حوادث

سه شنبه  1۵آبان  2۷ .1397صفر  .1440شماره 1995۷

واژگونی سمند در هرمزگان
جان  ۶مسافر را گرفت

معاون عملیات سازمان امداد ونجات از جان باختن شش نفر به دلیل واژگونی سواری سمند در هرمزگان خبر داد.به گزارش ایسنا،شاهین فتحی در
خصوص جزئیات واژگونی سمند در هرمزگان ،اظهار کرد :این حادثه ساعت  6:40صبح دیروز در محور سیریک حوالی روستای سیکویی به وقوع پیوسته
است .وی خاطرنشان کرد :متأسفانه در اثر این حادثه همه شش سرنشین سواری سمند جان خود را از دست دادند.

...

رئیس پلیس خراسان رضوی در گفت و گو با «خراسان »تشریح کرد:

ازمیان خبرها

سرقت مسلحانه
از یک طالفروشی در شیراز
شامگاه یک شنبه ( ۱۳آبان) یک فقره سرقت مسلحانه در
خیابان مشیر فاطمی ،در مرکز تجاری شهر شیراز به وقوع
پیوست.
به گــزارش ایسنا ،شاهدان ،شامگاه یک شنبه از وقوع
یــک فقره تــیــرانــدازی و اقـــدام بــه سرقت از یــک مغازه
طالفروشی واقــع در خیابان مشیر فاطمی شیراز خبر
دادند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس ،با تایید
این خبر اعالم کرد که ساعت  ۲۱افراد مسلح وارد مغازه
طالفروشی در شیراز شدند و حدود نیم کیلوگرم طال را به
سرقت بردند.
سرهنگ کــاووس محمدی خاطرنشان کرد :سارقان از
محل متواری شدهاند و اقدامات پلیس برای شناسایی و
دستگیری آنان از لحظه وقوع سرقت آغاز شده است.

گوشواره و یک دستبند طال ،پولی برای رهن منزل فراهم
کنم ولی به دلیل این که برخی از قطعات طال فاکتور
نداشت ،آن ها را نمی توانستم در بازار بفروشم.این بود
که از یکی از دوستانم که با یکدیگر رفت و آمد خانوادگی
داریم ،خواستم برای فروش طالها به من کمک کند! او
هم پسر  22ساله اش به نام رضا را فرستاد تا طالها را
برایم بفروشد! آن شب او طالها را به بازار برد ولی بعد
از یک ساعت به خانه بازگشت و گفت :نتوانسته آن ها را
بفروشد! وقتی او طالها را روی میز داخل اتاق گذاشت،
ناگهان سر و صدایی از داخل حیاط بلند شد و دو جوان
نقابدار که اسلحه کلت و باتوم در دست داشتند ،وارد
خانه ام شدند آن ها دست های رضا را با دستبندهای
پالستیکی از پشت سر بستند و من و فرزندانم را با تهدید
به داخل اتاق بردند و زندانی کردند! از آن لحظه به بعد
من فقط صدای آن ها را می شنیدم که به دنبال طال و
سکه می گشتند تا این که  113قطعه سکه عتیقه را که
مربوط به برادر معتادم بود از داخل بالشت روی مبل
بیرون آوردند و رضا را هم با خود بردند .وقتی هراسان
از اتاق بیرون دویدم ،دزدان رضا را داخل یک خودروی
سواری پژو  405انداختند و از محل فرار کردند که من
هم با پلیس تماس گرفتم و »!...
کلیددار امنیت خراسان رضوی که در اولین اقدامات
خود برای مبارزه با جرایم خشن ،تدابیر ویژه ای را برای
پیگیری سریع این گونه پرونده ها به پلیس های تخصصی
ابالغ کرده است ،در ادامه این ماجرا افزود :کارآگاهان
دایره مبارزه با آدم ربایی و سرقت های مسلحانه که با
فرماندهی سرهنگ محمدرضا غالمی ثانی (رئیس اداره
جنایی) به رصدهای اطالعاتی خود دربــاره ادعاهای
این زن جوان ادامه می دادند ،در همان مراحل اولیه
تحقیقات میدانی و بــا توجه به
چگونگی وقوع حادثه دریافتند که
ماجرای گروگانگیری ساختگی
اســت و احتماال جــوان گروگان
خــود نقش اصــلــی در دستبرد
مسلحانه به طالها را ایفا می کند
بنابراین کارآگاهان با هماهنگی
هــا و کسب مجوزهای قضایی،
روند عملیات را تغییر دادند و به
ردیابی های اطالعاتی پرداختند.
سردار محمدکاظم تقوی تصریح
کــرد :بــررســی هــای تخصصی و
غیرمحسوس و همچنین استفاده
از شگردهای پلیسی و تجهیزات
فنی بیانگر آن بــود کــه «رضــا»
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سگ کشی هولناک و نبرد  2مسئول بر سر میکروفون!




