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غواصان برای جست وجوی پیکرهای خدمه
سانچی اردیبهشت به چین میروند

محمدمهدیبرومندی،رئیسکمیتهبررسیسانحهنفتکشایراندرمجلسگفتکهاولینگروهغواصانبرایجستوجویپیکرهایخدمه
کشتیسانچی ۷اردیبهشتعملیاتخودرادردریایچینآغازمیکنند.قراراستبررسیهایفنینیزازهمانزمانآغازشود.بهگزارشرکنا
 ۳۲سرنشیننفتکشسانچیشامل ۳۰ایرانیو ۲بنگالدشیدرآتشسوزیدرایننفتکشدردیماهسالگذشتهجانباختند.
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ازمیانخبرها
پدربیرحمکودکشراازپشتبام
بهپایینپرتکرد!

مرد آفریقایی که بــرای تهدید مأموران پلیس ،دختر یک
سالهاش را از پشت بام به پایین انداخته بود ،دستگیر شد.به
گزارشرکنا،اینمرد 38سالهکهبهخاطراعتراضبهشرایط
حاکمبرمنطقه،تحتتأثیرگروهیمعترضبهپشتبامرفته
بود با در آغوش کشیدن فرزندش همه را تهدید میکرد .از
آن جا که مأموران احتمال پرتاب شدن کودک را میدادند،
با استقرار در اطراف ساختمان ،عملیات روانی برای پایین
آوردن این مرد را آغاز و درست در لحظهای که کودک گریان
بهپایینپرتابشداورادستگیرکردند.اینمردجوانبهاتهام
اقــدام به قتل فرزندش به زودی محاکمه میشود و دختر
خردسالنیزکهتوسطمأمورانپلیسنجاتدادهشدهبودبه
مادرشسپردهشد.

دستبندپلیسبردستانزوجقاچاقچی
توکلی-فرماندهانتظامیزرندازدستگیرییکزوججوانو
کشفبیشازیککیلوهروئینخبرداد.
بهگزارشخبرنگارما،سرهنگهادیمیرزاییگفت:متهمان
در حال انتقال مواد مخدر با یک دستگاه خودروی پراید به
یکیازروستاهایحومهشهرزرندبودند.ویافزود:ماموران
انتظامی دربازرسیازخودرویآنها یککیلوگرمهروئین
و مقداری شیشه که به طور ماهرانه ای جاسازی شده بود،
کشفکردند.

 3برادربیرحمهردوپایخواهرشان
راباتبرقطعکردند!
سه برادر که بر سر ارثیه با خواهرشان اختالف داشتند در
حملهایوحشیانهباتبرهردوپایشراقطعکردند.
«یاسین»«،شبیر»و«احمد»سهبرادرپاکستانیدرحالینقشه
اینحملهانتقامجویانهراکشیدهبودندکهخواهرشان«اختر»
درمزرعهمشغولکاربود.زنجوانکهدرمحاصرهبرادرانش
غافلگیر شده بود در حالی که خون ریزی شدیدی داشت با
کمکهمسایگانبهبیمارستانانتقالیافت.بااظهاراتاین
زنوشاهدان،برادرانفراریاینزنتحتتعقیبقرارگرفتند
اماهنوزسرنخیازآنهابهدستنیامدهاست.

صاعقه جانمردافغانیراگرفت

توکلی-مردافغانی درجیرفتبراثرصاعقه جانباخت.
رئیس مرکز هدایت بحران دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
گفت :اینفرد 35ساله شامگاهشنبهدرروستایبندسراجی
جیرفت براثرصاعقه جانخودازدست داد.
به گزارش خبرنگارما ،خشاب افزود:فردی که دچار صاعقه
شده از اتباع افغانی بوده و قبل از رسیدن آمبوالنس وانتقال
به بیمارستان جان خود را ازدســت میدهد.وی به مردم
توصیه کرد :در زمان بروز صاعقه سعی کنند در محیط آزاد و
بدونسرپناه ودرمکانهایمرتفعقرارنگیرند،ازدرختان،
تپهها،طنابرختشویی،سیمبرقهوایی،لولههایفلزی
وآبدورشوند.

خودسوزیوکیلآمریکایی
دراعتراضبهتغییراتاقلیمی!

