حوادث

دوشنبه  1۹آذر ۲ .1397ربیع الثانی  .1440شماره 1998۲

درحادثهبرخورددودستگاهمینیبوسدربولیویدستکم ۱۷تنکشتهشدند.بهگزارشایسنا،بنابراعالممقاماتمحلیدراینحادثهرانندگیدودستگاهمینیبوس
کهدرمسیرمخالفهمدرحالحرکتبودندبایکدیگربرخوردکردندوبهکشتهشدندستکم ۱۷تنمنجرشد.پلیسبولیویبابیاناینکهاینحادثهدرجادهایدر
مسیربین"الپاز"پایتختاینکشورومنطقه"اکاساچی"اتفاقافتادهاست،اعالمکرد:براثربرخوردایندودستگاهمینیبوستعدادیدیگرنیزمجروحشدند.

...

بی احتیاطی در رانندگی زوج
جوان را به کام مرگ برد
توکلی -برخورد سواری پراید با کامیون در
سیرجان دو کشته به جا گذاشت.
مــعــاون عملیات و کــنــتــرل راهــنــمــایــی و
رانندگی سیرجان گفت :در برخورد سواری
پراید با کامیون کشنده تریلرپارک شده در
بولوار کمربندی شاهد سیرجان زوج جوانی
در دم جان باختند.
به گزارش خبرنگارما ،سرهنگ شهسواری،
علت حادثه را ناتوانی در کنترل وسیله
ســواری پراید ناشی از سرعت غیر مجاز و
مطمئنه اعــام کــرد .گفته می شــود این
زوج جوان کمتر ازدو هفته بود که زندگی
مشترک خود را آغاز کرده بودند .
شایان ذکر است کمربندی مذکور داخل
شهر سیرجان قرار گرفته است و مسئوالن
هم در انتظار پایان عملیات آزاد راه تهران
به بندرعباس هستند که عبور و مرور وسایل
نقلیه سنگین از این کمربندی حذف شود.

فروشنده تویوتا
زورگیر از آب درآمد
جانشین فرمانده انتظامی استان مازندران
از دستگیری دو سارق زورگیر که با ترفند
فروش خودرو در سایت دیوار 920 ،میلیون
ریــال از فــردی در شهرستان عباس آبــاد،
کالهبرداری کرده بودند ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،حسن مفخمی شهرستانی
گفت :در پی اعالم شکایت یک شهروند اهل
ارومیه به مراجع انتظامی شهرستان عباس
آبــاد ،مبنی بر این که در مواجهه با آگهی
فروش یک دستگاه خودروی تویوتا در یکی از
سایت های خرید و فروش کاال ،طی تماسی
تلفنی با فــردی که خــود را مالک خــودرو
معرفی کرده بود ،به آن شهرستان مراجعه
کرده و در مواجهه حضوری دو فرد ناشناس
از وی کالهبرداری کرد هاند ،موضوع در
دستور کار پلیس آگاهی آن فرماندهی قرار
گرفت .وی تصریح کرد :ماموران اقدامات
اطالعاتی را بــرای شناسایی متهمان که
با کشاندن مال باخته به ویالیی در شهر
سلمانشهر و بستن دست و پای وی ،تمامی
کارت های عابربانک همراهش را سرقت
کــرده و با استفاده از آن ضمن خرید طال
و جــواهــرات به مبلغ  920میلیون ریال
از محل متواری شده بودند ،آغاز کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان مازندران
خاطرنشان کرد :با تالش های شبانهروزی
ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی
شهرستان عــبــاس آبـــاد ،متهمان کــه در
یکی از استا نهای همجوار مخفی شده
بودند ،شناسایی و پس از هماهنگی های
قضایی در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند.
مفخمی با اشاره به این که متهمان پس از
اعتراف به سرقت و زورگیری از مال باخته،
به مرجع قضایی معرفی شدند ،هشدار
داد :شهروندان ضمن رعایت هشدارهای
انتظامی ،در انجام خرید و فروش اقالم و
معامالت بانکی از اعتماد به افراد ناشناس
خـــودداری کنند و در صــورت مواجهه با
هرگونه مــورد مشکوک ،مراتب را سریع
به مرکز فوریت های پلیسی  110اطالع
دهند.

