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نجات دختر  ۱۴ساله
از دست آدم ربایان در رودهن
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«اینترپل» دزدانخزانه بانک پاسارگاد را به دام انداخت

ازمیانخبرها
مردعنکبوتیدرتهراندستگیرشد
فرماندهپایگاهیکمپلیسآگاهیپایتختازدستگیریسارق
مشهوربهمردعنکبوتیخبرداد .سرهنگقاسمدستخال
فرماندهپایگاهیکمپلیسآگاهیتهرانبزرگگفت:سارقان
منازل تهران که اقدام به سرقت طال و جواهرات در منازل
میکردند ،توسط پلیس آگاهی پایتخت دستگیر شدند .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،وی درباره شیوه سرقت
متهمان گفت :متهمان به شیوه زاغ زنی به این صورت که
یکی از آنها با سرک کشیدن در محل سرقت مراقب رفت
و آمد اهالی محل بود و چهار نفر دیگر با باال رفتن از منازلی
که از خالی بودن آنها اطمینان داشتند اقدام به سرقت
منازل و ربودن طال و جواهرات و وسایل با قیمت میکردند.
فرمانده پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت گفت :سارقان از
سابقه داران هستند .آن ها در تمام شهر تهران و بیشتر از
طبقات اول و دوم منازل سرقت میکردند تا بعد از انجام آن
بتوانند به راحتی و با سرعت از محل سرقت فرار کنند .وی با
بیان این که متهم اصلی پرونده که به دلیل باالرفتن سریع و
راحت از دیوار منازل به مرد عنکبوتی مشهور است ،افزود:
ارزش مالی وسایل سرقتی کشف شده از مخفیگاه متهمان
حدود یک میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان است.

دستگیریدرتهران،سرانجامپروندهجنایت
درکواالالمپور
معاونجناییپلیسآگاهیتهرانبزرگازدستگیریفردی
که اقدام به جنایت در شهر کواالالمپور کرده بود ،در تهران
خبر داد .به گزارش ایسنا ،سرهنگ علی ولیپور گودرزی در
تشریح جزئیات این خبر گفت :فردی که در تابستان سال
 1391اقدام به قتل جوانی ایرانی در شهر کواالالمپور
کشور مالزی کرده و مدتی بعد وارد ایران و مخفی شده بود،
دستگیر شد .وی با بیان این که از مدتی قبل ماموران این
فرد را شناسایی کردند و امروز برای دستگیریاش وارد
عمل شدند ،افزود :متهم که فردی  33ساله است تا امروز
زندگیپنهانیداشت.بهگفتهمعاونمبارزهباجرایمجنایی
پلیس آگاهی پایتخت ،متهم در اعترافات خود به ارتکاب
جنایت در کواالالمپور در جریان یک نزاع خیابانی اعتراف
کرد و تحقیقات از وی ادامه دارد.

رسانههایداخلیمکزیکازمرگ"هکتوربلترانلیوا"،معروف
به "سلطان مواد مخدر" در سن  ۵۶سالگی بر اثر حمله قلبی
خبر دادند .به گزارش ایسنا ،بلتران از سال  ۲۰۱۴در زندان
آلتیپالنو ،یکی از امنترین و نفوذناپذیرترین بازداشتگاههای
ل چاپو پیشتر از آن گریخته
مکزیک بازداشت بود؛ زندانی که ا 
بود .مقامهای مکزیکی گفتهاند که زمان مرگ وی پس از بروز
حملهقلبیدرزندانو درمسیرانتقالبهبیمارستانبودهاست.
هکتورهمراهبابرادرانشآلفردو،آرتوروکارلوستاسال۲۰۰۸
میالدی یکی از بزرگترین کارتلهای مواد مخدر مکزیک و
جهانرادردستداشت.بهگزارشیورونیوز،ویدرزمانمرگ
درانتظارپایانتحقیقاتمقدماتیوبرگزاریمحاکمهبود.