2.1 M views

3.2 M views
2.8 M views

تصاویر« ای کاش»

یکهنرمندبنگالدشىدریکپروژهبهنامچالششادى
لهایاخیر
تكنند هاینسا 
جهانى،عكسهاىناراح 
را به تصاویر شاد تبدیل كرده ،تصاویرى كه ای کاش
به جای عکس های ناراحت کننده اتفاق می افتاد.
این حرکت «مرشد میشو» مورد توجه کاربران فضای
مجازی قرار گرفت .کاربری نوشت« :چه عكس های
دردناكی...آفرینبهذوقوسلیقهاونهنرمندکهنشون
دادجهانمیتونهجایقشنگیباشهاگهجنگنباشه»
کاربردیگرینوشت«:جانلنونیکباردعوتکردکه
بیاییمهمهباهمتصورکنیمجهانیرافارغازمرزوجنگ
و مذاهب و مالکیت و حرص و گرسنگی این نقاشی ها
مال اون جهانه» کاربری هم نوشت« :چه جای بهتری
بود این دنیا اگه نقاشی های این هنرمند بنگالدشی،
بهجایعکسهامیاومد»


نبرد بر سر میکروفون

ویدئویی در فضای مجازی از
مراسم سخنرانی  13آبان در
بخشالواراندیمشکدرفضای
مجازی منتشر شد که در آن
بخشدار و امام جمعه برای سخنرانی از سر جای خود
همزمانبلندمیشوندوبهسویتریبونمیروندوامام
جمعهازبخشدارمیخواهدپشتتریبوننرود.بخشدار
دستامامجمعهراكنارمیزند.امامجمعهالواربدون
توجه میکروفون را می گیرد و سخنرانی می کند و
بخشدار به پشت جایگاه می رود و میکروفون را قطع
میکند!کاربراندربارهاینویدئوواکنشنشاندادند.
کاربرینوشت«:تادیروزمسئوالنتشنهخدمتبودنو
تمامتالششونرومیکردنتایهمیزیگیربیارنبهش
بچسبنتاخدمتکننواینروزادنبالمیکروفونمی
گردنکهمردمروموعظهکنند».کاربردیگرینوشت:
«کاشبهجایاینکهسرصحبتکردندعواکننبرای
کمکبهبخشومنطقهایکههستنتالشمیکردن»

سگ کشی هولناک

ویدئویی از اهواز منتشر شد که در
آن ادعــا می شود که در حرکتی
حــیــرتانــگــیــز و وحــشــتــنــاک،
حدود  200تا  ۳۰۰قالده سگ
در منطقه ای به نام قلعه جنان در نزدیکی اهــواز زنده
سوزاندهشدند.دراینفیلمکهدرتاریکیگرفتهشدهنحوه
سوزاندنسگهاشرحدادهشدهاست.هرچندشهرداری
با تکذیب زنده سوزی سگ ها ،به نوعی سوزاندن الشه
آن ها را تایید کرده است .کاربری نوشت« :با کدوم قانون
همچین کاری کردن نه تنها قانون نداریم که شرع هم
مهربانی با حیوانات را توصیه کرده» کاربری هم نوشت:
«گویا مبنای قانونی داره و نامه شهرداری مستند به یک
مصوبهاستاماواقعابازتابخوبیندارهاینکار»



