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 ۳کشته و  ۹زخمی
درجابه جایی قاچاق اتباع بیگانه غیرمجاز

توکلی-دربرخوردیکدستگاهپژو 405حامل اتباع افغانستانیغیرمجازبهکشوربایکدستگاهکامیون شامگاهشنبه سهنفر کشتهو ۹نفرزخمیشدند.مصدق
رئیساورژانسکرمانبابیاناینکهحادثه ساعت 21:57شامگاهشنبهدرمحوربم-کرمانرخداد،افزود :عواملامدادیبهمحلحادثهاعزامشدندو ۹زخمیرابه
بیمارستانپاستوربممنتقلکردند.سرگردمالحسینیفرماندهپلیسراهبم-زاهدان همعلتحادثهرا حرکتخالفجهت خودرویحامل اتباع افغانیذکرکرد.

ازمیانخبرها
ناکامی قاچاقچیانموادمخدر
درخروجوجوهنقدازکشور
توکلی  -با اشــراف واقتدار اطالعاتی در
فضای مجازی،قاچاقچیان بین المللی
مواد مخدر در خروج وجوه نقد از کشور ناکام
ماندند .دادستان عمومی و انقالب مرکز
استان کرمان از شناسایی چندین باند
بین المللی مواد مخدر که از طریق فضای
مجازی به نقل و انتقال وجوه حاصل از مواد
ی کردند ،خبر داد .به گزارش
مخدر اقدام م 
خراسان ،قاضیدادخداساالری روزگذشته
اظهارکرد :مــامــوران اداره کل اطالعات
استان کرمان پس از رصدهای اطالعاتی
دقیق بر باندهای بین المللی مواد مخدر که
در خارج از استان کرمان و در استانهای
غرب و مرکز کشور فعالیت داشتند؛ موفق
به شناسایی چندین باند بین المللی مواد
مخدر شدند.وی افزود :اعضای این باندها
از طریق فضای مجازی به نقل و انتقال وجوه
حاصل از مواد مخدر از غرب و مرکز کشور
به شرق و خارج از کشور اقدام می کردند .
این مقام قضایی خاطرنشان کرد :با احکام
و دستورات قضایی صادر شده  ۳۵میلیارد
ریال وجه نقد درحین انتقال کشف و توقیف
شد و قاچاقچیان بین المللی اصلی تحت
تعقیب قضایی قرار گرفتند.

ماجرای دزدی که با شلیک پلیس کشته شد

فرار کرد و بدین ترتیب تعقیب و گریز به بولوار
وکیل آبــاد و سپس به بولوار شهید فکوری
کشید تا این که نیروهای انتظامی به ناچار پس
از اخطارهای قانونی به سوی خودرو شلیک
کردند که در ایــن میان راننده جــوان بر اثر
اصابت گلوله جان سپرد .بررسی ها نشان داد
که راننده خودرو از سارقان سابقه دار است.
گزارش خراسان حاکی است ،با حضور قاضی
کاظم میرزایی (قاضی ویژه قتل عمد مشهد)
در محل وقوع حادثه ،تحقیقات در این باره آغاز
شد .به دستور قاضی شعبه  211دادسرای
عمومی وانقالب مشهد ،کارشناسان سالح
باید دربـــاره چگونگی وقــوع حادثه هنگام
استفاده از سالح و رعایت مقررات قانونی،نظر
کارشناسی خود را به مقام قضایی اعالم کنند.

