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حادثه در قاب

درواژگونی  405حامل سوخت دونفر در آتش سوختند

...

خط زرد
کالهبرداری با شگرد اسکیمر
رئیس پلیس فتای البرز از دستگیری اعضای یک باند
کالهبرداری اینترنتی با ترفند اسکیمر در شهرستانهای
استانهای تهران و البرز خبر داد.
به گزارش میزان ،سرهنگ محمد اقبالی اظهار کرد :در پی
مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتای استان البرز
و اعالم شکایتی مبنی بر این که مبالغ هنگفتی از حساب
آنها کسر شده است ،پیگیری موضوع به صورت ویژه در
دستور کار کارشناسان قرار گرفت.
وی افزود :با توجه به این که فعالیت مجرمانه کالهبرداران
در این بخش حرفهای و بدون باقی گذاشتن کوچک ترین
ردی از آ نها بود ،شناسایی و دستگیری اعضای باند را
دچار پیچیدگی میکرد.
سرهنگ اقبالی اظهار کرد :ماموران با انجام اقدامات
اطالعاتی موفق به شناسایی و دستگیری  ۹نفر از اعضای
این باند شدند ،این افراد با اجاره یک دکه در مسیر گذر
مسافران از استان البرز اقدام به کپی کارتهای بانکی می
کردند و به این شیوه از  ۱۲۰نفر از شهروندان به میزان ۲۰
میلیارد ریال کالهبرداری کرده بودند.
رئــیــس پلیس فــتــای الــبــرز در خــصــوص شــیــوه و شگرد
کالهبرداران افزود :در ابتدا یک زن و شوهر با هویت جعلی
اقدام به اجاره یک دکه در شهرستان نظرآباد استان البرز
کردند و با استفاده از یک دستگاه  ،posکارتهای بانکی
مشتریان را کپی و رمزهای آنها را نیز یادداشت میکردند.
سرهنگ اقبالی با بیان این که متهمان با همین شیوه و به
صورت باندهای چندنفره در شهرهای کرج ،تهران و قزوین
از مشتریان خود کالهبرداری کرده اند افزود :سردسته این
باند کالهبرداری در خارج از کشور به سر میبرد که از سوی
پلیس اینترپل تحت تعقیب است.

...

ازمیان خبرها
اصابت گلوله سرگردان به یکی از استادان
دانشگاه علوم پزشکی اهواز

شد که در پی آن بالگرد اورژانس ،اتوبوس آمبوالنس و
 ۱۰دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد.
وی با بیان این که عملیات در این محل ادامه دارد ،گفت:
چهار مصدوم این حادثه به بیمارستان منتقل شدهاند و
استقرار عوامل اورژانس در محل ادامه دارد.

متهمان پرونده جنایت در مرداب رابطه شیطانی فاش کردند

تیراندازهای پارک کودک دستگیر شدند
معاون اجتماعی انتظامی استان کردستان گفت :با تالش
مأموران انتظامی ،عامالن تیراندازی در پار ککودک
سنندج دستگیر شدند .به گزارش رکنا ،سرهنگ عبدا...
فاتحی معاون اجتماعی انتظامی استان کردستان گفت:
افرادی که شامگاه دوشنبه ( 23مهرماه) در پارک کودک
سنندج ،اقدام به تیراندازی هوایی و قدرتنمایی با سالح
گرم در بین مردم کرده بودند ،دستگیر شدند .وی تصریح
کرد :پس از تیراندازی ،بالفاصله تحقیقات برای یافتن
و انگیزه آنان از این کار آغاز شد ،که خوشبختانه با تالش
مأموران انتظامی ،راننده و یکی از سرنشینان خودروی
سواری آردی که تیراندازی کرده بودند دستگیر شدند و
ضارب نیز شناسایی شد که به زودی دستگیر میشود.
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عامالن جنایت :می خواستیم به خارج از کشور فرار کنیم!

