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پنج شنبه  2۴اسفند 2۶. 1396جمادی الثانی .1439شماره 1978۲

تصادف در افغانستان  ۱۷کشته
برجا گذاشت

در حادثه رانندگی که در شهر قندهار افغانستان رخ داد دستکم  ۱۷تن کشته شدند.
به گزارش ایسنا ،در این حادثه که دیروز رخ داد یک دستگاه اتوبوس با خودرویی در جنوب شهر قندهار برخورد کرد که در این حادثه 17
نفر کشته و  24نفر مصدوم شدند.گفته شده این اتوبوس مسافربری عازم والیت هرات بود ه است.

...
خطزرد

ازمیانخبرها
جزئیاتسرقتدستگاهعابربانکدرونک

عکس تزیینی است

مرکز اطالعرسانی پلیس پایتخت جزئیات سرقت دستگاه
عابر بانک در ونک را اعالم کرد .به گزارش ایسنا ،پنج سارق
با پوشاندن صورت با خودروی آزرا پالک نامشخص و یک
دستگاه خــودروی وانت نیسان سرقتی در ساعت ۲:۳۰
در یکی از روزهــای اول هفته در خیابان شیخ بهایی نبش
طالقانیحاضرشدندوسپسدستگاهعابربانکراکهدرطبقه
همکف موسسه موسیقی تعبیه شده بود شناسایی و با دیلم
در ساختمان را باز کردند و وارد محل شدند .پس از سرقت
دستگاه  ATMبه وزن  ۹۰۰کیلوگرم که مبلغ  ۶۷میلیون
تومان داخل آن بود ،دستگاه را سوار خودروی وانت نیسان
کردند و از محل متواری شدند .شایان ذکر است موسسه
دارایسیستمدزدگیربودهکهآنشبفعالنبود.

 17مصدومدرسانحهرانندگیمشهد

پایانگروگانگیریتوسطفرزندمعتاددر
کمتراز ۱۵دقیقه
جوانی که با انگیزه مقاومت در برابر رفتن به کلینیک ترک
اعتیاد  ،اقدام به گروگان گیری مادر خود و در ادامه تهدید به
خودکشیکردهبود ٬دستگیروبهپلیسآگاهیمنتقلشد.
به گزارش مهر ،جوانی که با انگیزه مقاومت در برابر رفتن به
کلینیکترکاعتیاد،درمنطقهسعادتآباد-خیابانعالمه
طباطبایی شمالی اقدام به گروگان گیری مادر خود و در
ادامهتهدیدبهخودکشیکردهبود،باحضورسرپرستپلیس
آگاهیتهرانبزرگوتیمعملیاتویژهپلیسآگاهیدستگیر
و به پلیس آگاهی منتقل شد .سرپرست پلیس آگاهی تهران
بزرگ از حضور عوامل کالنتری در محل و کنترل میدانی
قدردانیکرد.دراینعملیاتبههیچکسآسیبینرسید.

دستگیریقاتالنبرادرامامجمعهماهشهر
عامالن تیراندازی منجر به قتل برادر امام جمعه ماهشهر در
عملیاتضربتیپلیسدستگیرشدند.
به گــزارش رکنا ،ســردار حیدر عباس زاده ،رئیس پلیس
استان خوزستان در خصوص جزئیات پرونده قتل گفت:
در پی تیراندازی منجربه قتل فردی در تاریخ ۲۱اسفند۹۶
در شهرستان ماهشهر ،دستورات وراهکارهای عملیاتی
به فرمانده شهرستان ابــاغ شــد .ایــن مقام ارشــد پلیس
افزود:مامورانپلیسماهشهربااستفادهازروشهایعلمی
کشف جرم و تحلیل وقایع مرتبط با قتل،درکمتر از پنج
ساعت موفق به شناسایی ودستگیری قاتل درمخفیگاهش
شدند .عباس زاده در ادامه گفت :یک قبضه اسلحه به کار
رفته در قتل از محل اختفای قاتل کشف وضبط شد .وی
درخصوص همدست قاتل که متواری بــود بیان کرد:با
تحقیقات فنی به عمل آمده راکب موتور سیکلت شناسایی
ودریک عملیات ضربتی درمخفیگاهش دستگیر شد ویک
دستگاه موتورسیکلت که شب حادثه از آن استفاده شده بود
ازمخفیگاهمتهمکشفوضبطشد.

