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کباب ۱۹نفر را
در تبریز مسموم کرد

رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز از مسمومیت  19نفر در پی مصرف غذای مسموم خبر داد.
به گزارش ایسنا« ،فرزاد رحمانی» در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد :این حادثه در یکی از اردوگاههای تفریحی نزدیک تبریز رخ داد و
 19خانم به دلیل خوردن کباب کوبیده ،مسموم شدند.وی یادآور شد :وضعیت افراد مسموم شده مساعد بوده و تحت درمان هستند.

...

ازمیانخبرها
تندیسهای 300میلیونتومانی
کهبهسرقترفت

منابعخبریگزارشدادندیککشتیمسافربریدردریاچه
'توبا'درآبهایسوماترایشمالیدرحوالیجاکارتاپایتخت
اندونزیواژگونشدکهدراثرآندستکم 128مسافرجان
باختندیامفقودشدند.بهگزارشروزسهشنبهایرنا،مسئوالن
اندونزیاییپیشترگفتهبودنداینکشتی 80مسافرداشتهکه
ازمیانآنهاتاکنون 18نفرنجاتیافتهاندویکتنهمجان
باخته است اما آمار نشان می دهد این کشتی تعداد بسیار
بیشتریمسافرداشتهاست.
این کشتی عصر روز دوشنبه گذشته در دریاچه توبا در حالی
کهمملوازمسافربود،دراستانسوماترایشمالیدریکهزار
و 300کیلومتریشمالغربیجاکارتا،پایتختاندونزیدر
اثرامواجشدیداقیانوسیواژگونشد.
پس از انتشار گزارش های اولیه ،قایق های نجات به محل
حادثهاعزامشدندامابهگفتهمقامهایمحلی،عملیاتنجات
بهعلتشرایطنامساعدجویبهتعویقافتاد.
هنوزعلتوقوعحادثهمشخصنشدهاستامامقاماتمحلی
میگویندبهنظرمیرسداینکشتیمجوزفعالیتوتردددر
آبهایاقیانوسرانداشتهاست.

ترکیدن مخزن  30هزار لیتری گازوئیل
در سد بیجار
مخزن سوخت  30هزار لیتری گازوئیل ،در سد شهر بیجار
منفجر شــد .شماری از ساکنان شهر بیجار در تماس با
تحریریهایسنا،ازترکیدنمخزن 30هزارلیتریگازوئیلدر
سدمخزنیشهربیجارخبردادند.براساساینگزارشپس
از تخلیه گازوئیل در تانکری که سالها در کارگاه سد شهر
بیجار خالی بود و جمع شدن گازوئیل در چاله مجاور تانکر،
مسئوالن مربوطه متوجه سوراخ شدن این مخزن میشوند
که اقدام به جوشکاری میکنند و در حین این اتفاق ،چاله
دچارآتشسوزیمیشودوآتشبهتانکرسرایتمیکند.در
نهایتاینمخزنمنفجرمیشودوپنجدستگاهآتشنشانیدر
محلحادثهحضورمییابند.خوشبختانهاینحادثهخسارت
جانینداشتهاست.باتوجهبهاینکهاینسدمنبعتامینآب
شربموردنیازعمدهشهرهایاستانگیالنازجملهرشت،
خشکبیجار،کوچصفهان،خمام،لشتنشا،سنگر،آستانه
اشرفیه ،کیاشهر ،الهیجان ،سیاهکل ،لنگرود وبندر انزلی
است و آب مورد نیاز  150هکتار اراضی کشاورزی را تأمین
میکند ،هماکنون آب سد شهر بیجار بازگشایی شده تا
رودخانهازاینموادسوختیتخلیهشود.ازطرفیآبمزارعتا
اطالعثانویبستهشدهاستتاازهرگونهخسارتیجلوگیری
شود .براساس گزارش شاهدان عینی ،آب رودخانه زیلکی
کهدرروزهایمعمولزاللوشفافبوده،روزدوشنبهگذشته
تیرهبود«.اسماعیلمیرغضنفری»فرماندهرودباردرگفتوگو
باایسنابااشارهبهآتشسوزیمخزنسوختسدشهربیجار،
اظهار کرد :طی گزارشی اعالم شد که مخزن سوخت سد
شهربیجار دچار آتشسوزی شده است ،به دلیل اهمیت
موضوعبالفاصلهازتمامشهرداریهایشهرستانخودروی
آتش نشانی به محل سد اعــزام شد .فرماندار شهرستان
رودبارافزود:باتوجهبهاینکهاینسدتأمینکنندهآبشرب
شهرهای استان است ،از اینرو با هماهنگی ستاد مدیریت
بحراناستان،یکدستگاهخودرویآتشنشانیمجهزبهفوم
و کف هم برای مهار آتش به محل حادثه اعزام و تا ساعت یک
بامدادحریقاطفاشد.

