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حادثه در قاب

مردم روستای کوییک ،نخستین کانکس اهدایی را به
مادری بخشیدند که صاحب چهار فرزند یتیم است

...

ازمیان خبرها
گردشگران سهل انگار؛ عامل حریق یک
هکتار از جنگل گلستان

سومین حادثه مرگبار آبان ماه
در محور بیرجند  -قاین؛ این بار  5کشته
رضایی – از ابتدای آبان ماه جاری تا روز گذشته  11نفر
در سه حادثه خونین محور بیرجند – قاین معروف به دلهره
جان باخته اند که از این آمار پنج جان باخته مربوط به
حادثه ساعت یک بامداد دوشنبه گذشته در این محور
است .به گزارش «خراسان جنوبی» در این بازه زمانی 29
روزه در جاده های استان  17نفر جان خود را از دست داده
اند که  11نفر از این آمار و  65درصد تصادف ها مربوط به
محور بیرجند – قاین بوده است .رئیس پلیس راه خراسان
جنوبی در گفت وگو با «خراسان» در تشریح سومین حادثه
مرگبار محور بیرجند – قاین در آبان ماه امسال گفت:
ساعت یک بامداد روز گذشته پیرو اعالم خبر تصادف پراید
و اتوبوس تیم های پلیس راه و امداد جاده ای در صحنه
حضور یافتند .به گفته سرهنگ«حسین رضایی» شدت این
حادثه که در کیلومتر  34بیرجند به قاین بعد از پیچ مزار
ساقی رخ داد به حدی بود که پنج سرنشین سواری پراید
در دم جان باختند .وی با بیان این که اتوبوس از بیرجند
به سمت مشهد و سواری پراید در جهت مخالف در حرکت
بوده است ،علت رخــداد این حادثه را در دست بررسی
اعالم کرد .به گزارش خبرنگار ما در این تصادف راننده
مرد  20ساله و سرنشین خانم  43ساله  ،دو خانم 20
ساله و یک خانم  16ساله در دم جان باختند« .مقدس»،
دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان جنوبی پیرو این
حادثه به «خراسان» گفت :پرونده این تصادف در شعبه
پنجم دادیاری دادسرا تشکیل شده است.

دستگیری گرداننده  110کانال
و گروه مستهجن و مبتذل در گلستان
مسئول پلیس «فتا»ی گلستان از دستگیری فردی که مدیر
 110کانال و گروه مستهجن بود ،خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالعرسانی پلیس فتا،
ســروان «وحید صاحبکاران» در تشریح این خبر اظهار
کرد :به تازگی دو فقره مرجوعه قضایی به این یگان واصل
شد که دو نفر خانم گرگانی ،مدعی دسترسی غیرمجاز
به اکانتشان در یکی از شبکههای اجتماعی بوده و بیان
کردند ،عکسهای شخصی خود و دوستانشان در اختیار
فردی قرار گرفته که با تهدید ،قصد اخاذی از آن ها را دارد.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه پروندهبه فوریت در
دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت ،ادامه داد:
پس از انجام تحقیقات الزم و اقدامات فنی و پلیسینهایت ًا
متهم شناسایی شد که با توجه به حضور وی در استان
خراسانرضوی پس از هماهنگی با مرجع قضایی ،اکیپی
از مأموران مجرب این پلیس با گرفتن نیابت قضایی به آن
استان عزیمت کردند و با همکاری کارشناسان پلیس فتای
مشهد ،متهم دستگیر و گوشی تلفن همراهی که از طریق
آن مبادرت به انجام اعمال بزهکارانه می کرد ،توقیف شد.
صاحبکاران افزود :در تحقیقات انجام شده متهم با اعتراف
به اعمال مجرمانه خود اظهار کرد که به پروفایل شکات
بهصورت غیرمجاز دسترسی پیدا کرده و تصاویر و اطالعات
شخصی آنها را دریافت و اقدام به تهدید آنها کرده و در
نهایت در کانا لهای غیراخالقی منتشر نکرده است.
مسئول پلیس «فتا»ی استان گلستان در ادامــه تصریح
کرد :با تکمیل تحقیقات در پلیس فتای گلستان محرز شد
که تعداد  110گروه و کانال که در زمینه انتشار تصاویر،
کلیپ و مطالب مستهجن و مبتذل فعالیت می کنند ،با
چندین هزار نفر عضو که اکثر آنها ناخواسته و بدوناجازه
به این گروهها و کانالها اضافه شدهاند توسط متهم مذکور
راهاندازی و مدیریت میشد.