یکوکیلسرشناسآمریکاییدراعتراضبهتغییراتاقلیمی
و سیاستهای مربوط به این مسئله ،خود را در پارکی در
نیویورکآتشزدکهاینحادثهبهمرگاومنجرشد.بهگزارش
ایسنا ،بقایای جسد "دیوید باکل" در پارک "پراسپکت" در
منطقهپرجمعیتوقدیمی بروکلیندرکالن شهر نیویورک
پیداشد.
باکل در یادداشت خودکشیاش نوشته است که خود را با
استفادهازسوختهایفسیلیآتشزدهتابهصورتنمادین
آسیبهایی را نشان دهد که انسان به محیط زیست و زمین
میزند.اونوشتهکهبیشترآدمهایرویزمینهوایبدتنفس
میکنندوبسیاریدچارمرگزودرسمیشوند.
یادداشتخودکشی باکل کمیپیشازخودسوزیبرایچند
سازمانخبریایمیلشدهبود.بهگزارشنیویورکتایمزاودر
اینیادداشتنوشتهاست:آلودگی،سیارهماراویرانمیکند
و از طریق هوا و خاک و آب آرام آرام آن را غیرقابل سکونت
خواهدکرد.

دستگیریدزد صندوقهایمساجددرراور
توکلی-دزد صندوقهایمساجد راوردستگیرشد.
فرمانده انتظامی شهرستان راور روزگذشته از دستگیری
سارق صندوق های مساجد و کشف هفت فقره سرقت در
این شهرستان خبر داد.به گزارش خراسان سرهنگ علی
امیری در این باره اظهار کرد:ماموران پلیس آگاهی این
شهرستان با پیجوییهایپلیسیفردسارقراشناساییوبا
هماهنگیمقامقضایی،متهم رادرمنزلشدستگیرکردند.
وی خاطرنشان کرد :این سارق تا کنون به هفت فقره سرقت
ازصندوقهایمساجددرزمانهایخلوتبودنایناماکن
اعتراف کرد .وی اضافه کرد :سارق دستگیر شده گرفتار
اعتیاداست.
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مرگ پسربچه تهرانی داخل دیگ قرمه سبزی !
پسر  4ساله با سقوط در دیگ قرمه سبزی رستوران
مادرش به کام مرگ فرو رفت و پدرش از مادرش به
اتهام قتل عمد شکایت کــرد .به گــزارش رکنا27 ،
اسفند ماه سال گذشته مسئوالن بیمارستان شهید
مطهری در تماس با ماموران  145ونک از مرگ مرموز
پسر چهار ساله ای به دلیل شــدت سوختگی خبر
دادند .بدین ترتیب تیمی از ماموران اداره  10پلیس
آگاهی تهران به دستور بازپرس محسن مدیر روستا از
شعبه ششم دادسرای امور جنایی برای بررسی علت
مرگ تلخ این کــودک وارد عمل شدند .کارآگاهان
در گام نخست به سراغ پدر این کودک رفتند و وی
گفت :من و همسرم سه سال پیش از هم جدا شدیم
و پسرم چند روز را با من زندگی می کرد و چند روز با
مادرش بود تا این که ساعت  20شامگاه  26اسفند ماه
پسرم را به مادرش تحویل دادم اما پس از دو ساعت از

بیمارستان با من تماس گرفتند و از سوختگی اش خبر
دادند.کارآگاهان دراین مرحله پی بردند که مادر این
پسر بچه  4ساله در فلکه دوم تهرانپارس یک رستوران
دارد و پسرش به خاطر افتادن در دیگ قرمه سبزی
دچار سوختگی شدید شده است.
مادر پسر کوچولو نیز به ماموران گفت :وقتی پسرم را از
پدرش تحویل گرفتم برای خرید به بیرون از رستوران
رفتم اما وقتی بازگشتم متوجه افتادن پسرم داخل
دیگ قرمه سبزی شدم .پدر این کودک با اعالم شکایت
ازهمسرشبهدلیلقتلعملپسرشازبازپرسپرونده
خواست تا تحقیقات ویژه در این پرونده معمایی آغاز
شود .بنا به این گــزارش ،تجسس های پلیسی برای
افشای راز این سقوط مرگبار در دیگ قرمه سبزی به
دستور بازپرس محسن مدیر روستا در اداره  10پلیس
آگاهی تهران ادامه دارد.