سجادپور -تحقیقات قضایی در پرونده دزد
سابقه داری که با شلیک گلوله توسط پلیس
کشته شد درحالی ادامه دارد که کارشناسان
سالح باید دربــاره چگونگی شلیک گزارش
کارشناسی خــود را به دادس ــرای عمومی و
انقالب مشهد ارائه کنند.
به گــزارش خراسان ،چند روز قبل ماموران
انتظامی مشهد که در حال انجام وظیفه در
بولوار صیاد شیرازی بودند از طریق یکی از
پاکبانان شهرداری در جریان سرقتی قرار
گرفتند که شیشه های یک فروشگاه شکسته
و خودرویی نیز در حاشیه خیابان پارک بود.
با استعالم شماره پالک خودرو مشخص شد
که خودروی مذکور سرقتی است اما راننده
خودرو با دیدن نیروهای گشت پلیس اقدام به

رئیس پلیس فتای تهران گفت :دو بــرادر
که با کمک دو زن و به بهانه کمک به انجمن
حمایتازبیماران MSدستبهکالهبرداری
میلیاردی زده بودند ،شناسایی و دستگیر
شدند .به گزارش فارس ،زن جوانی با حضور
درپلیس فتا بهمامورانگفت:چندیقبلدر
یک کانال تلگرامی که به نام انجمن حمایت
از بیماران  MSثبت شده بود ،عضو شدم که
دراینکانالبادوزنجوانکهمرجانوسمیه
نامداشتند،آشناشدم.ویافزود:مرجانپس
ن در
از دوستی شروع به تبلیغات درباره انجم 
خصوصدرمانتضمینیوحمایتازبیماران
 MSدرکشور آلمان ورایگانبودنهزینهدارو
و درمــان در این کشور کرد .زن جوان ادامه
داد :دو زن جوان با عنوان کمک و گرفتن ویزا
بــرای مهاجرت زیرپایم نشستند و با چرب
زبانیهایشان مــرا وسوسه کردند تا هم
برای کمک به انجمن حمایت از بیمارانMS
همراهیشان کنمهم برایمهاجرت از آن ها
کمک بخواهم .وی گفت :پس از اعتماد به دو
زنجوان،آنهامرابهمردجوانیکهباشماره
تلفن کشور آلمان از طریق واتس آپ با من
در تماس بود و ادعا میکرد در کشور آلمان
است ،مرتبط کردند؛ در ادامه  500میلیون
تومان به حساب دو مرد جوان واریز کردم که
پس از مدتی متوجه کالهبرداری این باند
حرفهایشدم.سرهنگتورجکاظمی رئیس
پلیس فتای تهران اظهار کرد :بدین ترتیب
مأموران پلیس فتای تهران سیاوش و آرش را
که با هم برادر هستند ،پس از حضور در ایران
در عملیات پلیسی دستگیر کردند و تحویل
مراجعقضاییدادند.

عامالن تهدید به اسیدپاشی دختران در چنگ قانون
یافتند که به شناسایی عامالن اصلی این
مزاحمتهای تهدیدآمیز منجر شد.
سردار تقوی گفت :مأموران کالنتری مصلی
پس از کنترل و مراقبتهای پوششی ،سه تن
از متهمان پرونده را که با خودروی پژو 206
اقدام به ایجاد مزاحمت و تهدید به آدمربایی
و اسیدپاشی دختر نوجوان کرده بودند ،با
دستورات صریح دادسرای ناحیه هفت مشهد
در تعقیب و گریز پلیسی و تیراندازی هوایی
دستگیر کردند.
وی اظــهــار کـــرد :دو گــردانــنــده ای ــن باند
مــزاحــمـتهــای خیابانی نیز بــا خـــودروی
ســواری پراید از صحنه مــتــواری شدند که
جستوجوهای پلیسی برای دستگیری آنان
نیز ادامه دارد.