می گیرد.وی خاطرنشان کرد  :پس از آن که شعله های
آتش خــودروی حامل شهردار را فرا گرفت شاهدان
بالفاصله آتش را مهار می کنند اما شهردار از ناحیه سر
وصورت دچار سوختگی می شود که وی توسط عوامل
امدادی به بیمارستان منوجان منتقل و از آن جا به علت
سوختگی شدید به بندرعباس اعزام می شود.وی اضافه
کرد :هم اکنون مصدوم در بیمارستان شهید محمدی

با تشکیل پرونده اتهامی در دادسرای مشهد مشخص شد

برق دزدی بیلبوردی!

سیدخلیل سجادپور -مدیر یک شرکت بزرگ
تبلیغاتی که چند شرکت اقماری نیز در زیرمجموعه
وی فعالیت دارنــــد ،متهم بــه ب ــرق دزدی بــرای
بیلبوردهای تبلیغاتی روی پل های عابر پیاده شد.
به گزارش اختصاصی خراسان ،حدود یک ماه قبل
اخباری به دستگاه قضایی رسید که گروهی به صورت
غیرمجاز اقدام به سرقت از شبکه های برق می کنند
تا بیلبوردهای تبلیغاتی نصب شده روی پل های عابر
پیاده را روشن کنند.
در حالی که خبر مذکور بــرای تکمیل مستندات و
بررسی های کارشناسی در دستگاه قضایی مطرح
شده بود ،حراست شرکت برق نیز طی گزارشی به
دادسرای عمومی و انقالب مشهد ،مهر تایید به «برق
دزدی بیلبوردی» زد و شکایتی را علیه مدیر شرکت
بزرگ تبلیغاتی «ف» ارائه داد.
حراست شرکت برق مشهد در عین حال خواستار
رسیدگی قضایی به این پرونده برای پیشگیری از
تضییع حقوق عامه مردم شد .گزارش خراسان حاکی
است با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و حفاظت
از حقوق بیت المال ،پرونده ای به دستور قاضی
غالمعلی صادقی (دادستان مرکز خراسان رضوی)
در این باره تشکیل شد و در شعبه  409دادسرای
عمومی و انقالب مشهد توسط قاضی «محمدرضا
دشتبان» مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت.
مقام قضایی که با کنکاش مقدماتی در ماجرای اتهام
«برق دزدی بیلبوردی» به اسناد محکمی از تخلف
گسترده قانونی دست یافته بود ،دستورات ویژه ای
را برای انجام تحقیقات بیشتر توسط کارشناسان امر
صادر کرد و بدین ترتیب بررسی های قضایی نه تنها

درباره «سرقت برق با بیلبورد» بلکه درباره خطرات
هولناک ناشی از نصب ناایمن و مخاطرات استفاده از
بیلبوردهای بزرگ تبلیغاتی روی پل های عابر پیاده،
آغاز شد .تحقیقات اولیه کارشناسان نشان می داد
که تعدادی از شرکت های اقماری این شرکت بزرگ
تبلیغاتی ،در نقاط مختلف شهر از افرادی برای تامین
روشنایی بیلبوردها استفاده می کنند که آنان متهم
اند از شبکه های برق شهری ،روشنایی بیلبوردهایی
را تامین می کنند که از نظر ایمنی نیز در وضعیت
بسیار خطرناک قرار دارند.
بنابراین بررسی تابلوهای بــزرگ تبلیغاتی از نظر