بازداشت چند مظنون در پرونده تیراندازی به مأمور کالنتری ابوذر
مأمور کالنتری ابوذر چند شب قبل حین گشتزنی از
ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفت و اکنون چند
مظنون درباره این پرونده بازداشت شدهاند.
بــه گ ــزارش باشگاه خبرنگاران پــویــا؛ بــامــداد 22
فروردین امسال دو مأمور انتظامی کالنتری 161
ابـــوذر بــا دو دستگاه موتورسیکلت در مــحــدوده
استحفاظی خود مشغول گشتزنی بودند که به یک
نفر که با سیم در حال باز کردن در خودرویی بود،
مشکوک شدند و وی را بازداشت کردند.
یکی از مــأمــوران فــرد بــازداشــت شــده را س ــوار بر
موتورسیکلت کرد و همراه با مأمور انتظامی دیگر
راهی کالنتری شد.
مأموران حین انتقال فرد بازداشت شده به کالنتری،
مرد دیگری را مشاهده کردند که پشت یک دستگاه
پیکان قرار گرفته که در همین حین قرار شد یکی

از مــأمــوران انتظامی مظنون بــازداشــت شــده را به
کالنتری انتقال دهد و مأمور دیگر برای بررسی مرد
مشکوک قــرار گرفته در پشت خــودروی پیکان در
محل بماند.
دقایقی بعد از انتقال فرد بازداشت شده به کالنتری،
خبر رسید که مأمور انتظامی باقیمانده در محل ،از
ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفته است که تیم
های انتظامی راهی محل شدند و مأمور مجروح را به
بیمارستان انتقال دادند.
با اعالم مراتب به بازپرس امور جنایی تهران تحقیقات
برای بازداشت ضارب فراری آغاز شد و تاکنون چهار
مظنون مربوط به این پرونده بازداشت شد هاند و
تحقیقات بیشتر ادامه دارد همچنین اوضاع جسمی
مأمور مجروح رو بهبهبودی قرار گرفته اما وی هنوز به
هوش نیامده است.

جزئیات آدمخوارییک پدر و پسر در تهران !
پدر و پسری که در تهران آدمخــواری کرده اند هولناک
ترین پرونده را رقم زدند .بقیه جسد خورده شده هنوز پیدا
نشده است.
 11فروردین ماه سال گذشته دختر جوانی از راز عجیب
ناپدید شدن مادربزرگش پرده برداشت.
ایــن دختر به قاضی گفت :روز گذشته هر چه با خانه
مادربزرگمتماسگرفتمکسیپاسخگونبودوهمینباعث
نگرانی ام شد تا به خانه وی در غرب تهران بروم و زمانی که
وارد خانه قدیمی شدم پدر و پسر آشنایی که به خاطر تنها
بودن مادربزرگ با هم زندگی می کردند ادعا کردند که روز
گذشته مادربزرگم از خانه خارج شده و در این مدت فکر
می کردند او به خانه ما آمده است.
بدینترتیب،پلیسبرایدستگیریدوهمخانهمادربزرگ
وارد عمل شد.
پدر و پسر که داماد و نوه پیرزن هستند پس از دستگیری
هدف تحقیق قرار گرفتند و پدر میان سال به ماموران
گفت :زن  85ساله برای خرید از خانه خارج شد و دیگر
بازنگشت و در نبودش فکر می کردیم به خانه دخترانش
رفته باشد که نوه دختری اش به خانه آمد و پیگیر احوال
مادربزرگش شد.
ایــن ادعــا در حالی بــود که پسر جــوان در اعترافاتش
سناریوی عجیبی را پیش روی ماموران قرار داد و گفت:
سال هاست که شیشه ای هستم و بیشتر اوقات در حالت

عادی نیستم.
وی گفت :به خاطر اعتیاد م به شیشه صدایی درگوشم
زمزمه می کرد که پیرزن تنها را به قتل برسانم روز حادثه
در خانه تنها بودم که آن صدا مرا از خواب بیدار کرد و به
کشتن پیرزن اقدام کردم و پس از مثله کردنش با گوشت