▪دستگیری کیف قاپان خشن

رئیس پلیس تهران بزرگ همچنین با اشاره به دستگیری

کیف قاپان خشن در پایتخت گفت :این کیف قاپان که
بیشترازبانوانسرقتمیکردند،دستگیرشدند.ویادامه
داد :تاکنون دو نفر از زنان مالباخته بر اثر شدت جراحت
هایواردشدهتوسطاینکیفقاپانخشنبهکمارفتهاندو
دروضعیتوخیمیقراردارند.رئیسپلیسپایتختافزود:
اینسارقانهنگامکیفقاپیبامشاهدهمقاومتزن،ویرا
رویزمینمیکشیدندیابهگونهایموردضربوشتمقرار
می دادند که فرد مجبور به رهاسازی کیف شود.
▪ دزدان مزاحم تلفنی

رئیس پلیس تهران بزرگ ادامه داد :برخی دیگر از این
سارقان اعضای باندی هفت نفره بودند که به شهروندان
می گفتند در مسابقه های تلفنی برنده شده اید .آن ها از
مال باخته ها می خواستند از طریق حساب کارت به کارت
به حساب آن ها متصل شوند و از همین طریق حسابشان را
خالی می کردند .وی اظهارکرد :در بین مال باختگان این

پروندهافرادیازطبقهپزشک،خلبانومهماندارنیزحضور
دارند که نشان می دهد این زودباوری در میان هر قشری
قابل مشاهده است .رحیمی با بیان این که کالهبرداری
تلفنی از این دست در تهران زیاد شده است به شهروندان
توصیه کرد که به راحتی به هر فردی اعتماد نکنند.
▪دستگیری  ۱۸۴سارق با  ۳۰۰۰سرقت در تهران

رئیس پلیس پایتخت همچنین از دستگیری  ۱۸۴سارق
پایتخت که تا به این لحظه به بیش از  ۳۰۰۰فقره سرقت
اعتراف کرده اند ،خبر داد .به گزارش ایسنا ،سردار حسین
رحیمی در حاشیه اجــرای طرح دستگیری سارقان که
روز گذشته در مقر پلیس آگاهی پایتخت برگزار شد ،با
حضور در جمع خبرنگاران اظهارکرد :همکاران من در
مجموعه پلیس آگاهی طی روزهای اخیر  ۱۸۴سارق را
که در قالب  ۴۵باند فعالیت میکردند ،شناسایی و پس
از دریافت دستور قضایی دستگیر کردند .وی ادامه داد:

افراددستگیرشدهسارقانمسلح،سارقانمنازل،سارقان
کیف قاپ و  ...بودند که تاکنون به بیش از  ۳۰۰۰فقره
انواع سرقت اعتراف کرده اند و تحقیقات از آن ها ادامه
دارد .ســردار رحیمی با بیان این که  ۹۰نفر از دستگیر
شدگان پیش از این چندین بار به اتهام ارتکاب جرایم
مختلف دستگیر شده و به زندان رفتهاند ،افزود :حدود۴۰
نفر از این افراد نیز برای اولین بار دستگیر شده و بقیه تنها
یک بار سابقه دستگیری داشتهاند .وی با اشاره به برخی
پروندههای مهم این طرح گفت :دو باند در حالی که قصد
سرقت مسلحانه از طال فروشی را داشتند پیش از ارتکاب
جرم شناسایی و دستگیر شدند .رئیس پلیس پایتخت
اضافه کرد :همچنین باندی  ۱۱نفره که اقدام به سرقت
از دالر و ارز و لوازم قیمتی در شمال تهران کرده بودند نیز
شناسایی و دستگیر شدند که تاکنون به ۱۷فقره سرقت از
منزل اعتراف کردهاند.

 2کشته و13مجروح درتصادفزنجیرهای مشهد

سیدخلیل سجادپور -در پی وقوع سانحه دلخراش
رانندگی در مشهد ،بزرگراه آسیایی در حالی رنگ خون
گرفت که در این حادثه وحشتناک دو نفر کشته و 13تن
دیگر به شدت مجروح شدند .به گزارش خراسان ،رئیس
اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی
مشهد دربــاره امــداد رسانی سریع به مصدومان این
حادثه به خراسان گفت :ساعت  14:37روز گذشته،
در پی تماس های مردمی با اورژانــس  115مبنی بر
وقوع تصادف دلخراش در بزرگراه آسیایی ابتدای بولوار
آیت ا ...رفسنجانی (میثاق) بالفاصله چهار دستگاه
آمبوالنس از نزدیک ترین مرکز اورژانس به محل اعزام
شدند و به امداد رسانی پرداختند .شهرام طاهرزاده
افــزود :طبق گزارش نیروهای اورژانــس یک دستگاه
اتوبوس که احتماال سرویس شهرک صنعتی بود با
چند دستگاه سواری در ابتدای ورودی بولوار میثاق
برخورد کرد که وضعیت اسفباری به وجود آمد .این مقام
مسئول در دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان
کرد :دو تن از سرنشینان یک خودرو که یک زن و مرد
جوان بودند بر اثر شدت این سانحه در دم جان باختند
و  13تن دیگر از سرنشینان خودروها نیز مصدوم شدند
که در میان آن ها پسر بچه خردسالی نیز به چشم می
خورد .وی اضافه کرد :مصدومان حادثه بالفاصله به