سیدخلیل سجادپور -زن خیانتکاری که شوهرش را با
همدستی یک پسر غریبه به طرز فجیعی به قتل رسانده
است ،در بازسازی صحنه جنایت ،زوایای دیگری از این
حادثههولناکرادرحضورقاضیویژهقتلعمدفاشکرد.
به گــزارش اختصاصی خــراســان ،ماجرای ایــن جنایت
هولناک که از پیگیری یک حادثه کودک ربایی توسط
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی لو رفت ،از آن جا
آغازشدکهشهریورگذشته،پیرمردیباپلیستماسگرفت
واز ربوده شدن نوه چهار ساله اش خبر داد .این پیرمرد در
حالی که بسیار نگران بود در شکایت خود بیان کرد :نوه ام
که «الیاس» نام دارد در کوچه مشغول بازی بود که توسط
فرد ناشناسی ربوده شد.
با توجه به اهمیت ماجرا ،پیگیری این پرونده با صدور
دستوری از سوی سرهنگ کارآگاه حسین بیات مختاری
(رئیس پلیس آگاهی خراسان رضــوی) به اداره جنایی
سپرده شد و گروه زبده ای از ماموران دایره مبارزه با آدم
ربایی به سرپرستی کارآگاه افتخاری (رئیس دایره مبارزه
با سرقت های مسلحانه و آدم ربایی آگاهی) تحقیقات
گستردهخودرازیرنظرسرهنگکارآگاهمحمدرضاغالمی
ثانی (رئیس اداره جنایی) آغاز کردند.
گــزارش خــراســان حاکی اســت :کــارآگــاهــان در همان
بررسی های اولیه میدانی در محل وقوع جرم واقع در
بولوار طبرسی شمالی مشهد به این ماجرای آدم ربایی،
مشکوک شدند و این احتمال قوت گرفت که ممکن است
موضوع کودک ربایی در پی اختالفات خانوادگی باشد
چرا که بعد از گذشت چند روز از حادثه کودک ربایی ،هیچ
کس برای اخاذی یا هر خواسته دیگری تماس نگرفت .به
همین دلیل کارآگاهان با دستور قضایی وارد تحقیقات
غیرمحسوس درباره موقعیت و وضعیت اجتماعی پدر و
مادر «الیاس»شدند اما بررسی ها نشان می داد پیرمرد
شاکی در عمق حرف هایش رازی پنهان دارد که نمی
خواهد آن راز را بر زبــان جــاری کند! این موضوع شک
کارآگاهان را بیشتر کرد چرا که پیرمرد مدعی بود مدتی
است از دختر و دامادش (پدر و مادر الیاس) اطالعی ندارد!
گزارش خراسان حاکی است :از سوی دیگر گروهی از
کارآگاهان که با راهنمایی های رئیس اداره جنایی پلیس
آگاهی بررسی های غیرمحسوس خود را ادامه می دادند
به سرنخهایی رسیدند که مشخص می کرد پدر  34ساله
الیاس از حدود اوایل اردیبهشت مفقود شده است و هیچ
کس ،حتی خانواده اش از او اطالعی ندارند اما همسر وی