دستگیری قاتل پس از  ۹ماه فرار
فــرمــانــده انتظامی شهرستان سیب و ســـوران از
شناسایی و دستگیری قاتل پس از  ۹ماه از وقوع جرم
در عملیات هدفمند پلیس این شهرستان خبر داد.
به گزارش میزان،سرهنگ حیدر حق جویان گفت:
در پی وقوع یک فقره قتل جوانی  ۲۵ساله در تیرماه
سال  ۹۶بر اثر ضربات چاقو و متواری شدن قاتل
از محل وقــوع جــرم ،بالفاصله موضوع شناسایی و
دستگیری قاتل به صورت ویژه در دستور کار پلیس
آگــاهــی ایــن فرماندهی قــرار گــرفــت .وی افــزود:بــا

تحقیقات و بــررسـیهــای انــجــام شــده و بــا اشــراف
اطالعاتی،کارآگاهان پلیس مخفیگاه قاتل  ۳۵ساله
را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات
غافلگیرانه متهم را به همراه یک قبضه سالح کالش
دستگیر کردند .این مقام انتظامی با اشاره به این که
در تحقیقات تخصصی کارآگاهان علت قتل اختالفات
مالی اعــام شــده اســت ،تصریح کــرد :متهم پس از
تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی
تحویل مراجع قضایی شد.

او غذا درست کردم و سفره غذا را آماده کرده بودم که پدرم
سر رسید و او بدون این که از ماجرا خبر داشته باشد همراه
من شروع به خوردن غذا کرد.
به گزارش رکنا ،پدر این پسر که با شنیدن ادعای پسرش
شوکه شده بود در ادامه به ماموران گفت :پسرم شیشه ای

است و این ادعاهایش دروغ است و هیچ کدام از ما اطالعی
از سرنوشت پیرزن تنها نداریم.
بــازپــرس سهرابی در ایــن مرحله بــا توجه بــه وضعیت
خاص جوان شیشه ای دستور داد تا وی برای مدتی در
بیمارستان روحی و روانی تحت نظر قرار گیرد تا راز ناپدید
شدن مادربزرگ فاش شود.
تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا این که پس از گذشت سه
ماه پدر میان سال که در این مدت در بازداشت پلیس بود
سکوتش را شکست و افشاگری کرد.
وی به ماموران گفت :آخرین روزهای سال گذشته بود که
پیرزن تنها تصادف کرد و لگنش شکست و پس از درمان به
خانه آمد اما به خاطر سن زیادش همیشه در خانه بود تا این
که یک روز وقتی به خانه رفتم دیدم او دیگر زنده نیست.
شرایط بدی داشتیم و بی پولی آزارمان می داد به همین
دلیل چون پولی بــرای برگزاری مراسم کفن و دفن او
نداشتیم با کمک پسرم جسد پیرزن را داخل نایلون بزرگی
بسته بندی کردیم و سپس او را داخل سطل زباله ای رها
کردیم و دیگر نمی دانیم جسدش را به کجا انتقال دادند و
در این مدت به خاطر ترس از این که مرگ او را به گردن ما
بیندازند سکوت کرده بودم.
بنا به این گزارش،با توجه به عجیب بــودن این پرونده
تحقیقات ویژه ای صورت گرفت و به زودی قرار مجرمیت
صادر خواهد شد.

واژگونی خودرو در چمستان نور  3کشته داشت
واژگــونــی یک دستگاه خــودروی ســواری در مسیر
چمستان  -آمــل ســه کشته و یــک زخــمــی بــر جا
گذاشت.
به گزارش ایرنا  ،این حادثه صبح روز یک شنبه در
حاشیه روستای ' رمشی ' بخش چمستان رخ داد.
سخنگوی مرکز مدیریت ح ــوادث و فوریتهای
پزشکی  115مــازنــدران اعــام کــرد که خــودروی
حادثه دیده یک دستگاه پژو پارس و سرنشینان آن سه
زن  24تا  28ساله و یک مرد  25ساله بودند.

زکریا اشکپور با اعالم این که هر سه زن سرنشین این
خودرو جان باختند  ،افزود  :دو تن از این افراد در
محل حادثه فوت شدند و خانم دیگر بعد از انتقال به
بیمارستان  17شهریور آمل به علت شدت آسیب وارد
شده  ،جان باخت .
سخنگوی مرکز مدیریت ح ــوادث و فوریتهای
پزشکی  115مازندران گفت  :مرد جوان مصدوم
هم برای ادامه درمان به بیمارستان  17شهریور آمل
منتقل شد.