آتش سوزی پمپ بنزین در بندرکنگ
 3مصدوم داشت

فرماندار بندرلنگه گفت :پمپ بنزین یوسفیان بندرکنگ
ظهر روز سه شنبه دچــار حریق شد و در این حادثه سه نفر
مصدوم شدند .غالمرضا آبــاد در گفت و گو با ایرنا افــزود:
مــصــدومــان بالفاصله بــه بیمارستان بندرلنگه منتقل
شدند .وی بیان کــرد :آتــش ســوزی پمپ بنزین بندرکنگ
ساعت  13:15رخ داد و پس از  45دقیقه با تــاش آتش
نشانان بندرلنگه ،بندرکنگ ،فرودگاه و اداره بنادر بندرلنگه
آتش خاموش شد .فرماندار بندرلنگه ،علت آتش سوزی را
بی احتیاطی خودروی وانت حامل گازوئیل اعالم کرد .آباد
یادآورشد :میزان برآورد خسارت وارده این حادثه در دست
بررسیاست.براساسمشاهداتشاهدانعینیدراینسانحه
آتشسوزیهمچنیندودستگاهخودرودرآتشسوخت.

راد ادامه داد :این فرد از متهمان اصلی پرونده نیست و
فقط سالح را در اختیار متهمان اصلی قرار داده است.
وی تصریح کرد :تا کنون سه نفر با عنوان آدم ربایی و
تجاوز به عنف شکایت کرده اند که اتهامات مطرح شده
از سوی آنان مربوط به یکی دو روز اخیر نبوده است.
دادستان زاهدان یادآورشد :یکی از خانم های شاکی
مدعی شده است که دی ماه سال گذشته مورد تجاوز
قرار گرفته و یکی دیگر از شاکیان پرونده نیز مدعی شده

دادستانعمومیوانقالبزاهدانمرکزاستانسیستان
و بلوچستان گفت :یک متهم دیگر درخصوص پرونده
تجاوز در ایرانشهر ،شامگاه دوشنبه در زاهدان دستگیر
شد .حجت االسالم علی موحدی راد روز سه شنبه در
گفتوگوبا ایرنااظهارکرد:متهمبرایتکمیلتحقیقات
ومشخصشدننقشویدراینپروندهبهایرانشهراعزام
شد .ویافزود:تحقیقاتبرایبررسینقشاینمتهمدر
اقداماتمجرمانهایرانشهردرحالانجاماست .موحدی

که اردیبهشت ماه و دیگری نیز گفته است که خردادماه
مورد تجاوز قرار گرفته است.
دادستان عمومی و انقالب زاهــدان گفت :تا کنون دو
متهم در خصوص پرونده تجاوز در ایرانشهر دستگیر
شدند و متهمان دیگر نیز شناسایی شده اند و دستور
دستگیری آنان صادر شده است .وی تاکید کرد :بر
اســاس قانون هیچ مقام اجرایی به غیر از رئیس کل
دادگستری و دادســتــان مرکز استان حق مصاحبه

آن روی صفحه زندگی
درخصوص محتویات و مفاد پرونده هایی با موضوع
قضایی به ویــژه پــرونــده هایی که تحقیقات اولیه آن
محرمانه و در موضوع منافی عفت است ،ندارد.

