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دستگیری عامل تیراندازی
در رشت

سارق مسلحی که روز گذشته با پلیس گیالن درگیر شده و خود را در یکی از ساختمانهای رشت محبوس کرده بود دستگیر شد.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم منابع آگاه این سارق مسلح که یک قبضه کلت کمری به همراه داشت پس از ساعتی درگیری با پلیس نیروهای
ویژه گیالن در ساختمانی نیمه کاره در خیابان بیستون رشت دستگیر شد.

...

ازمیانخبرها
کشف ۱۱شیءعتیقه ۵هزارساله
درجیرفت

روزانه ۴۰تا ۵۰نفربراثرتصادفات
رانندگیفوتمیکنند

رئیس پلیس راه کشور (راهور) گفت :روزانه
بین  ۴۰تا  ۵۰نفر در تصادفات رانندگی در
نقاط مختلف ایران جان خود را از دست می
دهند .به گزارش ایرنا از پلیس راهور ،سردار
محمدحسینحمیدیافزود:اقداماتپلیس
بــرای کاهش تلفات رانندگی به حد نهایی
رسیده اســت و با وضعیت فعلی اعتبارات
و سفرها نمیتوان بیش از ایــن تصادفات
رانندگیراکاهشداد.
وی اضافه کــرد :اصــاح قوانین و افزایش
بازدارندگی آن ها ،کاهش مصرف سوخت،
استفاده از سامانه هــای جدید و اصــاح
وضعیتراهوافزایشایمنیخودروهاازجمله
ضــروریــات بــرای تــداوم کاهش کشته های
تصادفاترانندگیاستکهمسئوالنبایددر
اینخصوصفکریاساسیکنند.

رسواییباندسارقانخودرو
باکشف ۹فقرهسرقت
توکلی -باند سرقت خودرو و قطعات آن با
کشف ۹فقرهسرقتدرکرمانمتالشیشد.
رئیس پلیس آگاهی استان کرمان گفت:در
پی دستگیری ســارق یک دستگاه وانت
و کشف خ ــودروی مسروقه توسط پلیس
آگاهی فهرج ،متهم به همراه پرونده به
پلیس آگاهی کرمان منتقل شد.به گزارش
خبرنگار مــا ،سرهنگ حسن پــور افــزود:
کارآگاهان پلیس آگاهی که رسیدگی به
چند فقره سرقت دیگر را در دستور کار
داشتند با انجام تحقیقات بیشتر دو نفر
همدست ایــن س ــارق را نیز شناسایی و
دستگیر کردند .وی بیان کــرد :متهمان
که در ابتدا منکر هرگونه بزه وجرم انتسابی
بودند در روند بازجوییهای انجام شده و
به دست آمدن یک سری مدارک در پلیس
آگاهی کرمان به ۹فقره سرقت خــودرو و
قطعات آن اعتراف کردند.

وزارت اطالعات:

 618کیلوگرم هروئین پیش از
ارسال به اروپا کشف و ضبط شد

وزارت اطالعات اعــام کــرد که سربازان
گمنام امام زمان (عج) محموله مواد مخدر
حاوی  618کیلوگرم هروئین را در یکی از
بنادر جنوبی کشور کشف و ضبط کردند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت
اطالعات ،بر اساس بررسی های انجام شده
این محموله قرار بود به اروپا ارسال شود و به
طرز ماهرانه ای در چهار کانتینر  40فوتی
و در بسته بندی کاالی ترانزیتی جاسازی
شده بود.

نزاعخونبارمسلحانه برسرمهریه
و برخی از عوامل نزاع نیز دستگیر شدند.
معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی
روز گذشته با تشریح جزئیاتی از پرونده نزاع
خونبار و در گفت وگویی اختصاصی با روزنامه
خراسان گفت :در پی گزارش نزاع مسلحانه به
دستگاه قضایی ،بالفاصله دستورات قاطعی
برای شناسایی و دستگیری عامالن این نزاع
صــادر شد چرا که رویــه دستگاه قضا ،برخورد
جدی و قاطعانه با مخالن نظم و امنیت است.
حجت االســام والمسلمین قاضی سید جواد
حسینی افزود :اگرچه با حضور مقتدرانه پلیس
و حتی شلیک تیر هوایی برای خاتمه دادن به

