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آب گرفتگی چادرها پس از بارش باران روز گذشته
درمناطق زلزله زده کرمانشاه
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بارش باران و کاهش دما تا منفی
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توزیع کردیم
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خط زرد

برخورد با دفاتر سودجو و
مجریان تور زلزله
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران از
برخورد با متخلفان و سودجویانی که به بهانه «گردشگری
سیاه» به برگزاری تور بازدید از مناطق زلزلهزده غرب ایران
اقدام کردهاند ،خبر داد.
گزارش ایسنا ،در پی انتشار خبری مبنی بر برگزاری تور
مناطق زلزلهزده با عنوان «گردشگری سیاه در فضای
مجازی» ،رجبعلی خسروآبادی اعالم کرد :با توجه به اعالم
ممنوعیت تردد خودروهای غیرمجاز در مناطق زلزلهزده
توسط رئیس پلیس راهــور ناجا ،برگزاری هرگونه تور و
بازدید از این مناطق بدون هماهنگی امکانپذیر نیست و
با دفاتر متخلف برخورد میشود.
وی گفت :براساس دستورالعمل صادر شده به منظور
امدادرسانی هرچه سریعتر به مناطق زلزلهزده و ممانعت از
تجمع افراد فاقد مسئولیت در این مناطق ،پلیس راه اجازه
تردد وسایل نقلیه فاقد مسئولیت در محورهای منتهی به
مناطق زلزلهزده را نخواهد داد و فقط سازمانهای امدادی
کشور مثل هالل احمر ،سپاه ،ارتش و نیروی انتظامی در
مناطق زلزلهزده اجازه حضور دارند و مشغول عملیات
امداد و نجات هستند ،هرگونه حضور فیزیکی غیرضروری
در منطقه باعث اخــتــال در ترافیک مــی شــود و رونــد
خدماترسانی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

یک مجرم به تهیه وسایل گرمایشی برای هموطنان
زلزله زده در کرمانشاه محکوم شد.
این مجرم مواد مخدر براساس حکم قاضی دادگاه
انقالب کوهدشت لرستان و بر مبنای مواد قانونی به
تهیه وسایل گرمایشی برای هموطنان زلزله زده در
کرمانشاه محکوم شد.
به گزارش برنا ،چند روز بعد از زلزله ای که سرپل
ذهاب ،ثالث باباجانی و روستاهای اطراف این دو
شهر را در استان کرمانشاه لرزاند ،در استان لرستان

و شهرستان کوهدشت  ،یک قاضی با حکمی که
برای متهم جوان یکی از پرونده های قضایی این
استان صــادر کــرد ،خبرساز شد؛ حکمی که در آن
متهم ملزم به تهیه وسایل گرمایشی به منظور کمک
به هموطنان زلزله زده درحادثه اخیر کرمانشاه
شده است.
برپایه این خبر  ،در این حکم جالب  ،متهم پرونده به
دلیل مشارکت در نگهداری یک گرم و  25سانت
هروئین و  20سانت شیشه از ســوی دادســـرای

درآورده تا باتوجه به تعهد نامبرده مبنی بر انجام
دستور دادگاه طی  48ساعت از تاریخ ابالغ رای و
با هدف افزایش احساس نوع دوستی که خود یک
آمــوزش اخالقی بــرای ارتقا و ترویج روش صحیح
زندگی در اجتماع است و کمک به هموطنان زلزله
زده در حادثه اخیر کرمانشاه  ،بــرای تهیه وسایل
گرمایشی به مبلغ حداقل  50میلیون ریال و تحویل
آن به مراجع مربوط در اسرع وقت اقدام کند و رسید
آن را به اجرای احکام کیفری تحویل دهد.

