه شده است .خانواده پارسا قندی چندین
روز است که دلتنگ اند .خبری از پسرشان ندارند .حتی
نمیدانند که او زنده است یا نه؛ ٤ماه گذشته اما هنوز اثری
از پارسا نیست .از بیخبری خستهاند ،دلتنگ اند ،مدام
اشک میریزند ،همهچیز آن ها را به یاد پارسا میاندازد،
ولی امید دارند .به گزارش ایسنا به نقل از شهروندخانواده
پارسا به بازگشت پسرشان امید دارند .با وجود تمام اخبار
ناامیدکننده اما خانواده قندی هنوز هم احساس میکنند
که پارسا صحیح و سالم پیدا میشود .حاال هر پنج شنبه
پدر پارسا با کمک اهالی محل و دوستان و آشنایانش به
محل ناپدیدشدن پسرش میرود ،همه جا را جستوجو
میکند ،به دنبال فقط یک نشانه از پسرش کیلومترها
راه م ـیرود و همه سختیها را به جان میخرد تا شاید
بتواند اثری از پارسایش پیدا کند .این در حالی است که
هاللاحمر نیز قرار است بهزودی جستوجوهایش را از
سربگیردونیروهایامدادیباردیگربرایپیداکردنپارسا
بسیجشوند.حاالمحسنقندیازچندینروزسختبدون
پارسامیگویدوجزئیاتبیشتری راازماجرایناپدیدشدن
پسرش فاش میکند.
پارسا دقیقا چطور و کجا ناپدید شد؟

روز  ١١تیرماه امسال بود .داشتیم از مسافرت شمال
برمیگشتیم .نرسیده به امامزادههاشم ،تونلی است
به اسم وامه ،نبش این تونل ،یک تفریحگاه به اسم نقش
شاه وجود دارد .ما برای استراحت و خوردن ناهار آنجا
ایستادیم و بساطمان را پهن کردیم .میخواستیم برای
گرمکردن غذا آتش درست کنیم ،برای همین با پارسا و
بچهها رفتیم که چوب جمع کنیم .من زودتر آمدم .وقتی
بقیه بچهها آمدند ،دیــدم پارسا نیست .پرسیدم پارسا
کجاست .گفتند پشتسرمان داشت میآمد؛ اما نبود .هر

چه گشتیم پارسا را پیدا نکردیم.

آن زمان با چه کسانی به مسافرت رفته بودید؟

ما چهار نفر به همراه خــانــواده خواهرم بودیم .در کل
تــعــدادمــان کــم نــبــود .اتفاقا آن  ٥روز یکی از بهترین
سفرهایمان بود .خصوصا به بچهها خیلی خوش گذشت،
کلی بازی کردند و خوشحال بودند؛ اما بهترین سفرمان در
عرض چند دقیقه تبدیل به بدترین سفرمان شد.
بعد از این که متوجه شدید پارسا ناپدید شده چکار
کردید؟

بالفاصله همگی به دنبال پارسا گشتیم .در آن اطراف
خانوادههای دیگر هم بودند ،همه وقتی متوجه شدند با ما
به سمت رودخانه و صخره آمدند و به دنبالش گشتیم؛ ولی
پیدا نشد که نشد .در عرض چند ثانیه زندگی ما از این رو به
آن رو شد و پسرم را از دست دادیم.
پارسا آخرینبار چه لباسی به تن داشت؟

شلوارک و تیشرت سبز و دمپایی آبی داشت که االن فقط
یک لنگه از دمپاییهایش پیدا شده است.
فکر میکنید چه اتفاقی برای پارسا افتاده باشد؟

دقیقمطمئننیستم؛امایکموردبرایمانخیلیمشکوک
است .آن هم دو خانوادهای که آن اطراف بودند و درست
زمانی که پارسا ناپدید شــد ،در میان همهمه مــردم و
جمعیت،خیلیزودوسایلشانراجمعکردندورفتند.تنها
آن خانواده که دو زن و شوهر بودند و فرزندی هم به همراه
نداشتند ،آن اطراف نشسته بودند؛ یعنی پارسا آخرینبار
تقریبا نزدیک آن ها بود ولی وقتی از آن ها سراغ پارسا
را گرفتیم ،بدون هیچ فکری گفتند ،بچهای این اطراف
ندیدند .بعد وقتی باهمه مردم آنجا جستوجو را شروع
کردیم،پنهانیسوارخودروهایشانکهیکپرایدوپژو٢٠٦
مشکیرنگ بود ،شدند و رفتند.

وقتی آمدیم دیدیم که جدا از شلوغیها یک جای خلوت
نشستهاند و حتی یکی از آن ها انگار داشت موادمخدر
مصرف میکرد؛ ظاهر مناسبی هم نداشتند .چرا باید
بالفاصله بعد از ناپدیدشدن پارسا وسایلشان را جمع کنند
و بروند.

در آن زمان صدایی از پارسا نشنیدید؟

نهاصالهیچصدایینشنیدیم؛ولیممکناستکهپارسارا
دریکلحظهبیهوشکردهباشندکهسروصداییهمنکند.