درگیری مسلحانه خونین در مرکز مسکو
در پی درگیری مسلحانه در مرکز تجاری مسکو معروف به
«مسکوسیتی»،ششمحافظامنیتیمجروحشدند.
بهگزارشایسناازودوموستی،مهاجمانمسلحپسازدرگیری
از محل حادثه گریختند اما پلیس و نیروهای امنیتی روسیه
موفقشدندچهارمظنوناینحادثهخونینرادستگیرکنند
کهیکیازآنهابهعلتشدتجراحاتواردشدهبهبیمارستان
منتقلشد.پلیسروسیهدرحالبررسیعلتاینحادثهاست.
این حادثه در یکی از رستوران های مجلل مسکو سیتی در
زمانیرخدادکهدیمیتریپاولوفیکیازتجارروسیهدرحال
برگزاریجشنتولدخودباحضور ۲۶۰مهمانبود.

ماجرای ترفند یک دزد برای سرقت طال درمشهد
پلیس ســارق حرفه ای دستبرد به طالفروشی های
مشهد را شناسایی و دستگیر کرد.
به گــزارش پایگاه خبری پلیس ،فرمانده انتظامی
استان خراسان رضــوی با اعــام این خبر گفت :روز
بیست و چهارم مهرماه امسال مالک یک طالفروشی
در محدوده بولوار توس مشهد در تماس با فوریت های
پلیسی 110از وقوع سرقتی حیله گرانه خبر داد .سردار
«قادر کریمی» افزود» شاکی پرونده در اظهارات خود به
پلیس اعالم کرد مردی جوان که کیف شانه ای به همراه
داشت وارد مغازه شد و پس از انتخاب چند حلقه النگو به
ارزش یک میلیون و 400هزار تومان ،جعبه کادویی را از

داخل کیفش بیرون آورد و خواست النگوها را داخل آن
بگذارد .فرمانده انتظامی خراسان رضوی تصریح کرد:
مرد خریدار یک کارت عابربانک را که تاریخ آن پایان
یافته بود و موجودی نداشت تحویل مرد طالفروش داد
و بسته کادو را داخل کیف خود گذاشت ،اما با توجه به
ناموفق بودن عملیات تراکنش ،او بسته کادو را دوباره
از داخل کیف خود بیرون آورد و به طالفروش داد و ادعا
کرد کارت عابربانک دیگری را از داخل خودروی خود
میآورد.سردارکریمیخاطرنشانکرد:مردطالفروش
که به این حرکات و رفتار خریدار ناشناس مشکوک شده
بود در بسته را باز کرده و متوجه می شود بسته ای مشابه

با آن چه او طالها را داخل آن گذاشته از سارق حرفه ای
تحویل گرفته است .او در بسته را باز کرد و چند النگوی
بدلی را بیرون آورد و سپس با فوریت های پلیسی 110
تماس گرفت .فرمانده انتظامی خراسان رضوی اظهار
کرد :در پی این گزارش تحقیقات پلیس آغاز شد و با
توجه به سرنخ های موجود ،عامل این سرقت چهره زنی
و شناسایی شد .وی ادامه داد :تحقیقات بعدی پلیس
در این باره حاکی از آن بود که متهم از چند طالفروشی
دیگر نیز با همین ترفند و در مواردی با پوشیدن لباس
نظامی به سرقت طال اقدام کرده است .سردار کریمی
تصریح کرد :تیم های تجسس کالنتری آبکوه مشهد با