ســاجــدی  -فــرمــانــده انتظامی اســتــان از
دستگیری سه عامل اصلی تهدید و مزاحمت
دختر نوجوان دانشآموز در مشهد خبر داد.
بــه گـــزارش پــایــگــاه خــبــری پلیس ،ســردار
«محمدکاظم تــقــوی» گفت :در پــی اعــام
شکایت والدین یک دختر  15ساله مبنی بر
ایجاد مزاحمت و تهدید فرزندشان توسط چند
شرور خیابانی ،دستورات الزم به فرماندهی
انتظامی مشهد با توجه به اهمیت موضوع
برای شناسایی و دستگیری متهمان پرونده
صادر شد.
فرمانده انتظامی خراسان رضــوی افــزود:
در این زمینه عملیات ضربتی در دستور کار
پلیس قرار گرفت و ماموران کالنتری مصلی
با تحقیقات گسترده به سرنخهایی دست

در گفت وگو با امیر دریادار سید مرتضی درخوران فرمانده تکاوران دریایی ارتش مطرح شد

ناگفتههایجدالتکاوراندریاییباآتشسانچی
آبدر 300متریسانچیدرحالجوشیدنبود،چینیهاعقبنشستند

کالهبرداریدرپوششکمک
بهبیماراناماس

هــادی محمدی – یک سال از روزهــای سخت
و پر حادثه جدال نفتکش سانچی با آتش و دریا
می گذرد .
روزهایی پر از بیم و امید  ،روزی امیدوار می شدیم
به نجات  32خدمه این غول آهنی گداخته شده
از آتش و روزی دیگر به اوج ناامیدی می رفتیم
هرچند سرانجام نیز آن شد که هیچ کدام مان
دوست نداشتیم  .در آن روزهــای غم انگیز یک
بار امیدها زیاد شد و آن روزی بود که خبر دادند
تیم متبحر تکاوران دریایی نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ایــران عــازم آب های دریای
چین است  .توانایی و شجاعت این نیروها که در
نیروهای مسلح ایران و جهان زبانزد هستند این
امید را ایجاد کرده بود که شاید روزنه ای از نجات
گشوده شود اما محیط پیچیده و استثنایی این
حادثه حتی راه را براین دالورمــردان که خود را
برای هر نوع ایثاری آماده کرده بودند ،بست .
فرمانده این تیم ویژه امیر دریــادار سید مرتضی

درخوران فرمانده تکاوران دریایی نیروی دریایی
ارتــش بــود که در گفت وگــو با خراسان به بیان
گوشه هایی از ناگفته های این عملیات متهورانه
پرداخته است.
امیر درخوران در گفت وگو با خراسان می گوید:
ما یک تیپ عملیات ویژه داریم به نام تیپ مسلم
ابن عقیل و نیروهای این تیپ از بین تکاورانی
انتخابمیشوندکهباالترینویژگیهایتکاوری
را داشته و تحت آموزش دوره های سخت عملیات
ویژه که ماموریت شان عملیات های راهبردی
و برون مرزی است قرار می گیرند .این ها دوره
چتر بازی اتوماتیک و چتربازی سقوط آزاد  ،دوره
غواصی عمق زیاد برای عملیات در اسکله ها و
سکوهای نفتی می بینند و در مجموع حدود
دو سال طول می کشد تا تکاور ما آماده عملیات
ویژه شود  .در عملیات امداد و نجات برای کشتی
سانچی نیز تیمی از همین تیپ اعزام شد و من
خودم هم در این تیم حضور داشتم  .خیلی هم

تــاش شد امــا با توجه به
بعد مسافت و شرایطی
کــه وج ــود داش ــت  ،ابتدا
نگذاشتند به منطقه برویم
و این باعث شد تا موقعیت
از دست برود و وقتی تیم ما
به آن جا رسید در حقیقت
کــار از کــار گذشته بــود و
فقط شعله ای می دیدیم
.در اطــاعــات اولــیــه ای
که گرفتیم متوجه شدیم
خنکترینقسمتنفتکش
ســانــچــی 140درجـــــه و
بیشترین تــا 800درج ــه
دمــا وجــود دارد .با وجود
این وقتی تیم اعزامی به
منطقه رســیــد چینی ها
اصرار کردند باید یک تیم
ازماوفرماندهیمشترکباشدکهگفتیممشکلی
نیستوفقطزودتربرویم.وقتیبهصحنهرسیدیم
و با واقعیت میدانی روبه رو شدیم فرمانده چینی
به من گفت با این شرایط ما شرکت نمی کنیم و

