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رئیس شورای شهرستان عجب شیر در سد سهند غرق شد.به گزارش مهر ،شامگاه روز دوشنبه ایوب جعفری  ۴۳ساله در حین شنا در
سد سهند ،در حاشیه روستای ترخان الر از توابع بخش نظرکهریزی غرق شد.گفتنی است جسد وی هنوز پیدا نشده و امدادگران در حال
جست و جو هستند.وی دارای دو فرزند و کارمند مخابرات بود.عملیات جست وجو از صبح دیروز سه شنبه از سر گرفته شده است.

...

ازمیان خبرها

ماجرای  2خودکشی در مشهد
ساجدی -در حالی که پیرزن  70ساله ای به خاطر مهریه
عروسش خود را در منزل مسکونی حلق آویز کرده بود،
مرد  42ساله ای نیز در یک حادثه دیگر و به خاطر برخی
مشکالت خودکشی کرد.
به گزارش خراسان ،حدود ساعت 4بعد از ظهر روز گذشته،
ماجرای حلق آویزی پیرزن  70ساله ای در خیابان چمن
مشهد به قاضی ویژه قتل عمد گزارش شد .بررسی های
مقدماتیقاضیاحمدینژاددرمنزلمسکونی(محلحلق
آویزی) نشان داد که پیرزن  70ساله به خاطر ترس از این
که عروسش مهریه خود را به اجرا گذاشته و احتمال دارد
منزل مسکونی اش را از دست بدهد ،دست به خودکشی
زده است.
این پیرزن با گذاشتن چهارپایه ای در حیاط منزل و با یک
رشته طناب خود را از میله آهنی حلق آویز کرده بود که
تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد .گزارش خراسان
حاکی است :هنوز بیشتر از  3ساعت از این ماجرا نگذشته
بود که خودکشی مرد  42ساله ای در منطقه اقدسیه
مشهد به قاضی ویژه قتل عمد گزارش شد .بررسی های
قاضی احمدی نژاد بیانگر آن بود که مرد مذکور به دلیل
برخی مشکالت اقتصادی خود را از طبقه سوم یک مجتمع
مسکونی به پایین انداخته است.جسد این مرد متاهل که
دارای 2فرزند نیز بود برای تعیین علت دقیق مرگ در حالی
به پزشکی قانونی انتقال یافت که تحقیقات مقام قضایی نیز
درباره چگونگی وقوع این حادثه تلخ ادامه دارد.

اتوبوس مسافربری تهران – مریوان
در آتش سوخت

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
سنندج از آتش سوزی در یک دستگاه اتوبوس مسافربری
خبر داد و گفت :این اتوبوس از تهران به سمت مریوان در
حال حرکت بود که در مسیر گردنه صلوات آباد دچار آتش
سوزی شد و کامال در آتش سوخت.سهیل فضل وزیری در
گفت و گو با ایسنا،اظهار کرد :بامداد دیروز یک دستگاه
اتوبوس مسافربری از تهران به سمت مریوان در حال حرکت
بود که در گردنه صلوات آباد دچار حریق شد.
وی افــزود :این حادثه ساعت  4:30بامداد رخ داد که
سریع ًا آتش نشانان ایستگاه مرکزی برای اطفای حریق به
محل حادثه اعزام شدند .سرپرست سازمان آتش نشانی و
خدمات ایمنی شهرداری سنندج اعالم کرد :خوشبختانه
در این حادثه مسافران به سرعت پیاده شدند و هیچ کدام از
مسافران این اتوبوس دچار مصدومیت نشدند.
وی از مهار آتش سوزی این اتوبوس مسافربری خبر داد
و گفت :با تالش سه ساعته آتش نشانان این سازمان،
آتشسوزی این اتوبوس مسافربری کامال مهار شد.
فضل وزیری خاطرنشان کرد :با توجه به این که این اتوبوس
در مــجــاورت زمین هــای کــشــاورزی بــود خوشبختانه با
سرعت عمل مناسب و با کف سبک و سنگین آتش کنترل
و از سرایت آتش به زمین های کشاورزی مجاور جلوگیری
به عمل آمد.