گروگانگیری ،فرجامدوستیخیابانی
سیدخلیل سجادپور -پسر پولداری که پس از چند سال
ارتباط خیابانی با دختری جوان ،اقدام به آدم ربایی کرده
بود ،درحالی به جرم خود اعتراف کرد که مدعی بود پاسخ
منفی از دختر مورد عالقه اش شنیده است!
به گــزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای این پرونده
گروگان گیری که چندین روز کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضوی را درگیر کرده بود ،از آن
جا آغــاز شد که زن و مرد میان سالی پس از حــدود 12
سال جدایی از یکدیگر ،به پلیس آگاهی مراجعه کردند
و پرده از ماجرای آدم ربایی برداشتند .زن میان سال به
کارآگاهان دایره مبارزه با آدم ربایی گفت :سال ها قبل از
همسرم طالق گرفتم و دخترم که اکنون  22ساله است
با من زندگی می کرد ،اما از چند سال قبل پسر پولداری
که تک پسر خانواده اش است مدام برای دخترم ایجاد
مزاحمت می کرد و قصد داشت به رابطه دوستی خود با
دخترم ادامه بدهد .آن جوان که «م» نام دارد بسیار سمج
بود و با توسل به ترفندهای مختلف سعی داشت همچنان
دخترم را به بیراهه بکشاند ولی موفق نمی شد تا این که
چند روز قبل ،با طرح یک نقشه بی شرمانه ،دخترم را به
گروگان گرفته و با چند تن از دوستانش به باغی در اطراف
چناران برده است من وقتی ماجرا را فهمیدم با همسر

سابقم تماس گرفتم و او را در جریان موضوع قرار دادم.
گزارش خراسان حاکی است :در پی اظهارات این زن و به
دستور سرهنگ کارآگاه «حمید رزمخواه» (رئیس پلیس
آگاهی خراسان رضوی) گروه زبده ای از کارآگاهان اداره
جنایی مامور رسیدگی به این پرونده شدند و به تحقیق در
این باره پرداختند .بررسی های میدانی کارآگاهان نشان
می داد :صبح روز حادثه ،دختر  22ساله که به منزل یکی
از آشنایانش رفته بود توسط «م» در حالی ربوده شده که
زن میان سالی نیز همراه او بوده است اما آدم ربایان،
زن میان سال را که آشنای دختر جوان بوده در بین راه
از خودرو پایین انداخته اند .این زن که از چنگ گروگان
گیران نجات یافته بود در اظهارات خود به پلیس گفت:
«کتی» با عروس سابقم دوست بود و به همین دلیل به
منزل ما رفت و آمد می کرد .در اثنای همین رفت و آمدها
پسرم نیز با «م» (گروگان گیر) دوست شده بود ولی بعد از
آن که پسرم و همسرش از یکدیگر جدا شدند ،رفت و آمد
«کتی» به منزل ما ادامه داشت تا این که پسرم چند روز قبل
وقتی در مسافرت خارجی به سر می برد ،با «کتی» تماس
گرفت و از او خواست چند روزی نزد ما بیاید .ولی آن روز
صبح ناگهان «م» (خواستگار کتی) که دوست سابق پسرم
نیز بود به در منزل ما آمد و شروع به داد و فریاد کرد .من و

کتی از ترس آبروریزی بالفاصله بیرون رفتیم تا او را از این
کار بازداریم ولی «م» هر دوی ما را داخل خودرو انداخت
و به سمت چناران حرکت کرد .در بین راه چند نفر دیگر از
دوستانش هم به او ملحق شدند و سپس آن ها مرا از خودرو
بیرون انداختند ولی «کتی» را با خودشان بردند! بعد از آن
بود که مادر کتی در جریان قرار گرفت و مشخص شد آن
ها «کتی» را به یکی از باغ های اطراف چناران برده اند.
بنابراین گزارش ،کارآگاهان با شناسایی محل سکونت
خانواده «م» به تحقیق از آنان پرداختند .در همین حال
خانواده «م» نیز با تایید ارتباط چند ساله «کتی» و پسرشان