سالح های جنگی خاطرنشان کرد :جای تاسف
دارد که هنوز هم عده ای از افراد به جای مراجعه
به قانون ،با خیال قدرت نمایی و قداره بندی،
دست به جرایم مسلحانه ای می زنند که موجب
ایجاد رعب و وحشت و احساس ناامنی در جامعه
می شود .قاضی سیدجواد حسینی تصریح کرد:
برخی از متهمان دستگیر شده ،قبال نیز در نزاع
های وحشتناک شرکت داشته اند که بررسی ها
در این باره ادامه دارد و سوابق بعضی از آن ها در
شعبه  408مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد
نیز از این ماجرا حکایت می کند.
معاون دادســتــان عمومی و انقالب مشهد که

عکس تزیینی است

پلیسراهور:

اخ

نزاع مسلحانه ،برخی از متهمان دستگیر شدند
و تعدادی از پوکه انواع سالح ها در محل درگیری
کشف شد اما با توجه به اهمیت و حساسیت این
گونه جرایم که در ردیف جرایم خاص قرار می
گیرند ،پرونده به شعبه  409دادسرای عمومی
و انقالب مشهد ارسال شد و قاضی محمدرضا
دشتبان رسیدگی به ماجرای نزاع مسلحانه را
پذیرفت.
این مقام قضایی با اشاره به مجروح شدن چندین
نفر از عوامل حاضر در صحنه نزاع خونین و کشف

سابقه رسیدگی به جرایم ویژه جنایی را نیز در
پرونده قضایی خود دارد با تاکید بر این که اجازه
عرض اندام به مخالن نظم وآسایش عمومی را
نخواهیم داد ،اضافه کرد :با صدور دستورات
ویژه ای از سوی قاضی دشتبان ،ادامه رسیدگی
به پــرونــده مذکور در اختیار پلیس اطالعات
و امنیت خراسان رضــوی قــرار گرفت و بدین
ترتیب با راهنمایی های قضایی ،دیگر عوامل
مرتبط با این پرونده حساس ،در چندین عملیات
هماهنگ و گسترده دستگیر شدند که تعداد

تصا
صی خ

ر

اسان

زیادی از آنان با صدور قرارهای قانونی از سوی
بازپرس با تجربه شعبه  409دادسرای عمومی
و انقالب روانه زندان شدند اما هنوز بازجویی
های تخصصی و جلسات رسیدگی به این پرونده
همچنان ادامه دارد.
ایــن مقام قضایی بــا اش ــاره بــه تخریب برخی
خودروها در جریان درگیری مسلحانه نیز تاکید
کرد :انگیزه عامالن نزاع اگرچه به موضوعات و
آسیب های اجتماعی مانند طالق و مهریه باز می
گردد اما نزاع با چوب و چماق و انواع سالح های
سرد و گرم که در آن تعداد زیادی زن و مرد حضور
داشتند برای مردم پذیرفتنی نیست و موجب
سلب آسایش و رفاه عمومی می شود .به همین
دلیل نیز قاضی پرونده با سرعت و دقت خاصی
رسیدگی به این ماجرا را در دستور کار دارد و
به اتهام همه عوامل این نزاع خونبار رسیدگی
خواهد شد .وی اتهام افراد دستگیر شده را هم
اکنون و طبق نظر بازپرس پرونده ،شرکت در
نزاع دسته جمعی مسلحانه منجر به ایراد جرح
عمدی ،نگهداری غیرمجاز سالح گرم و  ...ذکر
کرد و افــزود :در جریان تحقیقات این احتمال
وجود دارد که قاضی دشتبان ،اتهامات دیگری
را نیز در صورت وجود دالیل و مدارک مستند
به متهمان تفهیم کند به همین دلیل بررسی
های بیشتر درباره چگونگی این حادثه تاسف بار
همچنان ادامه دارد.