2.6 M views

درآمد میلیونی یک گدا!
2.9 M views

#دود_بدرود

خبری به نقل از پورسیدآقایی ،معاون حمل و نقل و
ترافیک شهرداری تهران در فضای مجازی پخش
شد که در آن آمده بود« :مردم هر کجا خودروی دودزا
دیدند تصویر آن را با هشتگ #دود_بــدرود در شبکه
هایاجتماعیخودمنتشرکنند.همکارانماتماماین
شبکههارارصدمیکنندوخودروراشناساییخواهند
کردتامشکلفنیآنحلشود»کاربرینوشت«:خیلی
خوشحالمکهشهرداریباشعار#دود_بدرودوبهکمک
مردممیخوادآلودگیهواروکنترلکنه»کاربریهم
نوشت« :باید گفت که مسئوالن هرچند دیر ولی مثل
اینکهفهمیدنبایدبرایحلمشکالتکشوروجامعه
ازمردموقابلیتشبکههایمجازیاستفادهکنن»

3.5 M views

دغدغه مردم و دغدغه عجیب او!

توئیتیازرئیسجمهورسابقدرفضایمجازیبهشکل
وسیعی بازتاب یافت که در آن احمدی نژاد در پیامی
قهرمانیتیمبیسبال«ردسوکس»آمریکاراتبریکگفته
است .کاربری نوشت« :عالقه احمدی نژاد به بیسبال
برمی گرده به رفاقتش با هوگو چاوز .وقتى می رفت
ونزوئال،ساعتهاباچاوزبیسبالتماشامیكرد».کاربر
دیگری نوشت« :چقدر دغدغه هامون مشتركه !به هر
كی بگی این بزرگوار هشت سال رئیس جمهور ما بوده
بستریت می کنن!» کاربری هم نوشت« :آقای احمدی
نژادبیسبالروبذاربراآمریکاییهابمونهخواهشا»

متهمان پرونده آدم ربایی ساختگی و دستبرد مسلحانه

(گروگان) به راحتی و به طور مخفیانه به منزل پدرش
رفت و آمد می کند بنابراین ،کارآگاهان فقط او را زیر نظر
گرفتند تا از وضعیت همدستان مسلح وی اطالعاتی به
دست آورند چرا که با دستگیری متهم  22ساله احتمال
فرار نقابداران مسلح وجود داشت.
رئیس پلیس خراسان رضوی که کوله باری از تجربیات
سال ها فرماندهی در عرصه های مختلف انتظامی را
اکنون بر مسند فرماندهی استان گشوده است ،در ادامه
این ماجرا خاطرنشان کرد :تحقیقات کارآگاهان که در
چند شاخه عملیاتی و اطالعاتی رقم خورده بود ،آن ها
را به توس  65کشاند جایی که دو همدست رضا در آن
جا ساکن بودند.
ســردار تقوی گفت :تجزیه و تحلیل های کارشناسی
نشان می داد که دو جوان  21و  23ساله نقابدار ،از
دوستان رضا هستند و یکی از آنان خودرو پژو  405دارد
به همین دلیل کارآگاهان دایره مبارزه با آدم ربایی و
سرقت های مسلحانه با کسب مجوز و دستورات ویژه
قاضی شادنژاد (بازپرس شعبه  604مجتمع قضایی
شهید کامیاب) طی سه عملیات هماهنگ و جداگانه
که اوایل صبح روز یک شنبه صورت گرفت ،سه متهم این
پرونده را در مخفیگاه هایشان دستگیر و به مقر انتظامی
هدایت کردند .مقام ارشد انتظامی خراسان رضوی
با اشاره به کشف سالح کلت و باتوم از متهمان پرونده
تصریح کرد :در بازرسی از منازل متهمان که با مجوز
قضایی انجام شد ،تعداد  113قطعه سکه برنجی سرقتی
نیز کشف و ضبط شد.
کلیددار امنیت سرزمین خورشید ادامه داد :پس از انجام

