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ازمیانخبرها
گیریفلوریدا
 4کودکدرگروگان
ِ
کشتهشدند

پلیسآمریکااعالمکردچهارکودککهبرایمدت 15ساعت
درمجتمعیدرشهراورالندویایالتفلوریداگروگانبودند،
کشتهشدهاند.
بهگزارشروزسهشنبهایرناازشبکهخبریسیانان،رئیس
پلیس اورالندو گفت :فردی که این چهار کودک را گروگان
گرفته بود ،بعد از شلیک گلوله به یک مامور پلیس اقدام به
کشتنخودکردهاست.
پلیس ،روز دوشنبه بعد از تماس هایی در باره یک مشاجره
خانوادگی در محل وقوع گروگانگیری حاضر شد .منابع
آمریکایی هویت عامل گروگان گیری را َ
«گری لیندسی»
اعالم کردند و افزودند  :وی مشکل روانی داشت و قبال به
دلیل خشونت و ایجاد آتش سوزی عمدی محکوم شده بود.
فردمظنونبهمدت 15ساعتخودرابههمراهچهارکودک
یک،شش 10،و ۱۱سالهدرمجتمعمذکورحبسکردهبود.

آب آلوده  13نفر را در جنوب تهران
مسموم کرد
آب آلوده موجب مسمومیت تعدادی از افراد شاغل در یک
کارگاهصنعتیدرمنطقهباقرشهرتهرانشد؛اورژانستعداد
اینافرادرا13تناعالمکردهاست.مدیرروابطعمومیمرکز
اورژانس تهران درباره جزئیات مسمومیت این افراد گفت:
حوالی ساعت  11دیروز مسمومیت با آب آلوده به سامانه
 115اعالمشدوبالفاصلهچندتیمدرمانیاورژانستهرانبه
محلحادثهاعزامشدند.محمدکرمدرآبادیعصرسهشنبه
در گفت و گو با ایرنا ادامه داد :طبق گفته شاهدان ،آب آلوده
برایتهیهچایاستفادهشدهبودکهپسازنوشیدنچای این
افرادمسمومشدند.ویخاطرنشانکرد:دراینحادثههشت
مردوپنجزنازسنین 17تا 36سالبراثرمصرفچایتهیه
شدهازآبآلودهدچارمسمومیتشدند.
بهگفتهمدیرروابطعمومیمرکزاورژانستهران 11نفرازاین
افرادتوسطتکنسینهایاورژانسبهبیمارستانهایلقمان
وبهارلومنتقلودونفردرمحلدرمانشدند.
درآبادی تصریح کرد :به گفته یکی از افراد مسموم شده ،این
حادثهبعدازتعویضدستگاهتصفیهآباتفاقافتادهبود.
باقرشهر از توابع شهرستان ری در محدوده محور ارتباطی
تهران -قم قرار دارد .به گزارش ایرنا ،وجود آب های آلوده
در مناطق جنوبی تهران به ویژه در زمین های محل کشت
سبزیجاتاطرافشهرری،سالهاستکهمطرحاست.

سخنگویسازمانآتشنشانیقماعالمکرد:

نشستزمینوانفجاردرقم
براثرنشتگاز

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
قم گفت :در حادثه ای که صبح دیروز در میدان مطهری قم
رخ داد بر اثر نشست زمین و انفجار ،حفره بزرگی ایجاد شد
کهخوشبختانهخساراتجانینداشتهاست.
حمیدکریمیروزسهشنبهدرگفتوگوباایرنا،درتشریحاین
حادثهبیانکرد:ساعت 6:50صبحبهمرکزفرماندهیآتش
نشانیحادثهایمبنیبرنشستزمینوآتشسوزیدرمغازه
ای در میدان مطهری قم اعالم شد که بالفاصله واحدهای
عملیاتیآتشنشانیبهمحلحادثهاعزامشدند.
ویادامهداد:آتشنشاناندرحینعملیاتاطفامتوجهنشت
گازبسیارشدیدیمیشوندکهدراثرآنانفجاریرخمیدهد
و مغازه ای به طور کامل ریزش می کند و حفره بسیار بزرگی
ایجاد می شود که تیر برق و درخت اطراف خود را به زیر می
کشد .کریمی بیان کرد :خوشبختانه آتش نشانان با تدابیر
انجام شده همه جریان های اصلی آب ،برق و گاز منطقه را
قطعکردندوبههمیندلیلازبروزحوادثجانبیجلوگیری
شد .وی گفت :طبق شنیده هایی مبنی بر سقوط یک تن در
حفرهایجادشده،سهتنازآتشنشانانبااستفادهازجرثقیل
داخلحفرهشدندوداخلآنرابازدیدکردنداماخوشبختانه
چیزیمشاهدهنشد.کریمیافزود:باورودعواملشهرداری
کارآواربرداریآغازشدهاستتاکامالبهکفحفرهدسترسی
پیدا شود و اگر مشکلی بود برطرف و همچنین برای تعمیر
جریاناتواتصاالتشهریوپرکردنحفرهاقدامشود.
وی ادامه داد :علت این حادثه می تواند عوامل مختلفی از
جمله ساخت و ساز مترو ،نشت آب و موارد دیگری باشد؛ در
عینحالبرایاعالمنظرنهاییبایدکارآواربرداریبهصورت
کامل تمام شود و کارشناسان به محل حادثه ورود کنند تا با
بازدیدهایانجامشدهبتوانعلتدقیقحادثهرابیانکرد.