معاون دادستان از دستگیری عامل کیف قاپی های خونین در مشهد خبر داد:

پایان جوالن «دزد جک سوار

»

سیدخلیل ســجــادپــور -دزد  32ســالــه ای کــه با
خودروهای سرقتی پراید و جک در مشهد کیف بانوان عابر
را می ربود و برخی از طعمه های خود را به طرز وحشتناکی
مجروح می کرد ،با صدور دستورات ویژه قضایی و تالش
کارآگاهان دایــره مبارزه با جرایم خشن پلیس آگاهی
دستگیر شد.
معاون دادســتــان مشهد روز گذشته در گفت وگویی
اختصاصی و در تشریح ماجرای پایان دادن به جوالن
های «دزد جک سوار» در مشهد به خراسان اظهار کرد:
از مدتی قبل ،پرونده هایی در پلیس آگاهی و دادسرای
مشهد مطرح می شد که محتویات آن ها حکایت از کیف
قاپی داشت .قاضی سید جواد حسینی افزود :با ثبت چند
شکایت مشابه ،مشخص شد بانوانی که در حاشیه خیابان
ها و یا در خالف جهت حرکت خودروها قرار می گرفتند،
توسط راننده یک دستگاه پراید نقره ای رنگ تعقیب می
شدند و راننده مذکور در یک فرصت مناسب کیف را از
روی دوش بانوان در حالی سرقت می کرد که در صورت
مقاومت ،زنان جوان روی آسفالت کشیده می شدند ،
در برخی از موارد نیز آن ها در مراکز درمانی تحت مداوا
قرار گرفته اند.
این مقام قضایی تصریح کرد :به دنبال وصول این گزارش

ها و با صــدور دستورات ویــژه قضایی ،گــروه زبــده ای از
کارآگاهان دایره مبارزه با جرایم خشن پلیس آگاهی به
سرپرستی سرگرد جعفریان و با نظارت مستقیم سرهنگ
«حمید رزمخواه» (رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی)
مامور رسیدگی به پرونده کیف قاپی های خونین شدند.
معاوندادستانمرکزخراسانرضویخاطرنشانکرد:اما
مدتیبعدودرحالیکهتحقیقاتغیرمحسوسکارآگاهان
نشان می داد خودروی پراید نقره ای سرقتی است ،کیف

عکس از خراسان

در همین حال ،پیوندی رئیس جمعیت هالل احمر درباره
توزیع چادرها با تاکید بر این که مسئولیت انتظامات به
عهده هالل احمر نیست اضافه کرد :از اواخر روز دوم و در
روز سوم با پشتیبانی نیروهای نظامی و انتظامی اوضاع
بهتر شد و در حین این که در روز سوم دیگر اقالم میان
حادثه دیدگان توزیع شد ،تعداد چادرها به  42هزار
دستگاه رسید و هم اکنون در مجموع  82هزار و 540
دستگاه چادر در مناطق شهری و روستایی بین مردمی
که خانههایشان امکان اسکان ندارد و حتی آن هایی که
ساختمانهایشان آسیب ندیده و به دلیل ترس از زلزله
بیرون زندگی میکنند توزیع شده است.
رئیس جمعیت هالل احمر در پاسخ به سوال ایسنا درباره
راهکار افزایش اعتماد به هالل احمر ،گفت :در این زمینه
شبکههای اجتماعی نیز نقش داشتند ولی من معتقدم که
اعتماد به هالل احمر هنوز وجود دارد و روز به روز بیشتر
میشود .مردم به ما اعتماد دارند و کمکهای زیادی به
ما دادند .در زلزله کرمانشاه دیدیم که کمکهای مردمی
 1.5برابر کمکها از زلزله ورزقان تا کنون بوده است.

حکم جالب قاضی دادگاه انقالب کوهدشت برای یک مجرم
عمومی و انقالب شهرستان کوهدشت به تحمل
دوسال حبس تعزیری ،پرداخت  20میلیون ریال
جزای نقدی در حق صندوق دولت و تحمل  40ضربه
شالق تعزیری محکوم می شود.
اما قاضی دادگاه با توجه به نداشتن سابقه کیفری و
جوان بودن متهم و پیش بینی اصالح وی با استناد
به مواد  50 ،46 ،43 ،42 ،41 ،40و 54قانون
مجازات اسالمی مصوب سال  92مجازات حبس
وی را به مدت یک سال به حالت تعلیق مراقبتی