تشكیل بانك اطالعاتی
رباخواران در کرمان

توکلی -دادستان عمومی و انقالب مركز
استان كرمان از تشكیل كار گروه ویژه مقابله
با جرایم ربا در دادسرای عمومی و انقالب
مركز استان كرمان خبر داد و گفت:برخورد
قاطع با رباخواران در دستور کار دادستانی
قرار گرفته است  .به گــزارش خبرنگار ما،
قاضیدادخداساالریافزود:باتشكیلبانك
اطالعاتی از رباخواران و تعیین قاضی ویژه
امر مبارزه با این جرم هدف گذاری و مدیریت
خواهد شد .این مقام قضایی خاطرنشان
کرد:با اقدامات قضایی و مقابله ای اجازه
نخواهیم داد قباحت این کار نادیده گرفته
شده و به امری عادی در جامعه تبدیل شود.

 17کشته در برخورد مرگبار مینیبوسها
در بولیوی

عامل قتل هولناک یک فیلم ساز و برادرش به دام افتاد

ازمیان خبرها
فرماندار شهرستان بانه گفت :قاتل برادران
ذبیحی (هنرمند فیلم ساز بانهای) دستگیر
شده و به جرم خود اعتراف کرده است.
به گزارش اقتصاد آنالین  ،محمد فالحی اظهار
کرد :با تالش و پیگیری نیروهای انتظامی و با
همکاری دستگاه قضایی این شهرستان ،قاتل

رحیم و کیوان ذبیحی در کمتر از  ۲۴ساعت
دستگیر شد و به قتل اعتراف کرد.
فالحی با قدردانی از اقــدام سریع و به موقع
نیروهای انتظامی و دادستانی شهرستان بانه
در این زمینه ،افزود :قاتل در اعتراف خود دلیل
این جنایت را اختالفات مالی بیان کرده است.

بر اساس این گــزارش ،اجساد سوخته رحیم
ذبیحی -هنرمند فیلم ساز بانهای -و برادرش
کیوان ذبیحی عصر روز جمعه  ۱۶آذرمــاه
جاری در جاده روستای نیزه رود واقع در پنج
کیلومتری مسیر بــانــه-آرمــرده کشف شــد و
تالش ها برای یافتن علت رویــداد و جزئیات

واقعه به سرعت آغاز که با هوشیاری عوامل
انتظامی به شناسایی و دستگیری قاتل منجر
شد .مراسم تشییع پیکر برادران ذبیحی روز
یک شنبه  ۱۸آذرماه از مسجد جامع شهر بانه
آغاز خواهد شد و در قطعه هنرمندان سلیمان
بیگ این شهر به خاک سپرده خواهند شد.

گسترده ای از سوی نیروهای انتظامی برای
شناسایی و دستگیری عامالن اخالل در امنیت
مردم و برخورد قاطع پلیس با مجرمان پرونده
های جرایم خشن ،آغاز شده است.
پلیس مشهد در حالی با توجه به آثار باقی مانده
از دزدان مسلح به ردزنــی و تعقیب تبهکاران
پرداخته اند که با دستور فرمانده انتظامی جدید
استان خراسان رضوی تمهیدات و تدابیر ویژه ای
برای مقابله جدی با جرایم خاص و به ویژه سرقت
های مسلحانه در دستور کار پلیس مشهد قرار
گرفته است.
▪اطالعیه اتحادیه صنف طال  ،جواهر و نقره
مشهد

بیرون پریدند و طبق اظهارات برخی شاهدان
از کوچه کنار طالفروشی و با استفاده از یک
دستگاه موتورسیکلت از صحنه گریختند .برخی
از رهگذرانی که شاهد این سرقت نافرجام بودند
نیز از وجود همدست سوم تبهکاران خبر دادند.
بنابر گزارش خراسان ،دزد مسلحی که از پوشش
مبدل استفاده کرده بود نیز هنگام فرار لباس
ها را در پیاده رو انداخت تا بتواند به راحتی از
چنگ مردم بگریزد .در همین حال با تماس مرد
طالفروش با پلیس  ،110بالفاصله نیروهای
گشت انتظامی در مدت بسیار کوتاهی خود را به
محل وقوع سرقت مسلحانه نافرجام رساندند و به
تحقیق میدانی در این باره پرداختند.