ایمنی و «برق دزدی بیلبوردی» به دیگر نقاط شهر
نیز کشید و مشخص شد که  35تابلو و بیلبورد نصب
شده روی پل های عابر پیاده از برق غیرمجاز استفاده
می کنند.
گــزارش خراسان حاکی اســت ایــن گونه بــود که به
دستور قاضی دشتبان و برای حفظ حقوق مردم و
بیت المال ،برق همه این تابلوهای تبلیغاتی قطع شد
و عامل یا عامالن این اقدام نیز تحت تعقیب قضایی
قرار گرفتند.
در همین حال دادستان مرکز خراسان رضوی با تایید
خبر قطع برق بیلبوردهای تبلیغاتی که به صورت
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غیرمجاز و غیرقانونی روشنایی مورد استفاده آن را
تامین کرده بودند ،به خراسان گفت :پرونده مذکور
در شعبه  409دادســرای عمومی و انقالب مشهد،
تحت رسیدگی قــرار دارد و اقدامات خوبی نیز در
این زمینه انجام شده است .قاضی غالمعلی صادقی
افزود :همان طور که بارها اعالم کرده ایم در هر جایی
که حقوق عامه مردم تضییع شود یا بیت المال مورد
تعرض قرار گیرد ،دادستانی به عنوان حافظ حقوق
مردم وارد می شود و در این باره هیچ اغماضی نیز
صورت نمی گیرد.
مقام ارشد قضایی مشهد خاطرنشان کرد :بررسی
های مقدماتی در این پرونده که در مرحله رسیدگی
قرار دارد ،بیانگر آن است که این شیوه برای تامین
روشنایی بیلبوردهای بزرگ تبلیغاتی در برخی نقاط
دیگر شهر نیز مورد استفاده قرار گرفته است بنابراین
دستوراتی بــرای بررسی های کارشناسی دربــاره
تابلوهای تبلیغاتی در مراکز عمومی مانند پایانه
های مسافری ،فرودگاه و  ...نیز صــادر شده است
تا کارشناسان امر با گــزارش دقیق مــوارد استفاده
غیرقانونی از شبکه های برق شهری  ،به پیشگیری از
تضییع حقوق مردم و بیت المال کمک کنند.
قــاضــی صــادقــی در عین حــال در پــاســخ بــه ســوال
خبرنگار خراسان درباره موارد حقوقی این پرونده
گفت :طبق قانون ،کارفرمایان و پیمانکاران باید
پاسخ گو باشند چراکه شهرداری تبلیغات روی پل
های عابر پیاده را به پیمانکاران واگــذار می کند و
باید نظارت کافی را در این باره داشته باشند و قبل از
اعطای مجوز بهره برداری به دقت موارد سوء استفاده
ها را بررسی کنند.

کاهش  30درصدی حوادث در چهارشنبهسوری امسال
رئیساورژانسکشور :درحوادثچهارشنبهسوری 2نفرکشته و  ۳۴۴۶نفر مصدوم شدند

دانش پور -فرمانده ناجا از کاهش  30درصدی حوادث و
جراحات چهارشنبه سوری امسال نسبت به سال گذشته
خبر داد .همزمان رئیس ســازمــان اورژانـــس کشور از
کاهش  ۳۰درصدی مصدومان و  ۵۰درصدی بستری در
بیمارستانهادرچهارشنبهآخرسالخبرداد.
به گزارش خراسان  ،سردار حسین اشتری روز گذشته در
حاشیه رزمایش بزرگ ترافیکی و خدمات سفر با اشاره به
همکاری خوب مردم در چهارشنبهسوری اظهار کرد :در
شب چهارشنبه سوری تحرکاتی از سوی برخی از اقشار
صورتگرفتوبرخیبهتوصیههایپلیسعملنکردندودر
همانصحنهتذکرگرفتندوپلیسمانعازادامهتحرکاتآن
هاشدوبخشیدیگرنیزبهتوصیههایپلیستوجهکردندو
مراسم خود را در مقابل منازل یا در محلشان انجام دادند.
سردار حسین اشتری افزود :حوادث چهارشنبه آخر سال
نسبتبهسالقبلحدود 30درصدکاهشداشت.
▪آخرینآمارمصدومانچهارشنبهآخرسال