پلیس کرمان ادعای نقش کاروان همراه نوبخت در واژگونی یک پراید را رد کرد
فرمانده قرارگاه پلیس راه جنوب استان کرمان
گفت  :بی احتیاطی راننده و ناتوانی وی در
کنترل خــودروی پراید سبب تصادف منجر به
فوت در محور جیرفت  -رودبار جنوب شد.
بهگزارشایسنا،سرهنگدادموالآبکاربهانتشار
شایعاتی در خصوص علت تصادف منجر به فوت
در مسیر جیرفت -رودبــار جنوب اشــاره کرد و
افزود :در این شایعه ادعا شده است که کاروان
خودروهای همراه محمدباقر نوبخت معاون
رئیس جمهور باعث بروز این تصادف شدهاند که
ما بر اساس شواهد موجود و نظر کارشناسان،
این ادعا را رد میکنیم .روز پنجشنبه همزمان
با سفر معاون رئیس جمهور در جنوب کرمان
یک دستگاه خودروی پراید در منطقه بهادرآباد
شهرستان رودب ــار ،در ساعت  11:35دچار
واژگونی شد که پلیس راه در ساعت 11:40
در محل حاضر شد و کروکی حادثه و گزارش

خود را ثبت کرد.متاسفانه در این سانحه دو نفر
کشته شدند و راننده خــودرو نیز مجروح شده
است .پیشتر پایگاه خبری «جیرفت من» مدعی
شده بود  :راه اندازی کاروان و سرعت بیش از
حد خودروهای همراه نوبخت و همراهانش در
جنوب کرمان دو قربانی گرفت .به ادعای این
گزارش ،داستان از این قرار بوده که طی سفر
معاون رئیس جمهور به جنوب کرمان در محور
جیرفت به شهرهای جنوبی به دلیل سرعت
زیــاد و تعداد بی شمار خودروهای همراه و از
طرفی آژیر بی امان خودروهای تیم حفاظتی و
اصرار بر کنار رفتن خودروهای مردم باعث شد
تا یک خودرو از جاده منحرف شود که متاسفانه
مــادر و دختری خردسال در ایــن حادثه جان
باختند.مسعود گروهی پدر داغدار که همسر
و فرزندش را از دست داده است در این زمینه
به این سایت گفت :در حال حرکت به سمت

کهنوج بودیم که در حوالی پل بهادر آباد با آژیر
بی امان خودروهای پلیس و ...مواجه شدیم
که فریاد میزدند راه را باز کنید و کنار بکشید.
وی افزود :از آن جا که تذکر بیش از حد و تعداد
خودروها زیاد بود به کنار جاده رفتم و هول شدم
و این موضوع باعث شد تا خودرو از جاده اصلی
منحرف شود و بر اثر این اتفاق همسر و دختر
دوساله ام جان باختند .وی گفت :مگر چه خبر
است که این طور مردم را دستپاچه میکنند و
باعث از بین رفتن جان عزیزانمان می شوند؟
اما فرمانده قرارگاه پلیس راه جنوب استان
کرمان اظهار کرد :کارشناسان قرارگاه پلیس
راه جنوب کرمان ضمن بررسی دقیق صحنه
حادثه ،علت سانحه را ناتوانی راننده در کنترل
خودرو گزارش کردند.بر اساس کروکی پلیس
راه جنوب استان کرمان خودروی سانحه دیده
در خط کندروی جاده درحال حرکت بود و به

نظر می رســد هنگام رسیدن به پیچ به دلیل
بی توجهی به جلو قادر به کنترل و تغییر مسیر
به موقع خودرو نبوده لذا ماشین دچار سانحه
شده است.

ماموران قالبی مترو در ایستگاه ولیعصر متوقف شدند

فرماندهیگانانتظامیمترویتهرانازدستگیری
دو مامور قالبی در ایستگاه متروی میدان ولیعصر
خبرداد .به گزارش ایسنا ،چند روز پیش ماموران
پلیس مترو در حــال گشت در ایستگاه میدان

ولیعصر بودند که به دو مرد در حال پرسه زنی
مشکوک شدند و رفتار آن ها را تحت نظر گرفتند
که در ادامه این دو نفر اقدام به بازرسی بدنی یکی
از مسافران مترو کردند .این دو مرد به محض
مشاهده ماموران پلیس مترو آن شهروند را رها و
در حالی که سعی در خونسرد نشان دادن خود
داشتند ادعا کردند که از ماموران پلیس مبارزه با
موادمخدرهستندوبهدلیلحملموادمخدراقدام
به بازرسی بدنی از آن شهروند کردند .ادعای این
دو نفر در حالی مطرح شد که آنان فاقد هرگونه