اعدام متجاوز به عنف در قزوین
دادستانی قزوین اعالم کرد :سحرگاه دیروز
حکم اعــدام فــردی که مرتکب تجاوز به عنف
شدهبوددرمحوطهزندانمرکزیقزوینبهاجرا
درآمد .به گزارش ایسنا ،به نقل از دادگستری
کل استان قزوین ،محمد قاسمی در تشریح این
پرونده گفت :این پرونده در سال  96تشکیل
شد و متهمان این پرونده نیز در کمترین زمان
ممکن توسط ضابطین قضایی دستگیر شدند
و برای رسیدگی در اختیار دستگاه قضایی قرار
گرفتند .دادستان قزوین افزود :این پرونده پنج
متهم دارد و دلیل اصلی ارتکاب جرم در این
پروندهیکرابطهغیراخالقیبودهاستکهمتهم
معاون مــبــارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی
تهران از دستگیری دو بــرادر سابقه دار که در
پوشش مامور و تهدید با سالح گرم اقدام به سرقت
میکردند ،خبر داد .به گزارش ایسنا ،سرهنگ
علی ولیپور گ ــودرزی در این بــاره توضیح داد:
ساعت  ۱۴روز پنج شنبه  ۷آذر ماه فردی دستبند
به دست به واحد گشت کالنتری  ۱۳۷جنت آباد
مراجعه و بیان کرد که از دست دو سارق مامور
نما فرار کرده است .در همین زمینه رسیدگی به
موضوع در دستور کار قرار گرفت و ماموران این
شخص را به کالنتری منتقل کردند .وی پس از
انتقالبهکالنتریدراظهاراتشبهمامورانگفت:
سرنشینان یک خودروی سمند سفید در حالی
که اسلحه و دستبند در اختیار داشتند ،در خیابان
جنت آباد من را متوقف کردند و با معرفی خود به
عنوان مامور اقدام به زدن دستبند به دستانم و من
را سوار ماشین کردند .پس از آن نیز تلفن همراه،
کارت های بانک ،وجه نقد و دیگر وسایل همراهم
را گرفتند .وی ادامه داد :مالباخته درباره نحوه
فرار خود از دست افراد مامور نما نیز بیان کرد:
بعد از آن که سوار خودروی سمند شدم ،ماموران
قالبی رمز کارتهای عابربانکم را از من گرفتند و
مقابل یک دستگاه خودپرداز توقف کردند تا رمز
کارت عابر بانکها را امتحان کنند .بعد از آن بود
که اطمینان پیدا کردم این افراد مامور نیستند ،به
همین علت از توقف خودرو کنار خیابان استفاده

ردیف اول این پرونده از حیث ارتکاب تجاوز به
عنف و سرقت مقرون به آزار بر اساس مستندات
پروندهبهاعداممحکومشد.قاسمیخاطرنشان
کرد:دیگرمتهمانباعناوینمجرمانهایهمچون
معاونت در تجاوز به عنف ،سرقت مقرون به آزار
و رابطه نامشروع به احکامی همچون حبس
طوالنیمدتوشالقمحکومشدهاند.اینمقام
قضایی استان بیان کرد :حکم اعدام این متهم
ابتدادرشعبهدومکیفریاستانصادرشدسپس
درشعبهبیستوهفتمدیوانعالیکشورتأییدو
با استیذان از رئیس معظم قوه قضاییه سحرگاه
دیروزدرزندانقزوینبهاجرادرآمد.

بنابراین گــزارش با وجود آن که با توصیه های
پلیس و آم ــوزش طــافــروشــان از طریق بسته
امنیتی و حفاظتی و همچنین اقدام به موقع مرد
طالفروش یک سرقت مسلحانه دیگر درمشهد
نافرجام ماند اما هنوز برخی کاستی ها در رعایت
مسائل ایمنی و امنیتی توسط این گونه اصناف
وجــود دارد که باید هر چه سریع تر به رفع این
مــوارد اقــدام شــود .گــزارش خراسان همچنین
حاکی است ،در این سرقت مسلحانه نافرجام
هیچ گلوله ای توسط دزدان مسلح شلیک نشد
اما با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و صدور
دستورات ویژه ای از سوی سردار محمدکاظم
تقوی (رئیس پلیس خراسان رضوی) تحقیقات