نویسندهایکهبااغفالدخترانجوانازآنهاسوءاستفاده
جنسی می کرد ،به اتهام تشویق به فساد و فحشا و تهدید به
 15سالحبسمحکومشدوپروندهاوبهاتهامزنایبهعنف
دردادگاهانقالبمفتوحاست.
به گــزارش ایرنا ،این متهم  57ساله با طرح این ادعا که
نویسنده است و بــرای کتاب جدیدش به کار تحقیقی،

بیمارستان طالقانی مشهد منتقل شدند و تحت درمان
قرار گرفتند .طاهرزاده بیشتر صدمات وارد شده به
حادثه دیدگان این تصادف مرگبار را ضرباتی به نواحی
سروصورت ،قفسه سینه و کتف بیان کرد و افزود :پس از
امدادرسانی سریع به مصدومان و انتقال آن ها به مرکز
درمانی ،همه صدمه دیدگان بالفاصله تحت مداوا قرار
گرفتند و تاکنون گزارشی از افزایش قربانیان این حادثه
اعالم نشده است .گــزارش خراسان دربــاره جزئیات
وقوع این تصادف مرگبار حاکی است ،در پی اعالم وقوع
تصادف در ابتدای بولوار میثاق ،بالفاصله سرهنگ
تــوفــیــق حــاجــی زاده
(رئیسکالنتریالهیه)
عــازم محل حادثه شد
و با صدور دستوراتی،
از تــرافــیــک بیشتر و
همچنین تجمع برخی
شــهــرونــدان در محل
جــلــوگــیــری کــــرد .به
همین دلیل نیروهای
امــــــــدادی بــــا وجــــود
ترافیک سنگینی که
طـــول آن تــا نزدیکی

منزل آباد مشهد ادامه داشت ،نوارهای ورود به صحنه
حادثه ممنوع را نصب کردند تا ماموران اورژانــس و
آتش نشانی بتوانند سریع تر به عملیات امدادرسانی
بپردازند.
بنابراین گــزارش ،اتوبوس ،پژو  ،405پیکان و یک
دستگاه خــودروی خارجی که از سمت چناران به
طرف مشهد در حرکت بودند به دلیل نامعلومی با
یکدیگر برخورد کردند به طوری که یکی از خودروهای
سواری به طور کامل مچاله شد .نیروهای اورژانس که
به دلیل ترافیک سنگین نمی توانستند فرصت طالیی

حکمنویسندهشیطانصفت صادرشد

نظرسنجی و مصاحبه نیاز دارد ،به اغفال دختران جوان
اقداممیکرد .اوباچربزبانیواغفالدخترانبهاینبهانه
که شما جوان و خوش فکر هستید و باید با شما مصاحبه

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

کنم ،با آن ها قرار حضوری میگذاشت و بعد با این حرفها
مانند من جای پدربزرگ شما هستم ،آن ها را اغفال و بعد
درارتباطپیشرویمیکردتاجاییکهکاربهارتباطجنسی
میرسید .آن طور که بازپرس دهقانی پیشتر دربــاره این
پرونده گفته است :متهم در برخی موارد نیز قربانیان خود
رادراماکنعمومیبسیارخلوتمثلکافههاوقهوهخانهها
و در زمانهایی خاص که رفتوآمد در آن جا نبوده است،
مجبور به نوع خاصی از معاشرت جنسی میکرد .با توجه
به بررسیهای انجامشده ،بیشتر قربانیان دختران جوانی
هستند که زیر ۲۵سال دارند .البته نباید فراموش شود که
این آقا واقعا نویسنده است و چند کتاب او نیز منتشر شده
است .براساسگفتههایدهقانی«،اوبهشیوههایمختلف
رویذهنقربانیانخودکارمیکردوپسازجلباعتمادآن
هاب همروراهدافبیشرمانهوغیرانسانیخودراکهدرزمینه
سوء استفاده جنسی از این دختران بود ،عملی میکرد .در
مواردی هم که طعمهها پس از پیبردن به اهداف شیطانی
این مرد از ادامه رابطه با او خودداری میکردند ،او با تهدید

...