در بازسازی صحنه قتل تشریح شد

اخت

صاصی

جنایت قمهکشهای هوسران درالنه فساد
سیدخلیل سجادپور -دو متهم پرونده «قمه کش های
هوسران» در حالی به بازسازی صحنه جنایت در النه فساد
پرداختندوجزئیاتاینحادثههولناکراتشریحکردندکه
مدعیبودندبرایایجادرعبووحشتوفرارازچنگمردم،
شیشههایچندخودرورادربولوارطبرسیشمالیمشهد
شکستهاند.
بهگزارشاختصاصیخراسان،دومتهماینپروندهجنایی
که حلقه های فوالدین قانون بر دستانشان خودنمایی می
کرددرحالیمقابلساختمانپالک 37ازخودرویپلیس
پیاده شدند که چند روز قبل ،حادثه ای وحشتناک را در
همین ساختمان رقم زده بودند .در آغاز بازسازی صحنه
قتل،ابتداسرگردحمیدفر(افسرپرونده)بهتشریحجزئیاتی
ازماجرایاینجنایتهولناکپرداختوبخشیازاعترافات
متهماندرمراحلبازجوییرابیانکرد.سپسقاضیکاظم
میرزایی (قاضی ویژه قتل عمد) با تفهیم مواد قانونی ،از دو
متهم 19و 22ساله این پرونده خواست تا حقیقت موضوع
را بیان کنند چرا که اظهارات و اعترافات آنان در بازسازی
صحنهقتل،مورداستناداتقضاییدردیگرمراحلدادرسی
قرار می گیرد .گزارش خراسان حاکی است ،در ادامه ابتدا
میالد(متهم 19ساله)مقابلدوربینقوهقضاییهقرارگرفت
و با معرفی کامل خود گفت :در این ساختمان (پالک )37
خالفکاران زیادی رفت و آمد داشتند ،من و محمد (متهم
دیگر) هم از قبل با ساکنان ساختمان آشنا بودیم و گاهی
برای برقراری روابط نامشروع به این محل می آمدیم تا این
که شب جمعه (چهارم خرداد) من و دوستم بعد از مصرف
قرصهایمخدردارتصمیمگرفتیمنزدزنجوانیبرویمکه
ازقبلبااوآشنابودیم،بههمیندلیلبازنمیانسالمعروف
بهخالهتماسگرفتیمکهآشناییخاصیبامهال(زنجوان)
داشت.خالهآدرسهمینساختمانرادادوگفتساعت2
تا 3بامدادبرویدکه«مهال»آنجاست.آنشبمادرحالیبه

عکس از خراسان
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دادستان زاهدان:یک متهم دیگر در پرونده ایرانشهر دستگیر شد

درامتدادتاریکی

متهمان در حال بازسازی صحنه جنایت در حضور قاضی میرزایی

سرپرستسازمانسیما،منظر
وفضایسبزشهریشهرداری
کرج از سرقت سردیسهای
مشاهیر روبه روی پارک تنیس
خبر داد و گفت :این موضوع از
سوی مراجع قضایی در حال
پیگیری اســـت .بــه گ ــزارش
ایسنا ،پیمان بضاعتیپور در
اینخصوصگفت:هشتعدد
تندیسمشاهیرسال92روبهرویپارکتنیسنصبشدهبود
که طی روزهای گذشته پنج عدد از این تندیسها به سرقت
رفته است .بضاعتیپور قیمت تندیسهای به سرقت رفته را
 300میلیون تومان بیان کرد و افزود :به منظور جلوگیری از
سرقتسهتندیسباقیمانده،اینتندیسهابهصورتموقت
جمع آوری شدهاند .وی با اشاره به این که برای پیگیری این
سرقت ،پرونده قضایی تشکیل شده است ،اظهار کرد :هم
اکنونقاضیدرحالتحقیقاستوازتعدادیافرادمشکوک
بهسرقتنیزبازجوییشدهاست.
سرپرستسازمانسیما،منظروفضایسبزشهریشهرداری
کرج افزود :به منظور سامان دهی فضای بصری تندیسها،
معبری جدید تعریف شده است که به زودی این معبر ساخته
خواهد شد .بضاعتی پور اضافه کرد :تندیسهای به سرقت
رفتهدوبارهساختهوجانماییخواهندشد.