خودتان بروید  .حتی کتبی از ما تعهد گرفتند که
مسئولیت با خودتان است  .ما هم تا  300متری
واحد رسیدیم به صورتی که آب در اطراف کشتی
در حال جوشیدن بود  .با همه این تفاسیر می
خواستیم به سمت یک تکه پاشنه که از آب بیرون
بود و140درجه دما داشت برویم و قرار گذاشتیم
تاکشتینجاتباتوریبزرگیکهداشتمارابهآن
نقطهبرساندوچینیهاباتعجبمیگفتندچیزی
از کشتی نمانده و نروید اما گفتیم پیکر مرده های
ما هم برای ما مهم است اما در  300متری کشتی
انفجاری انجام شد و سانچی زیر آب رفت و فقط
آتشبودوبارادارمیشددید.غمانگیزترینلحظه
عمر کاری من ،زمانی بود که کشتی از رادار هم
محو و به صورت کامل غرق شد .

خبر مرتبط

مراسم نخستین سالگرد شهدای سانچی برگزار شد

نخستین مراسم سالگرد شهدای سانچی دیروز در محل شرکت ملی نفتکش برگزار شد.به گزارش
ایسنا ،این مراسم با حضور مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ،معاونان این شرکت ،خانواده این شهدا
و جمعی از مردم برگزار شد.از سوی دیگر ،در جلسه دیروز شورای شهر تهران و در سالگرد شهدای
سانچی به پیشنهاد روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ملی نفتکش ایران ،اعضای شورای
شهر تهران در جلسه علنی خود در گرامی داشت یاد و خاطره شهدای مظلوم سانچی به نام گذاری
خیابانی به نام «دریانوردان سانچی» رأی دادند.بر این اساس خیابان شهید عاطفی شرقی (محل
استقرار شرکت ملی نفتکش ایران) به نام خیابان "دریانوردان سانچی" تغییر نام یافت و اعضای
شورا خیابان شهید عاطفی غربی را به نام خیابان شهید عاطفی تغییر نام دادند.

دهها جوینده طال در والیت بدخشان افغانستان دفن شدند
منابع محلی والیت بدخشان در شمال شرق
افغانستان تایید کردند که به دلیل ریزش
تونلهایی که جویندگان طال در کنار رود خانه
در ولسوالی کوهستان این والیت حفر و از آن
استفاده میکردند ،دست کم  ۳۱معد نکار
کشته شدند.
به گــزارش بی بی سی رستم راغــی ،ولسوال
کوهستان که حادثه در آن جا اتفاق افتاده به

بیبیسی گفت که مردم این ولسوالی در کنار
رودخانه تونلهایی را حفر میکنند تا در آن جا
به "زرشویی" بپردازند.
او شمار این کارگران را حدود  ۱۰هزار نفر ذکر
کرد که به زرشویی اشتغال دارند .به گفته او
به دلیل بارش برف تونلهای حفر شده توسط
شماری از این کارگران نشست کــرده و ۳۱
جوینده طال را در کام خود فرو برده و  ۱۳نفر

دیگر زخمی شدهاند .به گفته این مقام محلی
نیروهای پلیس بــرای کمک به محل حادثه
رفته و مردم نیز برای کمک به آسیبدیدگان
شتافتهاند و تمام اجساد از زیر خاک بیرون
آورده شدهاند.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان از نهادهای
مرتبط خواسته که با اتخاذ تدابیری از وقوع
این نوع حوادث در آینده جلوگیری کنند و برای

رسیدگی به آسیب دیدگان خواستار اقدام
فوری شده است.
عــبــدا ...عــبــدا ،...رئیس اجــرایــی حکومت
وحــدت ملی ایــن حــادثــه را ناشی از رانــش
کوه دانسته و گفته که  ۳۰نفر در این حادثه
کشته و  ۱۵نفر زخمی شد هاند .او خواستار
رســیــدگــی فـــوری بــه آســیــب دیــدگــان شده
است.