قتل جوان  21ساله در ورامین
فرمانده انتظامی شرق استان تهران از وقوع نزاع در
ورامین خبر داد و افزود :قاتلی که یک جوان  ۲۱ساله
را در این نزاع به قتل رسانده بود ،کمتر از دو ساعت
دستگیر شد .سردار عبدالرضا ناظری ،در گفت وگو با
مهراظهارکرد :ساعت ۲۲:۱۶شبیکشنبهگذشته،
یک درگیری در «لرآباد» چهار راه پنج شنبه بازار ورامین
به وقوع پیوست ،که طی آن دو جوان با یکدیگر درگیر
شدند .وی اضافه کرد :در این بین فردی با هویت معلوم
با جوان ۲۱ساله دیگر به دلیل خصومت های قبلی
به نزاع پرداخت .فرمانده انتظامی شرق استان تهران
اضافه کرد :در این درگیری ضارب با چاقو به گردن

مقتول ضربه وارد کرد و شخص آسیب دیــده توسط
عواملاورژانسبهبیمارستان ۱۵خردادورامینمنتقل
شد ،اما متاسفانه در اثر شدت جراحات وارد شده در
بیمارستان فوت کرد .ناظری گفت :ضارب قاتل به
همراهدیگرنفراتدخیلدرایندرگیریتوسطماموران
فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران تعقیب و
در کمترین زمان ممکن و با گذشت کمتر از دو ساعت
دستگیر شدند و با تشکیل پرونده قضایی برای بررسی
بیشتردراختیارپلیسآگاهیقراردادهشدند.ویگفت:
اقدامات تخصصی درباره این قتل توسط پلیس آگاهی
در دست انجام است.

ثبت  666پسلرزه در سرپل ذهاب طی  8روز

وحشت پسلرزهها ؛زمین لرزه 5/3ریشتری مهران را لرزاند
زمینلرزهای به بزرگی  5/3ریشتر عصر روز گذشته
مــرز عــراق و ایــام در حوالی مهران را لــرزانــد .بر
اســاس اعــام مرکز لــرز هنــگــاری کشوری مؤسسه
ژئوفیزیک دانشگاه تــهــران ،ایــن زلزله در ساعت
 ۱۸:۵۳:۳۹دیــروز (دوشنبه ۲۹ ،آبــان) در عمق
 ۱۰کیلومتری زمین رخ داده است .این زمینلرزه
در  ۱۷۱کیلومتری کرمانشاه رخ داد و نزدیکترین
شهرها به مرکز این زمینلرزه ،شهرهای مهران ،پهله
و ارکواز در استان ایالم بودهاند .بر اساس این گزارش،
تیمهای ارزیاب هالل احمر به منطقه اعزام شدهاند و
استانهای معین در آمادهباش کامل قرار گرفتهاند.
در حالی کــه کمک رســانــی مــردم و دستگاه های
مسئول به مناطق زلزله زده غرب کشور ادامه دارد
.پس لــرزه های فــراوان در این مناطق این رونــد را
گهگاه با وقفه هایی مواجه می کند  .همچنین شبکه
لرز هنگاری کشور در مدت هشت روز از این رخداد
لرزهای تاکنون  666پسلرزه در حوالی سرپل ذهاب
استان کرمانشاه به ثبت رسانده است .زلزلهای به
بزرگای  7.3ریشتر در منطقهای در مرز ایران و عراق
رخ داد که موجب تخریب و گسیختگی زمین در استان
کرمانشاه شد.
شبکه لرزهنگاری وابسته به مرکز لرزهنگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از روز یک شنبه،

 21آبان ماه داد ههــای مربوط به این زلزله را ارائه
میدهد.
بر اســاس داد ههــای این شبکه از ساعت  21و 48
دقیقه روز  21آبان تا ساعت  14و  15دقیقه روز 29
آبان ماه تعداد  666پسلرزه در حوالی سرپل ذهاب
واقع در استان کرمانشاه ثبت شده است .بزرگ ترین
پسلرز هها در ساعت  17و  57دقیقه و  12و 49