سوی ساختمان پالک  37حرکت کردیم که هیچ پولی در
بساطنداشتیمبههمیندلیلهمقمههایمانرابرداشتیم
تادرصورتمقاومتبرخیافرادبهزورمتوسلشویم!متهم
این پرونده جنایی ادامه داد :ولی وقتی به محل رسیدیم
درگیری بین ما و دو جوان دیگر که در آن ساختمان بودند،
رخدادچراکهآنهامعتقدبودندمابایداولپولبدهیمبعد
به النه فساد برویم! در این گیرودار من چند ضربه قمه به
قسمتباالتنهرضا(مقتول)زدموسپساوبادوستممحمد
درگیرشدکهاونیزچندضربهقمهبهاوزدواینگونهدرگیری
به بیرون از ساختمان کشید .در همین لحظه ناگهان رضا
خونآلودکناردیوارافتادومابرایفرارازمحل،شیشهچند
خودروراشکستیم.
بنابر گــزارش اختصاصی خــراســان ،در ادامــه بازسازی
صحنه قتل ،محمد (متهم دیگر پرونده) نیز مقابل دوربین
قوه قضاییه قرار گرفت و با تایید سخنان همدستش گفت:

 2کشته و 16مجروح درتصادف جاده پلدختر  -خرم آباد
مدیر مرکز فوریت هــای پزشکی لرستان گفت :بر
اثر برخورد سه دستگاه خــودرو در جــاده پلدختر –
خرم آباد ،دو نفر جان خود را ازدست دادند و  16نفر
مجروح شدند .حسین علی رفایی روز سه شنبه در
گفت و گو با ایرنا اظهار کرد :یک دستگاه مینی بوس
که از پلدختر به سمت خرم آباد در حرکت بود ،با یک
دستگاه کامیونت ایسوزو و یک دستگاه وانت پیکان
کهدرجهتمخالفدرحرکتبودند،در 65کیلومتری

پلدختر در پیچ روستای قالبی سفلی ویسیان برخورد
کرد .وی افزود :در اثر این حادثه راننده مینی بوس
و یکی از سرنشینان کامیونت ایسوزو کشته و  16نفر
نیزمجروح شدند .مدیر مرکز فوریت های پزشکی
لرستان گفت:مجروحان حادثه توسط آمبوالنس های
اورژانس  115به بیمارستان عشایر خرم آباد منتقل
شدند .رفایی افزود :علت حادثه از سوی کارشناس
پلیس راه تنگ تیر در دست بررسی است.

چند ساعت قبل از آن که من و میالد به آن ساختمان برویم
ماموران کالنتری شهید هاشمی نژاد زن میان سالی را که
در طبقه پایین ساختمان زندگی می کرد ،به همراه یک

خر
اسان

جواندیگربهاتهامسرقتدستگیرکردهبودند.آنزنمادر
همان«مهال»بود.وقتیمابهآنساختمانواردشدیمپولی
نداشتیم که همین موضوع منجر به کشمکش بین ما و دو
جوان دیگری شد که در گاراژ آن منزل حضور داشتند .در
میانایندرگیریهارضا(مقتول 30ساله)ضربهایباچاقو
بهسرمزدومنهمباقمهضرباتیبهاوزدم.وقتیدرگیریو
سروصدابهبیرونازساختمانکشیدهشد،عدهایازاهالی
محلدرآنساعتبامدادازخانههایشانبیرونآمدند.میالد
دست «مهال» را گرفت تا با ما بیاید .من هم قمه ام را بیرون
کشیدم و برای فرار از چنگ مردم و ترساندن آن ها ،شیشه
های چند خودرو را شکستیم .در واقع اصال نمی فهمیدیم
کهچهمیکنیم.زمانیبهخودآمدیمکهخبرآوردندرضادر
ایندرگیریبهقتلرسیدهاست.آنشبمنبهخانهبرادرم
رفتم تا این که توسط کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان
رضویدستگیرشدم.گزارشخراسانحاکیاست،درپی
اعترافاتصریحمتهمانبهارتکابجنایت،قاضیمیرزایی
پایانبازسازیصحنهقتلرااعالمکردوبدینترتیبدومتهم
اینپروندهباصدورقراربازداشتموقتروانهزندانشدند.