زلزله 5/9ریشتریگیالنغرب به خیرگذشت
زلزله  5.9ریشتری گیالنغرب با  ۴۲مصدوم به خیر گذشت.
مدیرکل بحران استان کرمانشاه در گفت وگو با ایسنا با اشاره به
وقوع زلزله  5.9ریشتری شهرستان گیالنغرب بیان کرد :همچنین
گزارشی از قطعی آب ،برق و گاز و نیز مسدود شدن راه های منطقه
اعالم نشده است.
جلیل باالیی با بیان این که نزدیک ترین کانون جمعیتی به این
منطقه روستای ویژنان از توابع شهرستان گیالنغرب و نیز روستای
کرکهرگ از توابع بخش مرکزی شهرستان قصر شیرین است،
افزود :خوشبختانه گزارشی از خسارت مالی و جانی در این دو
روستا هم نداشته ایم و مراجعه ای به مراکز درمانی منطقه صورت
نگرفته است.
همچنین به گفته مدیر روابط عمومی هالل احمر استان شش تیم
ارزیاب برای برآورد خسارات احتمالی و  10تیم عملیاتی برای
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امدادرسانی احتمالی به محل وقوع زلزله گیالنغرب اعزام شده
است .کولیوند ،رئیس سازمان اورژانس نیز از مصدوم شدن ۴۲
نفر (تاساعت  ۲۰:40شب گذشته ) خبرداد.
به گــزارش ایسنا ،زلزله به بزرگی  5.9ریشتر در فاصله 24
کیلومتری گیالنغرب رخ داده است.
این زمین لرزه ساعت  17:11عصر دیروز( 16دی) در عمق 10
کیلومتری زمین اتفاق افتاد .کانون زمین لرزه گیالنغرب خالی از
سکنه بوده است.
محل وقوع این زمینلرزه  23کیلومتری گیالنغرب 31،کیلومتری
سومار و  38کیلومتری سرپل ذهاب بوده است .شدت این زمین
لرزه به حدی بود که در شهر کرمانشاه نیز به خوبی احساس و
موجب به خیابان آمدن بخشی از مردم این شهر شد.
پیش از این آذرماه بود که زمینلرزهای به بزرگی  6.4ریشتر استان

کرمانشاه را لرزاند و در مناطقی از غرب ایران از جمله کردستان و
همچنین در بیشتر شهرهای استان ایالم و همچنین تبریز ،ارومیه،
اصفهان ،اهواز ،ساوه و رشت نیز احساس شد.

...