آتشبیسابقهدردلجنگلهایشمال

کــاهــش بــارنــدگــی ،کــم شــدن رطــوبــت و بــی توجهی
گردشگران در استان های شمالی کشور آتش سوزی بی
سابقه ای را برای اولین بار در نوروز امسال برای جنگل
های این مناطق رقم زد؛ به طوری که  80تا  90هکتار
از جنگل های استان مازندران در مناطق تحت پوشش
سازمان محیط زیست دچار آتش سوزی شد.
به گزارش ایرنا ،به گفته مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و
صید سازمان حفاظت محیط زیست آتش سوزی امسال
جنگل ها در مناطق حفاظت شده استان مازندران در ایام
نوروز نسبت به سال های قبل بی سابقه بوده است.
علی تیموری روز یک شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :در
استان مازندران در چهار منطقه حفاظت شده 'پناهگاه
حیات وحش دودانگه و چهاردانگه' ' ،منطقه خوش واش
و امامزاده عبدا' ، ' ...منطقه خانی کان نوشهر' و 'منطقه
کهنه ده نوشهر' در ایام نوروز در مجموع شاهد بروز آتش
سوزی در حدود  80تا  90هکتار بودیم.
وی اظهار کــرد :با تــاش مــردم ،اعــزام بالگرد ،تالش
نیروهای سازمان محیط زیست و کمک وزارت دفاع،
آتش در بخش های وسیع تری از جنگل های این مناطق
گسترش نیافت و مهار شد.
تیموری گفت :بنا به اعالم دستگاه های مسئول ،امسال
شاهد کاهش بارندگی در کشور بودیم که در طول 40
تا  50سال گذشته بی سابقه بود ،این وضعیت بر شرایط
استانهایشمالینیزتاثیرگذاشتبهطوریکهبارندگی
در این استان ها نیز کاهش یافت ،این مسئله موجب
کاهش رطوبت و خشکی مناطق شد و شرایط را برای بروز
آتش سوزی فراهم کرد.
وی تاکید کرد :بروز آتش در جنگل های شمالی کشور در
فصل بهار بی سابقه بوده است؛ زیرا همواره در این فصل
از سال رطوبت به انــدازه کافی وجود داشت اما امسال
به علت کاهش بارندگی ،شاهد بروز آتش سوزی در این
مناطق بودیم.

مــــدیــــرکــــل دف ــت ــر
حــفــاظــت و شــکــار
و ص ــی ــد ســـازمـــان
حـــفـــاظـــت مــحــیــط
زیستگفت:سازمان
جنگل هــا ،مــراتــع و
آبخیزداریکهمتولی
جنگل هــای کشور
است نیز وسعت آتش
سوزی امسال جنگل
های شمال را نسبت
به سال های قبل بی
سابقه اعالم کرد.
چــــــنــــــدی پـــیـــش
سرهنگ قاسم سبزعلی فرمانده یگان حفاظت سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری اعالم کرده بود که آتش
سوزی در 150هکتار از جنگلهای شمال منجر به آسیب
جدی به این سرمایههای ملی شد؛ به طوری که این میزان
آتشسوزی در نوروز در  10سال گذشته بیسابقه بوده
است ،در این ایام همچنین آتشسوزیهای پراکندهای
ن های غیرشمالی داشتیم که قابل توجه نبود.
در استا 
تیموری تاکید کرد 95 :تا  98درصد علت شروع آتش
سوزی ها عوامل انسانی است ،افراد و گردشگران و حتی
شکارچیان غیرمجاز که آتش بر پا می کنند ،اگر در زمان
ترک محل آن را به خوبی خاموش نکنند،در صورت وزش
باد و خشکی و کمی رطوبت در منطقه آتش گسترش می
یابد و خاموش کردن آن بسیار دشوار خواهد بود.
تیموری با بیان این که انداختن یک ته سیگار در طبیعت
نیز می تواند فاجعه به بار آورد ،گفت :استان های شمالی
استان های حساسی هستند و شرایط امسال نیز بسیار
نگران کننده است بنابراین همه باید دقت کنند.
وی تاکید کرد :از سوی دیگر سازمان حفاظت محیط

