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فرمانده انتظامی گالیکش در شرق استان گلستان ،از کشف جسد یک زن حدود  35ساله در کنار رودخانه نرسیده به تونل پارک ملی
گلستان خبر داد .سرگرد علی تجری در گفت وگو با ایرنا افزود :شواهد نشان می دهد که جسد این زن چند روز پیش در جنگل رها شده و
با توجه به این که حیوانات صورت وی را از بین برده اند ،اقدامات الزم برای شناسایی هویت و علت مرگ در دست بررسی است.

حادثه در قاب

آتش سوزی انبار ضایعات با تالش آتش نشانی مشهد مهار شد

...

ازمیان خبرها

سرقت پیتزا
با تهدید به اسیدپاشی
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از دستگیری
عامالن سرقت با ترفند تهدید به اسیدپاشی و همچنین به
دام انداختن دزد تیزدست موبایل قاپ در مشهد خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار «قادر کریمی» گفت:
در پی گزارش سرقت  12پرس پیتزا با تهدید به اسیدپاشی
تیم های گشتی کالنتری هفت تیر مشهد بالفاصله وارد
عمل شدند .وی افزود :مال باخته در اظهارات اولیه خود
به پلیس گفت :مدیر یک رستوران است و فردی در تماس
با مغازه اش سفارش  12پرس پیتزا به ارزش  300هزار
تومان را داده که او به موضوع مشکوک می شود و خودش
با خــودرو به محل مدنظر واقع در محدوده بولوار شهید
صارمی می رود .فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت:
در حالی که شاکی پرونده از خــودرو پیاده می شود سه
پسر نوجوان به او حمله ور شده و با تهدید به اسیدپاشی
پیتزاهای سفارشی را گرفته و متواری می شوند .سردار
کریمی گفت :با حضور به موقع ماموران کالنتری هفت
تیر در محل و پیگیری سریع موضوع ،سه پسر نوجوان 17
ساله که طراح این سرقت بودند شناسایی و دستگیر شدند.
وی با اشاره به این مطلب که این سه پسر نوجوان هیچ گونه
سابقه کیفری ندارند ،گفت :خانواده ها باید در محیطی
دوستانه و سرشار از اعتماد ،مراقبت بیشتری از فرزندان
خود و رفت وآمدهای آن ها داشته باشند .چرا که سه پسر
نوجوان با افکاری کودکانه نقشه چنین سرقت مخوفی را
طراحی و اجرا کردند که بی تردید خانواده آن ها نیز باید
تاوان حیثیتی برای اشتباه فرزندان خود بپردازند .فرمانده
ارشد انتظامی استان خراسان رضوی در بخش دیگری از
این مصاحبه به دستگیری مرد  41ساله ای اشاره کرد که
در حال فرار از چنگ مال باخته در بازار رضا(ع) مشهد با
چاقو به سمت مردم حمله ور شد تا بتواند راه فراری بیابد.
سردار کریمی گفت :این سارق حرفه ای در آخرین سرقت
خود به هتلی مراجعه می کند که  10ماه قبل نیز از آن جا
سرقت کرده بود.او با قاپ زدن گوشی تلفن همراه یکی از
کارکنان این مجموعه اقامتی متواری می شود .اما وقتی با
درهای بسته هتل مواجه می شود اقدام به شکستن شیشه
سکوریتی می کند و پا به فرار می گذارد .وی گفت :ماموران
کالنتری امام رضــا(ع) مشهد با اقــدام قاطعانه خود این
متهم را دستگیر کردند .او در اعترافات خود بیان کرد :ده
ها فقره گوشی قاپی به همین روش از مراکز مختلف انجام
داده و اموال مسروقه را به دو نفر می فروخته است .فرمانده
انتظامی خراسان رضوی اظهار کرد :پلیس با دستگیری
یکی از مالخران اموال مسروقه بیش از 20دستگاه گوشی،
دوربین فیلم برداری و لپ تاپ سرقتی از این فرد کشف
کرد .تحقیقات برای کشف دیگر سرقت های این متهم
ادامه دارد.