 ۲برادر سابقه دار مامور نما دستگیر شدند
کردم و درحالی که همچنان دستبند به دستانم
بود فــرار کــردم .معاون مبارزه با جرایم جنایی
پلیس آگاهی تهران با اشــاره به تشکیل پرونده
مقدماتی با موضوع «سرقت مسلحانه در پوشش
مامور» اظهار کرد :پرونده برای ادامه رسیدگی
در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفت و با انجام اقدامات ویژه پلیسی ،بهره
گیری از اظهارات مالباخته و تصاویر به دست
آمده از دوربین های مداربسته بانکی ،یکی از
مجرمان سابقه دار به نام امیر که فردی  ۳۴ساله
بود شناسایی شد .بر اساس بررسی های انجام
شده مشخص شد که این فرد پیش از این نیز بارها
به اتهام «سرقت تحت پوشش مامور» و «سرقت
مسلحانه» دستگیر و به زندان رفته بود و آخرین
بار هم به اتهام «آزار و اذیــت جنسی» به زندان
رفته و سال گذشته هم از زنــدان آزاد شده بود.
وی ادامه داد :با شناسایی تصویر امیر به عنوان
یکی از سرنشینان خودروی سمند سفید رنگ،
کارآگاهان اداره یکم با انجام اقدامات پلیسی
مطلع شدند که برادر امیر به نام حسام نیز یکی
از مجرمان سابقه دار در زمینه سرقت داخل
خودروست و هم اکنون نیز یک دستگاه خودروی
سمند سفید در اختیار دارد .سرهنگ ولیپور

در همین حال اتحادیه صنف طال  ،جواهر و
نقره مشهد در اطالعیه ای اعالم کرد  :همکاران
محترم توجه داشته باشند به گزارش نیروهای
انتظامی یک باند حرفه ای و مسلح از غرب کشور
بــرای سرقت وارد شهر مشهد شدند که اولین
سرقت مسلحانه امــروز ساعت پنج و نیم بعد از
ظهر در بولوار امامت اتفاق افتاد که خوشبختانه
با درایت پلیس و همکاران این سرقت مسلحانه
به خیر گذشت اما متأسفانه سارقان موفق به
فرار شدند .از همکاران محترم تقاضا می شود
دقت الزم را مبذول دارند و حتم ًا دوربینها و آژیر
خطر خودشان را مجدد بررسی و نکات امنیتی
را رعایت کنند.

کالهبرداری فروشندگان خودرو در شیپور و دیوار
فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری زنی
که با ارائه چکهای فاقد اصالت و به بهانه خرید
خودرو اقدام به کالهبرداری میلیاردی کرده
بود،خبرداد.بهگزارشرکنا،سردارسیدمحمود
میرفیضی فرمانده انتظامی مازندران گفت:
در پی کسب خبری مبنی بر کالهبرداری از
شهروندان با ارائــه چکهای سرقتی و فاقد
اصالت به بهانه خرید خودرو ،موضوع به صورت
ویژهدردستورکارکارآگاهانوکارشناسانپلیس
آگاهی قرار گرفت .وی افزود :با انجام اقدامات
اطالعاتی و تحقیقات پلیسی از مال باختگان،
کارآگاهاندریافتند،زنیبهبهانهخریدخودروبا

گــودرزی افــزود :در ادامــه رسیدگی به پرونده
و با شناسایی مخفیگاه این دو بــرادر در منطقه
تهرانسر ،کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی
ساعت  ۱۰روز شنبه ۱۷آذر مــاه به ایــن محل
مراجعه و هر دو برادر را دستگیر کردند.
وی با بیان این که در زمان دستگیری ،این دو نفر
قصد داشتند با همان خودروی سمند از مخفیگاه
خود خارج شوند افزود :زمانی که این دو برادر از
حضور پلیس مطلع شدند تالش کردند تا از دست
کارآگاهان متواری شوند ،بنابراین بالفاصله
خــودروی آنها از ناحیه الستیک هدف اصابت

...