گرمای هوا در کانادا  70قربانی گرفت
دمای هوا در کبک ،تورنتو و برخی ایالت های کانادا به
رکــورد بی سابقه بــاالی  ۴۰درجــه رسید و جان  70تن
را گرفت .به گزارش ایرنا دمای کبک از هفته پیش رو به
کاهش نهاده و پیش بینی می شود که بیشینه و کمینه
دمای شهر مونترال به  27و  13درجه سانتیگراد برسد.
رسانه های محلی گــزارش داده اند که بیشتر فوتی ها
مردهای  50سال به باالیی بودند که به شدت بیمار بوده و
به تنهایی و بدون تهویه مطبوع زندگی می کردند.
موج گرما و رطوبت باال یک شنبه هفته پیش استان کبک را
فرا گرفت تا حدی که بیشینه دما به  35درجه سانتیگراد
رسید که  20درجه از دمای متعارف این هنگام از سال
بیشتر بــود .به گــزارش ایرنا' ،جاستین تــرودو' نخست
وزیر کانادا هفته پیش در توئیتی با اعالم همبستگی با
خانواده های جان باختگان ،نوشت :هموطنان مراقب
خود و خانواده هایشان باشند .موج گرمای اخیر پس از آن
روی می دهد که  100کانادایی در سال  ،2010در شهر
مونترال جان خود را در نتیجه گرمازدگی از دست دادند.

راننده سگ آزار در اردبیل تحت تعقیب
قضایی قرار گرفت

پخش فیلم و تصاویری در فضای مجازی که در آن یک قالده
سگ توسط یک خودرو بر زمین کشیده می شود موجب
جریحه دار شدن افکار عمومی شد و در پی آن دادستان
اردبیل دستور پیگرد قضایی فرد خاطی را صادر کرد .ناصر
عتباتی  ،دادستان انقالب و عمومی مرکز استان اردبیل
روز سه شنبه به ایرنا گفت :پرونده قضایی برای این موضوع
تشکیل و راننده خاطی پس از شناسایی به دادگستری
احضار شده است .وی بیان کرد :با توجه به این که این اقدام
سبب جریحهدار شدن احساسات مردم شده  ،متناسب با
جرم ارتکابی برخورد قضایی با فرد متخلف انجام میشود.
او اضافه کــرد :هر اقــدامــی که سبب جریحهدار شدن
احساسات عمومی شــود بالفاصله از ســوی دادستانی
تحت پیگرد قرار می گیرد .پارسال نیز اقدام مشابهی در
شهرستان گرمی مغان به وقوع پیوسته بود که دستگاه
قضایی با آن برخورد کرده و فرد خاطی مجازات شد.

سجادپور -با دستگیری اعضای یک باند فروش
ســاح هــای جنگی و شکاری غیرمجاز در مشهد ،
مقادیر زیادی سالح و مهمات کشف و ضبط شد.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان مرکز خراسان
رضوی روز گذشته در گفت وگو با خراسان افزود:
در پی کسب اخباری مبنی بر فعالیت افــرادی در
زمینه خرید و فروش سالح و با صدور دستورات ویژه
قضایی ،رصدهای اطالعاتی بــرای شناسایی این
افراد در دستور کار سربازان گمنام امام زمان (عج)
قرار گرفت.
قاضی حسن حــیــدری اضــافــه کــرد :بــررســی های

رئیس شورای شهرستان عجب شیر در سد
سهند غرق شد

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی خبر داد

باند قاچاق سالح در مشهد متالشی شد
مقدماتی بیانگر آن بود که افرادی سالح های جنگی
و شکاری غیرمجاز را در پوشش های مختلف و از غرب
کشور وارد می کنند و سپس آن ها را در مشهد به
فروش می رسانند .این مقام قضایی تصریح کرد :با
جمع آوری اطالعات و ردیابی های گسترده سربازان
گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطالعات خراسان

رضوی 3 ،تن از عامالن فروش این سالح ها شناسایی
شدند و تحت تعقیب قــرار گرفتند .قاضی حیدری
خاطرنشان کــرد  :تحقیقات بیشتر بیانگر آن بود
که اعضای این باند سالح ها را در فروشگاه هایی
با عناوین مختلف به فــروش می رسانند بنابراین
فروشگاه های آنان نیز زیر چتر اطالعاتی قرار گرفت