دریای خزر جنازه والیبالیست مازندرانی را
پس داد

اعضای یك باند سرقت با استفاده از سالح و معرفی
خود به عنوان مامور ،اقدام به سرقت كرده اند كه با
توجه به خدشه دار شدن امنیت در منطقه ،پلیس با
عزمی راسخ دستگیری اعضای این باند را در اولویت
ماموریت های خود قرار داد .در این  زمینه  ماموران
انتظامی شهرستان كهنوج با اشراف اطالعاتی خود
بر منطقه و با استفاده از شیوه های نوین كشف جرم،
مخفیگاه سارقان را در حاشیه ایــن شهر شناسایی

كردند .وی بیان کرد :در ادامه  گروه های  عملیاتی
پلیس با  هماهنگی های قضایی ،طی سه عملیات
همزمان در سه  نقطه روستایی ،دو  عضو ایــن باند
مسلح را دستگیر كردند .وی تصریح كرد :در بازرسی
از مخفیگاه اشرار ،سه قبضه سالح كالشینكف و یك
قبضه كلت كمری به همراه مقادیری مهمات و تعدادی
پوشاک و تجهیزات نظامی كشف شد .مقام  ارشد
انتظامی استان  کرمان خاطرنشان کرد :در تحقیقات

و بازجویی های فنی پلیس ،متهمان به شرارت های
خود از جمله حمل سالح غیر مجاز ،زورگیری و سرقت
مسلحانه ،تیراندازی ،حمل و نگهداری مواد مخدر و
اخاذی اعتراف کردند .وی در پایان  با اشاره به 30
فقره شرارت در كارنامه این دو شرور ،گفت :دستگیری
این دو شرور ،احساس امنیت در منطقه و رضایتمندی
مسئوالن ،اعــضــای ش ــورای تامین و شــهــرونــدان از
عملكرد پلیس را به دنبال داشت.