بعد از نقل مکان ناگهانی از منزل استیجاری در منطقه
بولوار بهمن منزلی را در خیابان شهید چراغچی اجاره
کرده است که او نیز از  20روز قبل دیگر در محل زندگی
اش حضور ندارد و به مکان نامعلومی رفته است .با جمع
آوری این اطالعات ،احتمال وقوع یک جنایت قوت گرفت
و این پرونده با توجه به حساسیت ویژه ای که پیدا کرده بود،
در اختیار قاضی ویژه قتل عمد مشهد قرار گرفت.این گونه
بودکهبهدستورقاضیکاظممیرزایی،روندتحقیقاتتغییر
کرد و گروهی از کارآگاهان دایره قتل عمد به سرپرستی
سرهنگ سلطانیان (رئیس دایره قتل) ادامه رسیدگی به
این ماجرا را عهده دار شدند .بنابر گزارش خراسان بیشتر
از چند روز از این ماجرا نگذشته بود که قاضی میرزایی با
مطالعه دقیق پرونده و تحقیقات صورت گرفته ،دستور
شناسایی محل اختفا و دستگیری مادر «الیاس» (زن 28
ساله)راصادرکرد.کارآگاهانادارهجنایینیزبارصدهای
اطالعاتی و بهره گیری از امکانات پلیسی ،و در اثنای
تحقیقات خود به ارتباط شیطانی زن  28ساله با پسری به
نام «مهرداد» پی بردند و بدین ترتیب دیگر شکی نماند که
ماجرای یک جنایت در پس پرده کودک ربایی ،قرار دارد.
به همین دلیل قاضی میرزایی از کارآگاهان خواست ابتدا
برای دستگیری مهرداد اقدام کنند چرا که او حلقه مفقوده
این ماجرا بــود .کارآگاهان که دیگر موضوع آدم ربایی
را خاتمه یافته می دانستند ،در یک عملیات هماهنگ
مهرداد را در منطقه خواجه ربیع دستگیر و به مقر انتظامی
منتقل کردند .این جوان  24ساله در همان مراحل اولیه
بازجویی به صراحت قتل شوهر «ز-م» را پذیرفت و گفت:
با همدستی آن زن ،شوهرش را کشتیم و در اتاق خواب
منزل استیجاری دفن کردیم! بنابر گزارش خراسان ،در
پی اعترافات این جوان ،بالفاصله کارآگاهان با دستور و
راهنمایی های قاضی میرزایی ،موفق شدند مخفیگاه زن
 28ساله را در یک اتاقک  12متری در منطقه روستای ده
غیبی شناسایی و او را در حالی دستگیر کنند که «الیاس»
را در کنار خود داشت.
این زن نیز در اعترافات خود به قتل همسرش با همدستی
مهرداداشارهکردوگفت:بامهردادکهشاگردمیوهفروشی
بود ،اواخر سال گذشته آشنا شدم و در پی ارتباط شیطانی
با او ،همسرم را کشتیم و جسدش را دفن کردیم و ...
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است :پس از کشف
جسد در منزل مسکونی ،دو متهم این پرونده جنایی ،برای
بازسازی صحنه قتل و تشریح جزئیات این جنایت هولناک

مردی در دیلم زنش را کشت
و با دخترش به سفر رفت
فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت :مردی که به علت
اختالفخانوادگیهمسرشرابهقتلرساندهبود،دستگیر
شد .به گزارش رکنا ،سردار خلیل واعظی در بیان جزئیات
این خبر اظهار کرد :دو روز قبل مردی با پلیس تماس گرفت
و از مرگ مشکوک همسرش در شهر دیلم خبر داد.
وی افزود :با حضور عوامل پلیس مشخص شد زنی ۲۸ساله
بر اثر شدت جراحات و خون ریزی فوت کرده که عوامل
پزشکی زمان فوت را بیش از  ۲۴ساعت قبل اعالم کردند.
فرمانده انتظامی استان اضافه کــرد :همسر مقتول به
پلیس گفت از شش روز قبل به همراه دختر  ۱۵ساله اش به
مسافرت رفته و در زمان برگشت با صحنه مرگ همسرش
مواجه شده است .وی تصریح کرد :تحقیقات میدانی و فنی
کارآگاهان پلیس آگاهی دیلم منجر به جمع آوری مدارک
و مستندات مهمی شد که بر اساس آن چهار نفر مظنون
دستگیر شدند .ســردار واعظی افــزود :سرانجام با ارائه
مدارک و مستندات پلیسی همسر مقتول ناچار به اعتراف
شد و گفت :به علت اختالف خانوادگی با همسرم او را با
ضربات چاقو به قتل رساندم و پس از آن از شهر خارج شدم
و نقشه مسافرت را طراحی کردم.

همچنین شاهین فتحی معاون عملیات سازمان امداد
و نجات جمعیت هالل احمر دربــاره آخرین وضعیت
امدادرسانی به این حادثه گفت :این حادثه در ساعت
 ۱۵:۴۵رخ داد و در پی آن تا کنون  ۱۷نفر مصدوم شده
اند و عملیات امدادو نجات همچنان ادامه دارد.