تیموری گفت :گرچه امسال نسبت به سال های گذشته
(تا سال  )93آتش سوزی بیشتری داشتیم اما در مجموع
بیشتر از  50درصد کاهش داشته ایم؛ با توجه به این که
سال گذشته و امسال شرایط از نظر بارندگی و گرمای هوا
متفاوت است.
▪ اعالم آمادگی وزارت دفاع برای تامین بالگرد

زیست در حال تقویت یگان حفاظت است و بر اساس
امضای تفاهم نامه ای که با وزارت دفاع  ،موسسه مالی
اعتباری کوثر و سازمان برنامه و بودجه داشتیم ،در حال
تحویل امکانات و تجهیزات اطفای حریق برای مناطق
چهارگانه هستیم و آن تجهیزات در حال تزریق به استان
هاست اما با توجه به شرایط بارندگی و خشکی مناطق
پیشگیری و نقش مردم بسیار مهم و موثر است.
تیموری گفت :با توجه به این که امسال شرایط بسیار
ویژه است؛ از این رو جلسه کمیته مدیریت بحران و اطفای
حریق مناطق نسبت به سال های قبل زودتــر با حضور
نمایندگان سازمان مدیریت بحران ،سازمان جنگل ها،
مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست در
وزارت دفاع برگزار و گزارش های مربوط ارائه شد.
وی افزود :ماده  38قانون برنامه ششم ،دولت را مکلف
کرده است طرح جامع مدیریت پیشگیری و اطفای حریق
در عرصه های طبیعی کشور را تهیه کند که این طرح در
سال های گذشته تهیه شد و در این جلسه نیز تصمیم
بر این شد که دوباره به سازمان برنامه و بودجه ارسال تا
اعتبارات الزم دریافت شود.

تیموری ادامه داد :همچنین وزارت دفاع برای در اختیار
قراردادن بالگرد اعالم آمادگی کرد و قرار شد در استان
هایی مانند کهگیلویه و بویر احمد ،ایالم ،فارس ،لرستان،
خراسان رضوی ،گلستان ،مازندران ،آذربایجان شرقی و
خوزستان که حساسیت بیشتری دارند ،بالگردها مستقر
شوند تا در صورت نیاز از آن ها استفاده شود.
مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت
محیط زیست گفت :وزارت دفاع هماهنگی های الزم را
برای استفاده از بالگرد با سپاه ،نیروی انتظامی و هالل
احمر انجام خواهد داد.
وی افزود :قرار شد بالگردها در استان هایی که پایگاه
دارند مستقر شوند و در صورت نیاز به استان های مجاور
سرویس دهند؛ به عنوان مثال در کرمانشاه که پایگاه دارد
بالگرد مستقر می شود و اگر آتش سوزی در همدان رخ داد
به آن منطقه پرواز می کند.
تیموری تاکید کرد :اکنون در حال تجهیز امکانات اطفای
حریق هستیم و وزارت دفاع نیز به مرور در حال تحویل این
امکانات ازجمله روت فایر ،آتش بور ،آتش کوب و تجهیزات
انفرادی به سازمان محیط زیست است و سازمان نیز آن ها
را به استان ها ارسال می کند.
وی دربــاره نصب سنسورهای هشدار حریق در مناطق
چهارگانه گفت :نصب سنسورهای هشدار حریق نیز در
دستورکار سازمان محیط زیست قرار دارد و مقرر شده
است این کار امسال از پارک ملی گلستان آغاز شود و در
صورت تامین اعتبار در مناطق بحران خیز دیگر استان ها
نیز نصب خواهد شد.

ماجرای خفه کردن نوزاد  7ماهه توسط پدر معتاد در استخر
فــرمــانــده انتظامی شهرستان اســفــرایــن از غرق
شــدن مشکوک کــودک  7ماهه در ایــن شهرستان
خبر داد.
سرهنگ جاوید مهری در تشریح این خبر گفت :در پی
اعالم مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره
غرق شدگی در استخری در اسفراین ماموران انتظامی
فوری در محل حاضر شدند.

وی افزود :برابر اعالم ماموران حاضر در صحنه در این
حادثه یک کودک  7ماهه در داخل استخر افتاده و
متاسفانه جان خودش را از دست داده است.
این مقام انتظامی بیان کرد :در بررسی های صورت
گرفته مشخص شد این حادثه قتل عمده بوده است و
جست و جو برای شناسایی قاتل آغاز شد.
سرهنگ مهری ادامــه داد :برابر اظهارات حاضران

در محل ایــن کــودک توسط پــدر خــود داخــل استخر
انداخته شده است و عملیات برای دستگیری پدر این
کودک آغاز شد.
این مقام انتظامی ادامه داد :با تالش ماموران ،پدر
این کودک که در داخل منزل خود مخفی شده بود
دستگیر شد و بــرای انجام تحقیقات بیشتر به مقر
انتظامی انتقال داده شد.