حکم اعدام پستچی قالبی ،قطعی شد
قاضی مقیسه گفت :فردی که با مراجعه به در منازل
و معرفی خود به عنوان مأمور پست و مخابرات به زنان
تجاوز میکرد ،به اعدام محکوم شد .به گزارش ایسنا،
قاضی مقیسه اظهار کرد :پرونده فردی به نام ایمان
حسینی مقدم که در شهر تهران با معرفی خود به
عنوان پستچی و مامور مخابرات وارد منازل می شد و
به زنان تجاوز می کرد ،مورد رسیدگی قرار گرفت .وی
افزود :این فرد در مناطق مختلف تهران بین ساعات 9
تا  10صبح ،پس از اطمینان از این که مردی در داخل
خانه حضور ندارد ،به خانه های مردم مراجعه میکرد
و زنگ خانه را به عنوان مأمور پست می زد .مقیسه در
ادامه گفت :این فرد پس از زدن زنگ منازل ،مطرح می

کرد که محموله پستی دارید و باید محموله را تحویل
بگیرید .پس از این که خانم خانه برای دریافت محموله
مراجعه میکرد ،این فرد به محض باز شدن در آپارتمان
با تیغ موکت بری و چاقو به طرف زن حملهور میشد و
به او تجاوز می کرد .وی اظهار کرد :این مفسد بیش
از  40مورد تجاوز جنسی انجام داده بود که پس از
شناسایی توسط ماموران دستگیر شد .سپس شاکیان
آمدند و شکایتهای خود را مطرح کردند ،مواجهه
و تحقیقات الزم نیز انجام شد .قاضی مقیسه گفت:
حکم اعدام این فرد به عنوان مفسد فی األرض صادر
شده و توسط دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته
و قطعی شده است.

قاپی ها با استفاده از یک دستگاه جک هاچ بک سفید رنگ
وارد مرحله جدیدی شد.
قاضی حسینی گفت :با توجه به اهمیت و حساسیت
موضوع ،چند گروه عملیاتی در پلیس آگاهی تشکیل شد
و تحقیقات با شیوه های علمی و نوین ادامه یافت .وی
اضافه کرد :تجزیه و تحلیل های اطالعاتی بیانگر آن بود
که «دزد جک سوار» از خودروهای سرقتی گوناگونی در
کیف قاپی از بانوان استفاده می کند بنابراین ،رصدهای
پلیسی در چند شاخه اطالعاتی و عملیاتی وارد شیوه های
تخصصی شد تا این که کارآگاهان موفق شدند با انجام یک
سری فعالیت های دقیق فنی و تخصصی ،مخفیگاه «دزد
جک ســوار» را در منطقه شهرک شهید بهشتی مشهد
شناسایی و او را دستگیر کنند .سرپرست ناحیه  4قضایی
مشهد ادامه داد :در بازرسی از مخفیگاه متهم 32ساله که
با دستور قضایی صورت گرفت ،تعداد زیادی کیف زنانه،
گوشی های تلفن همراه ،اسناد و مدارک مربوط به مال
باختگانو...کشفوضبطشد.قاضیسیدجوادحسینی
یادآور شد :درحالی که چهار خودروی سرقتی پراید نوک
مــدادی ،نقره ای و سفید به همراه جک هاچ بک سفید
رنگ از متهم این پرونده کشف شده است ،وی به کیف
قاپی از حدود  35تن از بانوان در مناطق سیدی ،خیابان

اخ

تصاص

امام رضا ،علیمردانی ،شیرازی ،رستمی ،عرفانی ،عدل
خمینی ،مصطفی خمینی و  ...اعتراف کرد که تحقیقات
در این باره ادامه دارد.
معاوندادستانعمومیوانقالبمشهدتصریحکرد:طبق
بررسی های پلیس ،متهم در برخی موارد نیز برای پس
دادن اموال سرقتی از مال باختگان اخاذی کرده است.
وی گفت :این متهم با ارائه شماره کارت های عابر بانک
سرقتی به مال باختگان ،از آنان می خواست مبالغی را
برای تحویل اموال با ارزش خود به حساب مذکور واریز
کنند و با این شیوه نیز دست به اخاذی زده است که بررسی
ها برای جرایم احتمالی دیگر وی همچنان ادامه دارد.

بدنسازی و دو پاتوق مجرمان شناسایی شد .وی گفت:
به دنبال دستگیری این مجرمان که انواع جرایم از
جمله عربدهکشی ،شرارت ،اذیت و آزار و ...را مرتکب
شده اند ،پنج قبضه شبه سالح ،دو قبضه سالح جنگی
و انواع سالح سرد کشف و ضبط شد .سردار رحیمی
با بیان این که اجرای طرحهای اینچنینی همچنان
ادامــه خواهد داشــت ،خاطرنشان کــرد :همکاران
ما در پلیس تخصصی با قــدرت با خــرد هفــروشــان و
عمدهفروشان مواد مخدر ،سارقان ،مزاحمان نوامیس
و اراذل و اوباش برخورد خواهند کرد و خوشبختانه در
اجرای این طرح شاهد همکاری مستمر و قابل تقدیر
قوه قضاییه بودیم.