در همین حال رئیس اورژانــس کشور نیز از کاهش ۳۰
درصدیمصدومانو ۵۰درصدیبستریدربیمارستانها
درچهارشنبهآخرسالخبرداد.
به گزارش ایسنا ،دکتر پیرحسین کولیوند با بیان این که
بیشترین آمار مصدومیتهای چهارشنبهسوری امسال
مربوط به اجزای دست و سپس چشم بوده است ،افزود:
بیشترین آمار مصدومیت نیز مربوط به شهروندان تهرانی
و کمترین آمار نیز مربوط به استان لرستان ،چهارمحال و
بختیاری و هرمزگان بوده است .به گفته وی ۳۰،درصد از
مصدومانراعابرانپیادهتشکیلدادهکهبین ۶تا ۲۹سال
داشتهاندواینامرنشانمیدهدبیشترینقربانیانازمیان
قشرجوانهستند.
رئیس سازمان اورژانــس کشور با اشــاره به تجهیز مراکز
درمانی همزمان با چهارشنب ه آخر سال اظهار کرد :با توجه
به حضور متخصصان و توزیع بیماران در این مراکز کیفیت
خدمات افزایش یافته بــود .در مجموع  ۳۴۴۶مصدوم
در حــوادث مربوط به چهارشنبه سوری وجود داشت که

مــصــدومــیــت ســطــحــی شــدنــد.
ســرهــنــگ روانــبــخــش فــرمــانــده
انتظامی شهرستان کرمان هم از
کشف  ۲۱هزارعدد مواد محترقه و
دستگیری یک متهم در این زمینه
توسط ماموران انتظامی خبرداد.
▪تشکر از همراهی مردم با پلیس

عکس  :وحید بیات

ساجدی-برخورد سه دستگاه وسیله نقلیه در بولوار خواجه
ربیعمشهد 17مجروحبرجایگذاشت.رئیسادارهحوادث
و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد به خراسان
گفت  :در این تصادف که حد فاصل میدان امام حسین و
آرامگاه خواجه ربیع رخ داد دو دستگاه خودرو و یک دستگاه
موتور سیکلت با هم برخورد کردند  .شهرام طاهرزاده افزود
 :درپیوقوع اینحادثهپنجدستگاهآمبوالنس 17مصدوم را
به بیمارستان های طالقانی  ،هاشمی نژاد و امدادی منتقل
کردند.علت اینحادثه کهشبگذشتهرخدادتوسطپلیس
راهوردردستبررسیاست.

توکلی -کارگر اخراجی با آتش افروزی ،شهردار شهر
نودژ درجنوب کرمان را با بنزین آتش زد.
رئیس شورای شهر نودژ از توابع شهرستان منوجان
در این زمینه اظهارکرد :صبح روز گذشته هنگامی
که شهردار نودژ از منزل به محل کارش درحرکت بود
یکی از کارگران این شهرداری بنزینی را که داخل یک
بطری  ۲لیتری به همراه داشت به سر و صورت شهردار

بندرعباس در قسمت سوانح سوختگی بستری است
و تحت درمان کادر پزشکی این بیمارستان قراردارد
ومیزان سوختگی شــهــردار حــدود 40درصــد اعالم
شده است .وی یادآورشد این کارگر خاطی یکی از بی
نظمترین کارگران شهرداری بوده که چندین بار اخراج
شده است و پس از عمل غیر انسانی اش ،متواری شده
است و تحت پیگرد قانونی قرار دارد.