ماجرای دزدی ماموران قالبی از گردشگران خارجی
اعضای یک باند خانوادگی که از طایفه فیوج هستند به
سراغ گردشگران خارجی رفتند و به شیوه کف زنی اقدام
بهسرقتپولهایآنهادرپایتختکردند.
به گزارش رکنا ،اواخر سال گذشته ماموران پلیس تهران
از سرقت از گردشگران خارجی در تهران مطلع شدند و با
توجه به گسترده شدن این دزدی ها گروهی از ماموران
اداره  5پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس پرونده
برای دستگیری عامالن این سرقت ها وارد عمل شدند.
کارآگاهان در گام نخست ،پی بردند که دزدان سوار بر
خــودروی پــژو  206مشکی رنــگ به ســراغ گردشگران
خارجیرفتهاندوبانشاندادنیککارتشناساییخودرا
مامورپلیسمعرفیوسپسبهبهانهبررسیپولهایهمراه
آن ها اقدام به کف زنی از طعمه هایشان کرده اند.
تیم پلیسی در این مرحله به سراغ دوربین های مداربسته
جلوی هتل ها رفتند و موفق شدند شماره پالک خودروی
پژو 206رابهدستآورند.دربررسیهایفنیمشخصشد
پالک خودروی دزدان سرقتی است .
ماموران،تجسسهایفنیخودراآغازکردندوپیبردندکه
یکی از کف زن های قدیمی که تحت تعقیب ماموران است
به ایران بازگشته است و احتمال دادند که وی سرقت های
خود را با دو فرزندش آغاز کرده است.
کارآگاهاندراینمرحلهتصویرسارققدیمیوفرزندانوی
را پیش روی طعمه های آن ها قرار دادند و خیلی زود دزدان
حرفهایکهازطایفهفیوجهستند،شناساییشدند.
ردزنــی های پلیسی برای دستگیری سارق قدیمی و دو
فرزندش آغاز و مخفیگاه آن ها در منطقه عظیمیه کرج،
مهرشهر و ساوجبالغ شناسایی شد و در ادامه با تحت نظر
قرار دادن این متهمان ،مالخر آن ها نیز در استان البرز
ردزنی شد .بدین ترتیب ماموران اداره  5پلیس آگاهی
تهران روز  13خرداد ماه امسال در چهار عملیات همزمان
در استان البرز ،موفق به دستگیری متهمان شدند و از
مخفیگاه آن ها نیز دالر و ارزهای کشورهای مختلف که از
گردشگران سرقت شده بود ،به دست آمد.
کارآگان در کاوش های اطالعاتی پی بردند که اعضای
این باند بیش از  500میلیون تومان از طعمه هایشان،
فرماندهی انتظامی شهرستان نظرآباد با انتشار تصاویر
سارقان گردن بندقاپ ،از شهروندان خواست چنان
چه از سوی این افراد هدف سرقت قرار گرفته اند برای
شناسایی متهمان و طرح شکایت به پلیس آگاهی این
شهرستان مراجعه کنند.
به گزارش میزان ،سرهنگ علی سلیمانی گفت :در پی
وقوع سرقت طال از سوی دو نفر در شهرستان نظرآباد،
رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس
آگاهی ایــن شهرستان قــرار گرفت .وی اظهار کرد:
ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی ،بازبینی تصاویر
دوربینهای مداربسته و تحقیقات محلی موفق به
شناساییسارقانشدند.سرهنگسلیمانیخاطرنشان
کــرد :با تشدید اقدامات گشت زنی در شهرستان و

ارز کشورهای دیگر را به
سرقت برده اند.
**پــدر این پسر جــوان که
یــک متهم فــــراری اســت
پــس از  10ســـال فـــرار و
سفر به پاکستان وقتی به
ای ــران بازگشت بــه خاطر
همدستی با دو فرزندش
دستگیرشد.
ایــــن مــــرد از درد پـــا و
س ــرن ــوش ــت ــی کــــه بــــرای
فرزندانش رقم زده ناراحت
است و اشک می ریزد و جالب این که به پسرش که اعتیاد
دارد عالقه ای ندارد.
چرا گریه می کنی؟
پامدردمیکنهوناراحتپسرانمهستم.
چرا به ایران بازگشتی؟
دخترانم در پاکستان نمی توانستند به مدرسه بروند ،به
همینخاطربرگشتم.
عامل بدبختی و اتفاقات زندگی فرزندانت چه کسی
است؟
منعاملبدبختیفرزندانمشدهام.
یکی از پاهایت تیر خورده؟
بله ،سال 91در پاکستان قصد سرقت خودرویم را داشتند
که مقاومت کردم و دزدان سه گلوله به پایم شلیک کردند
که من سوئیچ خودرو را به بیرون پرت کردم و مانع سرقت
آن ها شدم.
چرا فراری بودی؟
فرارینبودمترسیدمدستگیرشوم.
به چه جرمی دستگیر شده بودی؟
سال  86به خاطر سرقت از گردشگران دستگیر و با قرار
وثیقهآزادشدمونمیدانستمبرایمنحکم 30سالزندان
صادر شده است.
** جواد پسر کوچک این خانواده که در پاکستان زندگی
می کند به خاطر تامین نیاز برادرش دست به کف زنی زده

است.
سابقه داری؟
نه
به چه جرمی دستگیر شدی؟
سرقت از گردشگران خارجی در پوشش مامور.
به چه شیوه ای؟
با خودروی پژو به سراغ طعمه هایمان در جلوی هتل ها
میرفتیموبانشاندادنکارتملی،خودمراپلیسمعرفی
و سپس به بهانه بررسی پول هایشان اقــدام به کف زنی
میکردم.
با کارت ملی؟!
گردشگراننمیدانستندکهکارتشناساییباکارتپلیس
متفاوتاست.
شنیدم در پاکستان زندگی می کنی؟
بله،یکمغازهبنگاهامالکدارمکهدرآنجازندگیمیکنم
و با یک دختر پاکستانی نیز ازدواج کرده ام.
چرا کف زنی می کردی؟
مجبورشدم.
چه اجباری بود؟
برادرم نیاز به پول داشت به همین خاطر به او کمک کردم تا
کمیپولبهجیببزند.
اگــر دستگیر نمی شــدی تا کی ایــن کــار را ادامــه
یدادی؟
م 
قراربودهفتهآیندهبهپاکستانبرومکهدستگیرشدم.