درامتدادتاریکی

ماجرایدستبردمسلحانهنافرجامبهطالفروشیدرمشهد
سیدخلیل سجادپور  -دزدان مسلحی که با
لباس مبدل و در پوشش خریدار ،وارد طالفروشی
شده بودند با اقدام به موقع طالفروش در حالی
از صحنه حادثه گریختند که تحقیقات نیروهای
انتظامی در همان دقایق اولیه ارتکاب جرم به
صورت گسترده ای برای شناسایی و دستگیری
عامالن این سرقت مسلحانه نافرجام آغاز شد.
به گزارش خراسان ،حدود ساعت  17:30عصر
روز گذشته ،هنگامی که مرد طالفروش در بولوار
امامت مشهد مشغول کسب و کار بود ناگهان دو
جوان به بهانه خرید ،وارد طالفروشی شدند در
حالی که یکی از آن ها با پوششی بود که کسی به
آنها مشکوک نشود و با این ظاهرسازی بتوانند
به نیت شوم خود جامه عمل بپوشانند .گزارش
خراسان حاکی است ،مغازه طالفروشی در نبش
خیابان امامت  11خلوت بود و دو جوان تبهکار با
سوءاستفاده از این فرصت و با توجه به موقعیت
زمانی و مکانی و نقشه ای که از پیش طراحی
کرده بودند ناگهان اسلحه کمری (شبیه کلت)
را بیرون کشیدند و با تهدید به مرگ طالفروش
درصدد سرقت طالها برآمدند اما مرد طالفروش
دچار استرس نشد و با آموزه های انتظامی خود
بالفاصله ریموت در مغازه را زد و دزدگیر را نیز به
صدا درآورد .تبهکاران مسلح که ناباورانه خود را
در معرض دستگیری می دیدند و اگر فقط چند
ثانیه دیرتر می جنبیدند داخل مغازه گیر می
افتادند ،هراسان و با سرعت از درون طالفروشی

13

شناساییفروشندگانومالکانخودرودرسایت
شیپورودیوارپسازانجاممعاملهباارائهچکهای
سرقتی و فاقد اصالت اقدام به کالهبرداری از
آنانمیکردهاست.فرماندهانتظامیمازندران،
ادامه داد :ماموران پلیس آگاهی با شناسایی
مخفیگاهاینکالهبردار،دراقدامیغافلگیرانه
این زن را در حالی که قصد خروج از کشور را
داشتدستگیرکردند.سردارمیرفیضی،افزود:
متهمدرتحقیقاتپلیسبههفتمیلیاردو۵۰۰
میلیون ریال کالهبرداری از شهروندان اقرار
کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی
معرفیشد.
گلوله قرار گرفت و پس از توقف خودرو هر دو نفر
دستگیر شدند .وی با اشاره به این که در بازرسی
از مخفیگاه متهمان ،چندین پالک دارای سابقه
سرقت،چراغگردان،یکقبضهاسلحهوینچستر،
یک دستگاه موتورسیکلت  nsدارای سابقه
سرقت و  ...نیز کشف شد ،گفت :در بررسی سابقه
موتورسیکلتمسروقهنیزمشخصشدکهمتهمان
اینموتورسیکلترادرسایتدیوارانتخابکردند
و پس از تماس با مالک موتور ،با حضور نزد مالک
آن در پوشش خریدار ،موتورسیکلت را به شیوه
مسلحانه سرقت کــردهانــد .سرهنگ ولیپور
گودرزی افزود :متهمان که هر دو نفرشان اعتیاد
شدیدی به مصرف موادمخدر از نوع شیشه دارند،
پس از دستگیری و انتقال به اداره یکم پلیس
آگاهی تهران بزرگ به صراحت به سرقت از فرد
ذکر شده در پوشش مامور و تهدید با سالح گرم و
سپس به سرقتهای مشابهی در مناطق مختلف
شهر تهران ب ه ویژه در الهیه ،محدوده اتوبان همت
و ...اعتراف کردند .معاون مبارزه با جرایم جنایی
پلیسآگاهیتهرانبزرگافزود:متهمانبهانجام
سرقتهای مشابه در مناطق مختلف شهر تهران
اعتراف کردند.