شعله های سرکش خودخواهی

یک سری بازجویی های تخصصی از متهمان مشخص
شد که رضا طراح اصلی این نقشه به خاطر آشنایی که
با خــانــواده شاکی داشــت از وجــود سکه ها مطلع بود
و احتمال می داد که سکه های طالیی رنــگ ،عتیقه
هستند که زن جوان آن ها را پنهان کرده است ،بنابراین
هنگام فروش طالهای زن  27ساله ،فرصت را مناسب
دید و نقشه دستبرد مسلحانه با همدستی دوستانش را
طراحی کرد .سردار تقوی که به دلیل سال ها فرماندهی
انتظامی در مشهد به وقوع انواع جرایم در مناطق مختلف
شهر ،اشراف کامل دارد و با صدور دستورات ویژه ای
کارآگاهان را در کشف این پرونده یــاری کــرده است،
افزود :سارقان مسلح بعد از دستبرد به منزل زن جوان،
دستبند را از دستان رضا (گروگان) گشودند و سپس
سکه ها را که احتمال می دادند عتیقه است بین خود
تقسیم کردند که در این میان رضا دو برابر همدستانش
از سکه های برنجی برداشت کرد.
این مقام انتظامی تاکید کرد :متهمان مدعی هستند که
طالهای واقعی را نیز به فروش رسانده اند که تالش برای
شناسایی مالخران و دستگیری دیگر عوامل احتمالی
مرتبط با این پرونده همچنان ادامه دارد.
وی با قدردانی از همه عواملی که در کشف جرم نقش
داشتند ،از نیروهای انتظامی خراسان رضوی خواست،
تالش خود را برای خدمت به مردم و زائران آقا علی بن
موسی الرضا (ع) مضاعف کنند به طوری که هیچ مجرمی
قدرت عرض اندام در برابر قانون را نداشته باشد و مردم
نیز در پناه پلیس و خدمت گزاران خود احساس آرامش
کنند.

این 9مردجوانانتهرانیرابهگرداب«کیونت»میکشاندند

این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد



...

درامتدادتاریکی

عکس ها از خراسان

سیدخلیل سجادپور -عامالن گروگان گیری و دستبرد
مسلحانه به طالها و سکه هایی که رنگ عتیقه داشت در
حالی با تالش گسترده کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضوی در چنگ قانون گرفتار شدند
که بررسی ها مشخص کرد دزدان مسلح با همدستی
گروگان به سکه های برنجی دستبرد زده اند!
رئیس پلیس خراسان رضــوی در تشریح ایــن پرونده
گــروگــان گیری و سرقت مسلحانه در گفت وگویی
اختصاصی به خراسان گفت :ساعت حدود  22شب
بیست و سوم مهرماه گذشته ،زن جوانی که از شدت
ترس به خود می لرزید با صدایی وحشت زده و مضطرب
با پلیس  110مشهد تماس گرفت و در حالی از گروگان
گیری و دستبرد مسلحانه سارقان نقابدار به طالهایش
سخن گفت که مدعی بود دزدان مسلح تعداد زیادی
سکه های عتیقه را نیز از منزلش ربوده اند!
ســردار محمدکاظم تقوی افــزود :با توجه به اهمیت و
حساسیت ماجرا ،این پرونده به پلیس آگاهی خراسان
رضــوی ارســال شد تا تحقیقات به شیوه تخصصی و
فنی بــرای شناسایی نقابداران مسلح آغــاز شــود .به
همین دلیل گروه ویژه ای از کارآگاهان اداره جنایی با
نظارت مستقیم سرهنگ کارآگاه حسین بیات مختاری
(رئیس پلیس آگاهی خراسان رضــوی) بررسی های
غیرمحسوس خــود را دربــاره ادعــاهــای زن  27ساله
در حالی ادامه دادند که زن جوان در تشریح ماجرای
دستبرد مسلحانه و گروگان گیری به کارآگاهان گفت:
«همسرم معتاد است و بیشتر شب ها به خانه نمی آید.
من هم که یک دختر یک ساله و پسر بچه ای سه ساله
دارم باید منزل اجاره ای را خالی می کردم به این دلیل
تصمیم گرفتم تا با فــروش سه عــدد النگو ،یک جفت