نفت دزدی در مکزیک  21کشته
و  70زخمی به جا گذاشت
انفجار در یک خط لوله نفت در حال نشت در مکزیک باعث مرگ
حداقل  ۲۱نفر و زخمی شدن بیش از  70نفر شده است .عمر
فیاض ،فرماندار ایالت ایدالگو در مکزیک گفته است برخی ساکنان
محلی در تالش برای سرقت نفت در حال نشت بودند که گرفتار
شعلههای آتش شدند .دلیل نشت خط لوله نفتی مشخص نیست.
«پمکس» شرکت ملی نفت مکزیک تاکنون چندین بار حادثههای
مشابهی را تجربه کرده است.این شرکت در بیانیهای انفجار را به
تالش برای سرقت نفت از خط لوله مرتبط دانسته است .دولت
مکزیک میگوید سرقت از خطوط انتقال نفت در این کشور ساالنه
بیش از سه میلیارد دالر به مکزیک لطمه میزند .در سال ،۲۰۱۳
 ۳۷نفر در انفجار در مقر این شرکت در مکزیکو سیتی کشته شدند
و در سال ۲۰۱۲نیز انفجار در یک تجهیزات گازی ۲۶نفر را کشت.

کارت شناسایی بودند و زمانی که ماموران مترو
نیز درخواست کارت شناسایی کردند ،این افراد
با تهدید و جوسازی از ارائه کارت شناسایی و حکم
ماموریت امتناع کردند و حتی مدعی شدند که
چون مافوق ماموران مترو هستند با آن ها برخورد
خواهند کرد .تهدیدات دو مامورنما موثر واقع
نشد و ماموران پلیس مترو اقدام به دستگیری و
انتقال این افراد به کالنتری  105سنایی کردند
که در آن جا سوابق این افراد بررسی و مشخص
شدکهآنانارتباطیباپلیسندارندواتفاقاپیشاز

 117پناهجو در دریای مدیترانه غرق شدند

یک شناور بادی حامل  ۱۲۰پناهجو
کــه از لیبی بــه ســمــت ایــتــالــیــا در
حرکت بود  ،غرق شد و  ۱۱۷تن از
سرنشینان آن جان باختند .گزارش
ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی
ایتالیا «انسا» حاکی است ،این شناور
بــادی که در آن  ۱۰زن و دو کودک
نیز حضور داشتند عصر پنج شنبه از
لیبی به سوی ایتالیا با  ۱۲۰پناهجو
حرکت کرده بود و پس از  ۱۱ساعت
دریانوردی ناگهان غرق شد و ۱۱۷
تن از سرنشینان آن جان خود را از
دست دادند .بر اساس این گزارش،
تنها سه تن از سرنشینان این شناور

بادی جان سالم به در بردند که توسط
نیروی دریایی ایتالیا نجات یافتند و به
جزیره المپه دوزا در جنوب این کشور
منتقل شدند« .فالویو دی جاکومو»
سخنگوی سازمان پناهجویان ملل
متحد اعــام کــرد که سه سرنشین
نجات پیدا کــرده از اتباع نیجریه،
گامبیا و ســاحــل عــاج هستند .بر
اساس داده های سازمان پناهجویان
ملل متحد ،در پنج سال اخیر بیش از
 ۳۰هزار پناهجو در مسیر مهاجرت
جان خود را از دست داده اند که از
ایــن تعداد بیش از  ۱۷هــزار تن در
دریای مدیترانه جان باختند.

...

درامتدادتاریکی

مرد بی گواهی نامه!

عکس از خراسان

توکلی -سرپرست فرماندهی انتظامی
جیرفتازکشف ۱۱شیءعتیقهباقدمتپنج
هزارسالهدراینشهرستانخبرداد.
بــه گــــزارش خــبــرنــگــار م ــا ،ســرهــنــگ رضــا
محمدرضایی،دراینباره اظهارکرد:ماموران
پاسگاهانتظامیدلفارددرپی دریافتخبری
در خصوص تــردد یــک دستگاه خــودروی
حامل اشیای عتیقه ،به محل اعــام شده
عزیمتکردند.ویافزود:مامورانبااستقرار
نامحسوس در حاشیه یکی از محورهای
مواصالتی ،یک دستگاه خــودروی پراید را
متوقف و در بازرسی از آن ۱۱قطعه شیء
باستانیمختلفراکشفکردند.
وی تصریحکرد:کارشناسانمیراثفرهنگی
قدمت این اشیا را که شامل انــواع ظروف از
جنس نقره ،سنگ مرمر ،مجسمه مرمری،
دستبند نقره و یک سری اشیای دیگر بود ،
مربوطبهپنجهزارسالقبلتخمینزدند .وی
یادآورشد:دراینزمینهدونفر دستگیرشدند.