شنیدم در طایفه فیوج کف زنی یک رسم است؟
بله ،هرکه بیشتر خالف کند معروف تر و شناخته شده تر
استمیاناعضایطایفهفیوج.
طایفه فیوج از کجا تشکیل شده؟
ازهمدان،زاهدانوشهرهایمختلفدورهمجمعشدهاند
و متعلق به محل خاصی نیستند و این که گفته می شود
اصلیت آن ها هند و پاکستانی است نه ،اصلیت ما ایرانی
استولیدرکشورهایدیگرنیزطایفهفیوجحضوردارند.
خالف و کف زنی بین طایفه فیوج کار اشتباهی
نیست؟
نه ،بیشتر کف زنی ها در خارج از ایران انجام می شود و
اکثریتبهزبانانگلیسیمسلطهستندوهرکهبیشترکف
زنی و خالف کند گویا تحصیالت بهتری نسبت به دیگران
دارد.
** نریمان  28ساله پسر بزرگ این خانواده فیوجی است
که پدرش او را به خاطر اعتیادش کمتر دوست دارد.
سابقه داری؟
بله ،سال 94به جرم جعل زندان رفتم.
چه مدت زندان بودی؟
 6ماه در زندان بودم که پس از پایان محکومیت آزاد شدم.
بیکار بودی؟
کارینداشتموبیشترپدروبرادرمکمکممیکردند.
چه نقشی در باند داشتی؟
من رانندگی می کــردم و بــرادرم کــار کف زنــی را انجام
میداد.
پالک خودروها را چه کسی سرقت می کرد؟
برادرم .
چرا؟
باتغییرپالکخودروسرنخهاراپنهانمیکردیمواصالفکر
نمیکردیمدستگیرشویم.
شنیدم هیچ یک از شما اطالعی از خانه دیگری
نداشته است؟
نه ،آدرس خانه برادر و پدرم را نمی دانستم.
بنا بر این گزارش ،متهمان برای تحقیقات بیشتر در اختیار
ماموران اداره 5پلیس آگاهی تهران قرارگرفتند.

سارقان گردن بند قاپ را شناساییکنید
مناطق مــجــاور ،مــامــوران موفق شدند ،راکــبــان یک
دستگاه موتورسیکلت را که با مشخصات سارقان مد
نظر مطابقت داشت ،شناسایی و در یک عملیات تعقیب
و گریز ،موتور سیکلت را متوقف و دو متهم را دستگیر
کنند.
این مقام انتظامی با بیان این که در بازرسی از متهمان،
دو رشته گــردن بند ،گوشی تلفن همراه و دو قبضه
چاقوکشف شــد ،گفت :نامبردگان به همراه امــوال
مکشوفه ب ــرای تحقیقات بیشتر بــه پلیس آگاهی
شهرستان نظرآباد منتقل شدند.

سرهنگ سلیمانی گفت :متهمان دستگیر شده در
بازجوییهای ماموران به جرم خود مبنی بر  ۵۰فقره
سرقت طال و جواهرات در شهرهای نظرآباد ،فردیس،
هشتگرد و آبیک اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد ادامه داد :با توجه
به احتمال سرقتهای متعدد از سوی این دو متهم،
دادیارشعبهسومدادگستریشهرستاننظرآباد،دستور
چاپ تصاویر بدون پوشش متهمان را در رسانههای
جمعی صادر کرده است بنابراین از شهروندانی که
به ایــن شیوه یا توسط ایــن افــراد هــدف سرقت قرار

...

درامتدادتاریکی

 30فقره شرارت د رکارنامهسیاه  ۲شرور مسلح
توکلی -دو شــرور مسلح با کارنامه سیاه 30فقره
شرارت در جنوب کرمان دستگیرشدند.
فرمانده انتظامی اســتــان  کــرمــان ،در تشریح این
خبراظهار کــرد :در پی گــزارش  وقــوع چند فقره تیر
اندازی منجر به سرقت در جنوب این استان ،   پیگیری
مــوضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتــور كــار پلیس قــرار
گرفت  .به گزارش خبرنگارما ،سردار"رضا بنی اسدی
فر" افزود :در بررسی صحنه های سرقت مشخص شد
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گرفتهاند درخواست میشود برای پیگیری شکایت
خود به اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی شهرستان
نظرآباد واقع در میدان صنعت مراجعه یا با شماره تلفن
 ۰۲۶۴۵۳۵۷۴۴۱تماس حاصل کنند.