متهمان در حال بازسازی صحنه جنایت در حضور قاضی میرزایی

به محل وقوع حادثه هدایت شدند .مهرداد جوان 24ساله
ضمن تشریح چگونگی آشنایی خود با «ز-م» ابعاد دیگری
از این ماجرا را فاش کرد و گفت :طوری دلباخته «ز» شده
بــودم که هر کــاری از من می خواست برایش انجام می
دادم .او که با شوهرش اختالف داشت مدام ناراحت بود و
از کتک کاری های همسرش نزد من گالیه می کرد تا این
که به پیشنهاد «ز» تصمیم گرفتیم شوهرش را بکشیم و با
هم ازدواج کنیم!
ابتداچندقرصسمیازپنجراهمشهدخریدمتااوشوهرش
را با آن ها به قتل برساند ولی او قرص ها را کوبیده و در آب
داروی گیاهی «جوشانده» ریخته بود که قرص ها اثر سمی
خودراازدستدادواونتوانستشوهرشرابکشدبههمین
خاطر تصمیم گرفتم او را با طناب و در خواب خفه کنم!
«ز» کلید منزلش را به من داده بود ،آن شب حدود ساعت
یک بامداد بود که با تماس «ز» به منزل آن ها رفتم و داخل
آشپزخانه پنهان شدم تا «ز» طناب را دور گردن همسرش
بیندازد که پای بساط خوابش برده بود! ولی شوهر اواز
خواب بیدار شد و برای نوشیدن آب به آشپزخانه آمد .او
که از دیدن من شوکه شده بود چوبی را برداشت و به سمت
من حمله کرد .در این لحظه من طناب را برداشتم و دور

زورگیران مسلح در پاکدشت به دام افتادند
با تالش کارآگاهان پلیس ،دو ســارق مسلح پس از
ارتکاب جرم در شهرستان پاکدشت طی عملیاتی
ضربتی در شمال کشور دستگیر شدند.
به گزارش میزان ،سردار عبدالرضا ناظری اظهار کرد:
در پی مراجعه فردی به پلیس مبنی بر وقوع یک فقره
سرقت مسلحانه در حاشیه محور شریف آباد پاکدشت،
بالفاصله بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس
آگاهی قرار گرفت.
ایــن مقام ارشــد انتظامی افـــزود :در بررسی اولیه
مشخص شد ،مال باختگان که هنگام مسافرت با
خودروی شخصی در حال استراحت در حاشیه جاده
محور شریف آباد بودند ،توسط راکب و ترک نشین یک
دستگاه موتورسیکلت که یکی از آنها مسلح بود ،مورد
اخاذی و سرقت واقع شدند.

سردار ناظری خاطر نشان کرد :ماموران در تحقیقات
میدانی و بررسی دوربینهای مداربسته یکی از
متهمان را شناسایی کردند با ردگیری دقیق و نیز
هماهنگی با مقام قضایی موفق شدند مخفیگاه این
متهم را در یکی از شهرهای شمالی کشور شناسایی و
طی عملیات ضربتی ،وی را دستگیر کنند.
وی تصریح کرد :در ادامه تحقیقات کارآگاهان پلیس،
مخفیگاه متهم دوم نیز در شمال کشور شناسایی و طی
عملیات پلیس دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت :از دو متهم
دستگیر شده یک قبضه سالح گرم به همراه تعدادی
فشنگ ،مقادیری وجه نقد و یک دستگاه تلفن همراه
کشف و به همراه پرونده اولیه تحویل مراجع قضایی
شد.