معاون دادستان مشهد با اشاره به مجروح شدن  ۷نفر تشریح کرد

سیدخلیل ســجــادپــور  -در پــی وقـــوع نــزاع
مسلحانه خانوادگی که در کشاکش ماجرای
طــاق یک زوج و بر سر مبلغ مهریه در مشهد
رخ داد هفت نفر با انواع سالح های سرد و گرم
مجروح شدند.
به گــزارش اختصاصی خــراســان ،ایــن حادثه
خــونــبــار کــه ریــشــه در اخــتــافــات و درگــیــری
خانوادگی بین یک زوج میان ســال دارد و از
مدتی قبل به دلیل اختالف بر سر مهریه برای
طالق شدت گرفته بود در شب هجدهم دی ماه
به نزاعی دسته جمعی و مسلحانه بین بستگان
این زوج کشید .این حادثه وحشتناک که موجی
از ترس را در روستای «کنار گوشه» مشهد به راه
انداخت از آن جا آغاز شد که بنا به ادعاها فردی به
نام «ع -ن» از سوی طرف های مقابل مورد ضرب
و جرح قرار می گیرد که این ماجرا با تماس های
اطرافیان با یکدیگر و همچنین بستگان هر دو
زوج در کوچه های روستا رنگ خون می گیرد.
گزارش خراسان حاکی است ،در پی وقوع نزاع
حدود  20زن و مرد درحالی که برخی از آنان
سالح های کالشینکف ،کلت کمری ،وینچستر
و بعضی دیگر قمه و شمشیر در دست می فشردند
به جان یکدیگر افتادند و با شلیک های متعدد هر
بار فردی خون آلود نقش بر زمین می شد که در
این میان خودروهایی نیز تخریب شدند .به دنبال
این حادثه مسلحانه خونبار ،بالفاصله نیروهای
پاسگاه انتظامی هاللی مشهد بــرای بررسی
موضوع و پایان دادن به نزاع خونین وارد روستای
«کنار گوشه» شدند اما شدت نزاع به حدی بود که
هیچ کس به حضور نیروهای انتظامی توجه نمی
کرد .در نهایت ماموران با شلیک تیرهای هوایی
موفق شدند به این نزاع وحشتناک پایان بدهند.
مجروحان این حادثه که برخی از آنان وضعیت
وخیمی داشتند به مراکز درمانی انتقال یافتند
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این چندین بار نیز به دلیل ارتکاب جرایم مختلف
بازداشتشدهاند.سرهنگعلیرضاراقی،فرمانده
یگان انتظامی مترو با تایید این خبر به ایسنا،
گفت :دو متهم که به اتهام سوءاستفاده و جعل
عنوان انتظامی ،بازداشت شدند ،اعتراف کردند
که با این شیوه اقدام به اخاذی از شهروندان به
خصوص مسافران مترو در ایستگاههایی مانند
میدان انقالب ،میدان ولیعصر و ...میکردند که
در این خصوص پروندهای تشکیل شد و متهمان
روانه دادسرا شدند.