وی بیان کرد :این فرد که در ابتدا منکر هرگونه جرمی
بود ولی در بازجویی های صورت گرفته عرصه را بر
خود تنگ دید و به جرم خود اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین علت این جنایت
هولناک را اعتیاد پدر این کودک به مواد مخدر بیان
کرد و گفت :تحقیقات بــرای علت دقیق این حادثه
هنوز ادامه دارد.

...

درامتدادتاریکی

طعمه ای برای سوداگری!
مواد مخدر عقل و اراده را از من سلب کرده بود و من هیچ
گونه اختیاری از خودم نداشتم به طوری که خیلی راحت
دختر  6ساله ام را به دست پدرش سپردم و خودم به دنبال
هوسرانی و خالفکاری هایم رفتم تا این که ...
زن  27ساله که هنگام فروش هروئین به معتادان خیابانی
در چنگ پلیس عنبرآباد گرفتار شده بود در حالی که بیان
می کرد دلم بــرای دختر خردسالم تنگ شده اســت ،به
روایت قصه تلخ اعتیاد و تباهی پرداخت و به افسر پرونده
اش گفت :کودکی بیش نبودم که با مرگ زودهنگام پدرم
همه آرزوهای قشنگ و افکار رنگارنگ دنیای کودکانه ام
بر باد رفت من که عالقه زیادی به او داشتم به افسردگی
مبتال شدم و دیگر به مدرسه هم نرفتم مادرم که سرپرستی
ام را نیز به عهده داشت مجبور شد هزینه های زندگی را
با کارگری در خانه های مردم تامین کند .وقتی بزرگ تر
شدم و به دستان خشکیده مــادرم می نگریستم اندکی
از سختی های روزگار را با همه وجودم حس می کردم و
همواره به دنبال کورسویی بودم تا از این وضعیت نجات
یابم .آن روزها در یکی از شهرهای جنوبی کرمان زندگی
می کردیم که «حسن» به خواستگاری ام آمد و من با اصرار
مادرم با او ازدواج کردم .او کارگر ساده ای بود که در زمین
های کشاورزی به صورت روزمزدی کار می کرد به همین
خاطر من هم در کنار او و برای بهتر شدن وضعیت زندگی
مان مشغول کار شدم تا این که دختر زیبایم به دنیا آمد .اما
هنوز بیشتر از یک سال از ماجرای ازدواجمان نگذشته بود
که فهمیدم همسرم اعتیاد شدیدی به مواد مخدر دارد و به
صورت پنهانی مواد مصرف می کند .آن روز کاخ آرزوهایم
فرو ریخت و توفان سهمگین این بالی خانمان سوز آینده
من و دخترم را در هم کوبید .با این وجود بارها تالش کردم
تا همسرم اعتیادش را ترک کند .اما او مدام امروز و فردا می
کرد تا این که با ترفندی گمراه کننده و به بهانه آرام شدن
درد دندانم مرا نیز گرفتار مواد مخدر کرد .نمی دانم چگونه
به مصرف مواد آلــوده شدم به طوری که گاهی در حالت
خماری کودک خردسالم را نیز به باد کتک می گرفتم.
حدود  5سال از زندگی مشترکمان می گذشت و ما همواره
به خاطر مصرف مواد با یکدیگر درگیر بودیم به طوری که
کم کم احساس و عالقه به شوهرم را از دست دادم .این در
حالی بود که خانواده ام نیز از من روی گردان شده بودند
در این شرایط که دچار مشکالت روحی بودم به دنبال تکیه
گاهی می گشتم تا با او درد دل کنم تا این که در یک مهمانی
با «رمضان» آشنا شدم و سیر تا پیاز زندگی شخصی ام را
برایشبازگوکردم.اوکهبهدنبالطعمهایبرایخالفکاری
هایش بود با جمالتی زیرکانه و معنادار همسرم را تحقیر
و نظر مرا به خودش جلب کرد .از آن روز به بعد ارتباطم با
رمضان بیشتر شد .به طوری که به همه خواسته هایش تن
می دادم در واقع از چاله به چاه افتاده بودم و خودم خبر
نداشتم .رمضان مرا به مصرف هروئین گرفتار کرد تا جایی
که مجبور شدم برای تامین هزینه های مصرف مواد ،دخترم
را به پدرش بسپارم و برای رمضان مواد توزیع کنم .روزگار
سختی داشتم تا این که هنگام فروش مواد به چند معتاد
خیابانی توسط پلیس عنبرآباد دستگیر شدم .این جا بود که
فهمیدم همسرم نیز برای تامین هزینه های مواد مخدرش،
دخترم را وادار به گدایی کرده است و ...
ماجرای واقعی با همکاری معاونت اجتماعی فرماندهی
انتظامی استان کرمان