درامتدادتاریکی

را از دست بدهند ،در آن سوی بزرگراه آسیایی متوقف
شدند و قربانیان این حادثه تلخ را با کمک نیروهای
امــدادی و پلیس به مرکز درمانی منتقل کردند .در
همین حال با حضور ماموران راهنمایی و رانندگی
در محل تصادف نیز ،بررسی های کارشناسی درباره
مقصر یا مقصران این حادثه آغاز شد .از سوی دیگر با
توجه به این که تصادف مذکور در حوزه استحفاظی
کالنتری قاسم آباد مشهد رخ داده بود ،با حضور عوامل
کالنتری ،پرونده ای در این باره تشکیل شد تا مراحل
قانونی آن طی شود.

عکس ها از آتش نشانی

مرگسلطانموادمخدردرمکزیک

رئیس پلیس تهران بزرگ
اعــام کــرد :باند سارقان
خزانه بانک پاسارگاد که به
خارجازکشورگریختهبودند
با همکاری اینترپل (پلیس بین الملل) دستگیر و به کشور
بازگردانده شدند .به گزارش ایرنا ،سردار حسین رحیمی
روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود :سر دسته این باند
مسئول خزانه داری بانک بود که با همدستی همسرش
و سه نفر دیگر از خزانه شعبه مرکزی این بانک در خیابان
میرداماد سرقت کرده بودند .وی بیان کرد :این سارقان
در کشور ارمنستان شناسایی شدند .رحیمی اظهارکرد:
ارزش مسکوکات به سرقت رفته از خزانه بانک پاسارگاد به
 7.5میلیارد تومان می رسد.

13

و ارعاب و بیان این که فیلمهایی را که تهیه کرده است به
خانوادههایشاننشانمیدهد،آنهارامجبوربهادامهرابطه
میکرد .پرونده این متهم دو بخش دارد که به یک بخش آن
دردادگاهارشادوبهبخشدیگردردادگاهانقالبرسیدگی
شدهاست .اینمتهمدردادگاهارشادمحاکمهوبابتتشویق
به فساد و فحشا به  12سال و شش ماه و بابت تهدید به دو
سال شش ماه و مجموع ًا به  15سال حبس محکوم شده
است.دردادگاهانقالبنیزماده 4قانونسمعیوبصریبه
این متهم تفهیم و روز شنبه ( 26آبان) در شعبه  28دادگاه
انقالب به ریاست قاضی مقیسه آخرین جلسه محاکمه او
برگزار شد و قاضی پس از اخذ آخرین دفاع ،ختم جلسه را
اعالم کرد .در ماده  4قانون سمعی و بصری آمده است:
«هرکسباسوءاستفادهازآثارمبتذلومستهجنتهیهشدهاز
دیگری،ویراتهدیدبهافشاوانتشارآثارمزبوروازاینطریق
با وی زنا کند به مجازات زنای به عنف محکوم میشود».
مجازات زنای به عنف اعدام است .جالب آن که این متهم
یکسابقهکیفریمانندهمینپروندهدرشاهینشهرداشته
وبهسهسالحبسمحکومشدهاماپسازگذراندنیکسال
و نیم حبس ،با رضایت شکات و آزادی مشروط از زندان آزاد
شدهاست.