گردنش انداختم .در حالی که او بر اثر فشار طناب خم شده
بود« ،ز» نیز چوب را از روی زمین برداشت و ضربه ای محکم
به سر شوهرش کوبید! من همچنان طناب را می کشیدم
و شوهر  34ساله او در حال خرخر کردن بود که «ز» یکی
دیگر از همان قرص ها را آورد و درون دهان شوهرش فرو
کرد!وقتیدیگرنفسنکشیداورادرهمانجادفنکردیم!
گزارش خراسان حاکی است :زن  28ساله نیز وقتی در
حضور قاضی «کاظم میرزایی» مقابل دوربین قوه قضاییه
قرار گرفت با تایید رابطه شیطانی خود گفت :از کتک زدن
های شوهرم خسته شده بودم که تصمیم به قتل او گرفتم.
آن شب وقتی با مهرداد درگیر شد و من هم با چوب ضربه
ای به سرش زدم ،بی جان روی زمین افتاد .جسد را داخل
حمام کشیدیم تا پسر  10ساله ام که بیدار شده بود آن را
نبیند! صبح روز بعد بیل و کلنگ از ابزارفروشی خریدم و
پیکر بی جان شوهرم را در همان خانه دفن کردیم 16.روز
هم در منزل محل دفن جسد با مهرداد زندگی می کردم تا
این که تصمیم به فرار از کشور گرفتیم.
ولی سایت کاریابی باز نمی شد چرا که می خواستیم به
عنوان کارگر به ترکیه برویم و از آن جا به اروپا بگریزیم!
به همین دلیل برای فروش قطعه زمینی که در یکی از
روستاهایفاروجداشتمنزدخانوادهامرفتموبهآنهاگفتم
شوهرم مردی را کشته و در مرز منتظر است تا پول برایش
ببرم! اما موفق به فروش زمین نشدم و به مشهد بازگشتم.
پدر و مادرم که نگران شده بودند به مشهد آمدند تا ماجرای
قتل را بفهمند ولی نشانی دقیق منزل اجاره ای مرا نمی
دانستند که به تازگی به آن جا نقل مکان کرده بودیم .وقتی
آن ها وارد کوچه شدند پسر بزرگم در حالی به حیاط آمد که
هنوز الیاس فرزند چهار ساله ام در کوچه بود! من و مهرداد
و پسر  10ساله ام به پشت بام گریختیم تا برادر و پدرم ما
را نبینند .آن ها هرچه زنگ زدند ما در را باز نکردیم و به
ناچار پسرم الیاس را با خودشان بردند و چند روز بعد من با
اجیرکردن یک موتورسوار به بولوار طبرسی رفتم و پسرم را
باخودمبردم!بنابراینگزارش،بااعترافاتصریحمتهمان،
قاضی میرزایی دستور بازداشت موقت آنان را صادر کرد تا
این پرونده جنایی دیگر مراحل قانونی خود را طی کند.

اعدام در مألعام برای  4سارق مسلح طال فروشی یاسوج
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد
گفت :سارقان طالفروشی شهر یاسوج به اتهام محاربه
و سرقت مسلحانه به اعدام در مأل عام محکوم شدند.
به گزارش رکنا ،حجت االسالم والمسلمین مزارعی
رئیسکلدادگستریاستانکهگیلویهوبویراحمداظهار
کرد:سارقانطالفروشییاسوجباحکمدادگاهانقالب
اسالمیبهاعدامدرمألعاممحکومشدند.اینمقامارشد
قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :این سارقان
شش نفر بودند که به صورت زنجیرهای به سرقتهای
مسلحانهوقتلدرطالفروشیهایاستانهایکهگیلویه
و بویراحمد و فارس اقدام کرده بودند و با زحمات شبانه
روزیدستگاهقضاییونیروهایامنیتیوانتظامی،پس
ازشناساییدرخردادماه ۹۷دستگیرشدند.رئیسکل
دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد:

پس از برگزاری جلسات محاکمه سارقان که با حضور
وکالی مدافع آنان و مال باختگان در شعبه اول دادگاه
عمومی و انقالب یاسوج برگزار شد ،چهار نفر از آن ها
به جرم محاربه به اعــدام در مألعام در یکی از میادین
این شهر محکوم شدند .وی افزود :چنان چه رأی صادر
شده مورد اعتراض آنان واقع شود ،پس از طی فرایند
دادرسیدردیوانعالیکشوروقطعیتبهمرحلهاجرادر
خواهدآمد ۲۴.خردادماهبودکهرئیسکلدادگستری
کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری این سارقان خبر
داد .سارقان طالفروشی در ساعت  ۱۴روز  ۳۰دی
ماه  ۱۳۹۶به تعقیب طالفروش اقدام کردند و او را به
قتلرساندند،سپسباپوششزنانهواستفادهازریموت
کنترلمغازهکهآنراربودهبودند،واردمغازهطالفروشی
شدندوطالهاراسرقتکردند.