سابقه خبر
شب چهارم خرداد جاری درگیری وحشتناکی در بولوار طبرسی شمالی مشهد رخ داد .این درگیری که با قمه کشی
چند جوان همراه بود ،اهالی محل را از خانه هایشان بیرون کشید اما قمه کش ها با تهدید اهالی و شکستن شیشه
خودروها ،از آنان خواستند به خانه هایشان بازگردند .در میان این درگیری خونین ،جوان  30ساله ای که اهل کرج
بود بر اثر اصابت ضربات قمه به شدت مجروح شد و کنار دیوار ساختمان پالک  37جان سپرد .در این لحظه یکی از
مهاجمان دست زن جوانی را گرفت و به همراه همدستش او را با خود برد .این زن جوان صبح روز بعد به کالنتری
محل رفت و مدعی شد که مهاجمان قمه کش او را با تهدید به مرگ ربوده و مورد تجاوز قرار داده اند اما چند ساعت
بعد متهمان این پرونده جنایی با تالش شبانه روزی کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی و صدور
دستورات ویژه ای از سوی قاضی کاظم میرزایی دستگیر شدند و ادعای دروغین زن جوان فاش شد.

 513سارق در تهران دستگیر شدند
رئیس پلیس تهران بزرگ از متالشی شدن  19باند
سرقتودستگیری 513سارقومالخرطی 24ساعت
درتهرانخبرداد.بهگزارشایرنا،سردارحسینرحیمی
روزسهشنبهدرحاشیهبازدیدازاموالوکاالهایکشف
شده در عملیات طرح رعد 12در مقر فرماندهی پلیس
پیشگیریدرپایتختافزود:ارزشاموالمسروقهکشف
شده حدود سه میلیارد و  200میلیون تومان برآورد
شده اســت .وی ادامــه داد :عــاوه بر  55قبضه انواع

سالح سرد و 17قبضه سالح جنگی و شکاری ،بیش از
 233دستگاه خودرو ،موتورسیکلت و دوچرخه و664
قطعه انواع وسایل خودرو نیز در عملیات ضربتی رعد
12ازسارقانومالخرانکشفوضبطشد.رئیسپلیس
پایتختبهبرخوردوجمعآوریکاالهایضدفرهنگیو
غیراخالقیدرعملیاتمذکوراشارهکردوگفت:دراین
راستا 13هزارعددلوحفشردهمبتذلومستهجنطی
 24ساعتکشفوامحاشد.

رئیس پلیس مواد مخدر ناجا با اشاره به افزایش  ۱۴درصدی کشفیات مواد مخدر خبر داد

رصد باندهای قاچاق مواد مخدر در فضای مجازی
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با تشریح عملکرد
این یگان تخصصی در برخورد و کشف مواد مخدر در کشور
طی سال گذشته  ،از افزایش  ۱۴درصدی کشفیات مواد
مخدر خبر داد .به گزارش میزان ،سردار مسعود زاهدیان
افزود :در سال ،۹۶حدود  ۸۰۸تن مواد مخدر با همکاری
همه نیروهای مسلح و همکاران ما در وزارت اطالعات در
کشور کشف و ضبط شده است.
وی با اعالم این که ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر
موفق به کشف ۷۱۳تن انواع مواد مخدر به صورت خاص
شده اند ،افزود :این میزان کشفیات در طول سالهای
فعالیت بی نظیر است.
زاهدیان با اشاره به ناامنیهایی که در کشورهای همسایه
بهویژهافغانستانباعثافزایشمیزانتولیداتموادمخدر
شده است ،تصریح کرد :مرزبانان ما تالش خود را افزایش
داده اند .از این رو توسعه امکانات فنی در مرزهای کشور
شکل گرفته و توجه دوستان ما در مرزبانی به بحث مواد
مخدر از جمله موضوعاتی است که امسال دنبال میشود.
وی از افزایش فعالیتهای پلیسی در مر زهای شرقی
و جنوب شرقی خبر داد و گفت :بیش از ۷۵درصــد
کشفیات ما در این مر زها در حال شکل گیری است و
بیش از ۷۰درصــد اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر
با فعالیتهای اطالعاتی انجام میشود تا جایی که با
رصدهای دقیق ،محل حرکت کاروا نها را میدانیم و
برای برخورد با آنها اقدام میکنیم.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت :بخش عمده
درآمدها در مواد مخدر ،صرف خریدتجهیزات نظامی
گروههای داعش و گروههای تروریستی میشود.
زاهدیان ادامه داد :در حوزه مواد مخدر و تولید آن ،نقش
سرویسهای اطالعاتی نقش شاخصی اســت .میزان
تولیدات مواد مخدر در افغانستان بسیار زیاد است و روز
به روز هم افزایش پیدا میکند .برای در دسترس بودن
این مواد و ترانزیت راحتتر آن باید مواد و اسید هایی
به تریاک اضافه شود تا مواد قابل مصرف به چرخه مواد
مخدر برگردد؛ این مــواد پیش ساز به صــورت وسیع از
سوی کشورهای دیگر و مافیای بین المللی مواد مخدر
در افغانستان توزیع میشود که برخورد بین المللی با
این کشورها در دستور کار است .تولید تریاک  ،هروئین و
مورفین در افغانستان افزایش یافته و به دلیل همسایگی
با این تولید کننده بزرگ باید از ورود و ترانزیت مواد مخدر
به کشور جلوگیری کنیم.
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▪دستگیری ۱۰۶قاچاقچی حرفه ای در سال گذشته