تا این که ماموران اداره کل اطالعات خراسان رضوی
در یک عملیات هماهنگ و منسجم مخفیگاه های
اعضای این باند را محاصره و بازرسی کردند.
معاون دادستان مشهد افزود :در بازرسی های انجام
شده 54 ،قبضه سالح شکاری غیرمجاز 8 ،قبضه کلت
جنگی ،تعداد زیادی افشانه ،شوکر ،باتوم های فلزی
و  700کپسول سالح های گازی غیرمجاز کشف و
ضبط شد.
قاضی حسن حیدری در پایان گفت :تحقیقات بیشتر
برای شناسایی عامالن اصلی و پنهانی اعضای این
باند همچنان ادامه دارد.
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قمارفوتبالی

سیدخلیل سجادپور -در سال های گذشته یکی از انواع
شرط بندی در فضای مجازی که افراد زیادی را نیز به دام
انداخته ،شرط بندی پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی و
به ویژه فوتبال است که با آغاز جام جهانی یا مسابقات قاره
ای به اوج می رسد .این سایت های شرط بندی که عمدتا
از خارج کشور هدایت می شوند با اغفال جوانان و کسانی
که آرزوی یک شبه پولدار شدن را در سر می پرورانند،
دست به کالهبرداری و سودجویی های کالن می زنند و
خانوادههاییرابهروزسیاهمینشانند.
▪دارایی 2همدانی،قربانیقمارفوتبالیشد

رئیسپلیسفضایتولیدوتبادلاطالعاتهمدانگفت2:
همدانیباحضوردرسایتقماروشرطبندی،یکمیلیاردو
 300میلیونریالازداراییخودراباختند.
سرهنگ فیروز سرخوش نهاد روز سه شنبه در گفت و گو با
ایرنا بیان کرد :برخی از افراد با سوء استفاده از بستر فضای
مجازیبهراهاندازیسایتهایشرطبندیوقماراقداممی
کنند.ویبابیاناینکهدراینسایتهااغلببرروینتیجه
رقابت های ورزشی شرط بندی می شود ،گفت :با توجه به
قرار گرفتن در بازی های جام جهانی تنور این گونه شرط
بندیهاداغتراست.رئیسپلیسفتایهمداناضافهکرد:
اینافرادبیشتردرصددبهدامانداختنجوانانونوجوانانبا
ترغیبآنهابهکسبپولهایبادآوردهوهنگفتویکشبه
پولدار شدن هستند .سرهنگ سرخوش نهاد ادامه داد:
بسیاری از افرادی که در دام این سایت ها می افتند ابتدا بر
اینباورندکهپسازچندشرطبندیوکسبدرآمدکافیبه
راحتیازاینسایتخارجمیشونددرحالیکهازاعتیادآور
بودن قُمار آگاهی ندارند .وی گفت :مدیران این سایت ها

ابتدا از قربانیان درخواست وجه کرده سپس به
آن ها اجازه پیش بینی نتایج بازی را می دهند.
رئیسپلیسفتایاستانهمداناعالمکرد:افراد
سودجو برای جذب مشتری ،به صورت صوری
افرادیرابهعنوانبرندهاعالممیکنند .سرهنگ
سرخوش نهاد اضافه کرد :بیشتر مال باختگان
پسازباختتمامداراییخودبهیادپلیسفتامی
افتنددرحالیکهبایدپیشازگرفتارشدندردام
این افراد ،توصیه های پلیسی را جدی بگیرند.
ویادامهداد:یکیازشاکیانپروندهشرطبندی،
 800میلیون ریال از دارایی خود را از دست داده
است و طبق بررسی های صورت گرفته یک صراف برای
گردش مالی به راه اندازی سایت قمار اقدام کرده و پس از
واریز شدن وجوه به حساب وی ،متواری می شود .رئیس
فتای همدان اضافه کرد :همچنین شهروند دیگری 500
میلیون ریال از دارایی خود را در این سایت شرط بندی از
دست داد .سرهنگ سرخوش نهاد تاکید کرد :با توجه به
جعلیوغیرقانونیبودناینسایتهاهیچگونهاطمینانی
ازبازگشتوجوهواریزیبه حسابهایاعالمشده نیست.
وی افزود :افرادی که در دام این سایت ها گرفتار می شوند
عالوه بر خود ،خانواده های شان را نیز درگیر مشکالت می
کنند چراکه بیشتر این افراد این وجوه را از خانواده به بهانه
انجامکاریدریافتمیکنند.
▪راه اندازی سامانه «کاشف» برای شناسایی حساب ها و
شرطبندیدرفضایمجازی