عکس تزیینی است

 -1قبل از سفر وضعیت راه ها را از طریق رسانه های جمعی
جویاشوید.
 -2انتخاب مسیر مطمئن ومناسب همیشه قبل از سفر
ضروریاست.
 -3به همراه داشتن پتو ،چراغ قوه ،طناب ،شیشه آب ،مواد
غذایی ولــوازم یدکی خــودرو می تواند هنگام بروز مشکل
یاریگرشماباشد.
 -4قبل از سفر یا رسیدن به مقصد درخصوص تعیین محل
اسکانخودوخانوادههماهنگیکنید.
 -5سعی کنید از اماکن رسمی و تحت نظارت برای اسکان
خودوخانوادهاستفادهکنید.
-6ازچادرهایمسافرتیحتمادراماکنتعیینشدهوتحت
محافظتاستفادهکنید.
-7دراماکنپرنوروروشنتوقفوپارککنید.
 -8از جابه جایی ،حمل و نگهداری امــوال و وسایل افراد
ناشناسجداخودداریکنید.
–9هرگزبهافرادناشناساعتمادنکنیدوبدونشناختکامل
از سپردن اموال و اثاثیه خود و برقراری روابط صمیمانه با آن
هاخودداریکنید.
-10دراماکنشلوغوپرجمعیتبیشترمراقبپولواشیای
قیمتیخودباشید.
 -11هرگز وجوه نقد ،اشیای با ارزش و اسناد و مدارک خود
رادرمعرضدیددیگرانقرارندهید.
 -12از بازگو کــردن اطالعات خصوصی خود نزد افراد
ناشناسخودداریکنید.
 -13در طول سفر مراقب افراد سالخورده و فرزندان خود
باشید.
-14ازدریافتهرگونهموادخوراکی،آشامیدنیوهمچنین
استشمامانواععطرواسپریخوشبوکنندهازافرادناشناس
خودداریکنید.
سرهنگعباسصارمی
رئیسپلیسپیشگیریخراسانرضوی

که در خودرو نشسته بود می ریزد و بالفاصله کبریت را
روشن می کند .به گزارش خبرنگارما حاجب افزود:
در همین حال شهردار اقدام به پیاده شدن از خودرو
می کند که با ممانعت کارگر رو به رو می شود.وی بیان
کرد :این کارگر بعد از آن که مانع پیاده شدن شهردار
از خودرو می شود در اقدامی دیگر کبریت دومی را به
سمت شهردار پرتاب می کند که لباس شهردار آتش

 ۸۲۵نفر از آن ها دچار سوختگی درجه  ۲و  ۳شده بودند.
همچنین  ۵۲نفر از مصدومان دچــار قطع عضو شدند.
کولیوندبااشارهبهبستریشدن ۳۱۸نفردربیمارستانها
نیزتصریحکرد ۱۱:نفرازاینتعدادنیزدربخشمراقبتهای
ویژه بستری شدهاند و تحت نظر هستند ۱۴۴۷ .مصدوم
دست و  ۱۱۱۳نیز مصدوم چشم برجا مانده است .تعداد
فوت شدگان حوادث مربوط به چهارشنبه سوری از اول
اسفندتا ۲۲اسفندچهارنفربودکهدونفرازآنهاطیشب
چهارشنبه فوتکردهاند.

▪کاهش  60درصدی آمارمصدومان شب چهارشنبه
آخر سال در کرمان

شمار مصدومان شب چهارشنبه آخر سال در استان
کرمان در مقایسه بامدت مشابه سال گذشته  60در صد
کاهش یافت.
مدیر مرکز فوریت های پزشکی کرمان تعداد مصدومان
شب چهارشنبه در سطح این استان را هشت نفر ذکر کرد
و به توکلی خبرنگار خراسان گفت :مصدومیت این افراد
جزئی بود که سرپایی درمان شدند.
به گزارش خبرنگار ما صابری افزود :چهار نفر در کرمان،
دونفر در زرند ،دو نفر در جیرفت و رودبــار جنوب دچار

...