وی گفت :در ســال گذشته ۱۰۶قاچاقچی حرفه ای
شناساییودستگیرشدهاند.برخوردباخردهفروشانجزو
برنامه های همیشگی پلیس مبارزه با مواد مخدر است .
سردار زاهدیان با تأکید بر این که تمرکز پلیس بر شناسایی
سرشبکهها و باندهای مواد مخدر است ،خاطر نشان کرد:
در سال گذشته در این حوزه موفقیتهای خوبی داشتیم
به طوری که  ۱۰۶نفر از سرکردگان و عناصر اصلی تولید
و توزیع مواد مخدر را هدف قرار دادیم و این افراد شناسایی
و دستگیر شدند و در این میان نیز تعدادی از این افراد در
درگیری با پلیس به هالکت رسیدند.
وی تأکید کرد :نیروی انتظامی قاطعانه و با اقتدار با عناصر
و سرشبکههای اصلی تولید و توزیع مواد مخدر برخورد
میکند و قاچاقچیان بدانند قطعا در دام نیروهای پرتوان
پلیس گرفتار میشوند.
▪پاک سازی نقاط پرتردد جوانان از توزیع مواد مخدر

سردار زاهدیان ادامه داد :پاک سازی نقاط پرتردد جوانان
از توزیع مواد مخدر ،یکی از رویکر دهای جدی پلیس
است ،به طوری که در سال گذشته در پاک سازی حاشیه
و اطراف مدارس در سراسر کشور حدود دو تن انواع مواد
مخدر کشف شد و این یعنی توانستیم یک ایمنی را در
حاشیه مدارس ایجاد کنیم.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا یادآور شد :اقدامات
پلیس در پاک سازی نقاط تردد جوانان به ویژه حاشیه
مــدارس ،امسال با "سرعت" و "دقــت" بیشتری دنبال
میشود .رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با اشاره

به کشف بیش از دو تن انواع مواد مخدر
در حاشیه مــدارس و مراکز آموزشی،
گفت :در راستای افزایش ایمنی جامعه
و دانش مردم ،برنامه های پیشگیرانه
در مــدارس ،مساجد ،مجموعه های
فرهنگی و محیط های کار را دنبال می
کنیم چراکه معتقدیم با آمــوزش می
توانیم آحاد جامعه را از خطرات مواد
مخدر و اعتیاد آگاه کنیم.
ایــن مقام عالی انتظامی به جوانان
توصیه کــرد :ممکن اســت در محیط
های آلوده به جوانان عزیز پیشنهادهای
نامعقولی شود که انتظار می رود این
قشر فهیم قدرت "نه" گفتن را داشته باشند و به خاطر یک
هیجانوشادیلحظهایزندگیوآیندهخودراتباهنکنند.
وی بیشترین کشفیات در زمینه مواد مخدر در کشور را
تریاک اعالم کرد و افزود :موادی که در اطراف مدارس
کشف شده اند بیشتر گل و قرص بود ه است.
▪رشد  10درصــدی جمع آوری معتادان متجاهر از
ابتدای سال تا کنون