دستگیری1443خالفکار در عملیات پلیسی تهران
فرمانده انتظامی پایتخت گفت :با تالش ماموران پلیس
پیشگیری پایتخت هزار و  443سارق ،معتاد متجاهر و
خرده فروش مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.
مرحله جدید طرح دستگیری سارقان،خرده فروشان
مواد مخدر و معتادان متجاهر توسط ماموران پلیس
پیشگیری پایتخت در  48ساعت رقم خورد.
ســردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت با
اعالم خبر فوق به نتایج رعد شانزدهم پرداخت و اظهار
کرد 657 :سارق که در قالب  26باند سرقت فعالیت

میکردند با تالش ماموران کالنتریهای شهر تهران
شناسایی و دستگیر شدند .فرمانده انتظامی پایتخت
گفت:از این سارقان بیش از  19هزار اموال سرقتی و
 248دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه کشف
و ضبط شد.
ایــن مقام ارشــد پلیس تــهــران در خصوص فعالیت
کارآگاهان پلیس پایتخت در حوزه مفاسد اقتصادی
گفت:تعداد پروندههای کشف شده در این زمینه 44
فقره بود و  16نفر دستگیر شدند ،تعداد کاالی کشف

شده  261هزار عدد و به ارزش تقریبی  11هزار میلیارد
اســت .ســردار رحیمی در خصوص عملکرد ماموران
این پلیس در حوزه مواد مخدر اعالم کرد 251 :معتاد
متجاهر و  203خردهفروش شناسایی ،جمعآوری و
دستگیر شدند ،همچنین هشت باند تهیه و توزیع مواد
مخدر شناسایی و متالشی و از آن ها  133کیلوگرم
انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.
وی مجموع دستگیر شدگان در طرح رعد شانزدهم را
هزار و  443نفر اعالم کرد و افزود :هزار و  423پرونده

...

درامتدادتاریکی

سخنگوی سازمان اورژانس کشور همچنین از افزایش
تعداد مصدومان حادثه انفجار کارخانه صبا باتری خبر
داد و گفت :تعداد مصدومان به  ۱۹نفر افزایش پیدا
کرده است.وی افزود :دو نفر از این مصدومان به وسیله
بالگرد به مراکز درمانی استان سمنان منتقل شدند.

عکس ها از خراسان

قــائ ـممــقــام مــعــاونــت درمــــان دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی
جندیشاپور اهواز با اشاره به جراحت یکی از استادان این
دانشگاه بر اثر اصابت تیر بازگشتی ،گفت :حال عمومی
این استاد دانشگاه خوب است .خجسته حسینینژاد در
گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :شب دوشنبه گذشته (23
مهرماه) دکتر شهال وزیری ،متخصص اطفال و از استادان
دانشگاه علومپزشکی جندیشاپور اهواز ،در کوی استادان
اهواز ،هدف اصابت یک گلوله در ناحیه شانه قرار گرفت.
وی با بیان این که علت حادثه در دست بررسی است،
افزود :جراحی و اقدامات مورد نیاز روی این عضو هیئت
علمی دانشگاه انجام شده و هم اکنون در بخش جراحی
بیمارستان گلستان بستری است .قائممقام معاونت درمان
دانشگاه علومپزشکی جندیشاپور اهواز گفت :اکنون حال
عمومی دکتر وزیری خوب و شرایط تحت کنترل است .به
گزارش ایسنا ،این استاد دانشگاه علوم پزشکی اهواز حدود
ساعت 9شبدوشنبهگذشته( 23مهر)،درمسیربازگشت
به منزل خود واقع در کوی استادان اهواز ،هدف اصابت یک
تیر بازگشتی از خارج دانشگاه که به صورت هوایی شلیک
شده بود ،قرار گرفت.