با آن که دچار بیماری اعصاب و روان هستم
و گواهی نامه رانندگی هم ندارم اما برای
تامین هزینه هــای زنــدگــی بــا خ ــودروی
پــرایــدی کــه بــه صــورت اقساطی خریدم
مسافرکشی می کنم چرا که ...
این ها بخشی از اظهارات مرد  50ساله ای
است که به اتهام ترک انفاق و ضرب و جرح
همسرش به کالنتری احضار شده بود .او
که مدعی بــود پرخاشگری و بدبینیاش
حــاصــل بــیــمــاری اعــصــاب و روان اســت
درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار
اجتماعی کالنتری پنجتن مشهد گفت30:
ساله بودم که با «جمیله» ازدواج کردم اما در
طول  10سال زندگی مشترک با او همواره
با یکدیگر درگیر بودیم.
این کشمکش و نزاع ها به آن جا رسید که
مجبور به جدایی شدم با وجود این جمیله
سرپرستی دو فرزند خردسالم را به من
سپرد و به دنبال سرنوشت خــودش رفت
در شرایط سختی قرار گرفته بودم و توان
نگهداری از فرزندانم را نداشتم به همین
دلیل تصمیم به ازدواج مجدد گرفتم خالصه
خواهرم دختری به نام «زرین تاج» را به من
معرفی کرد.
خانواده او در همسایگی خواهرم زندگی
مــی کــردنــد و از وضعیت مالی مناسبی
برخوردار نبودند .با آن که زریــن تاج 20
سال از من کوچک تر بود اما خانواده اش
خیلی زود به خواستگاری من جواب مثبت
دادن ــد چــرا کــه ایــن ازدواج مــی توانست
اندکی از هزینه های زندگی شان را کاهش
دهد با وجــود این «زریــن تــاج» هیچ عالقه
ای به ازدواج با من نداشت و تنها به اجبار
خانوادهاش به عقد من درآمد به همین دلیل
همزمان با آغاز زندگی مشترک اختالفات
ما نیز شروع شد.
«زریــــن تــــاج» از ایـــن کــه بــا آن ســن کم
مسئولیت نگهداری و سرپرستی دو فرزندم
را به عهده داشــت به شــدت نــاراحــت بود
و هــمــواره بهانه گیری مــی کــرد او مــدام
اختالف سنی مان را به رخم می کشید و
این گونه مشاجره و درگیری بین ما شکل
می گرفت در ایــن میان من هم که دچار
بیماری اعصاب و روان بــودم بــرای پایان
دادن به این درگیری تکه ای از لوازم منزل
را می شکستم و بدین ترتیب هر دو نفر آرام
می گرفتیم خالصه بعداز گذشت مدتی من
از «زرین تاج» صاحب فرزند دیگری شدم
اما با به دنیا آمدن «نگار» هم مشکالت ما
حل نشد البته در این میان من هم به شدت
پرخاشگر و بدبین شده بودم به طوری که در
هر کجا کاری پیدا می کردم چند روز بعد به
دلیل درگیری با کارفرما یا همکارانم اخراج
می شدم و باز بیکاری و بی پولی آغاز می شد
هیچ گاه سعی نکردم مشکلم را با پزشکان یا
متخصصان در میان بگذارم چرا که همیشه
فکر می کردم حق با من است.
«زرین تاج» هم شیوه لجبازی را پیش گرفته
بود و برعکس خواسته های من عمل می
کرد به طور مثال از او می خواستم با پوشش
مناسب بیرون برود اما او به عمد با پوشش
نامناسب از منزل خارج می شد در همین
شرایط یک دستگاه پراید اقساطی خریدم
تا با آن مسافرکشی کنم واز محیط خانه
دور بمانم از ســوی دیگر به دلیل ایــن که
سواد نداشتم می دانستم در آزمو نهای
راهنمایی و رانندگی پذیرفته نمی شوم
بنابراین بدون داشتن گواهی نامه پشت
فــرمــان خ ــودرو نشستم تــا همسرم کمتر
زنــدگــی را بــه کــام مــن تلخ کند امــا سال
گذشته با یک عابر تصادف کــردم و چون
نمی توانستم به دلیل نداشتن گواهی نامه
از بیمه استفاده کنم ،برای جلب رضایت
شاکی مجبور شدم مبلغ  15میلیون تومان
هزینه بپردازم با همین شرایط و بعد از 10
سال زندگی مشترک ،منزل ما به میدان
جنگ تبدیل شده بود و مدام با رفتارهایمان
یکدیگر را آزار می دادیــم من هم که همه
زندگی ام را برای پرداخت دیه هزینه کرده
بودم عصبانی شدم و دوباره همسرم را کتک
زدم و اکنون نیز پشیمانم و ...
شایان ذکر است با گذشت همسر این مرد
از شکایت ،به دستور سروان محمد ولیان
(رئیس کالنتری پنجتن مشهد) مرد 50
ساله نیز به مرکز مشاوره پلیس معرفی شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

