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ازمیان خبرها

سازمان پزشکی قانونی:

نزاع  ۷درصد افزایش یافت

روز گذشته در مشهد اتفاق افتاد

تقلبی دارند ،مردی معروف به «دکتر» قرار دارد
بنابراین،نیروهای اطالعات سپاه بالفاصله
به تشکیل جلسات تخصصی و کارشناسی
پرداختند و موضوع فعالیت های غیرقانونی
«دکتر» را به قاضی دشتی (جانشین مجتمع
قضایی انقالب اسالمی مشهد) اطالع دادند.
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی است،
طولی نکشید کــه بــا صــدور دســتــورات ویــژه
قضایی ،بررسی و تحقیقات نیروهای سپاه
مشهد وارد مرحله جدیدی شد و آنان با تشکیل
گروه های ویژه عملیاتی – اطالعاتی به رصد
دقیق این ماجرا پرداختند .گروه های عملیاتی
که با نظارت مستقیم مقام قضایی ،عملیات
سری خود را در منطقه بولوار فردوسی ادامه
می دادند به مدارکی دست یافتند که بیانگر
نقش اصلی «م -الــف» مــعــروف بــه دکتر در
قاچاق و توزیع داروهای غیرمجاز بود .بررسی
غیرمحسوس سوابق این فرد نشان داد وی
دارای مــدرک لیسانس و کارمند بازنشسته
یکی از دانشگاه های علوم پزشکی است و با
یک دستگاه خودروی پژو  207تردد می کند.
بنابراین گــزارش ،نیروهای اطالعات سپاه
حــر مشهد همچنین
موفق شدند دو انبار
بـــــزرگ نــگــهــداری و
پلمب داروهــای تقلبی
را شناسایی کنند.
بــیــش از یـــک مــــاه از
فعالیت های اطالعاتی
نیروهای سپاه نگذشته
بــــود کـــه بـــا تکمیل
ت ــح ــق ــی ــق ــات ،صــبــح
روز گذشته بــا صــدور
دســــتــــوری از ســوی
قــاضــی دشــتــی بــرای

این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد
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خباثت انگلیسی و الکچری بازی سگی !


پایان تلخ آشنایی تلگرامی

لــوازم و داروهـــای قاچاق خارجی ،ایرانی و
تقلبی ،خودروی متهم نیز توقیف شد .از سوی
دیگر در اثنای ایــن تحقیقات ،تصاویری از
صحنه های وحشتناک سقط جنین به دست
آمد که بیانگر نقش متهم در سقط جنین های
غیرقانونی است.
با انتقال لوازم و داروهای غیرمجاز کشف شده
به مراکز قانونی ،تحقیقات نیروهای اطالعات
سپاه حر با دستورات ویــژه جانشین مجتمع
قضایی انقالب اسالمی مشهد درحالی شکل
گسترده تری به خود گرفت که تعدادی از اهالی
محل با مشاهده فعالیت های غیرقانونی متهم،
به قدردانی از تالش های شبانه روزی ،خدمت
گزاران خود در اطالعات سپاه و دستگاه قضایی
پرداختند.

انفجار تریلر حمل سوخت در دل شهر اردکان




ورود به مخفیگاه وی ،عملیات
دستگیری مــرد  55ساله آغــاز
شد .نیروهای اطالعات سپاه حر
مشهد ساعت 10صبح و با رعایت
همه موازین شرعی و قانونی برای
حفظ حرمت خانواده این فرد،
وارد طبقه هفتم واحد آپارتمانی
در یک مجتمع مسکونی شدند و
با دستگیری «م -الف» به بازرسی
خودرو و انبارهای محل نگهداری
داروهـــای غیرمجاز پرداختند
وبــا صحنه حیرت آوری روبــه رو
شدند چرا که هزاران هزار قرص
متادون ،ترامادول ،سقط جنین،
محرک های جنسی و  ...روی هم
تلنبار شــده بــود به طــوری که به
نظر می رسید نیروهای سپاه وارد
انبار کارخانه هــای داروســازی
شده اند!
گزارش خراسان همچنین حاکی
است ،در بازرسی از انبار دیگر متهم 16 ،لیتر
شربت تریاک 18 ،لیتر شربت متادون وانواع و
اقسام جعبه های داروهای غیرمجاز و برچسب
های تقلبی به همراه بطری های شیشه ای
شربت که در محل مذکور پلمب می شدند
درحالی کشف شد که مقادیر زیــادی لــوازم
جراحی ،سقط جنین ،دستگاه های معاینه
زنان و تعداد زیادی لوازم دیگر (به دلیل رعایت
عفت کالمی از نگاشتن نام آن ها خودداری می
شود) در کنار آن ها وجود داشت.
در ادامــه ایــن عملیات ،عــاوه بر کشف چند
میلیون وجه نقد ،بررسی تنها سه مورد از سپرده
های بانکی متهم مشخص کرد که وی 100
میلیارد ریــال در بانک سپرده گــذاری کرده
اســت .بنابر گــزارش خراسان ،با جمع آوری

...