توکلی -آمار باالی اطفال مجهول الهویه در استان کرمان
نگران کننده است.
رئیس کل محاکم عمومی وانقالب کرمان گفت:مشکالت
اقتصادی ومعیشتی باعث افزایش آماراطفال مجهول
الهویه ،بدسرپرست وبی سرپرست در این استان شده
است.به گزارش خبرنگارما ،قاضی محمدامیرابراهیمی
درنشست تعاملی که با حضورقضات دادگاه های تجدید
نظرومحاکم عمومی وانقالب ومدیرکل بهزیستی استان
کرمان برگزارشد،برحمایت قاطع سیستم قضایی ازاطفال
بیهویتورهاشدهوبدسرپرستوبیسرپرستتاکیدکرد.
این مقام قضایی افزود« :طبق ماده860قانون مجازات
اسالمی ،هرگاه کسی شخصا یا به دستوردیگری طفل
یاشخصی راکه قادربه محافظت خودنمی باشددرمحلی
رها کند به مجازات حبس ازشش ماه تادوسال ویا جزای
نقدی محکوم خواهد شد».
وی بیان کرد:چنان چه این اقدام سبب واردآمدن صدمه
یاآسیب یا فوت شود،فرد رهاکننده عالوه برمجازات فوق
حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیزمحکوم می شود.
حجت االسالم ابراهیمی خاطرنشان کرد:فرزندانی که
تحت عنوان بی هویت تحویل بهزیستی شده اند مانند قبل
با حکم حضانت موقت تحویل بهزیستی و بعد از دو سال
نگهداری درصورت پیدا نشدن والدین ،به خانواده های
واجد شرایط به عنوان فرزند خوانده واگذار می شوند.

روزنامه خراسان

اخ

تصاص

ی خر

اسان

همدستیگروگانوآدمربایانمسلحبرایدستبردبهسکهها!

آمار باالی اطفال مجهول الهویه
در کرمان نگران کننده است

13

برنامه «برفراز الوند» این بار به
سراغ درآمد شغل های مختلف
رفتوازحقوقهایمیلیاردیو
میلیونی مشاغل مختلف سخن
گفتتاجاییکهبهتکدیگریرسیدکهاینروزهایکی
از مشاغل پر درآمد در کشور ما محسوب می شود .او
در ادامه گفت« :یک استاد دانشگاه در سال  50تا 60
میلیون تومان درآمد دارد و یک متکدی در سال  70تا
 80میلیون تومان درآمد دارد» کاربری نوشت« :مردم
ایران مردم دل رحمی هستن ولی در اروپا برای تکدی
گریهمبایدیههنرداشتهباشی»کاربردیگرینوشت:
«یادمه یه گزارش ویژه هم تو نمی دونم  20:30بود یا
اخبارشبانگاهیپخشکردن.طرفروگریمکردنبره
گدایی.تاشبنزدیکیکتومنجمعکرد»کاربریهم
نوشت«:بایدمردمهمتکننوبهمتکدیانپولندنکه
بشهمثلتبریزکهحتییهدونهگداهمنداره»

با انجام اقدامات ویــژه پلیسی تعداد  ۹نفر از فعاالن
شرکت هرمی موسوم به «کیونت» توسط کارآگاهان
پلیس آگاهی تهران بــزرگ دستگیر شدند  .سرهنگ
جهانگیر تقی پور  ،معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری
پلیسآگاهیتهرانبااعالماینخبربهرکناگفت:باانجام
اقدامات ویژه پلیسی  ،کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ موفق به شناسایی مخفیگاه و محل
فعالیت  ۹نفر از فعاالن شرکت هرمی موسوم به کیونت
در محدوده خیابان استاد معین شدند و در یک عملیات
غافلگیرانه هر  ۹نفر آن ها را دستگیر و به پلیس آگاهی
تهران بزرگ منتقل کردند.
سرهنگ تقی پور در خصوص فعالیت شرکت موسوم به
کیونت اظهارکرد :شرکت کیونت در واقع همان شرکت
هرمی موسوم به گلدکوئیست است که با تغییر عنوان
و رویه اینبار با عنوان استخدام در شرکت های دولتی
و معتبر اقــدام به جذب اعضای عمدتا جوان می کند .
اعضای فعال در این شرکت در ادامه و به بهانه نبود امکان

استخدام  ،اعضای جدید شرکت را به فعالیت در زمینه
بازاریابی شبکه ای تشویق و در چندین جلسه آموزشی
در نهایت به بهانه واهی خرید تورهای مسافرتی خارجی
از افراد مبالغی بین  ۲۵تا  ۳۰میلیون تومان دریافت می
کنند و پس از دریافت این مبالغ آن ها را به بهانه دریافت
سود مجبور به عضوگیری از میان دوستان ،بستگان یا
سایر اعضای خانواده می کنند تا زمینه ادامه فعالیت
خود را فراهم کنند.