مار زهردار
تــازه بعد از طالق دادن همسرم فهمیدم
که چه کسی مانند مــاری زه ــردار درون
زندگیام خزیده و چندین بار با جاسازی
هروئین و شیشه در خـــودروی مــن قصد
داشت مرا روانه زندان کند .حاال همان فرد
با همسرم ازدواج کرده و من نگران آینده
پسر چهار ساله ام هستم چرا که ...
جوان  26ساله در حالی که بیان می کرد
اگــر روزی که در دوران نــامــزدی متوجه
ارتباط همسرم با جــوان غریبه شدم او را
طالق می دادم امروز نگران آینده فرزندم
نــبــودم بــه مــشــاور کــارشــنــاس اجتماعی
کالنتری میرزاکوچک خان مشهد گفت:
پنج سال قبل بنا به درخواست اطرافیانم
از دختری خواستگاری کردم که با مادرش
در یکی از روستاهای منطقه تربت حیدریه
زندگی می کرد و پدرش دارفانی را وداع
گفته بود .چند ماه از ازدواج مان گذشته
بود و من احساس خوشبختی می کردم اما
روزی در محل کارم مشغول فعالیت بودم که
پیامکی به اشتباه از سوی نامزدم به گوشی
من ارسال شد .از متن آن پیام که خطاب به
جوانی به نام «همایون» بود ،در جا خشکم
زد به همین دلیل خیلی سریع واکنش نشان
دادم ولی نامزدم موضوع را قبول نمی کرد
این ماجرا به اختالفات شدید کشید تا جایی
که باالخره با وساطت بزرگ ترها تصمیم
گرفتم اشتباه نامزدم را نادیده بگیرم و بساط
عروسی را فراهم کنم ولی دیگر اعتمادی به
همسرم نداشتم چرا که رفتارهایش خیلی
مشکوک بود در نهایت پس از مدتی پرس و
جو فهمیدم «همایون» جوان مجردی است
که در همسایگی خانواده همسرم زندگی
می کند .با وجود این بعد از برگزاری مراسم
عروسی زندگی مشترک مان را در مشهد
آغــاز کردیم چرا که من در یکی از شرکت
های پیمانکاری شهرداری مشغول کار بودم
و احتمال می دادم دیگر رابطه همسرم با
همایون قطع می شود .حدس من درست
بود به طــوری که رابطه عاطفی بین من و
همسرم با به دنیا آمدن فرزندم هر روز بیشتر
می شد و من هم سعی می کردم امکانات
رفاهی بیشتری را برای همسرم فراهم کنم
ولی این ماجرا دوام زیادی نداشت چرا که
شش ماه بیشتر از تولد ساسان نگذشته
بود که دوباره اخالق و رفتار همسرم تغییر
 180درجه ای یافت .او مدام مرا به دلیل
درآمد کم سرزنش می کرد و با توهین ها و
فحاشی هایش امانم را بریده بود به همین
دلیل هیچ کنترلی بر اعصابم نداشتم و
همواره با یکی از همکارانم درگیر می شدم.
در همین روزها بود که پلیس خودروی مدل
پایین مرا به اتهام حمل مواد مخدر توقیف
کرد در حالی که من حتی سیگار یا قلیان
هــم نمی کشیدم .ایــن مــوضــوع در طول
دو ماه سه بار تکرار شد ولی با هوشیاری
پلیس و مقام قضایی ساختگی بودن ماجرا
لو می رفت و من آزاد می شدم در حالی که
همسرم همواره ذهن مرا به سوی همکارم
سوق می داد تا این که با دستور قاضی یک
نوار صوتی از فردی که هروئین و شیشه در
خودروام جاسازی می کرد به دست آوردم
ولی نمی توانستم صاحب صدا را تشخیص
بدهم .باالخره در همین روزها اختالفات
من و همسرم آن قدر شدت گرفت که با نظر
بزرگ ترها و به صورت توافقی از یکدیگر
جدا شدیم به شرط آن که حضانت پسر چهار
ساله ام را همسرم بپذیرد و من پسرم را هر
دو هفته یک بار مالقات کنم.
در یکی از همین مالقات ها وقتی جوان
غریبه همراه همسرم به من توهین کرد و
دوست نداشت فرزندم را ببینم تازه متوجه
شدم این صدای آشنا همان صدای ضبط
شده در مکالمه تلفنی جاسازی مواد مخدر
اســت که اکنون با همسرم ازدواج کرده
اســت .وقتی ماجرا را پیگیری کــردم تازه
فهمیدم این جــوان غریبه همان همایون
است و  ...حاال هم از آینده پسر چهار سالهام
نگرانم چرا که جوان خیانت پیشه وقتی به
زندگی من رحم نکرد ،چگونه به آینده پسرم
ترحم می کند!
شــایــان ذک ــر اس ــت بــه دســتــور سرهنگ
حــمــیــدرضــا عــایــی (رئ ــی ــس کــانــتــری
مــیــرزاکــوچــک خـــان) تحقیقات دربـــاره
ادعاهای این جوان  26ساله آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