دستگیری «دالتون های مسلح» در مشهد
چهار بــرادر که با همدستی فــردی  40ساله اقــدام به
سرقتهای به عنف با تهدید اسلحه کلت کمری در مشهد
می کردند دستگیر شدند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،فرمانده انتظامی خراسان
رضوی با اعالم این خبر گفت :در پی گزارش سرقت وسایل
و تجهیزات فنی از انبار یک منزل مسکونی در محدوده

بولوار توس مشهد ،ماموران انتظامی تحقیقات خود را
آغاز کردند.
ســردار «قــادر کریمی» افــزود :پلیس پس از هماهنگی
با مقام قضایی سه متهم  27،22و  30ساله که برادر
بودند را دستگیر و در بازرسی از منزل مسکونی آن ها 24
دستگاه گوشی تلفن همراه ،شش دستگاه بیسیم دستی،

یک عدد افشانه فلفلی و مقادیری وسایل و تجهیزات فنی
سرقتی از قبیل اره برقی ،جعبه ابزار و  ...کشف کرد.
وی اظهار کرد :پلیس چهارمین برادر متهمان را به همراه
یکی دیگر از اعضای باند که مــرد  40ساله ای است،
دستگیر کرد و در بازرسی از منزل مسکونی آنان یک قبضه
اسلحه کلت کمری کشف شد.

باتالق انتقام

ی خر
اسان

دستگیری  ۳۲۰تن از اوباش پایتخت در عملیات پلیس
رئیس پلیس پایتخت از دستگیری بیش از  ۳۲۰نفر
از اوباش تهران خبر داد که  ۷۵نفر از آن ها زیر ۲۰
سال دارند.
به گــزارش مهر ،ســردار حسین رحیمی در حاشیه
اجــرای طرح دستگیری اراذل و اوبــاش در پایتخت
اظهار کرد :در این مرحله از طرح برخورد با اراذل و
اوبــاش و مزاحمان نوامیس ،همکاران ما پس از دو
هفته اقــدام اطالعاتی ،موفق به دستگیری بیش از
 ۳۲۰نفر از مزاحمان نوامیس ،اشرار و برهمزنندگان
نظم و امنیت شدند .رئیس پلیس پایتخت افزود :در
اجرای این مرحله از طرح برخورد با اراذل و اوباش
 ۷۹مخفیگاه مجرمان ۱۴۲ ،قهوهخانه۴۸ ،باشگاه

...

درامتدادتاریکی

قاضی سید جواد حسینی -معاون دادستان مشهد

با گذشت بیش از یک هفته از زلزله غرب کشور ،موج بارش
و سرما به مناطق زلزله زده رسیده است .
به گزارش ایلنا ،منطقه زلزلهزده سر پل ذهاب زیر بارش
شدید باران قرار گرفت .در مناطق زلزلهزده ،بخش قابل
توجهی از چادرهای زلزلهزدگان به همت نیروهای ارتش
به نایلون مجهز شدهاند.
اما با این حال شدت باران به اندازهای است که مردم زلزله
زده را نگران کرده است.خسروی مدیرکل هواشناسی
استان کرمانشاه نیز خبر داده اســت که ایــن استان با
کاهش پنج تا هشت درج ه زیر صفر دمای هوا مواجه خواهد
شد.وی با اشاره به این که این بارشها در برخی نواحی
سردسیر ممکن است به شکل رگبار برف نیز دیده شود،
بیان کرد :کاهش دمای هوا در اوایل هفته آینده شدیدتر
خواهد بود.
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فرمانده انتظامی خراسان رضوی تصریح کرد :سرکرده
باند در اعترافات اولیه خود گفت که با تهدید اسلحه
تاکنون مرتکب پنج فقره زورگیری خشن از شهروندان
شده اند.
تحقیقات پــرونــده بــرای کشف جــرایــم و شناسایی و
دستگیری دیگر اعضای این باند ادامه دارد.