در همین حال معاون قضایی دادستان کل کشور در امور
فضایمجازیازراهاندازیسامان ه«کاشف»برایشناسایی

حسابهاوتوقیفوجوهحاصلازقماروشرطبندیدرفضای
مجازیخبرداد.عبدالصمدخرمآبادیدرکانالپیامرسان
سروشخوددرپاسخبهسوالیدربارهبرخوردباجرایمقمار
و شرطبندی در فضای مجازی گفت :هماهنگی های الزم
برای شناسایی و برخورد قانونی موثر و برخط با سایتهای
اینترنتیقماروشرطبندیبهعملآمدهاست.معاونقضایی
دادستان کل کشور از تشکیل شعبه ویژه ای در دادسرای
جرایم رایانهای تهران برای رسیدگی به جرم شرطبندی و
قماردرفضایمجازیخبردادوگفت:دردیگرشهرستانها
نیزشعبویژه رسیدگیکنندهبهجرایمرایانهایبااینجرم
برخورد میکنند.وی همچنینگفت :پیروهماهنگیهای
صورتگرفته،یکگروهتخصصیبرایشناساییسایتهای
شرطبندی و گردانندگان آن ها ایجاد شده است تا به طور
برخطوجدیبااینپدیدهبرخوردشود .معاوندادستانکل
افزود:سامانهایبهنام "سامانهکاشف"برایمسدودسازی
برخط درگاه های پرداخت و حساب های بانکی مرتبط با
جرایمرایانهایوتوقیفوجوهحاصلازاینجرایم راهاندازی

میشود .خرم آبادی افزود :بر اساس
توافق به عمل آمده با بانک مرکزی
و شرکت شاپرک ترتیبی اتخاذ شده
است تا چنان چه اشخاص حقیقی یا
حقوقی یکی از درگاه های پرداخت
الکترونیکیخودرابهامرقماریاشرط
بندی یا جمع آوری وجوه حاصل از
دیگرجرایمرایانهایاختصاصدهند
درگاههایدیگرپرداختمجرماننیز
شناساییومسدودشود.
▪برخوردباعامالنشرطبندیهایاینترنتی

گزارشخراسانحاکیاست:حدود 4سالقبلدرپیآغاز
فعالیت های زیرزمینی برخی کالهبرداران و سودجویان
با عناوینی مانند «پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی»
دادستان مشهد دستور ویژه ای را برای برخورد جدی با
عامالن شرط بندی و قمار صادر کرد .قاضی غالمعلی
صادقی گفت :این گونه فعالیت ها در حالی صورت می
گیرد که تعدادی از گردانندگان سایت های خارجی ،با
همراهی معاندان جمهوری اسالمی ،قصد ضربه زدن به
نظام اقتصادی کشور را دارند و تالش می کنند با ایجاد
انگیزه های واهی مانند «رویای یک شبه پولدار شدن» در
میان جوانان و نوجوانان نفوذ کنند و بدین ترتیب به رواج
فرهنگناصحیحغربیشرطبندیوقماربپردازند.قاضی
صادقیهمچنینافزود:رصدسایتهاییکهگردانندگان
آن ها به ترویج شرط بندی اقدام می کنند نیز در دستور کار
پلیس قرار دارد و با عامالن این گونه شرط بندی ها برخورد
جدی خواهد شد.

مدیرکلزندانهایتهران:ازلحظهدرگیریتاقتلوحیدمرادی 7دقیقهطولکشید
مصطفی محبی مدیرکل زندانهای استان تهران در
بخشی از گفتوگوی تفصیلی با ایسنا درباره قتل وحید
مرادی شرور معروف در زندان رجایی شهر گفت :آقای
وحید مرادی در سوابقش حدود  ۲۰تیر خورده است و
 ۱۳مورد سابقه ضرب و جرح دارد .طبیعتا این شخص
زمانی که وارد زندان می شود ،می خواهد رفتارهای
قانون گریزش را در زندان عملی کند .ماجرا از این قرار
بود که وحید مرادی در سلولش با بقیه زندانیان درگیر