درامتدادتاریکی

کارگراخراجی شهردار را آتش زد

هشدارهاینوروزی
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فرمانده انتظامی استان خراسان
رضوی نیز از همکاری و همراهی
آگاهانه شهروندان فهیم و قانون
مدار برای نظم و امنیت کامل در
چهارشنبه سوری تشکر کرد .
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،سردار «قادر کریمی» ساعت 4بامداد بیست و سوم
اسفندماه با حضور در جمع یگان های مستقر در خیابان
های مشهد که مجری طرح های ویژه انتظامی و ترافیکی
چهارشنبه آخر سال بودند به همکاران خود و نیروهای
امدادی خدا قوت گفت.
فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی اظهارکرد:
همکاری آگاهانه شهروندان فهیم و قانون مدار با خادمان
نظم و امنیت در شهر مشهد مقدس و استان خراسان
رضوی نمادی از مسئولیت پذیری و نهادینه شدن فرهنگ
احترام به قانون و حقوق اجتماعی است که این همکاری و
همراهی مردمی جای تقدیر و تشکر دارد .
ســردار کریمی خاطر نشان کرد :به پشتوانه همکاری
مردم هیچ گونه مورد ناامنی در خراسان رضوی گزارش
نشد و تعداد اندکی از افــرادی که دستگیر شده اند نیز
پس از هماهنگی با مقام قضایی و طی مراحل قانونی آزاد
می شوند.
وی گفت :پلیس در اجرای عملیات گسترده ارتقای نظم
و امنیت چهارشنبه آخر سال قریب به بیش از شش هزار
عدد انواع مواد محترقه دست ساز و انفجاری خطرناک را
کشف کرده است.

▪دستگیری مـــردی کــه در چــهــارشــنــبـهســوری به
آتشنشانانشلیککرد

پلیس پایتخت از دستگیری عامل تیراندازی به آتش نشانان
درشبچهارشنبهسوریخبرداد.بهگزارشایسنا،درساعت
 ۲۲:۲۰سه شنبه شب گذشته به مأموران کالنتری ۱۹۰
مجیدیه اعالم شد که دو آتش نشان در ایستگاه آتش نشانی
شماره  ۲۳واقع در خیابان استاد حسن بنا میدان سرباز
از ناحیه پا و کمر مورد اصابت ساچمه قرار گرفتند .رئیس
کالنتری به همراه تیم عملیات کالنتری به سرعت در محل
حاضر شدند و مشاهده کردند که آثار جراحات بر روی بدن
دوآتشنشانمشهوداست.دربررسیهایمیدانیمأموران
متوجهمردی ۵۰سالهشدندکهازطبقهدومساختمانروبه
روی آتش نشانی به صورت مشکوکی نظاره گر ماجرا بود.
ماموران این مرد را به پایین ساختمان فراخواندند و پس از
چند پرسش ،عالیم نگرانی را در او مشاهده کردند .دقایقی
بعد او گفت که همراه همسایه واحد کناری خود با اسلحه
دولول ساچمه زنی به جلوی ساختمان آمدیم و اول خودم
دوتیرهواییزدموبعدازمنمردهمسایه ۴۴سالهاسلحهرا
گرفتودوتیرمستقیمشلیککردکهناگهانترسیدوازمحل
حادثه با اسلحه متواری شد و نمی دانم به کجا رفت .درادامه
بااخذدستورمقامقضایی،مامورانبهمنزلفردمتواریوارد
شدند و در بررسی از منزل یک قبضه اسلحه بادی و یک قمه
ی نیز در
کشف کردند .همچنین چهار پوکه از نوع ساچمه ا 
جلوی ساختمان یافت شد.با انجام اقدامات پلیسی محل
اختفایمتهمدرشرقتهرانشناساییشد ومامورانبهمحل
اعزام و دیشب موفق به دستگیری متهم شدند که در نتیجه
عملیاتپلیس،اسلحهمورداستفادهنیزدرمحلدستگیری
کشف شد .متهمان در تحقیقات اولیه معترف شدند که
قصدتیراندازیبهآتشنشانانرانداشتندوبهخاطرامتحان
کردن سالح چند تیر زدند چراکه از آن قبال استفاده نکرده
بودند که تیرها به خطا رفت و به آنان اصابت کرد .براساس
اعالممرکزاطالعرسانیپلیسپایتخت،تحقیقاتتکمیلی
دراینخصوصبادستورمقامقضاییدرحالانجاماست.