مواد مخدر در دنیای مجازی با جدیت انجام میشود و به
زودی درباره شناسایی فروشندگان مواد مخدر که اقدام
به توزیع مواد مخدر می کردند ،اطالع رسانی خواهد شد .
زاهدیان دربــاره اعتیاد دانــش آموزان به میزان گفت:
دستگیری هایی در مدرسه داشته ایم اما تعداد این دانش
آمــوزان خیلی اندک است و اصال قابل استناد نیست.
دانش آموزان معتاد به سرعت ترک تحصیل می کنند و در
مدرسه حضور ندارند که بقیه را آلوده کنند .تعاملمان با
آموزش و پرورش بسیار خوب است.
وی درباره کشفیات مواد مخدر صنعتی گفت :آشپزخانه
ها در کشور به شدت کاهش یافته است .از اول سال تا حاال
۱۲تا  ۱۳باب آشپزخانه آن هم به صورت خانگی داشتیم
که تعطیل شده اند .ریسک تولید مواد مخدر صنعتی
بسیار باال رفته و االن گل در بین مواد مخدر سنتی بیشتر
است و شیشه در رده دوم قرار دارد.
ایــن مقام عالی انتظامی تصریح کــرد :ســال گذشته
۱۶شهید در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم شد که شش
نفرشان از نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر بودند،
همچنین ۴۸تن از همکاران نیز به درجه جانبازی نایل
آمدند.

اگرچه با همسرم  62ســال اختالف سنی داشتم اما
تصمیم خودم را گرفته بودم ،با خودم می اندیشیدم اگر
در این شرایط با مردی پولدار ازدواج کنم که حاضر است
منزلی  100میلیون تومانی برایم بخرد در حق خانواده ام
فداکاری کرده ام و آن ها را از این وضعیت فالکت بار نجات
می دهم ولی نمی دانستم روزگار سرنوشت مرا به گونه ای
رقم زده است که ...
زن  24ساله که اشک های سوزانش بر روکش پالستیکی
سند ازدواجش می چکید ،درحالی که بغض در گلو مانده
اش ترکیده بود ،به کارشناس اجتماعی کالنتری سناباد
مشهدگفت :روزگ ــاری در یکی از شهرک هــای حاشیه
تهران زندگی می کردیم اما از همان دوران کودکی هیچ
گاه مانند کودکان دیگر نوازش دستان پر مهر مادرم را حس
نکردم .روزهای سخت و عجیبی را می گذراندم ،مادرم که
از زندگی فقیرانه اش ناراضی بود به بهانه های مختلف
همواره با پدرم سر ناسازگاری می گذاشت .درگیری ها
 ،توهین ها و کتک کاری های آن ها روزهای ناخوشی را
برای من و خواهر و برادرم رقم زده بود تا این که باالخره
مــادرم طالقش را گرفت و پس از ازدواج با مــردی دیگر
به دنبال سرنوشت خودش رفت .آن زمان من  10سال
بیشتر نداشتم اما حال و روز پدرم را به خوبی درک می
کردم این گونه بود که پدرم دست من و خواهر و برادرم را
گرفت و برای ادامه زندگی عازم مشهد شد .شاید با این کار
قصد داشت مادرم را به کلی فراموش کند .خالصه خانه
ای در مشهد اجاره کردیم و من که دختر بزرگ خانواده
بودم تالش کردم با آموختن مهارت های آشپزی و خانه
داری اندکی آرامش به زندگی بی روحمان تزریق کنم.
اگرچه پدرم با خیاطی هزینه های ما را تامین می کرد ولی
آشفتگی و بی سروسامانی در زندگی ما موج می زد با وجود
این ،حادثه دلخراش دیگری ،آن روی صفحه تلخ تر زندگی
را برایمان نمایان ساخت .آن روز پدرم هنگام بازگشت به
خانه تصادف کرد و یکی از پاهایش را از دست داد .از آن
زمان به بعد او خانه نشین شد و ما دست نیاز به سوی مراکز
خیریه دراز کردیم چرا که دیگر پدرم نمی توانست کار کند
و ما در تنگنای مالی قرار گرفته بودیم .در این شرایط بود
که از طریق یکی از خیریه ها مرد  86ساله ای پیشنهاد
ازدواج با مرا مطرح کرد اگرچه با مخالفت شدید پدرم روبه
رو شدم اما برای رفاه حال خانواده ام حاضر شدم تا آینده
خودم را تباه کنم چرا که دیگر توان دست و پنجه نرم کردن
با فقر و بیچارگی را نداشتم .با قول خرید آپارتمان 100
میلیون تومانی پای سفره عقد نشستم و به زندگی مشترک
با مردی تن دادم که  62سال از من بزرگ تر بود .هنوز چند
ماه بیشتر از ازدواج ما نمی گذشت که تازه فهمیدم همسرم
زنان دیگری را نیز به عقد موقت خودش درآورده است.
روزی نبود که زن جوان یا میان سالی مقابل منزلم سروصدا
به راه نیندازد که من صیغه فالنی هستم اما مخارج زندگی
ام را نمی دهد! و گاهی نیز با شکستن شیشه ها از خواب می
پریدم از سوی دیگر هم پسر بزرگ همسرم که متوجه ازدواج
ما شده بود مدام مرا تهدید می کرد و با ارسال پیامک های
توهین آمیز مرا مستحق تصرف اموال پدرش نمی دانست.
این گونه بود که با چشمانی اشکبار و در حالی که آینده ام
تباه شده است ،سند ازدواجــم را به دست گرفتم و راهی
کالنتری شدم تا ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