پلیس فتا موضوعات اینچنینی را رصد کرده و با هرگونه
شایعهپراکنی که موجبات نگرانی مــردم را فراهم
میکند ،برخورد خواهد کرد .رئیس پلیس پایتخت
خاطرنشان کرد :دیروز نیز چند نفر از شایعهسازان زلزله
اخیر به پلیس فتا احضار شدند.
▪وزیــر کشور :صالح نیست دربــاره زلزله نظرات
بیپرده بیان شود

وزیــر کشور در گفتوگویی بــا شبکه یــک تلویزیون
جمهوری اسالمی به برخی از جنبههای زلزلههای اخیر
در ایران پرداخت و از نحوه پوشش خبری و اطالعرسانی
به مردم در این زمینه انتقاد کرد.

عبدالرضا رحــمــانــی فضلی ضمن انــتــقــاد از نحوه
آگاهیرسانی کارشناسان زمینشناسی گفت که این
متخصصان "مصلحت و سیاست اجتماعی" را در نظر
نمیگیرند و اظهارات خود را "بیپرده" بیان میکنند.
به گفته رحمانی فضلی "عموم مردم نمیفهمند که
فعال شدن گسلهای تهران چه معنی میدهد".وزیر
کشور گفت « :صــاح نبود پس از زلزله اخیر تهران
خیابانها شلوغ نشان داده شود زیرا این مسئله استرس
شهروندان را افزایش داد تا آن هایی که در خانه نیز بودند
وارد خیابانها شوند .باید خیابانها خلوت نشان داده
میشد تا مردم آرام شوند ».اظهارات وزیر کشور و رئیس
پلیس پایتخت در حالی بیان شده است که طی روز های

گذشته برخی افراد و کانال های تلگرامی و صفحات
فضای مجازی اقــدام به انتشار مطالب و حتی ایجاد
کانال های جدید مرتبط با موضوع زلزله کرده و پیش
بینی هایی درباره احتمال بروز قریب الوقوع زلزله در
مناطقی از کشور را کرده اند .در همین زمینه در مشهد
نیز فــردی باایجاد کانال پیشبینی زلزله وتبلیغ در
کانال های خبری محلی اقدام به انتشار مطالبی در این
باره کرده و با ادعای این که همان گونه که زلزله ژاپن،
ترکیه ،کرمانشاه ،کرمان و تهران را پیشبینی کردم،
گفته است :هماکنون نیز احتمال آمدن زلزله در میامی
و شهرستانهای طرقبه و شاندیز با فاصله  25تا 30
کیلومتری از مشهد وجود دارد.

با دستگیری  13متهم در  7استان لو رفت :

ماجرایهکسیستمبانکیبرایانتقالهزارانمیلیارد
توکلی-دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان از
دستگیریاعضاییکباندبزرگکهباجعلوهکسیستم
بانکی کشور قصد انتقال هزاران میلیارد به حساب های
شخصی خود را داشتند ،خبر داد وافــزود :از سرقت و
تصاحب منابع مالی و عمومی کشور توسط مجرمان
جلوگیری شد .به گــزارش خبرنگار ما به نقل از روابط
عمومی دادستانی کل کشور ،قاضی خــداداد ساالری
در تشریح این خبرگفت :باند مذکور که اعضای اصلی آن
غیر بومی استان کرمان بوده اند ،با ثبت و تاسیس شرکتی
با پوشش بازرگانی ،هزاران میلیارد ریال از سپرده های
متمرکز یکی از بانک های دولتی را طی یک عملیات فنی
پیچیده ابتدا از حساب متمرکز مرکزی خارج و از طریق
شعبه ای واقع در یکی از شهرهای شمالی کشور برای رد
گم کردن عملیات محرمانه خود به بانک سومی در استان
کرمان منتقل کرد .اعضای این باند در مرحله چهارم این
طرح وجوه را به حساب های شخصی خود به آن شرکت
پوششی و حساب های دیگر انتقال دادند و قصد برداشت
و تصاحب آن را داشتند.وی افزود :با هوشیاری و رصد
انجام گرفته و اقدامات هماهنگ و منسجم سربازان گمنام