مردی در نازیآباد پسرش را به آتش کشید
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از
دستگیری مردی که پسرش را به آتش کشیده بود ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ۲۹،مهرماه امسال خبر سوخته شدن جوانی
در شعلههای آتش به کالنتری نازی آباد اعالم شد که با حضور
مأموران در محل مشخص شد در پی اختالف خانوادگی
میان پسر و پدری با هویت معلوم و باال گرفتن قضیه ،پدر پس
از ریختن بنزین روی پسرش ،با روشن کردن فندک وی را به
آتش کشید و در ادامه تالشهای پدر و مادر برای خاموش
کردن وی به نتیجه نرسید و پسر با  ۵۵درصد سوختگی از
ناحیه صورت ،کمر و دستها به بیمارستان شهید مطهری
منتقل شد و تحت مــداوا قــرار گرفت .مصدوم که فردی
حدود  ۳۹ساله بود پس از  ۱۴روز به دلیل شدت جراحات
و سوختگیها در بیمارستان فوت کرد که با فوت مصدوم،
دستگیری عامل جنایت در دستور کار ماموران قرار داده شد
و متهم (پدر مقتول) که پس از فوت پسرش از محل متواری و در
محل نامعلومی به سر می برد ،در تحقیقات به عمل آمده طی
یک شنبه گذشته در مخفیگاهش در خیابان شهید رجایی
شناسایی و دستگیر شد .قاتل به نام "رضا" که حدود  ۵۸ساله

و معتاد به مواد مخدر شیشه است در اعترافات خود ،گفت :از
مدت ها قبل با پسرم اختالف و جرو بحث داشتیم تا این که
روز حادثه مشاجره ما باال گرفت و من هم از روی عصبانیت
مقداری بنزین را که در اتاقک پارکینگ برای موتورم کنار
گذاشته بودم برداشتم و برای تهدید و ترساندن عباس به سرو
صورت و بدن وی ریختم که عباس به محض این که متوجه
موضوع شد لباسش را در آورد و به دور گردن من انداخت و با
تمام توان فشار می داد و من که احساس خفگی داشتم او را
هل دادم و ناخودآگاه فندک را روشن کردم و به محض روشن
شدن فندک عباس در آتش شعله ور شد و من هم که شوکه
شده بودم به همراه همسرم تالش کردیم که آتش را خاموش
کنیم و بعد هم با اورژانس تماس گرفتیم.
ع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ،
براساس اعالم مرکز اطال 
سرهنگ علی ولیپور گودرزی ،معاون مبارزه با جرایم جنایی
پلیس آگاهی پایتخت با تایید این خبر گفت :متهم پرونده
برابر هماهنگی با بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای جنایی
ناحیه ۲۷تهران برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره
دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

واکنش فرمانده ناجا به ویدئوی زیر گرفتن  2مامور پلیس
فرمانده نیروی انتظامی در واکنش به ویدئوی زیر گرفتن
دو مامور پلیس توسط راننده یک خودرو ،از بازداشت و
مجازات راننده خاطی خبر داد و تاکید کرد که با هرگونه
بیاحترامی و تعدی به ماموران پلیس برخورد میشود.
سردار حسین اشتری در گفتوگو با ایسنا درباره انتشار
ایــن ویدئو که چندی پیش از ســوی یکی از بازیگران
پرطرفدار کشورمان در حمایت از نیروی انتظامی بازنشر
شده بود ،گفت :این حادثه مربوط به سه ماه پیش و محل
وقوع آن در استان مازندران بود.
وی با بیان این که به دنبال این حادثه بالفاصله همکاران
من راننده خاطی را شناسایی و دستگیر کردند ،گفت:
این راننده دستگیر و پس از تحویل به مقامات قضایی نیز