می شود و بقیه را مجروح می کند و آن ها هم از طریق
تیزی به قلبش ،او را به قتل میرسانند.
در کالسهای آموزشی که برای زندانیان میگذاریم،
ابزارآالت برنده در اختیارشان هست و به لحاظ این که
از محیط مناسب استفاده کنند ،کولر در اختیارشان
هست   .آن ها حتی از فلزات کولر و تختها و از هر نوع
جنسیکهدراختیارشانهستحتیباقاشقوچنگالی
که برای غذاخوردن در اختیارشان قرار میگیرد ،تیزی
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فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از
متالشی شدن بزرگ ترین شبکه شرارت با دستگیری
 ۱۴نفر از اعــضــای آن بــه طــور همزمان در  ۵نقطه
استان و کشور خبر داد .به گزارش خراسان  ،سردار
محمد قنبری در حاشیه جلسه شــورای فرماندهی
استان سیستان و بلوچستان گفت :این شبکه بزرگ
شـــرارت از حــدود ســه ســال پیش در شمال استان
سیستان و بلوچستان اقدامات مجرمانه مختلفی نظیر
گروگان گیری ،ساخت نارنجک دست ساز ،طراحی
سرقتهای مسلحانه ،خرده فروشی مواد مخدر ،سرقت
مسلحانه احشام و خودرو ،راه بندان و تیراندازی برای
ایجاد ناامنی در منطقه انجام میدادند .وی افزود :این
شبکه از مخوفترین شبکههای شرارت متالشی شده
در  ۱۰سال اخیر در شمال استان است که اعضای آن
همواره مردم منطقه را آزار و اذیت میکردند و اموالشان
را به سرقت میبردند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان جرایم
این شبکه شــرارت را خشونت بار اعالم کرد و گفت:
اکثر سرقتهای صورت گرفته توسط اعضای این باند
با گروگان گیری مالباختهها همراه بوده که در آخرین
سرقت به یک طالفروشی در زابل به گروگان گیری
مالک آن اقدام کرده بودند .وی تصریح کرد :اعضای
این باند مخوف بعد از اقدامات شرورانه خود در منطقه
سیستان با متواری شدن به استا نهای دیگر کشور،
مخفیگاه خود را دایم تغییر میدادند تا پلیس نتواند به
آنان دسترسی پیدا کند .فرمانده انتظامی سیستان و
بلوچستان درباره دستگیری اعضای این شبکه شرارت
بیان کرد :از  ۱۰روز پیش اقدامات این شبکه شرارت
مورد رصد دقیق کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت
به طوری که در اقدامی هماهنگ و منسجم ساعت پنج
صبح امــروز(دیــروز) در  ۵نقطه استان و کشور شامل
زابــل ،هیرمند ،مشهد ،یزد و قائن همزمان  ۱۴نفر
از اعضای این شبکه دستگیر شدند .ســردار قنبری
ادامه داد :یکی از اعضای این باند در عملیات کارکنان
انتظامی استان طی درگیری مسلحانه بعد از اصابت
گلوله ،دستگیر شد .وی با اشاره به برخی فعالیتهای
این شبکه شرارت در همکاری با گروههای ضدانقالب
اظهار کرد :تحقیقات از اعضای این شبکه بزرگ در
حال انجام است و به طور قطع موارد زیادی از جرایم این
افراد به زودی به اطالع مردم استان میرسد.

رهایی  3نوجوان از چنگ گروگان گیران
فرمانده انتظامی استان مازندران از انهدام باند آدم
ربایی و رهایی ۳نوجوان ربوده شده از چنگ آدم ربایان
باهمکاریپلیسآگاهیاستانقموشهرستانقائمشهر
خبر داد .به گزارش میزان ،فرمانده انتظامی استان
مازندرانازانهدامباندآدمرباییورهایی ۳نوجوانربوده
شدهازچنگآدمربایانباهمکاریپلیسآگاهیاستان
قم و شهرستان قائمشهر خبر داد .سردار سید محمود
میرفیضی درباره جزئیات این خبر ،گفت :در پی وصول
نیابتی قضایی از دادگــاه عمومی و انقالب شهرستان
قائمشهربنابهدرخواستپلیسآگاهیاستانقممبنی
برربودهشدن ۳نوجوانساکناستانقمومخفیشدن
آدمربایاندرآنشهرستان،موضوعدردستورکارپلیس
آگاهی قرار گرفت .فرمانده انتظامی استان مازندران،
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افزود :کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس
آگاهیقائمشهرباهمکاریمامورانپلیسآگاهیاستان
قم،باانجاماقداماتاطالعاتیموفقبهشناساییمحل
اختفایمتهمانشدند.سردارمیرفیضی،تصریحکرد:
ماموراندرعملیاتیغافلگیرانهوضربتیمتهمانراکهبا
تشکیلباندی ۳نفرهباهدفدریافتوجه،پسازربودن
طعمههایخود،آنانرادرمنزلیدرشهرستانقائمشهر
مخفی کــرده بودند دستگیر کردند .این مقام ارشد
انتظامیاستانمازندرانبااشارهبهتوقیفیکدستگاه
خودرویمتهماندراینعملیات،اظهارکرد:افرادربوده
شدهکه ۳نوجوان ۱۵تا ۱۶سالهبودند،صحیحوسالم
ازچنگآدمربایانرهاشدهوبرایبازگشتبهآغوشگرم
خانوادههاتحویلپلیسآگاهیقمشدند.