امام زمان (عج) در اداره کل اطالعات استان کرمان و
طی دستورات صادر شده از سوی بازپرس ویژه و برای
حفظ حقوق عامه و بیت المال مسلمین در مرحله اول
از جابهجایی و انتقال وجوه جلوگیری به عمل آمد و در
مرحله دوم با شناسایی عامالن و مرتکبان جرم در کمتر
از 24ساعتطیچندینعملیاتهمزماندرهفتاستان
کشور توسط ماموران اداره کل اطالعات و با نیابت های
صادر شده 13نفر از متهمان اصلی و محوری گروه مذکور
از جمله طراح و سرباند شناسایی و دستگیر شدند که با
صدور قرار بازداشت موقت تحقیقات از آن ها آغاز شده
است .در مجموع با اقدامات شبانه روزی و اشراف خوب
اطالعاتی و عملیات ویژه و به موقع و به هنگام کلیه وجوه
به بیت المال بازگردانده شده است .
مقام قضایی استان کرمان ضمن هشدار به بانک ها در
زمینه رعایت نکات ایمنی و امنیتی و پر کردن منافذ ورود
مجرمان به سیستم بانکی کشور افزود  :دستگاه قضایی و
مدعی العموم با مدیران بانکی که با اهمال و قصور و احیان ًا
تبانی خود زمینه تضییع اموال عمومی وبیت المال را
فراهم کنند ،برخورد قانونی مقتضی را انجام خواهد داد.

رهایی گروگان مینابی در پاکستان پس از  16ماه
فرمانده انتظامی شهرستان میناب از رهایی فردی که
توسط آدم ربایان گروگان گرفته شده بود پس از ۱۶ماه
با تالش سران طوایف خبر داد.
به گزارش میزان،سرهنگ محمد رستمی گفت:در
پی گروگان گیری یک نفر از اهالی شهرستان و در
اجرای دستورمقام قضایی مبنی بر رهایی گروگان
و دستگیری افراد گروگان گیر ،پیگیری موضوع به
صــورت ویــژه در دستور کــار مــأمــوران پلیس آگاهی
شهرستان قرار گرفت .وی افزود :برابر اقدامات فنی
انجام شده مشخص شد که فرد ربوده شده درخارج
ازکشور و در پاکستان نگهداری می شود و گروگان
گیران برای رهایی وی تقاضای وجه نقد کرده اند.

فرمانده انتظامی میناب تصریح کرد :با رایزنی مأموران
با تعدادی از بزرگان و ریش سفیدان و از طریق پلیس
اینترپل فرد ربوده شده پس از  ۱۶ماه اسارت درمرز
پاکستان تحویل پلیس آگاهی شهرستان شد که با
تدابیر خاص امنیتی به میناب منتقل شد و به آغوش
گــرم خــانــواده اش بازگشت .ایــن مسئول انتظامی
افزود :گروگان در اظهاراتش سه نفر از آدم ربایان را
که در گروگان گیری و انتقالش به کشور پاکستان
نقش داشته اند ،شناسایی کرد که با اقدامات فنی
و اطالعاتی مخفیگاه متهمان در کمتر از  ۲۴ساعت
شناسایی شد و دریک عملیات ضربتی و غافلگیرانه
دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

کالهبردار  50میلیاردی در کیش دستگیر شد
رئیس پلیس آگــاهــی کیش از دستگیری شخص
کالهبرداری با عنوان کارپرداز و واسطه سوئیفت از
تجار جزیره که مبلغ  50میلیارد ریال کالهبرداری
کرده بود ،خبر داد .به گزارش میزان ،سرگرد روح ا...
زمانی گفت :به منظور رسیدگی به چند فقره پرونده
کالهبرداری از فعاالن اقتصادی جزیره توسط یک
صرافی ،مراتب در دستور کار ماموران این پلیس قرار
گرفت .وی با بیان این مطلب افــزود :با شکایت مال
باختگانوباهمکاریپلیسآگاهیتهرانبزرگ،متهم
درمخفیگاه خود در تهران شناسایی و دستگیر شد و
برای سیر مراحل قانونی و قضایی به دادگاه تحویل
داده شد .رئیس پلیس آگاهی کیش با اشاره به این

که جزیره کیش یکی از قطبهای اقتصادی کشور به
شمار میرود خاطرنشان کرد :جرایم حوزههای مالی،
اقتصادی و کالهبرداری بیشترین تعداد پروندههای
پلیس آگاهی کیش را تشکیل میدهند.
زمانی با تاکید بر این که بسیاری از افرادی که در دام
کالهبرداران گرفتار میشوند حتی حاضر به شکایت
نیستند ،گفت :در صورتی که مردم با پلیس همکاری
نکنند همچنان کالهبرداران به فعالیتهای خود به
شکلهای مختلف ادامه خواهند داد .سرگرد زمانی از
فعاالن اقتصادی خواست در صورت مشاهده هر گونه
تخلف اقتصادی از سوی افراد مشکوک در کوتاه ترین
زمان با پلیس  ۱۱۰تماس بگیرند.