دستگیری متصدی آرایشگاه زنانهای که
تصاویر خصوصی مشتریان را منتشر میکرد
رئیسپلیسفتایاستانمازندرانازشناساییودستگیری
متصدی یکی از آرایشگاه های زنانه خبر داد که اقدام به
انتشار تصاویر خصوصی مشتریان خود به عنوان مدلینگ
در فضای مجازی می کرد.
به گزارش ایسنا ،حسن محمدنژاد در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :در پی مراجعه فردی به پلیس فتای استان مبنی
بر این که در شبک ه اجتماعی ،تصاویر شخصی همسرش به
عنوان مدلینگ ،منتشر شده است ،موضوع در دستور کار
کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی افزود :کارآگاهان پلیس فتا با بررسی های همه جانبه
و اقدامات اطالعاتی بر روی صفحه شخصی منتشر کننده
تصاویر همسر شاکی ،موفق به شناسایی متهم که مالک
یکی از آرایشگاه های زنانه در این استان بود شدند.
محمدنژاد تصریحکرد:پسازهماهنگیهایقضاییمتهم
دستگیر و در بازجویی های به عمل آمده به انتشار تصاویر
خصوصی برخی مشتریان به عنوان مدلینگ در صفحات
خود در فضای مجازی به عنوان تبلیغ برای کسب درآمد
بیشتر اعتراف کرد.
وی یادآور شد :متهم ضمن اظهار ندامت با تکمیل تحقیقات
و تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.
رئیس پلیس فتای مازندران هشدار داد :همواره مراقب
تصویر بــرداری از خود در آرایشگا ههای زنانه و جشن و
عروسیها باشید زیرا ممکن است افرادی با انتشار تصاویر
خصوصی شما در فضای مجازی ،درصــدد سودجویی و
هتک حیثیت شما برآیند.

وی با اشــاره به رشد  10درصــدی جمع آوری معتادان
متجاهر از ابتدای سال تا کنون گفت :بیش از ۴۷هزار نفر
معتاد متجاهر به مراکز بازپروری در سطح کشور راهنمایی
شده اند .سردار زاهدیان یادآور شد :ایجاد مراکز مشاوره
و پیشگیری از اعتیاد در مجاورت مراکز پلیس مبارزه با
مواد مخدر با همکاری معاونت اجتماعی ناجا یکی دیگر از
رویکرد های این پلیس است ،همچنین اقدامات مشاوره
ای معاونت اجتماعی ناجا در کالنتری ها و مراکز آموزشی
نقش مهمی در فرایند مبارزه با مواد مخدر داشته است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر افزود :تولید بسته های
فرهنگی اعم از فیلم ،پویانمایی ،تیزرهای تبلیغی و  ...از
دیگر رویکردهای این پلیس در تحقق اقدامات پیشگیرانه
است.
▪شناسایی و رصد باندهای مختلف در فضای مجازی

وی ادامــه داد :باندهای مختلفی در فضای مجازی،
شناسایی و دستگیر شده اند .رصد فضای مجازی یکی از
بزرگ ترین دستاوردهای پلیس مبارزه با مواد است که با
همکاری پلیس فتا انجام میشود .برخورد با فروشندگان
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