مجازات شد و خوشبختانه دستگاه قضایی هماهنگی و
همراهی خوبی با پلیس داشت.
فرمانده ناجا با بیان این که مامورانی که در این ویدئو
مــصــدوم شــدهانــد ،هــم اکــنــون حالشان خــوب بــوده و
بالفاصله تحت درمــان قــرار گرفتند ،گفت :هیچ کس
اجازه ندارد به ماموران پلیس ذرهای بیاحترامی کند و
امیدوارم که برخوردی که با متخلفان شد ،درس عبرتی
شــود بــرای اف ــرادی که قصد بیاحترامی به پلیس را
دارند.
اشتری تاکید کرد :با هر گونه تعدی به ماموران هنگام
انجام ماموریت برخورد میشود و اجــازه نمیدهیم تا
اقتدار پلیس در جامعه دچار خدشه شود.

شعله های سرکش غرور و خودخواهی های مادرم زندگی
ما را به آتش کشید .او فقط با این اعتقاد که خانواده اش
اجازه تصمیم گیری در انتخاب همسر را به او نداده اند و به
اجبار پای سفره عقد نشسته است ،روزگار ما را سیاه کرد و
سعادت و خوشبختی را از ما گرفت .حاال هم که از پنج ماه
قبل طالق گرفته ،ولی باز هم با رفتارهایش عذابمان می
دهد ،به طوری که برادر هفت ساله ام را مخفی کرده و ...
دختر22سالهدرحالیکهبادستورقضاییبههمراهپدرش
وارد کالنتری شده بود تا نیروهای انتظامی او را در یافتن
برادر کوچکش یاری دهند ،با بیان این که مادرم بعد از
طالق به بهانه مالقات فرزند کوچکش ،برادرم را با خود برد
و اکنون چهار روز است که از مدرسه غیبت کرده ،در تشریح
ماجراهای دردناک زندگی اش به کارشناس اجتماعی
کالنتری الهیه مشهد گفت :از روزی که به خاطر دارم مادرم
همواره پدرم را که یک کارگر تراشکار بود به خاطر مسائل
مالی تحقیر می کرد ،چرا که خودش را یک سر و گردن
باالتر می دانست .دوست داشت خــودروی شاسی بلند
خارجی سوار شود ودر بهترین بیمارستان های خصوصی
فرزندانش را به دنیا بیاورد ،به همین دلیل مدام مشاجره راه
می انداخت و در نهایت قهر می کرد.
خوب به خاطر دارم وقتی برادر کوچکم یک ماهه بود ،مادرم
بعد از یک جدل لفظی 10 ،روز از دادن شیر به برادرم
خودداری کرد ،من هم که دختری نوجوان بودم از دیدن
این صحنه وحشت زده به مــادرم التماس می کردم تا به
گریه های برادرم توجه کند اما او فقط یک جمله می گفت:
«پدرت باید مجبور به عذرخواهی شود!» من هم گریه کنان
فقط نبات داغ و شیر گاو به برادرم می دادم .او حتی برادر
شیرخواره ام را مدتی رها کرد و با این بهانه که شما دخترید
و باید بچه داری یاد بگیرید ،به سفر خارج از کشور رفت.
خالصه ،هر چه او می خواست باید همان می شد وگرنه
روزگارمان با مشاجره ها و قهرهایش سیاه می شد .حتی
وقتی تصمیم گرفت در آموزش و پرورش استخدام شود،
پــدرم همه امــور مربوط به استخدامش را انجام داد واز
مــادرم حمایت کــرد .در این شرایط او که در شهرستان
تدریس می کرد ،فقط دو روز به منزل می آمد و ما آواره خانه
مادربزرگم بودیم تا جایی که یک بار دایی ام ما را از خانه
پدرش بیرون کرد و گفت این جا کاروان سرا نیست .اگرچه
مادرم دستمزد خود را فقط طال می خرید اما کارمندی او
هم دو سال بیشتر طول نکشید و با بهانه خستگی آموزش و
پرورش را رها کرد .او عواطف و احساسات ما را لگدمال می
کرد و هیچ گاه ذره ای خود را در مشکالت زندگی مقصر
نمی دانست.
اختالفات پدر و مــادرم تا آن جا شدت گرفت که با مرگ
پدربزرگم ،او بالفاصله مهریه اش را به اجرا گذاشت و سهم
االرث پدرم را به همراه خودروی سواری اش توقیف کرد.
خالصه ،یک ســال بعد از بــاال و پایین رفتن از پله های
دادگستری ،پدرم به ناچار منزلش را فروخت و مهریه مادرم
را داد .با وجود این ،مادرم نمی خواست از پدرم طالق بگیرد
ولی پدرم می گفت دیگر دلم شکسته است و نمی توانم تو
را عاشقانه دوست داشته باشم .مادرم با آن پول خانه ای
خرید و ما هم به منزل اجاره ای اسباب کشی کردیم .بعد
از این ماجرا بود که پدرم مریض شد و کمتر می توانست به
کارگاه تراشکاری برود .در واقع ،مادرم زندگی اش را به
پول فروخت و پدرم را خانه نشین کرد .در این شرایط من به
ناچار در یک فروشگاه به عنوان حسابدار استخدام شدم تا
بتوانم تحصیالت دانشگاهی ام را به پایان برسانم .آشفتگی
زندگی ما باعث شد تا نامزد خواهرم نیز در دوران عقد سر
ناسازگاری بگذارد ،چرا که می دید ما همه اموالمان را از
دست دادیم و پدر و مادرم در حال طی کردن مراحل طالق
هستند .از سوی دیگر ،خواستگار پر و پاقرص من هم که از
بستگانمان بود ،با دختر دیگری ازدواج کرد .در این شرایط
من فقط تصمیم گرفتم برادر هفت ساله ام را به سر و سامان
برسانم تا حداقل بوی خوشبختی را حس کند ولی مادرم
پنج ماه بعد از طالق هنوز ما را رها نمی کند و ...
شایان ذکر است ،به دستور سرهنگ توفیق حاجی زاده
(رئیس کالنتری الهیه) کودک هفت ساله در اجرای دستور
قضایی تحویل پدرش شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