حکم جلب
ریشه همه اختالفات و ماجراهای تلخ زندگی من به مادر
شوهرم باز می گردد .به طوری که گویی او مرا برای خودش
خواستگاری کرده بود ،درحالی که پسرش هیچ چیزی
از همسرداری و ازدواج نمی دانست .او همه اوقاتش را با
دوستانش می گذراند و دزدی های آشکار و پنهانش آبرویم
را برده بود .تا جایی که اکنون سه سال است از پلههای
دادگاه باال و پایین می روم تا از این زندگی فالکت بار رها
شوم اما ...
زن 23ساله ای که حکم جلب همسرش را در دست داشت،
با بیان این که سه سال از زیباترین روزهــای جوانی ام را
در مسیر رفت و آمد به پاسگاه و دادگاه و انواع شکایت از
همسرم گذرانده ام ،در تشریح سرگذشت خود به مشاور و
مددکار اجتماعی کالنتری میرزاکوچک خان مشهد گفت:
درسن 16سالگیودرستزمانیکهباعشقوعالقهدرگیر
درس و مدرسه بودم یکی از بستگان نزدیک مان مرا برای
خواهرزاده اش خواستگاری کرد .اگرچه به خاطر چهره
زیبایی که داشتم خواستگاران زیادی در بستگان منتظر
اشاره ای از جانب ما بودند ولی من نه تنها آمادگی ازدواج
را نداشتم بلکه بیشتر به تحصیل عالقه مند بودم ولی در
نهایت با رفت و آمدها و چرب زبانی های مادر خواستگارم
در حالی تن به این ازدواج دادم که خانواده همسرم از نظر
اقتصادی وضعیتی مناسبت تر از ما داشتند .چند ماه اول
بعد از برگزاری مراسم عقدکنان همه چیز رنگ خوشبختی
داشت و خانواده همسرم نیز خیلی مرا دوست داشتند .اما
آرام آرام رفتارهای همسرم به کلی تغییر کرد«.جمال» کمتر
به خانه ما می آمد و خانواده اش نیز رفتاری خودخواهانه و
متکبرانه را در پیش گرفتند .بی توجهی و کم محبتی های
جمال تاثیر عجیبی بر روح و روانــم گذاشته بود تا جایی
که گاهی چند ماه نیز می گذشت و او به دیدارم نمی آمد.
شنیده بودم با دوستان نابابی رفت و آمد می کند و گاهی
عوارض مصرف مواد مخدر را نیز در چهره اش مشاهده می
کردم .بعد از مدت ها که به منزل پدرم می آمد مبالغی پول
از کیف دستی یا کشوی میزم سرقت می کرد و من با دیدن
این صحنه ها بسیار متاثر می شدم ولی از بازگوکردن ماجرا
برای خانواده ام وحشت داشتم چرا که می ترسیدم کار به
رسوایی و آبروریزی بینجامد .با وجود آن که پدر و مادرم نیز
متوجه خالف کاری های جمال شده بودند و اختالفات بین
دو خانواده شدت گرفته بود اما خانواده ام به خاطر ترس
از حرف مردم و جلوگیری از آزارهای روحی من عروسی
باشکوهیگرفتندوبرایسربلندیمننزدخانوادههمسرم
زیر بار قرض و بدهکاری رفتند .خالصه زندگی مشترک
من درحالی آغاز شد که گویی مادر جمال مرا برای خودش
خواستگاری کرده بود چرا که جمال هیچ مسئولیتی روی
دوش خود احساس نمی کرد .او حتی با لباس های بیرون
از منزل می خوابید و نمی گذاشت دست به جیب هایش
بزنم .او سرکار نمی رفت و هزینه های رفیق بازی هایش را از
مادرش می گرفت .جمال مدام مرا به خانه پدرم می فرستاد
تا با دوستانش که به خانه ما می آمدند خوش بگذراند .مادر
او نیز هیچ توجهی به اعتراض های من نمی کرد .دیگر به
دختری افسرده و غمگین تبدیل شده بودم و راه بازگشتی
نداشتم .کار به جایی رسید که خواهر کوچک جمال هم
مرا کتک زد ولی صدای همسرم درنیامد .وقتی دیدم هیچ
آینده روشنی کنار جمال ندارم از او و خانواده اش شکایت
کردم و درحالی که  20سال بیشتر نداشتم ،راه کالنتری
را پیش گرفتم .اما ای کاش به خاطر ترس از حرف مردم
ساکت نمی ماندم و در همان دوران نامزدی ،آینده ام را در
کنار پسری نازدانه و بی عرضه تباه نمی کردم و . ...
شایان ذکر است ،به دستور سرهنگ حمیدرضا عالیی
(رئیس کالنتری میرزا کوچک خان) رسیدگی ویژه به این
پرونده در دستور کار دایره مددکاری اجتماعی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
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