دستگیری زورگیران خشن در شوش
شهریور امسال فردی با مراجعه به کالنتری 131شهرری
به مأموران اعالم کرد که توسط سرنشینان یک دستگاه
موتورسیکلت هوندا  125مورد ضرب و جرح و در نهایت
سرقت گوشی تلفن همراه قرار گرفته است  .در ادامه
این گزارش ،مال باخته به کارآگاهان گفت :زمان پیاده
شدن از تاکسی ،یک دستگاه موتورسیکلت هوندا 125
با دو سرنشین در مقابل پایم توقف کرد ؛ چند نفر به سمت
من حمله ور شدند و مرا روی زمین انداختند؛ پس از آن،
سارقان اقدام به سرقت گوشی تلفن همراهم کردند و به
سرعت از محل متواری شدند .

دستگیری جاعل تراول
هنگام واریز پول جعلی به حساب
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت :عامل توزیع
چک پولهای تقلبی در شهرستان توسط ماموران انتظامی
دستگیر شد.
به گــزارش میزان،سرهنگ حسین بــراری گفت :شنبه
گذشته فردی با در دست داشتن  ۵میلیون و  ۵۰۰هزار
ریال چک پول  ۵۰۰هزار ریالی جعلی به یکی از بانکهای
شهر مراجعه کرد و قصد واریز این پولها به حساب را داشت
که با هوشیاری کارکنان بانک شناسایی و موضوع با مرکز
فوریتهای پلیسی  ۱۱۰در میان گذاشته شد.
وی افزود :ماموران کالنتری  ۱۲به سرعت در محل حاضر
شدند و عامل توزیع چک پولهای تقلبی را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان این که متهم
به دستگاه قضایی معرفی شده است ،گفت :در این باره
پرونده ای تشکیل شد و موضوع در حال پیگیری است.
سرهنگ بــــراری گــفــت :بــا تــوجــه بــه ای ــن کــه احتمال
میرود افراد بیشتری در رابطه با توزیع این چک پولها
پشتپردهباشند ،کار اطالعاتی برای دستگیری دیگر افراد
مرتبط با این پرونده در دستور کار پلیس قرار دارد.

کشف جسد یک زن
در گالیکش

دستگیری  ۲۰شایعهساز زلزله تهران توسط پلیس فتا
رئیس پلیس پایتخت از دستگیری  ۲۰شایعهساز که
مبادرت به انتشار شایعه وقوع زلزله شدید در تهران
کرده و باعث نگرانی مردم شده بودند ،خبر داد.
به گزارش تسنیم ،سردار حسین رحیمی با اشاره به
دستگیری تعدادی از شایعهسازان زلزله تهران طی چند
روز گذشته اظهار کرد :با توجه به این که در روزهای اخیر
شایعاتی درباره زلزله تهران مطرح و انتشار آنها باعث
نگرانی مردم شد ،پلیس  20نفر از شایعهسازان زلزله را
که با انتشار شایعاتی درباره وقوع زلزله شدید در تهران
نگرانیهایی را ایجاد کرده بودند ،دستگیر کرد.
وی با تأکید بر این که پیشبینی زلزله هیچ پایه علمی
ندارد و تمام این مسائل تنها شایعه و کذب است ،افزود:

اداره پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری  4زورگیر و
سارقدرمنطقهشوشوانتشارتصاویرآنانبرایشناسایی
دیگر شکات در منطقه شوش خبر داد .به گــزارش ایرنا
از مرکز اطــاع رسانی پلیس تهران بــزرگ،در یازدهم

▪ انجام سرقت بالفاصله پس از آزادی از زندان

با توجه به شیوه و شگرد زورگیری از مال باخته  ،کارآگاهان
با انجام چهره نگاری و بهره گیری از بانک اطالعات
مجرمان سابقه دار موفق به شناسایی یکی از مجرمان