درامتدادتاریکی

فرار از مرداب کثیف
وقتی وارد آن خانه شــدم فقط دود بــود و
منقل بساط مواد مخدری که در وسط اتاق
خودنمایی می کرد ،چند زن و مرد چشم
های خمارشان را از میان دودهای غلیظ با
تعجب به من دوختند تا این که چند دقیقه
بعد مردی در کنارم قرار گرفت و ...
زن  23ساله در حالی که مقداری شیشه
دردست داشت و توسط شوهرعمه اش به
کالنتری هدایت شده بود تا قانون درباره او
تصمیم بگیرد ،گریه کنان درباره سرگذشت
خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
الهیه مشهد گفت :تا جایی که به خاطر دارم
کودکی ام را به همراه برادر بزرگ ترم در
منزل مادربزرگ پدری ام گذرانده ام چرا که
تصویری از پدر و مادرم در ذهنم باقی نمانده
بود .هنگامی که سه سال بیشتر نداشتم
پــدر و مــادر معتادم از یکدیگر جــدا شدند
و هــرکــدام به دنبال سرنوشت خودشان
رفتند .در کــاس ســوم ابتدایی تحصیل
می کردم که با مرگ مادربزرگم سرنوشت
من نیز به گونه دیگری رقم خورد .از آن روز
به بعد من و بــرادرم مجبور شدیم به منزل
عمهام برویم .چرا که آن جا تنها دری بود
که به روی ما گشوده می شد .عمه ام ناچار
بود همه سرزنش ها و تحقیرهای شوهرش
را به خاطر ما تحمل کند البته او حق داشت
هیچ کسی حاضر نبود سرپرستی دو کودک
یتیم را در کنار پنج فرزند خودش بپذیرد .با
وجود این عمه ام خیلی برای ما دلسوزی
می کرد تا این که برادرم با ترک تحصیل در
دوره راهنمایی وارد بازار کار شد و زندگی
مستقلی را تشکیل داد .چند ســال بعد
من هم دیپلم گرفتم و آرزوی تحصیل در
دانشگاه را در سر می پروراندم که شوهر
عمه ام اجازه رفتن به دانشگاه را نداد چرا
که به اولین خواستگارم جواب مثبت داده
بود .او فکر می کرد کسی حاضر نمی شود با
دختر بی کس و کاری مانند من ازدواج کند.
با وجود این از روزی که پای سفره عقد «بله»
گفتم دیگر روی خوش زندگی را ندیدم،
کنایه ها و زخم زبان های مادر و خواهران
همسرم به خاطر نداشتن پدر و مادر همواره
آزارم می داد به همین دلیل شش ماه بعد از
برگزاری مراسم عقدکنان به دنبال مادرم
گشتم تا از نیش و کنایه ها رها شوم.
همسرم که از قشر ضعیف جامعه بــود به
خیال این که مادر ثروتمندی دارم قدم به
قدم همراهم شد تا این که مادرم را در یکی
از مناطق آلوده تهران پیدا کردیم .وقتی او را
دیدم انگار دنیا روی سرم خراب شد مادرم با
وضعیتی کامال غیراخالقی و چهره ای زرد
و کثیف با موهای ژولیده مقابلم ظاهر شد،
او حتی نتوانست ما را به آلونک خودش هم
دعوت کند .از آن روز به بعد رفتار همسرم
به کلی تغییر کرد او با توهین های زننده
و القاب زشت تحقیرم می کرد و فریاد می
زد «از کجا معلوم که تو هم مانند مادرت
نیستی!؟»
اگــرچــه بــا اصـــرار شــوهــر عمه ام زندگی
مشترک من و رسول آغاز شد ولی او هیچ
گــاه به چشم همسرش به من نگاه نکرد
ومــدام کتکم می زد .او زندگی را آن قدر
به کام من تلخ کرد که به ناچار به تهران
گریختم و دوباره به مادرم پناه بردم .او این
بار در خانه اش را به رویم گشود اما وقتی
پا به درون آن خانه گذاشتم چند زن و مرد
معتاد از میان دودهای غلیظ با تعجب نگاهم
می کردند ،احساس خوبی نداشتم ولی
چاره ای برایم نمانده بود .سعی می کردم
از نگاه های هوس آلود مردی که هر روز به
آن جا می آمد فرار کنم .یک هفته بعد آن
مرد کنارم نشست و سیگاری به دستم داد تا
آرامش پیدا کنم بعد از آن پای بساط مادرم
نشستم و به یک معتاد حرفه ای تبدیل شدم.
یک ماه بعد رسول به همراه شوهر عمه ام
به تهران آمد اما با دیدن من در آن وضعیت
گفت« :باور کردید که او هم مانند مادرش
است؟ یک سال بعد در حالی که به خاطر
مخارج اعتیادم مجبور بودم به هر ذلتی تن
بدهم از خودم متنفر شدم .به همین دلیل با
برداشتن مقداری مواد مخدر (شیشه) از آن
مرداب کثیف فرار کردم و به مشهد آمدم اما
وقتی به خانه عمه ام رسیدم او بر اثر سکته
مغزی زمین گیر شده بود و شوهر عمه ام مرا
به کالنتری آورد تا ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