آن دو خانواده با هم بودند؟

این را هم نمیدانیم .فقط کنار هم نشسته بودند .اصال
متوجهایننشدیمکهباهمهستندیانه؛هرچههممیگویم
فقط احتمال است .شاید هم پسرم در آب غرق شده باشد؛
ولی اگر غرق شده بود باید یک ردی از او پیدا میکردیم.
تا به حال هیچ نشانهای از پارسا پیدا نشده است؟

فقط یک لنگه دمپاییاش درست در نزدیکی همان دو
خانواده مشکوک پیدا شد؛ آن هم تنها یک لنگه .اگر پارسا
در آب افتاده باشد ،چرا باید دمپاییاش آنجا باشد .همین
است که من به این موضوع مشکوکم.
شکایت هم کردهاید؟

بله؛پروندهدردادسراوپلیسآگاهیآملدرحالرسیدگی
است و حاال امکان انتقال پرونده به تهران نیست؛ هر کاری

...

درامتدادتاریکی

در بازسازی صحنه جنایت مسلحانه مطرح شد

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت :ترکیدن الستیک
خودرو زانتیا چهار کشته و دو مصدوم بر جا گذاشت.
به گزارش میزان  ،محمد حیدری اظهارکرد :یک دستگاه
خــودرو زانتیا در کیلومتر پنج جــاده هرسین به دلیل
ترکیدن الستیک جلو به سمت چپ منحرف شد و با یک
دستگاه پژو آردی برخورد کرد .رئیس پلیس راه استان
کرمانشاه افزود :در این حادثه سه سرنشین خودرو پژو
که اعضای یک خانواده بودند و راننده خودرو زانتیا در
دم جان باختند و دو سرنشین خودرو زانتیا نیز به شدت
مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
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کردم نشد .برای همین مرتب باید به آمل برویم .حتی از آن
دو خانواده هم تصویر چهرهنگاری تهیه کردهایم؛ ولی هیچ
ردی از آن ها نیست .ما با تمام کسانی که آن روز در محل
حادثه بودند در ارتباط هستیم به جز آن دو زن و شوهر.
رودخانه را هم گشتهاید؟

بعد از این حادثه بالفاصله نیروهای امدادی هاللاحمر
جستوجوهایشان را در رودخانه آغاز کردند؛ اما هیچ
اثری از پسرم نبود .ما حتی به نیروهای امدادی هم اکتفا
نکردیم ،خودمان بسیج شدیم و تمام رودخانه را گشتیم؛
اما دریغ از حتی یک نشانه از پسرم.

در این مدت برای پیداشدن پارسا چه کارهایی انجام
دادید؟

از وقتی پارسا دیگر نیست ،روزگارمان خیلی سخت شده؛
بدون هیچ استثنایی هر پنج شنبه به محل حادثه میروم،
چادر میزنم و تا جمعه شب آنجا را میگردم .هر بار هم
عــدهای برای کمک به من همراهم میآیند؛ از فامیل و
دوستانمان گرفته تا همسایهها و حتی افــراد غریبه مرا
همراهی میکنند .بارها طناب وصل کرده و به رودخانه
رفته و آنجــا را گشتهام؛ نه فقط آن محل بلکه تا چند
کیلومتریآنجاراهمگشتهام؛رودخانه،جنگلوصخرهها
اما هیچ نشانهای از پارسا نیست.