 11مصدوم در انفجار کارخانه خمیرمایه
سرپرست اورژانـــس کشور درب ــاره آخرین وضعیت
مصدومان حادثه انفجار کارخانه خمیر مایه دزفول
گفت :شمار مصدومان بــه  11تــن رسید و یکی از
مجروحانبهدلیلسوختگیشدیدبهاهوازمنتقلشده
است .به گزارش ایلنا ،پیرحسین کولیوند سرپرست
اورژانس کشور عصر روز گذشته درباره آخرین وضعیت
مصدومان حادثه انفجار کارخانه خمیرمایه دزفول
گفت:شمارمصدومانبه 7تنرسیدویکیازمجروحان
به دلیل سوختگی شدید به اهواز منتقل شده است.
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وی ادامه داد :حریق کامال خاموش شده است اما هنوز
خبری از خانواده سرایدار در دسترس نیست .سرپرست
اورژانــس کشور با بیان این که تعداد مصدومان این
انفجار افزایش داشته است ،اظهار کرد :مصدومان
حادثه شرکت خمیر به  11تن رسید که دو تن از
مصدومان ،خانم هستند و یک مصدوم نیز به صورت
سرپاییدرمانشدهاست.کولیوندافزود:همچنین۱۰
دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس در
محل حادثه استقرار یافتهاند.

جوان پایگاه نهم به نام «سجاد» شدند .با شناسایی سجاد
به عنوان یکی از اعضای گروه سارقان زورگیر  ،کارآگاهان
اقدام به شناسایی مخفیگاه وی در منطقه شوش کردند و
در  28آذر موفق به دستگیری وی شدند ؛ سجاد که چاره
ای جز اعتراف و معرفی همدستانش نداشت  ،صراحتا
به زورگیری و همچنین ضرب و جرح شدید مال باخته
اعتراف کرد و در ادامه سه همدست خود را که در ارتکاب
ده ها فقره سرقت با تهدید سالح سرد با او همکاری کرده
بودند ،معرفی کــرد  .با شناسایی دیگر اعضای گروه
سارقان  ،مخفیگاه و محل های تردد این سه نفر نیز در
همان منطقه شوش شناسایی شد و هر سه نفر آن ها نیز
دستگیر و به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل
شدند  .متهمان پس از دستگیری صراحتا به ده ها فقره
زورگیری همراه با قدرت نمایی در شهرری اعتراف کردند
کهبابررسیپروندههایمشابهیکهدرآنهامالباختگان

توسط سرنشینان یک یا دو دستگاه موتورسیکلت طرح
هوندا  125مورد سرقت  ،زورگیری  ،ارعــاب و ضرب و
جرح قرار گرفته بودند  ،موفق به شناسایی تعداد دیگری
از شکات و مال باختگان شدند .سرهنگ کارآگاه بهزاد
اختیاری ،سرپرست پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
 ،با اعالم این خبر گفت :با توجه به اعتراف صریح اعضای
این گروه از سارقان خشن و زورگیر به ده ها فقره سرقت
و زورگیری و شناسایی تعدادی از شکات و مال باختگان
و برای شناسایی دیگر شکات و مال باختگان  ،دستور
انتشار بدون پوشش تصاویر هر چهار متهم از سوی بازپرس
محترم پرونده صادر شده است ؛ لذا از کلیه شکات و مال
باختگانی که موفق به شناسایی تصاویر مجرمان شدند
دعوت می شود تا برای پیگیری شکایات خود به نشانی
پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در شهرری ،خیابان
آستانه مراجعه کنند.