گذشت از پدر

خیلی دوست دارم مانند همه فرزندان واژه بزرگ پدر را
به عشق و مهربانی و تکیه گاهی مستحکم تعبیر کنم اما
از زمانی که به یاد دارم جز «ترس و تحقیر» چیز دیگری از
پدرم به خاطر ندارم هرچه خاطرات کودکی ام را مرور می
کنم جز سیاهی و کتک های پدرم چیزی نمی بینم  .چرا
که  ...پسر  16ساله ای که به همراه مادرش وارد کالنتری
شده بود تا به خاطر ترک انفاق و کتک کاری های شدید
از پــدرش شکایت کند در حالی که بیان می کرد دیگر
چار های جز شکایت برایم نمانده است به شرح داستان
تلخ گذشته اش پرداخت و به مددکار اجتماعی کالنتری
پنجتن مشهد گفت :روزهای کودکی من و خواهرم همواره
با کتک کاری های پدرم همراه بود و چیزی جز حسرت و
تنهایی به خاطرم نمی آید .پدرم مردی معتاد و بیکار بود
که هیچ اهمیتی به زندگی نمی داد در این میان مادرم با
کارگری در خانه های مردم هزینه های زندگی را تامین
می کرد .من و خواهر دوقلویم وقتی از مدرسه به خانه
بازمی گشتیم باید غذایی را می خوردیم که شب گذشته
مادرمان پخته و داخــل یخچال گذاشته بود اما گاهی
اوقات نیز وقتی مادر از سرکار به خانه بازمی گشت آن قدر
خسته و کوفته بود که خوابش می برد و نمی توانست غذای
فردای ما را آماده کند و ما باید روز بعد تا زمان بازگشت
مادرم گرسنگی را تحمل می کردیم .در عین حال جرئت
نداشتیم در این باره به پدرمان چیزی بگوییم .چرا که باید
به جای غذا کتک می خوردیم .پدرم بیشتر اوقاتش را در
اتاقک کوچک داخل منزل سپری می کرد گاهی من و
سمیرا یواشکی به آن جا می رفتیم و پدرم را پای منقل یا
کشیدن سیگار یا هنگام مصرف مشروب می دیدیم .مادرم
به خاطر فقر مالی آن خانه کوچک را در انتهای یکی از
شهرک های حاشیه مشهد اجاره کرده بود و من و خواهرم
برای رفتن به مدرسه باید مسافت زیادی را داخل بیابان
و زمین های کشاورزی طی می کردیم آن روزها از ترس
سگ های ولگرد وحشت زده دست خواهرم را می گرفتم
تا هرچه زودتر از آن بیابان ها عبور کنیم .بعد از بازگشت از
مدرسه نیز در خانه تنها می ماندیم و جرئت بیرون رفتن از
منزل را نداشتیم .چرا که اگر پدرم از داخل اتاقک بیرون
می آمد و ما در کوچه بودیم دستمان را با سیگار داغ می
کرد یا با ترکه به دست هایمان می کوبید.
خیلی دوست داشتیم با دوستانمان در کوچه و خیابان
بازی کنیم اما از ترس پدر فقط منتظر مادرمان می ماندیم
تا از سرکار به خانه بازگردد و دست هایمان را با روغن
چرب کند .خواهرم  12سال بیشتر نداشت که پدرم او را
به یکی از اقوامش که جوان معتادی بود شوهر داد .مدتی
بعد مادرم بیمار شد و نتوانست مانند قبل کار کند من هم
با وجود این که به درس و مدرسه عالقه مند بودم ترک
تحصیل کردم و در یک پیتزافروشی مشغول کار شدم آن
قدر کارم را درست انجام دادم تا صاحبکارم حقوقم را از
 400به  600هزار تومان افزایش داد .ولی نیمه شب
گذشته وقتی خسته از سرکار آمدم پدر معتادم دوباره
به من حمله ور شد و پس از شکستن تلفن همراهم من و
مادرم را کتک زد حاال نیز می خواهم بعد از بازگشت از
سربازی پیتزافروشی دایر کنم تا مادرم مجبور به کارگری
در هتل نباشد و بتوانم به خواهرم نیز که شوهر معتادی
دارد کمک کنم و  ...شایان ذکر است بعد از برگزاری
جلسه مشاوره در کالنتری این نوجوان شکایت خود از
پدرش را پس گرفت اما به دستور سروان ولیان (رئیس
کالنتری پنج تن) پدر او به مراکز روان درمانی و ترک
اعتیاد معرفی شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