اخت

صاصی

خر
اسان

 ،اظهار کردند که «م» از چندی قبل دچار اعتیاد شده
است و ما از کتی خواستیم تا هنگام ترک اعتیاد در کنار
پسرمان بماند!
گزارشخراسانحاکیاست:درحالیکهتحقیقاتپلیس
در این باره ادامه داشت« :م» متوجه شد که تحت تعقیب
پلیس قرار گرفته است بنابراین ،دختر جوان را به منطقه
سیدی مشهد انتقال داد و او را با یک تاکسی تلفنی به
منزل خاله اش فرستاد .دختر جوان بعد از رهایی از چنگ
آدم ربا ،به پلیس آگاهی مراجعه کرد و با اعالم شکایت از
«م» گفت :من قصد داشتم به رابطه ام با «م» پایان بدهم چرا
که از این وضعیت خسته شده بودم اما او به منزل دوستم
آمد و مرا به زور داخل خودرو انداخت و به باغی در اطراف
چناران بــرد .بنابراین گــزارش  ،درحالی که تحقیقات
پلیس برای دستگیری متهمان به گروگان گیری با صدور
دستورات قضایی ادامــه داشــت ،مادر «کتی» دوبــاره به
پلیس آگاهی مراجعه کرد و از فرار دخترش از منزل خبر
داد .او گفت :دخترم دوباره از منزل فرار کرده است به
همین دلیل هم دیگر نمی خواهم پرونده آدم ربایی را
پیگیری کنم!! شایان ذکر است :به دستور رئیس پلیس
آگاهی خراسان رضوی ،این پرونده برای کسب دستورات
قضایی به دادسرای عمومی و انقالب مشهد ارسال شد.

عامل قطع درختان جنگلی کهور به کاشت درخت محکوم شد
توکلی -عامل قطع درختان جنگلی کهور در جنوب
کرمان ؛ به کاشت درخت محکوم شد.
رئیس دادگستری شهرستان قلعه گنج فردی را که
متهم به ریشه کنی پنج اصله درخت جنگلی از نوع
کهور بود ،به کاشت 10اصله درخت ملزم کرد.
به گزارش خبرنگارما قاضی غالمرضا مارزی با اشاره
به این که درختان کهور جزو ذخایر جنگلی محسوب
می شوند،گفت :باتوجه به شکایت اداره منابع
طبیعی شهرستان قلعه گنج مبنی بر اقدام فردی به
ریشه کن کردن پنج اصله درخت جنگلی از نوع کهور
و همچنین اقــرار صریح متهم در جلسه دادگــاه ،به

دقیقه روز  22آبان ماه با بزرگی  4.7ریشتر در حوالی
سرپل ذهاب روی داده است .وضعیت پسلرزههای
روی داده در این منطقه به شرح ذیل است :بر اسا س
این گزارش پس لرزه ای کمتر از بزرگای  3ریشتر
 480،بار و زلزلههای بیشتر از  3و کمتر از  4ریشتر
 153بار و زلزلههای کمتر از  4و بیشتر از 5ریشتر نیز
 32باربه وقوع پیوسته است .

...

درامتدادتاریکی

دستورات صریح مقام قضایی پیگیری های شبانه روزی
خود را ادامــه دادنــد و پس از گذشت  33روز ،آخرین
مخفیگاه متهم را شناسایی و روز گذشته او را دستگیر
کردند .فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی اظهار
کرد :در بازرسی از مخفیگاه متهم سه عدد کیف شانه
ای که در سرقت ها استفاده می شد ،یک عدد اسلحه
کلت پالستیکی و دستبند قالبی به همراه مقادیری
طالجات بدلی کشف شد .سردار کریمی خاطرنشان
کرد :تحقیقات پرونده برای کشف اقدام های مجرمانه
متهم و همچنین شناسایی و دستگیری همدستان او
ادامه دارد.