دزدان باتری سایت های مخابراتی
در چنگ پلیس
توکلی -باند سارقان باتری های سایت های مخابراتی
متالشی شد .فرمانده انتظامی شهرستان كوهبنان از
توابع کرمان اظهار کرد :در پی وقوع چندین فقره سرقت
باتر یهای سایت های مخابراتی در این شهرستان و
شهرستان های همجوار ،ماموران این فرماندهی با انجام
اقدامات اطالعاتی و با گشت نامحسوس ،عامالن این
سرقت ها را شناسایی و متهمان را طی عملیاتی دستگیر
کردند .به گزارش خبرنگار ما ،سرهنگ ترابی افزود :این
دو سارق كه زمان دستگیری نیز به ماموران پیشنهاد رشوه
 20میلیون ریالی داده بودند پس از انتقال به كالنتری و
در مواجهه با ادله مستدل پلیس به انجام سرقت تجهیزات
مخابراتی اعــتــراف كردند و در ادام ــه مشخص شد در
شهرستان های راور ،زرند و رفسنجان نیز سابقه سرقت
دارند.

سرنشینان خودروی سواری
در آتش سوختند
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت:
در اثر برخورد خــودروی ســواری سمند با گارد پل مسیر
جاسک به میناب حوالی شهر سیریک ،شش سرنشین آن
در آتش سوختند .فاطمه نوروزیان روز دوشنبه در گفت و گو
با ایرنا افزود :در این حادثه یک مرد و پنج زن در اثر انفجار
خودرو جان خود را از دست دادند .فرمانده پلیس راه استان
هرمزگان نیز در تایید این خبر گفت :علت این حادثه طبق
بررسی های اولیه ،سرعت غیرمجاز خودرو ،بی توجهی
راننده به جلو و برخورد با گارد پل در مسیر شهر سیریک
بوده است .سرهنگ علی اسفندانی با اشاره به این که هنوز
جزئیات دقیق حادثه مشخص نیست ،افــزود :گروه ویژه
پلیس راه هرمزگان برای بررسی بیشتر و دقیق این حادثه
به محل اعزام شده است.
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