حق سکونت !...

روزی که در مشهد عاشق «آیدا» شدم ،چشم و گوشم را
بستم و هر شرایطی را برای ازدواج با او پذیرفتم .آن زمان
هیچ وقت فکر نمی کردم امضایی را که پای شروط مندرج
در سند ازدواج می کنم ،روزی برایم دردسرساز خواهد
شد و احتمال دارد یکی از همین شروط زندگی مرا به
نابودی بکشاند و ...
مرد جوان در حالی که بیان می کرد در این شهر غریب
کسی را ندارم تا سنگ صبورم باشد و از متالشی شدن
زندگی ام جلوگیری کند ،به کارشناس و مشاور اجتماعی
کالنتری پنجتن مشهد گفت 27 :ســال قبل در یکی
از شهرهای زیبا و بندری جنوب کشور دیده به جهان
گشودم.
پــدرم خیاط بود و در مغازه کوچکش تار و پود عشق و
زندگی را به هم می دوخــت تا ما در آسایش و آرامــش
زندگی کنیم .من هم که اوقات فراغت را در کنار پدرم
می گذراندم آرام آرام به شغل خیاطی عالقه مند شدم
و در کنار تحصیل به پدرم نیز کمک می کردم به همین
خاطر شغل پدر را پیشه کردم و زمانی در مقطع متوسطه
تحصیالتم را به پایان رساندم که یک خیاط حرفه ای
شده بودم.
وقتی دفترچه اعزام به خدمت را گرفتم فهمیدم که باید
دوران سربازی را در مشهد سپری کنم این گونه بود که
کوله بار سفر را بستم و برای گذراندن خدمت سربازی
عــازم مشهد شــدم .مدتی بعد با چند تن دیگر از هم
خدمتی هایم که از شهرهای مختلف کشور بودند دوست
شدم و اوقات بیکاری را با آن ها به تفریح و گشت و گذار
در مناطق ییالقی حاشیه شهر می پرداختم تا این که
در یکی از روزهای تعطیلی وقتی به منطقه طرقبه رفته
بودیم عاشق نگاه های جذاب دختری شدم که دیگر نمی
توانستم چشم از او بردارم .از آن روز به بعد ارتباط تلفنی
و مالقات های گاه و بی گاه من و «آیدا» آغاز شد.
دیگر به او دل باخته بودم که خدمت سربازی ام به پایان
رسید .همه دوستانم از این موضوع خوشحال شدند اما
من نگران دوری از آیدا بودم .ماجرای ازدواج با آیدا را
با خانواده ام در میان گذاشتم اما آن ها به شدت با این
ازدواج مخالفت کردند .با وجود این ،چشم و گوشم را
بستم و پای سفره عقد نشستم.
شرط اصلی آیدا این بود که من در مشهد ساکن شوم
چرا که تحمل دوری از خانواده اش را ندارد من هم حق
سکونت را به او دادم و بدین ترتیب زندگی مشترک ما
در حالی آغاز شد که نمی توانستم شغل مناسبی داشته
باشم .مشکل مالی آن قدر زندگی ام را تحت تاثیر قرار
داده بود که به ناچار برای تامین آینده پسر کوچکم به
کارگری روی آوردم اما باز هم دست خالی به خانه بازمی
گشتم.
تا این که به پیشنهاد پدرم تصمیم گرفتم تا با زندگی در
جنوب کشور کنار پدرم مشغول کار شوم اما آیدا از این
موضوع بسیار عصبانی شد و پسر  2.5ساله ام را از شدت
خشم به زمین انداخت.
این موضوع درحالی به درگیری بین ما انجامید که آیدا
فرزندمان را برای انتقام از من به شدت کتک می زد .در
این شرایط پسرم را نزد خانواده ام بردم و برای راضی
کردن همسرم به مشهد بازگشتم ولی بــرادران آیدا به
خاطر این کار مرا هدف ضرب و جرح قرار دادند و ...
من زندگی ام را دوست دارم اما ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی
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