عکس تزیینی است

منطقه زیبای جنگل هــای گلستان دیــروز نیز با واقعه
تلخ آتش سوزی دست به گریبان شد که ریشه و علت آن
گردشگران و افراد سهل انگار بوده اند.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان  ،اولین ساعات دیروز بود که جانشین
یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان از آتش سوزی در
جنگل های درازنوی کردکوی خبر داد .آریانفر جانشین
یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان گفت :ساعت پنج
بامداد با اطالع از آتش سوزی در ارتفاعات درازنو ۲۵نفر
از نیروهای منابع طبیعی و نیرو های مردمی به محل حادثه
رفتند و آتش را در مرحله اولیه مهار کردند .وی افزود :علت
آتش سوزی سهل انگاری گردشگران در طبیعت بود ،که
با خاموش نکردن آتش ،باعث این حادثه شدند .آریانفر
گفت :حــدود یک هکتار از اراضــی جنگلی ،نهال های
درختان و پوشش گیاهی در آتش سوخت.
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استناد موادقانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها
و مراتع کشور و رعایت قانون مجازات اسالمی متهم
به پرداخت  30میلیون جریمه نقدی محکوم شد .
وی افزود :باتوجه به وضع خاص متهم ،فقدان سابقه
کیفری و متاهل بودن ،دادگاه در اجرای مواد قانون
مجازات اسالمی  ،اجرای مجازات وی را به مدت یک
سال تعلیق کرد .
وی تصریح کرد :متهم موظف است با نظارت اداره
منابع طبیعی در هفته درختکاری  10اصله درخت
بیابانی کهور بکارد و تاییدیه آن را به واحد اجرای
احکام تحویل دهد.

سخنگوی هالل احمر:مردم
بیش از  35میلیارد تومان به زلزله
زدگان کمک کرده اند
انوار  -مردم تاکنون بیش از 35میلیارد تومان برای کمک به
زلزلهزدگان به حساب هالل احمر واریز کردهاند.سخنگوی
جمعیتهاللاحمردرگفتوگوباخراسانباتاییداینخبربا
قدردانیازاعتمادمردمشریفایراناسالمیگفت:بهزودی،
جزئیاتنحوههزینهکردکمکهایمردمیبهاطالعهموطنان
میرسد.سیدمصطفیمرتضویدرادامهبااشارهبهاطالعیه
اینجمعیتدربارهکمکهایمردمیتصریحکرد:ازابتدای
شروعطرحجمعآوریکمکهایمردمیبیشاز 35میلیارد
تومانبهحسابرسمیهاللاحمرواریزشدهاست.سخنگوی
جمعیتهاللاحمرهمچنیندربارهاقالمموردنیازدرمناطق
زلزله زده گفت :درجلسه ای که امروز (سه شنبه) برگزار می
شودپسازجمعبندیکمکهاضمنارائهگزارشاینکمک
ها،اقالمموردنیازنیزبهاطالعمردمخواهدرسید.مرتضوی
با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری بیان کرد  :تاکیدات
روزگذشته مقاممعظمرهبریسرلوحهجمعیتهاللاحمر
برایکمکبهزلزلهزدگانوبازماندگاناینحادثهخواهدبود.
در همین حال سایت رسمی جمعیت هالل احمر جمهوری
اسالمیایراندربارهکمکهاینقدیمردمزلزلهزدهکرمانشاه
اعالمکرد:ازابتدایشروعطرحجمعآوریکمکهایمردمی
برایزلزلهزدگانکرمانشاهتاروزگذشته؛(دوشنبه) 29،آبان
مبلغ 351میلیاردو72میلیونو694هزارو 333ریالبوده
است،اینرقمتاکنونبیشاز1.5برابرکلرقمجمعآوریشده
درزلزلهپنجسالگذشتهدرورزقاناست.

آخرین تماس !...