باند«گلفروشان» غربتهران
باشلیکپلیسمتالشیشد

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ از انهدام
باند  5نفره توزیع گل در تعقیب و گریز و شلیک پلیس
خبر داد .سرهنگ محمد بخشنده در گفتوگو با ایسنا
در این باره گفت :از مدتی قبل مأموران پلیس مبارزه با
موادمخدر از فعالیت باندی که اقدام به تهیه موادمخدر
گل از نقاط مختلف کشور و بستهبندی و توزیع آن در
تهران کرده بود با خبر شدند و رسیدگی به آن در دستور
کار قرار گرفت.
وی با بیان این که پایگاه دوم پلیس مبارزه با موادمخدر
تهران بزرگ رسیدگی به این پرونده را در دستور کار
قــرار داد ،تصریح کــرد :سرانجام منابع اطالعاتی از

تردد اعضای باند در یکی از معابر غربی
تهران باخبر و برای دستگیری این افراد
وارد عمل شدند.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران
بــزرگ بــا بیان ایــن کــه  5متهم ســوار
بر یک دستگاه هیوندا بودند و قصد
داشتند تا موادمخدر را میان مشتریان
توزیع کنند ،گفت :این افراد به محض
مشاهده خـــودروی پلیس پــا بــه فــرار
گذاشته و بدون توجه به هشدارهای
ایست ،قصد فــرار با خــودروی خود را
داشتندکهدراینهنگاممأمورانپلیس
با رعایت قانون به کار گیری سالح،
اقدام به تیراندازی به سمت این افراد کرده و سرانجام
آن ها را در یکی از معابر غرب تهران دستگیر کردند.
بخشندهبابیاناینکهشلیکمأمورانسببزخمیشدن
راننده هیوندا و پنچری چرخهایش شده بود ،اظهار کرد:
ماموران در بازرسی از این خودرو بیش از  1.5کیلوگرم
موادمخدر گل را که برای توزیع بسته بندی شده بود،
به همراه مقادیر قابل توجهی ادوات استعمال این مواد
کشف و ضبط کردند.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ با بیان این
که برای این متهمان پروندهای تشکیل شد ،گفت :پرونده
این افراد برای رسیدگی به این جرم روانه دادسرا شد.

...

درامتداد روشنایی

چشمان شرمگین

احساس شرم و گناه روح و روانم را به هم ریخته است از
کارهای زشتم به خدا پناه بردم و به درگاه او توبه کردم من
تحت تاثیر وسوسه های شیطانی و محبت های هوس آلود
یکی از دوستان معتاد همسرم قرار گرفته بودم اما حاال
نمی دانم...
زن  22ساله ای که از شدت شرم چشمانش را به سنگ
فرش های کف اتاق مشاور و کارشناس اجتماعی کالنتری
الهیه مشهد دوخته بود درحالی که بیان می کرد از خیانتی
که مرتکب شده ام زجر می کشم و از سویی نگران فرزند
 2ساله ام هستم ،به افشای راز تلخ زندگی اش پرداخت
و گفت :پدرم کارگر ساده ای است که برای امرار معاش
خانواده اش از هیچ تالشی دریغ نمی کند اگرچه وضعیت
مالی خوبی نداشت و به همین خاطر مرا به مدرسه نفرستاد
اما هیچ گاه آبرو و اعتبارش را با چیزی عوض نکرد با این
وجــود من هم مانند خیلی از دختران دیگر آرزوهایم را
سرکوبمیکردمبهطوریکهحتینمیتوانستمبهداشتن
یک عروسک زیبا فکر کنم .وقتی به سن 17سالگی رسیدم
یکی از آشنایان دور پدرم مرا برای پسرش خواستگاری کرد.
من هم بالفاصله پاسخ مثبت دادم و این گونه من و «اصغر»
به عقد یکدیگر درآمدیم از آن جایی که همسرم شغل ثابتی
نداشت و بیشتر اوقات بیکار بود بزرگ ترها تصمیم گرفتند
تا ما زندگی مشترکمان را زودتر آغاز کنیم که همسرم با
احساس مسئولیت برای تامین مخارج زندگی کار مناسبی
برای خودش پیدا کند اما هنوز یک ماه بیشتر از زندگی
مشترکماننگذشتهبودکهفهمیدمهمسرماعتیادشدیدی
به مواد مخدر صنعتی دارد و به همین دلیل طاقت کارهای
ساختمانی را ندارد از آن روز به بعد بدبختی های من شروع
شد چرا که اصغر برای تامین مواد مخدرش مجبور بود
دوستان معتادش را به منزل بیاورد تا از مواد مخدر آن ها
استفاده کند در این میان من هم که ناچار بودم از دوستان
معتاد او پذیرایی کنم گاهی متوجه نگاه های هوس آلود
برخی دوستان ناباب او می شدم اما نمی توانستم چیزی
بگویم چرا که آن ها عالوه بر تامین مواد مصرفی شوهرم
گاهی نیز مواد غذایی یا میوه برای منزلمان می خریدند.
مدتی بعد یکی از دوستان هم بساطی همسرم که خودروی
پراید داشت از شوهرم خواست با خودروی او به مسافرکشی
بپردازد تا بتواند مخارج زندگی را تامین کند .اصغر هم که
گواهی نامه رانندگی داشت برای رهایی از این شرایط بد
اقتصادی با خوشحالی پیشنهاد دوستش را پذیرفت چرا
که همسرم دیگر از این که همواره دستش پیش دیگران دراز
بود خجالت می کشید این گونه بود که همسرم از حدود یک
سال قبل مسافرکشی با پراید دوستش را آغاز کرد در این
میان دوست همسرم هر روز حدود ظهر به خانه ما می آمد
و در کنار همسرم بساط استعمال موادمخدرش را پهن می
کرد همسرم نیز احترام خاصی برای او قائل بود واز من می
خواست به خاطر لطفی که در حق ما کرده است در پذیرایی
از او هیچ گونه کوتاهی نکنم ولی بعد از رفتن همسرم ،او در
منزل مان می ماند و با محبت های دروغین و حرف های
فریبنده درحالی مرا به سوی خودش جذب می کرد که از
نگاه های هوس آلودش همواره می ترسیدم اما در نهایت با
ترفندهای مختلف مرا فریب داد و  ...حاال هم در حالی که
متوجه گناهم شده ام و از کار زشتم توبه کرده ام او همچنان
مرا تهدید می کند که اگر رابطه ام را قطع کنم همه چیز را به
همسرم خواهد گفت و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