سرقت مسلحانه از یک طالفروشی
در کرج ناکام ماند

 19مصدومدرانفجارشدیددرکارخانهصباباتریگرمسار
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از انفجار در کارخانه
صبا باتری گرمسار خبر داد.
مجتبی خالدی عصر روز گذشته در گفتوگو با ایسنا
دراین باره اظهار کرد :خبر انفجار در کارخانه صبا باتری
گرمسار به مرکز فوریتهای اورژانس  ۱۱۵اطالع داده
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در این طرح کشف و  34باند متالشی شد؛ ارزش کل
اموال مکشوفه در طرح رعد شانزدهم  18میلیارد و
 500میلیون تومان بوده است.

رویای تلخ

فکر می کردم اگر با یک پسر ایرانی ازدواج کنم شناسنامه
ایرانی می گیرم و از آن پس بدون هیچ مشکلی به زندگیام
ادامه خواهم داد .با این حال سرنوشت به گونه ای پیش
رفت که بعد از ازدواج بــرادرم با یک دختر ایرانی من هم
ناخودآگاه عاشق بــرادر آن دختر شدم اما نمی دانستم
روزگارم به تباهی کشیده می شود چرا که ...
زن  28ساله در حالی که از شدت گریه و ناراحتی رنگ به
رخسار نداشت ،به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
میرزاکوچک خان مشهد گفت :در یک خانواده پرجمعیت
و ضعیف به دنیا آمدم .پدر و مادرم از اتباع بیگانه بودند و
پس از مهاجرت به ایران در یکی از روستاهای اطراف مشهد
ساکن شدیم .پدرم کارگر ساده ای بود و روزگار ما به سختی
می گذشت تا این که برادرم تصمیم گرفت با دختری ایرانی
ازدواج کند که در همسایگی ما زندگی میکرد« .مهال»
دختر خوب و نجیبی بود که عروس خانواده ما شد .من هم
از همان روزهای اول رفت و آمدهای فامیلی مان که برادر
مهال را دیدم عاشق و شیفته او شدم .با این که فهمیدم او از
همسرش جدا شده و یک پسر  10ساله نیز دارد اما عشق
مهیار مرا چنان کور و کر کرده بود که هیچ چیز برایم مهم
نبود و تنها به ازدواج با او می اندیشیدم .بــرادرم زندگی
خوب و آرامــی را در کنار همسرش می گذراند ،من هم
در افکار خودم مهیار را به خوبی مهال می دیدم و حتی به
مخالفتهای مهال هم برای ازدواج با برادرش هیچ توجهی
نمی کــردم .از سویی برای رهایی از زندگی در روستا و
کارهای سخت و زیادی که در آن جا به عهده ام بود تصمیم
گرفتم به همراه مهیار به محضر ثبت ازدواج بروم .این گونه
بود که بدون حضور پدر و مادرم و در حالی که مهال و برادرم
مخالف ازدواج مان بودند و قصد داشتند مرا منصرف
کنند با اصرار به عقد مهیار درآمدم .مهیار با اجاره اتاقی
در حاشیه مشهد مرا به آن جا برد و زندگی مشترک مان را
شروع کردیم.
همسرم اجــازه نمی داد با خانواده ام رفت و آمد داشته
باشم ،با این که باردار بودم و به مادرم نیاز بیشتری داشتم
ولی مهیار با یک جر و بحث و دعوای ساختگی با پدرو مادرم
قطع رابطه کرد و من دوران بارداری ام را به سختی گذراندم
تا این که پسرم به دنیا آمد و همسرم با مدارک خودش برای
«آراد» شناسنامه گرفت درحالی که من آرزو داشتم به خاطر
ازدواج با مرد ایرانی صاحب شناسنامه بشوم اما او هیچ
تالشی برای شناسنامه من نکرد و همین موضوع را مانند
چماقی بر سرم می کوبید.
همسرم هر روز در منزل را قفل می کرد و تا بازگشت او ما در
خانه زندانی بودیم .مهیار با رفتارها و کارهای غیرمعقولش
همواره مرا آزار می داد و اوضاع زندگی ام روز به روز بدتر
می شد درحالی که انگار من و دو فرزندم اسیر مهیار شده
بودیم .در این شرایط به زندگی سرد و بی روحم ادامه دادم
تا این که روزی همسرم فراموش کرد در منزل را قفل کند.
من هم به همراه دو فرزندم از خانه فرار کردم و با شرح
ماجرا برای برادرم تصمیم گرفتیم از مهیار شکایت کنیم اما
همسرم با چرب زبانی و دادن تعهد مرا به خانه برد .برادرم
مدام می گفت حرف های همسرت را باور نکن و کار را به
قانون بسپار ولی من فکر کردم او به اشتباهاتش پی برده
و رفتارش تغییر کرده است .اما همان شب با چاقو به من
حمله کرد و کتکم زد تا جایی که زیر مشت و لگدش بیهوش
در گوشه ای افتادم .او با نشان دادن زن های بزک کرده که
سوار خودرواش بودند و به خاطر ایجاد رابطه با آن ها ،مرا
عذاب می داد .این گونه بود که کاسه صبرم لبریز شد و دیگر
تاب نیاوردم و زمانی که در منزل قفل نبود برای بار دوم فرار
کردم و به منزل برادرم رفتم و با طرح شکایتی خواستار حق
و حقوقم شدم .حاال هم با این که سومین فرزندم را باردارم،
حاضربهزندگیباهمسرمنیستموازسوییهمنمیخواهم
سربار خانواده ام باشم به همین خاطر به قانون پناه آورده ام.
شایان ذکر است به دستور سرهنگ عالیی (رئیس کالنتری
میرزاکوچک خان مشهد) این زن و فرزندانش به بهزیستی
معرفی شدند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