پسرم آن قدر دچار ضربات روحی سنگین در زندگی شد که
عاقبت بر اثر افسردگی شدید و ناراحتی های روحی و روانی
دست به خودکشی زد .اما آن چه بیشتر از مرگ پسرم مرا
رنج می دهد این است که پزشک معالج «نوید» بدون توجه به
وضعیت روحی و روانی پسرم او را از بیمارستان مرخص کرد
این درحالی بود که حتی من به عنوان فردی غیرکارشناس
متوجه اضطراب شدید او شدم و اصــرار کردم که او هنوز
بهبودی نیافته و باید مدت دیگری را بستری شود اما پزشک
بر نظر خودش پافشاری کرد و ...
مرد  51ساله ای که ادعا می کرد قصور و سهل انگاری
برای ترخیص زودهنگام فرزندش از مرکز درمانی ،عامل
اصلی خودکشی پسرش بوده است به کارشناس و مددکار
اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت :همه بدبختی های
زندگی من از حدود  15سال قبل با مرگ پدر زنم آغاز شد.
آن زمان همسرم دریافت حقوق بازنشستگی پدرش را بهانه
کرد و از من طالق گرفت تا بتواند حقوق پدرش را بعد از
مرگ او دریافت کند درحالی که ما هیچ مشکلی با یکدیگر
نداشتیم .فرزند کوچکم را با خود برد و مرا با سه پسر دیگرم
تنها گذاشت .در این شرایط نوید به خانه پدر من رفت تا با او
زندگی کند اما سه سال بعد از این ماجرا دست نوید در یک
سانحهرانندگیدچارمعلولیتشدباآنکهاینموضوعتاثیر
زیادیبرروحوروانشگذاشتهبودامابازهمازاینکهنزدپدر
بزرگش زندگی می کرد راضی به نظر می رسید ولی چرخ
روزگار به کام او نچرخید وچند سال بعد پدربزرگش فوت
کرد از آن زمان به بعد نوید به دلیل عالقه شدیدی که به پدرم
داشت دچار افسردگی شد و مدتی را در مرکز روان پزشکی
به سر برد .اما هنوز دوسال بیشتر از این ماجرا نگذشته بود
که روزی برادر کوچک تر نوید مقابل چشمانش دچار برق
گرفتگیشدوجانسپرد.اینحادثهکهدرمنزلهمسراولم
رخ داد بیماری نوید را تشدید کرد و هر روز بر شدت بیماری
روحی و روانی او افزوده می شد .به همین دلیل دوباره نوید
را در مرکز روان پزشکی بستری کردیم در همین شرایط من
هم دوباره با زن دیگری ازدواج کردم تا به این زندگی آشفته
سروسامانی بدهم درحالی که با مسافرکشی هزینه های
زندگی را تامین می کردم اما به هر طریق مخارج سنگین
بستری شدن پسرم را می پرداختم .این بار وقتی نوید از
مرکزدرمانیبهمنزلبازگشتبیشترازاومراقبتمیکردیم
ولیبازهم گوییپسرمنباید یکروز خوش می دید احساس
می کردم وضعیت روحی وروانی او بیشتر از گذشته به هم
ریخته است به همین دلیل با نظر پزشک او را دوباره بستری
کردیم .اما این بار وقتی پزشک معالج دستور مرخص شدن
او را صادر کرد .خیلی تعجب کردم چرا که حتی حاالت
ظاهری او نیز نشان می داد پسرم از شدت بیماری رنج می
برد با این وجود به اصرار پزشک معالج او را به منزل آوردیم.
نوید پس از استحمام تصمیم گرفت به منزل مادرش برود،
من به پسربزرگ ترم تاکید کردم که به مادرش بگوید نوید را
تنها نگذارد ! چرا که احساس می کردم حالش خوب نیست
صبح روز بعد همسر سابقم طبق معمول به سرکارش رفته
و نوید را به مــادرش سپرده بود مادربزرگ نوید هم برای
مدت کوتاهی او را تنها گذاشته و بیرون از منزل رفته بود
اما ساعتی بعد مادر زن سابقم با من تماس گرفت و از این که
نوید به تلفن هایش پاسخ نمی دهد ابراز نگرانی کرد .وقتی
هراسان خودم را به منزل آن ها رساندم پیکر بی جان پسرم
را در حالی دیدم که خود را حلق آویز کرده بود و  ...اما دو روز
بعد از این حادثه مادربزرگ نوید هم بر اثر سکته قلبی جان
سپرد.شایدهماوبهدلیلعذابوجداننتوانستمرگنوید
را تحمل کند و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