باندسرقتخودرودرگلستان
متالشیشد
فرمانده انتظامی استان گلستان از شناسایی و دستگیری
اعضایباندسرقتخودرودرگلستانوسمنانواعترافآنان
به 54فقرهسرقتخبرداد.
گــزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری پلیس حاکی است:
سردار«علیاکبرجاویدان»اظهارکرد:درپیافزایشسرقت
خودرو در برخی نقاط مختلف استان به ویژه در مرکز استان،
شناساییودستگیریعواملسرقتبهطورویژهدردستورکار
مامورانمبارزهباسرقتپلیسآگاهیقرارگرفت.ویافزود:
اعضای این باند با شناسایی خودروهای سواری به ویژه پراید
که از تجهیزات و وسایل ایمنی برخوردار نبود در یک فرصت
مناسب به سرقت خودرو اقدام می کردند .این مقام ارشد
انتظامی ادامه داد :سارقان پس از سرقت خودرو ،به سرقت
وسایل و قطعات آن اقدام و خودرو را در نقاط خلوت و بیرون
از شهر رها می کردند .جاویدان تصریح کرد :محل هایی که
سرقت خودرو بیشتر اتفاق افتاده بود تحت کنترل و مراقبت
ماموران قرار گرفت تا این که اواخر هفته گذشته با استعالم
یکدستگاهسواریپراید،بهایننتیجهرسیدندکهخودروی
مد نظر سرقتی است .وی اظهار کرد :طی یک تعقیب و گریز
پلیسیخودرویمدنظرتوقیفورانندهوسرنشینخودرونیز
دستگیر شد .فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به تحقیقات
صورتگرفتهازمتهماندرپلیسآگاهی،تصریحکرد:متهمان
در تحقیقات تخصصی انجام شده به سرقت خودرو در استان
هایگلستانوسمنان اعترافکردندوباهمکاریهمدستان
شانخودروهاییراکهازایمنیکافیبرخوردارنبودشناسایی
و در یک فرصت مناسب به سرقت این خودروها اقــدام می
کردند .وی ادامه داد :با تالش ماموران در یک عملیات 3
همدستسارقو6مالخرنیزدستگیرشدند.فرماندهانتظامی
گلستانیادآورشد:متهماندرتحقیقاتتخصصیانجامشده
به 54فقرهسرقتخودرواعترافکردندکهباتالشماموران
 37دستگاهخودرویسرقتیکشفشدوتالشبرایکشف
دیگرخودروهایسرقتیهمچنانادامهدارد.

مرد ۴۰سالهعاملهتکحیثیتدخترجوان
رئیسپلیسفتایاستاناصفهانگفت:عاملهتکحیثیت
دختر جــوان شناسایی و دستگیر شد .به گــزارش میزان،
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی در پی شکایت یکی از
شهروندان مبنی براین که افــراد ناشناسی مشخصات و
شمارهاشرادریکیازشبکههایاجتماعیمجازیباعناوین
غیراخالقی منتشر کرده اند ،بررسی موضوع در دستور کار
کارشناسانپلیسفتاقرارگرفت.
ویادامهداد:باانجامتحقیقاتتخصصیدرفضایمجازیدر
نهایتمتهمکهفردی ۴۰سالهبودشناساییودستگیرشد.
به گفته رئیس پلیس فتای اصفهان متهم که از اقوام نزدیک
شاکی بود به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود را اختالف با
دخترجواناعالمکرد.
CMYK