ماجرای قاتلی که از مقتول
شکایت کرد
مرد جوان پس از آنکه دو راننده را با قمه مجروح کرد به
کالنتری رفت و مدعی شد خودرواش را دزدیدهاند.
به گزارش رکنا ،ساعت  16و  35دقیقه  ۲۲مهر مأموران
کالنتری  ۱۵۳شهرک ولیعصر(عج) پایتخت در تماس
با بازپرس کشیک قتل از مرگ پسر  ۲۸سالهای در یکی از
بیمارستانهای تهران خبر دادند.
بازپرس شعبه سوم دادس ــرای امــور جنایی تهران و تیم
بررسی صحنه جرم دقایقی بعد راهی بیمارستان شدند.
در بررسیهای اولیه مشخص شد که پسر جوان با ضربه
قمه به قلبش به قتل رسیده است .این در حالی بود که مرد
جوان دیگری نیز از ناحیه صورت به شدت مجروح شده بود.
مرد جوان در تحقیقات گفت :من راننده خودروی پژو ۴۰۵
هستم و مقتول نیز خودروی تیبا داشت.
▪جزئیات حادثه

ما مسافرکشی میکردیم و زمــان حادثه روبــهروی مترو
آزادگان به انتظار مسافر ایستاده بودیم که پسر جوانی سوار
بر خودروی پراید وانتش از پارکینگی که در آن حوالی بود
بیرون آمد و شروع به داد و فریاد کرد.
او مدعی شد که ما سد معبر کردهایم و مزاحم کار او شدهایم.
سر همین مسئله باهم دعوایمان شد و درنهایت او با قمه
ضربهای بهصورت من زد و ضربهای هم به قلب دوستم
وارد کرد.
با اظهارات مرد جوان تحقیقات ادامه یافت و در بررسیها
مشخص شد که متهم فراری پسر صاحب پارکینگ است.
با شناسایی هویت متهم فراری معلوم شد پسر جوان بعد از
این درگیری خونین به کالنتری رفته و مدعی شده خودروی
پراید وانتش را سرقت کردهاند.
او قصد داشته با این کار مسیر تحقیقات را تغییر دهد و با
ظاهرسازی وانمود کند که خــودرواش را شخص دیگری
به سرقت برده و در زمان حادثه او در محل درگیری نبوده
است .متهم پس از ثبت شکایت در کالنتری از محل متواری
شده بود .بازپرس سجاد منافی آذر دستور بازداشت متهم
فراری را صادر کرد.
CMYK