(وسیله برنده) درست میکنند؛ بنابراین منظور از تیزی
شمشیر یا قمه نیست بلکه میتوانند از همین چیزهای
کوچک هم تیزی درست کنند .ضربهای که به وحید
مرادی زده بودند از همین چیزها یعنی از تیزی های
خیلی باریک و کوچک بود .به هر صورت عمده زندانیان
رجایی شهر متهم و محکوم به قصاص و اعدام با جرایم
خشن و سازمان دهی شده هستند و طبیعی است که
چنین اتفاقاتی رخ دهد.

زمانی که درگیری بین وحید مرادی و دیگر زندانیان
شروع میشود تا لحظه فوتش و نیز ورود نیروهای ما،
هفت دقیقه بیشتر طول نمیکشد.
به این صورت که در حیاط درگیر میشوند ،از حیاط
وارد سالن و در سالن زندان درگیری شدید میشود و
اتفاق رخ میدهد ،البته دو ،سه نفر زخمی شدهاند و دو،
سه نفر هم حسب دستور قضایی بازداشت شدند و در
اختیار آگاهی هستند.

ماجرای دزدی که می خواست خودروی لوکس بخرد!
رئیس کالنتری  ۱۳۰نازی آباد از دستگیری سارقی که
برای خرید خودرویی لوکس به سرقت از منازل اقدام
کرده بود ،خبر داد .به گزارش ایسنا ،سرهنگ رسول
جهانی دراین باره گفت :حوالی ساعت  ۱۱:۳۰شب
دوشنبه گذشته در تماس با مرکز فوریت های پلیسی
 110ماموران از وقوع یک فقره درگیری بین آقا و خانمی
در یک مجتمع مسکونی در محله نازی آباد مطلع شدند و
پس از حضور در محل خانمی به آن ها مراجعه و در حالی
که زخم و جراحتی سطحی نیز روی بدنش وجود داشت
به ماموران اعالم کرد که یک سارق منزل از دستش فرار
کرده است .جهانی با بیان این که این زن مدیر ساختمان
بود ،گفت :شاکی در اظهارات خود به ماموران گفت که
در خانه بودم که یکی از ساکنان زنگ زد و گفت فرد غریبه
ای را جلوی واحد طبقه اول دیده ام که سریعا پایین آمدم
و دیدم جوانی کیف به دست در حال خروج از آپارتمان
است که وقتی علت حضورش را پرسیدم مرا هل داد و به
سمتم حملهورشد.درادامه براساسمشخصاتاعالمی
این خانم  ،اقدامات ماموران کالنتری به جریان افتاد و
متهم  ۲۴ساله ،انتهای کوچه در حالی که کیف بزرگی
در دستانش داشت شناسایی و دستگیر شد.
وی با اشاره به بازرسی از کیف متهم گفت :از داخل کیف
سارق مقدار زیادی طالجات به قیمت حدودی ۱۰۰
میلیون تومان و نیز یک دستگاه هارد کامپیوتر و مدارک
هویتی کشف و ضبط شد .رئیس کالنتری  ۱۳۰نازی

آبادبااشارهبهانجامبازجوییازمتهمدستگیرشدهگفت:
این فرد در بازجویی های اولیه اعتراف کرد از طریق
بالکن وارد طبقه اول و پس از شکاندن قفل ،وارد واحد
مسکونی شده است .همچنین اعتراف کرد که در طول
ماه گذشته نیز از یکی دیگر از واحدهای آن ساختمان
سرقت کرده بود.
جهانی انگیزه متهم از سرقت را خرید خودروی لوکس
اعالم کرد و گفت :این فرد که به گفته خودش عاشق
خودروهای گران قیمت است قصد داشته با سرقت های
سریالی بتواند یک خودروی لوکس بخرد ،میزان عالقه
متهم به این خودروها به قدری بوده که هر جا خودروی
لوکس مدل باال می دید از راننده آن درخواست می کرد
با خودرو عکس بگیرد .به گفته رئیس کالنتری ۱۳۰
نازی آباد متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام ادامه
تحقیقات با هماهنگی قضایی در اختیار پایگاه هفتم
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