سوختن  ۶نفر در آتش تصادف
شدید تندر و نیسان

بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری با نیسان در
محور تبریز – اهر  ۶نفر بر اثرآتش سوزی ناشی از تصادف
در دم جان باختند .سرهنگ جواد ناموران در گفتوگو با
خبرگزاری تسنیم در تبریز با اشاره به این که بر اثر برخورد
یک دستگاه خــودروی ســواری تندر ال 90با نیسان در
محور تبریز – اهر  6نفر بر اثر آتشسوزی ناشی از تصادف
در دم جان باختند ،اظهار کرد :این تصادف در ساعات اولیه
صبح امروز (دیروز) رخ داد و متاسفانه همه سرنشینان دو
خودرو در دم جان باختند و در آتش سوختند .رئیس پلیس
راه آذربایجان شرقی افــزود :خــودروی سواری تندر با 5
سرنشین از تبریز به سمت اهر در حال حرکت بود که در
حوالی ساخسیلو به علت تجاوز به چپ ناشی از سبقت غیر
مجاز راننده تندر ،با یک دستگاه وانت نیسان که از روبه رو
در مسیر مجاز در حرکت بود ،برخورد کرد.
سرهنگ ناموران ادامه داد :در اثر این برخورد  5سرنشین
خودروی تندر و راننده نیسان به علت ایجاد حریق ناشی از
این تصادف جان خود را از دست دادند.

تصادف مرگبار دو اتوبوس در پاکستان
پلیس پاکستان از وقوع سانحه رانندگی در مرکز این کشور و
کشته شدن دست کم  ۱۰تن در این حادثه خبر داد.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم پلیس پاکستان دو دستگاه
اتوبوس که در جهت مخالف هم در حرکت بودند ابتدا با
یکدیگر تصادف کرده و سپس با یک ون برخورد میکنند.
در این حادثه رانندگی  ۱۰تن کشته و  ۱۷تن دیگر مجروح
شدند .پلیس محلی پاکستان اعــام کــرد :ایــن سانحه
رانندگی اوایــل صبح روز یک شنبه در  ۱۰۰کیلومتری
جنوب شرق شهر مولتان اتفاق افتاد .همچنین وضعیت
جسمی برخی از مجروحان وخیم است و احتمال افزایش
تلفات حادثه وجــود دارد .طبق اعــام پلیس پاکستان،
راننده دو دستگاه اتوبوس بالفاصله پس از وقوع این سانحه
متواریشدندوبررسیهایاولیهنشانمیدهدبیتوجهی
به قوانین علت حادثه بوده است.
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