ماجرای کمربند چرمی!
هیچ چیز دست خودم نیست انگار عادت کرده ام که باید
حرفم را با زور و تهدید به کرسی بنشانم شاید هم با این
کارها عقده های روانــی دوران کودکی ام را تخلیه می
کنم چرا که وقتی کمربندم را برای کتک زدن دیگران
باال می برم انگار عقده های فرو خــورده دوران کودکی
ام را به نمایش می گــذارم ولی اکنون که زندگی ام در
آستانه فروپاشی قرار گرفته و به تحمل زندان و پرداخت
دیه محکوم شده ام بازهم  ...مرد جوان که در پی شکایت
همسرش به کالنتری احضار شده بود در حالی که بیان
می کرد هنوز صدای فحاشی ها و تهدیدهای ناپدری ام در
گوشم می پیچد به کارشناس و مددکار اجتماعی کالنتری
پنجتن مشهد گفت :پنج ساله بــودم که پدر و مــادرم از
یکدیگر جدا شدند و من نزد مادرم ماندم آن زمان معنی
اعتیاد را نمی فهمیدم تنها می دانستم که پدرم معتاد
است .مادرم به همین خاطر از او طالق گرفت و مرانزد
خودش نگه داشــت .هنوز چند ماه بیشتر از ماجرای از
هم پاشیدن خانواده ما نمی گذشت که روزی مادرم یک
مرد بلند قد و قوی هیکل را نشانم داد و گفت «این آقا از
این به بعد پدر تواست و باید او را بابا صدا کنی!» آن مرد
به پشتی خانه تکیه کرده بود و سعی می کرد لبخندش
را از زیر سبیل هایش نشانم بدهد اما من در حالی که زیر
چشمی به او نگاه می کردم به داخل اتاق گریختم چرا
که در همان نگاه اول از او ترسیده بودم و احساس ناامنی
می کردم البته این احساس من به واقعیت پیوست چرا که
ناپدری ام جز فحاشی و کتک زدن با کمربند چرمی اش
کار دیگری نداشت .کالس اول ابتدایی را تمام کرده بودم
که ناپدری ام مجبورم کرد درس و مدرسه را رها کنم و با
او سر کار بروم .او کارگر ساختمانی بود و اعتقاد داشت
درس و مدرسه هیچ فایده ای ندارد .خوب به خاطر دارم که
دستانم توانایی بلند کردن آجرها و مالط های ساختمانی
را نداشتند اما اگر اعتراض می کردم باید تاوان سختی را
می پرداختم چرا که ناپدری ام کمربندش را باز می کرد و
آن قدر کتکم می زد که گوشه وحشتناک انباری را به کتک
خوردن ترجیح می دادم .خالصه دوران کودکی را با این
تجربه های تلخ پشت سر گذاشتم درحالی به  20سالگی
رسیدم که عقده های انتقام در وجودم زبانه می کشید .در
این شرایط با دختر یکی از آشنایانمان ازدواج کردم اما از
همان روزهای آغازین زندگی مشترک ،احساس قلدری و
زورگویی می کردم .من هم مانند ناپدری ام کمربند چرمی
ام را باز می کــردم و به جان همسرم می افتادم دوست
نداشتم کسی برخالف نظر من حرفی بزند همسرم مدتی
این وضعیت را تحمل کرد تا شاید تغییری در من ایجاد کند
اما بد اخالقی ،کتک کاری و بدبینی های من به حدی
رسید که دیگر نمی توانست ضربه های خشک و سوزناک
کمربند را تحمل کند و به همین دلیل با بخشیدن مهریه و
حق و حقوقش از من جدا شد و من به ناچار چند سال به
تنهایی زندگی کردم اما بعد از آن بایکی از دوستان خواهرم
در مجلس عزاداری پدرش آشنا شدم و تصمیم گرفتم با او
ازدواج کنم.
آن ها وضعیت مالی مناسبی نداشتند و من قصد داشتم
شرایطی را فراهم کنم تا «الهه» هیچ کمبودی در زندگی
با من نداشته باشد اما تنها یک هفته به این تصمیم پایبند
بودم چرا که بعد از ازدواج با او باز هم رفتارهای خشونت
بارم بدتر از گذشته آغاز شد گویی عادت کرده بودم خواسته
هایم را با زور و تهدید پیش ببرم .چرا که «خشونت» تنها
آموخته من از دوران کودکی بود اما این بار با شکایت «الهه»
به تحمل زندان و پرداخت دیه محکوم شده ام و در حالی
بین کالنتری و دادگاه سرگردان هستم که این زندگی نیز
در آستانه فروپاشی قرار گرفته است و...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

دستگیری رمال و فالگیر معروف
پس از کالهبرداری  ۸۰۰میلیونی
خبرگزاری میزان -فرمانده انتظامی شهرستان اشکذر
گفت :ماموران پلیس آگاهی این شهرستان ،رمال و فالگیر
معروفی را که از  ۱۵نفر از شهروندان  ۸۰۰میلیون ریال
کالهبرداری کرده بود دستگیر کردند.
به گزارش میزان ،سرهنگ حسین ثقفی گفت :با توجه به
شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر این که فردی ۵۶
ساله به بهانه فالگیری و رفع مشکالت زندگی اقــدام به
کالهبرداری از آنها کرده است بررسی موضوع در دستور
کار قرار گرفت .وی افــزود :ماموران پلیس آگاهی پس از
هماهنگی با مقامات قضایی ،تحقیقات خود را در محل
زندگی این فرد آغاز کردند و متوجه شدند که او با استفاده از
ساده لوحی برخی افراد اقدام به رواج خرافه گرایی ،رمالی
وفالگیریکردهاستوازاینطریقبرایخودکسبدرآمد
میکند .فرمانده انتظامی شهرستان اشکذر ضمن اشاره به
دستگیری متهم و انتقال وی به اداره پلیس گفت :متهم در
بازجوییها به کالهبرداری ۸۰۰میلیون ریالی از ۱۵نفر از
مراجعانش اعتراف کرد.
بهگفتهثقفیاینفردبارواجفرهنگخرافهگراییوازطریق
فریب شهروندان به بهانههای رفع بیماری ،گرفتاریهای
مالی،مشکالتخانوادگی،بختگشاییو...کالهبرداری
و کسب درآمد میکرده است .فرمانده انتظامی شهرستان
اشکذر با بیان این که متهم با دستور قاضی پرونده روانه
ندامتگاه مرکزی یزد شد خاطرنشان کرد :تحقیقات برای
شناسایی شاکیان احتمالی ادامه دارد.

یعنی تصور میکنید که آن ها پارسا را ربوده باشند؟

همه این ها احتماالت است؛ ولی آن ها مشکوک بودند .از
CMYK