نجات نوزاد دفن شده در جنگل پس از  ۹ساعت
مقامات آمریکا اعالم کردند :نوزاد پنج ماههای که
بیش از  ۹ساعت در زیر تلی از آوار و چوب در جنگل
غربی مونتانا دفن شده بود به طرز معجزه آسایی
نجات پیدا کرد.
به گزارش ایسنا ،به گفته مقامات این نوزاد پسر در
جسمی مناسبی است و با وجود پوشیدن
شرایط
ِ
لــبــا سهــای خیس و خــاکــی در ه ــوای ســرد تنها
آسیبها و کبودیهای جزئی روی بدن او دیده شده
است.
حــدود ساعت  ۸شب مــردم در تماس با کالنتری
شهرستان "میزوال" تهدیدهای مردی ناشناس را
خبر داده و ماموران پس از بازداشت متوجه شدند
این مرد کودکی را در جنگلهای اطراف دفن کرده

است.
سرانجام پس از شش ساعت جست و جو ساعت
 ۲:۳۰بامداد یک شنبه افسران پلیس یک کودک
پنج ماهه را در حالی که تنها یک لباس خیس و
خاکی در دمای سرد هشت درجـهای به تن داشت
و صورتش روی زمین بــود زیــر تلی از آوار و چوب
یافتند .کــودک بالفاصله به بیمارستان منتقل
شد .فرانسیس کرولی متهم  ۳۲ساله این پرونده
است.
به گزارش آسوشیتدپرس ،مقامات پلیس با بیان این
که این اتفاق را تنها میتوان معجزه دانست اعالم
کردند :رابطه فرانسیس کرولی با این کودک هنوز
مشخص نیست.

...

درامتدادتاریکی

دختر دستمال فروش!
وقتی شرایط بد اقتصادی خانواده ام را دیدم دیگر نتوانستم
به چشمان بــرادرزاده  3ساله ام نگاه کنم به همین خاطر
تصمیم گرفتم کاری برای خانواده ام انجام بدهم این بود که
در یکی از جایگاه های سوخت و گاهی هم در سر چهارراه
ها دستمال کاغذی می فروختم تا بتوانم کمک خرجی
برای خانواده ام باشم اما باز هم از شدت شرم و خجالت و
مزاحمت هایی که برخی افراد برایم ایجاد می کردند مجبور
شدم این کار را رها کنم اما نمی دانم با این وجود چگونه
تحمل نگاه های یک کودک  3ساله را داشته باشم و...
دختر  15ساله در حالی که لباس های مندرسی به تن
داشت و دست کوچک پسربچه  3ساله ای را در دست می
فشرد مقابل مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری پنجتن
مشهد نشست و هنوز سخنی بر لب جاری نکرده بود که
قطرات اشک چون مرواریدهای درخشان بر چهره اش
غلتید .دختر نوجوان لحظاتی بعد و در حالی که به کودک
همراهش اشــاره می کرد با قلبی ماالمال از درد گفت:
برادرزاده ام گرسنه است من نتوانستم غذایی برایش فراهم
کنم بــرادرم که به مواد مخدر اعتیاد دارد همه پس انداز
مادرم را سرقت کرده است تا برای خودش مواد مخدر تهیه
کند و حاال کاری از دست من ساخته نیست.
دختر نوجوان سپس سرگذشت تلخ خانواده اش را به 7
سال قبل گره زد و ادامه داد ،پدرم نیز مانند برادرم گرفتار
مواد افیونی بود .آن زمان من  8سال بیشتر نداشتم که
پدرم بر اثر سوء مصرف مواد مخدر دچار مسمومیت شد و
جان سپرد .خوب به خاطر دارم وقتی پدرم را در گور می
گذاشتند مادرم جیغ می کشید و خاک بر سر و رویش می
پاشید من هم از ترس گوشه چادرش را محکم گرفته بودم تا
مادرم مرا تنها نگذارد از آن روز به بعد مادرم سرپرستی من
و چهار خواهر و برادرم را به عهده گرفت تا بعد از مرگ پدر
جای او را در زندگی پر کند.
این گونه بود که مادرم برای تامین هزینه های زندگی به کار
کردن در خانه های مردم پرداخت و گاهی نیز امور خدماتی
و نظافتی هتل ها را انجام می داد چند سال بعد خواهرم
ازدواج کرد و پا به خانه بخت گذاشت اما هنوز مدت زیادی از
ازدواجشنگذشتهبودکههمهشیرینیهایجشنعروسی
به تلخ کامی تبدیل شد و خواهرم به خاطر خیانت های
همسرش از او طالق گرفت و همانند مادرم در یکی از هتل
های مشهد مشغول به کار شد .از سوی دیگر برادرم که 18
سال بیشتر نداشت دل به دختر همسایه بست و درحالی که
ازدواج آن ها به طور رسمی و قانونی ثبت نشده بود صاحب
فرزندی شدند که االن همراه من است این درحالی بود که
برادرم نیز به مصرف مواد مخدر روی آورده و برای تامین
هزینه های اعتیادش من و مادرم را به شدت کتک می زند
و به اجبار مرا برای تهیه مواد یا سیگار بیرون از منزل می
فرستد عربده کشی های او آن قدر باعث آبروریزی شد که
بهخاطرتمسخرهمکالسیهایمترکتحصیلکردماکنون
نیز مدتی است مدیر هتل مادرم را از کار اخراج کرده و من
هم نمی توانم حتی غذای این کودک بی گناه را تهیه کنم
او گریه می کند و من هم فقط همراهش اشک می ریزم ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