کشف یک هزار و  820کیلوگرم
ماهی فاسد در آستانه اشرفیه

فرمانده نیروی انتظامی آستانه اشرفیه از کشف یک هزار
و  820کیلوگرم ماهی فاسد در این شهرستان خبر داد.
گزارش ایرنا به نقل از مرکز اطالع رسانی پلیس استان
گیالن حاکی است  ،سرهنگ عیسی روشن قلب گفت:
ماموران انتظامی حین کنترل خودروهای عبوری به یک
دستگاه وانت مشکوک شدند و دستور توقف این وسیله
نقلیه را صادر کردند.
وی افــزود :در بازرسی از این خــودرو ،یک هــزار و 820
کیلوگرم ماهی فاسد کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه با اشاره به معرفی متهم به
مراجع قضایی برای سیر مراحل قانونی ،از تحویل محموله
و انجام نمونه برداری توسط اداره دام پزشکی خبر داد.

تعقیب و گریز نفس گیر پلیس و سارقان لوازم خودرو
رئیس کالنتری  ۱۲۵یوسف آباد ،با اشاره به دستگیری
دو سارق لوازم داخلی خودرو در این محدوده گفت:
این متهمان در یک تعقیب و گریز نفس گیر دستگیر
شدند.
به گزارش مهر ،سرهنگ "احمد ناصری" ،در این باره
گفت :با شکایت های شهروندان ساکن این محدوده
درباره سرقت های لوازم داخلی خودروهایشان ،تیمی
از ماموران این کالنتری برای تحقیقات وارد عمل شدند
و به بررسی سرنخ های موجود پرونده پرداختند.
وی افـــزود :بــا تحقیقات از مــال باختگان و بررسی
محلهای سرقت و فیلم دوربین های مداربسته ،چهره و
مشخصات ظاهری سارقان به دست آمد و در میان گشت
های انتظامی توزیع شد.
این مقام انتظامی افزود :بررسی ها ادامه داشت تا این که
شبگذشتهمامورانیکیازگشتهایانتظامیدرحال
گشت زنی در محدوده جهان آرا ،فردی را در حال سرقت

از خودرویی در این محدوده مشاهده و برای دستگیری
وی اقدام کردند.
رئیس کالنتری  ۱۲۵بیان کــرد :متهم در یک اقدام
ضربتی بازداشت و به کالنتری منتقل شد که تحت
بازجویی های انجام شده به  ۱۰فقره سرقت در این
محدوده و همچنین به همدستی با یک سارق دیگر در
سرقت ها اقرار کرد.
سرهنگ نــاصــری ،تصریح کــرد :بــا همکاری ســارق
مذکور ،همدست وی نیز در این محدوده شناسایی و
در مخفیگاهش واقع در همان محدوده بازداشت و به
کالنتری منتقل شد و تحت بازجویی های انجام شده
او نیز به جرم خود مبنی بر سرقت و همدستی با سارق
دستگیر شده اعتراف کرد.
به این ترتیب ،هر دو متهم به همراه پرونده تکمیل شده
به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند و
تحقیقات برای شناسایی مال باختگان آغاز شد.
CMYK