انهدام  ۳باند بین المللی مواد مخدر

توکلی -سه باند بزرگ و بین المللی مواد مخدر توسط
افسران اطالعاتی استان کرمان متالشی شد.
دادستان عمومی وانقالب مرکز استان کرمان اظهار کرد:
9عضو اصلی این باندها در چنگال قانون گرفتار شده اند.
به گزارش خراسان قاضی دادخدا ساالری افزود  :با هدف
مبارزه هوشمندانه و هدفمند با قاچاق مواد مخدر وحمله به
سرباند ها و عناصر کلیدی توزیع مواد مخدر ،ماموران اداره
کلاطالعاتاستانکرمانپسازچندینماهکاراطالعاتی،
عملیاتیبررویشبکههایقاچاقموادمخدرسهباندمهمو
بینالمللیموادمخدرکهموادمخدرراازخارجازکشوروارد
کرده و قصد توزیع آن را در داخل و خارج از کشور داشتند
کشفومتالشیکردند.اینمقامقضاییکرمانخاطرنشان
کرد  :در این عملیات ها مقدار دو تن و  524کیلوگرم انواع
موادمخدرازاعضایاینباندهاکشفوتوقیفشد،همچنین
 9نفر از اعضای اصلی و محوری باندها دستگیر شده اند و
هفتدستگاهخودرونیزازآنها توقیفشدهاست .ویاضافه
کرد:دوباندازسهباندمذکورمسلحبودندوازاعضایباندها
سالحهایگرمومهماتمربوطکشفوتوقیفشد.

دستگیری  2سارق بعد از  600فقره سرقت
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری دو سارق
حرفه ای لوازم داخل خودرو در محدوده عبدل آباد خبر
داد و گفت :متهمان اعتراف کردند در چهار ماه اخیر
روزی شش فقره سرقت انجام داده اند.
به گزارش مهر ،سرهنگ رضا بستو گفت :در پی دریافت
گــزارش هــای متعددی درب ــاره سرقت لــوازم داخلی
خودرو ،در محدوده خیابان های اطراف عبدل آباد،
دستگیری ســارق یا سارقان در دستور کار عوامل
کالنتری  ۱۵۲خانی آباد قرار گرفت که در پایش
اطالعاتی ،ماموران انتظامی دریافتند که سرقت ها
توسط دو سارق با یک دستگاه خودروی سواری سبز
رنگ انجام می شود .وی با اشاره به افزایش گشت
های انتظامی و اعالم مشخصات خودروی سارقان به
گشت های انتظامی ،افزود :عوامل کالنتری خانی
آباد هنگام گشت زنی در خیابان عبدل آباد ،خودروی
سارقان را مشاهده و در یک عملیات ضربتی ،دو
سارق را دستگیر و برای انجام تحقیقات به کالنتری
منتقل کردند.
سرهنگ بستو گفت :متهمان در بازجویی انجام شده
ضمن پذیرش بزه انتسابی ،اقرار کردند در چهار ماه
اخیر روزانه حدود شش فقره سرقت محتویات داخل

خودرو از خودرو های پارک شده در خیابان های اطراف
عبدل آبــاد مرتکب شده اند.رئیس پلیس پیشگیری
پایتخت با اشاره به این که این سارقان به بیش از ۶۰۰
فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کردند ،خاطر
نشان کرد :با تکمیل پرونده ،سارقان برای سیر مراحل
قانونی تحویل پایگاه هشتم پلیس آگاهی شدند.
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