مسمومیت 17نفر از اهالی
شبیلوی میاندوآب
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان
غربی از مسمومیت 17نفر از اهالی روستای شبیلوی
میاندوآب خبرداد.
رسول انتظار مهدی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد :با
توجه به گــزارش مسمومیت تعدادی از اهالی روستای
شبیلوی میاندوآب ،مدیریت شبکه بهداشت و درمــان
میاندوآب به همراه عوامل بیمارستانی وارد عمل شدند و
برای بررسی وضعیت بالینی بیماران و عوامل موثر در بروز
این بیماری اقــدام کردند .وی ادامــه داد :صبح هجدهم
تیر بررسی میدانی با حضور اکیپ دانشگاه علوم پزشکی
استان و مدیریت شبکه بهداشت و درمان و دیگر مسئوالن
شهرستانیانجامومستنداتکنترلکیفیآبشربمنطقه
بررسی شد و نتایج بررسی حکایت از سالم بودن آب شرب
مصرفی منطقه دارد.
انتظار مهدی ،عامل مسمومیت را مسمومیت غذایی اعالم
کرد و گفت :برای مشخص شدن این که این مسمومیت
از نوع مصرف غذاهای حــاوی باکتریها ،ویــروس ها یا
انگلهای مضر بــوده اســت ،نمونه بــرداری انــجــام شده
و نمونه ها به تهران هم ارســال شده اســت .بعد از اعالم
نظر کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی عامل دقیق این
مسمومیت مشخص خواهد شد.

تمامی دانش آموزان تایلندی
محبوس در غار نجات یافتند
مقامات تایلند اعالم کردند همه 12کودک و مربی شان که
از چند روز پیش در غاری در این کشور گیر افتاده بودند ،از
غار خارج شدند.پس از گذشت بیش از دو هفته از گرفتاری
 ۱۲کودک فوتبالیست و مربی آن ها در یک غار در نتیجه
بارش سیل آسای باران در شمال تایلند ،در نهایت نیروهای
امدادرسانی این کشور و خارجی موفق شدند آن ها را
نجات دهند .به گزارش شفقنا ،گرفتاری این پسران ۱۱
تا  ۱۶ساله تایلندی و مربی  ۲۵ساله آن ها از دوم تیر آغاز
شد جایی که وارد یک غار در شمال این کشور شدند با این
حال ورودیهــای آن به دلیل باال آمدن سطح آب ناشی از
سیالبهای جاری و بارش های تند موسمی بسته شد و در
نتیجه  ۹روز طول کشید تا آن ها زنده پیدا شوند و عملیات
منجر به نجات هر  ۱۳نفر نیز بیش از یک هفته دیگر به طول
انجامید.
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