من در شعله های آتش انتقامی سوختم که خــودم آن
را برافروختم و در حالی که می خواستم با این کار به
همسرم بفهمانم حیا و عفت گوهری گران بها در وجود
هر زنی است که او را چون فرشته ای پاکدامن از دیگر
موجودات متمایز می کند اما راه را به خطا رفتم طوری
که حتی با مشاوران امین و کارشناسان اجتماعی هم
مشورت نکردم و عاقبت در گردابی افتادم که ...
زن  36ساله ای که برای انتقام از خیانت های همسرش
در دام هوس رانی های مرد شیاد افتاده بود ،در حالی
که بیان می کرد نمی دانم چگونه خودم را از این باتالق
وحشتناک نجات بدهم رشته افکارش را به  15سال
قبل گره زد و به کارشناس اجتماعی کالنتری پنجتن
مشهد گفت 21 :ساله بــودم که با «فریبرز» ازدواج
کردم.
اما مدت زیادی از زندگی مشترکمان نمی گذشت که
متوجه شدم همسرم هنوز حال و هوای دوران مجردی
را در سر می پروراند و با دختران دیگری ارتباط دارد.
اگرچه فریبرز همواره این ارتباطات خیابانی را انکار
می کرد اما روزی به طور اتفاقی دستش برایم رو شد و او
را در حالی با زن غریبه ای دیدم که دیگر نمی توانست
آن ماجرا را پنهان کند .این بود که برای اولین بار دلم
شکست و اشک ریزان راهی منزلم شدم.
آن روز فریبرز با ابــراز پشیمانی از این موضوع از من
عذرخواهی کرد و گفت :فریب آن زن را خــورده است
و دیگر این اشتباه را تکرار نمی کند اما به قول معروف
«توبه گرگ ،مرگ است» و او همچنان به خیانت های
شرم آور خود در حالی ادامه می داد که من مجبور بودم
به خاطر دو فرزند کوچکم بر همه رفتارهای خیانت
آمیزش سرپوش بــگــذارم و دم برنیاورم چــرا که نمی
خواستم زندگی ام متالشی شود و فرزندانم بدون مادر،
بزرگ شوند.
چند سال به همین ترتیب سپری شد تا این که روزی
وقتی از خانه خواهرم بازگشتم ،ناگهان زن غریبه ای
را با وضعیت زننده داخل منزلم دیدم .این صحنه برایم
غیرقابل تحمل بود تا جایی که با فریادهای من کار به
درگیری با فریبرز کشید و همسایگان نیز که متوجه
خیانت همسرم شده بودند موضوع را به پلیس 110
اطالع دادند.
آن روز همه پنهان کاری هایم لو رفت و کاخ آبرویم فرو
ریخت .گریه کنان به منزل پدرم رفتم و ماجرا را برای آن
ها بازگو کردم ولی مدتی بعد در حالی با میانجی گری
بزرگان فامیل به منزل بازگشتم که شعله های انتقام در
وجودم زبانه می کشید.
چند روز بعد از این ماجرا برای خرید مقداری مواد غذایی
به فروشگاه محله رفتم .فروشنده که مهرداد نام داشت
و از این آبروریزی مطلع شده بود ،در حالی که با تکان
دادن سرش ابراز تاسف می کرد گفت :کاش شوهرت
می دانست به چه زن زیبا و با حیایی خیانت کرده است.
با این جمله اشک از چشمانم سرازیر شد و رازهای پنهان
زندگی ام را برای او بازگو کردم و به درد دل پرداختم .از
آن روز به بعد مهرداد به بهانه دلسوزی با من تماس می
گرفت و من هم سیر تا پیاز مشکالت و مسائل خصوصی
زندگی ام را با او در میان می گذاشتم.
او همه تالشش را به کار می برد تا مرا به همسرم بدبین
کند که بعد از طالق به عقد موقت او درآیم .وقتی فهمیدم
آن مرد شیاد با پول ،برخی زنان خیابانی را اجیر می
کند تا نزد همسرم بروند به خود آمدم و تصمیم به قطع
این رابطه زشت گرفتم اما حاال او مرا تهدید می کند که
پیام ها و مکالمات ضبط شده ام را برای خانواده ام می
فرستد .ای کاش ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی
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