اسان

عکس ها اختصاصی از خراسان

سیدخلیل سجادپور -مرد  55ساله میلیاردر
معروف به «دکتر» پس از یک ماه فعالیت های
اطالعاتی نیروهای اطالعات سپاه حر مشهد
درحالی به چنگ قانون افتاد که در بازرسی از
دو انبار بزرگ وی ،نه تنها هزاران قرص سقط
جنین و چندین هزار داروی غیرمجاز به همراه
لوازم جراحی و غیره کشف شد که تصاویر به
دست آمده از مخفیگاه این فرد ،نشان می دهد
وی در سقط جنین های غیرقانونی گسترده ای
نیز نقش داشته است.
به گــزارش اختصاصی خــراســان ،نیروهای
اطالعات سپاه حر مشهد که در راستای وظایف
قانونی خود و با هماهنگی دستگاه قضایی،
فعالیت های وسیعی را برای مبارزه با عامالن
قاچاق داروه ــای غیرمجاز و عرضه خــارج از
شبکه دارویــی کشور آغــاز کــرده بودند ،پس
از متالشی کــردن باند معروف به «سلطان
ترامادول» به سرنخ هایی از یک شبکه دیگر
قاچاق داروهــای غیرمجاز به ویــژه داروهــای
سقط جنین در مشهد رسیدند که بررسی های
آنان نشان می داد پشت پرده توزیع غیرقانونی
داروهایی که بسیاری از آنان نیز مارک جعلی و

رضــایــی  -فــرمــانــده انتظامی خــراســان
جنوبی از هــاکــت ش ــرور مــعــروف شرق
کشور در درگــیــری مسلحانه مــأمــوران با
قاچاقچیان در مناطق کویری طبس خبر
داد.
به گفته سردار «مجید شجاع» با اقدامات
اطالعاتی ،یکی از بــزرگ ترین باندهای
قاچاق مسلحانه مواد مخدر در شرق کشور
شناسایی شد.
وی با اشاره به ردزنی قاچاقچیان در حوزه
کویری طبس افــزود :تیم هــای عملیاتی
به محل اعزام و مستقر شدند و با مشاهده
کاروان اشرار مسلح ،اخطار به توقف دادند
اما قاچاقچیان با سالح های سنگین و نیمه
سنگین با ماموران درگیر و در نهایت زمین
گیر شدند.
وی اضافه کرد :در این عملیات یکی از اشرار
معروف منطقه شرق کشور که سرکردگی
کاروان حمل مواد مخدر را بر عهده داشت،
به هالکت رسید و دو شــرور دیگر زخمی
شدند.
وی تصریح کـــرد :در پــاک ســـازی محل
درگیری دو دستگاه موتورسیکلت متعلق
به اشــرار و تعدادی سالح سنگین و نیمه
سنگین کشف شد.
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هالکت شرور معروف شرق
کشور در کویر طبس



برخورد یک دستگاه تریلر حمل گازوئیل با یک
دستگاه کامیون بنز تک ،موجب انفجار و سوختن
کامل دو خودرو و آتش گرفتن دو باب مغازه و دو
منزل مسکونی و یک دستگاه پراید در روستای
ربــاط پشتبادام بخش خرانق اردک ــان شد و
خوشبختانه خسارت جانی به دنبال نداشت.
«جاوید عیدانی» بخشدار خرانق در گفتوگو
با ایسنا افزود :راننده کامیون حمل گازوئیل به

مراکز درمانی طبس برای مداوا انتقال یافت.
وی علت این سانحه را برخورد شدید یک کامیون
حمل سوخت با یک کامیون بنز تک به علت نقص
فنی و انحراف آن از جاده و آتش گرفتن تانکر
حامل سوخت بیان کرد و افــزود :خوشبختانه
این سانحه تلفات جانی در پی نداشته و فقط به
تعدادی از خودروها و منازل مسکونی اطراف
حادثه ،خساراتی وارد شده است.

پلیس ترمز باند سرقت مسلحانه خودرو راکشید
2.9 M views
3.6 M views

الکچری بازی سگی !
ویدئویی در فضای مجازی پخش شد که در آن ادعا
شده بود در سال آینده بیش از  20میلیون دالر
ارز برای تهیه غذای سگ و گربه از کشور خارج
می شود .در این ویدئو همچنین از قیمت بعضی
از سگ های زینـتی گفته شده که به  200میلیون
تومان می رسد .یکی از کسانی که از این سگ
های تزیینی دارد ،در این ویدئو می گوید :برای
نگهداری از این سگ ها ماهیانه دو تا  2/5میلیون
تومان باید هزینه کرد .کاربری نوشت« :جالب بود
وقتی پای یک دختر توسط همین سگ های گرون
قیمت توی لواسان تیکه پاره شد ،همه مدافعان
حقوق حیوانات ساکت بودند .به نظر جون انسان
براشون زیاد اهمیتی نداره ».کاربری هم نوشت:
«بابا سگم ،سگای قدیم هر چی می ریختی جلوشون
می خوردن و این قدر سوسول نبودن!»

خباثت انگلیسی
روادید ندادن انگلیس به سهیال اسماعیلی که یک
پروتز کج شده در پایش دارد و مانع ادامــه یافتن
فعالیت های او شده ،در فضای مجازی پخش شد .سهیال
اسماعیلی ،عکاس و نقاشی است که در نوجوانی به
بیماری سختی مبتال شده و سال ها پیش پزشکی در
انگلیسبرایجلوگیریازپیشرویبیماری،استخوانرا
با پروتزی خاص تعویض کرده و این پروتز حاال فرسوده
شده است .و ی برای مداوا باید حتما به انگلیس برود
و همان جا آن را تعویض کند اما سفارت انگلیس برای
چهارمین بار از صدور روادید درمانی برای سفر او به
قصد جراحی خودداری می کند .کاربری نوشت :آقای
هانت اما خیلی درباره حقوقبشر توئیتهای جذابی
میکنند!بیمارایرانیظاهراحقوقانسانیندارد!»کاربر
دیگرینوشت«:اینانگلیسیهاهمیشهخبیثبودنو
نمیشه بهشون اعتماد کرد».




3.4 M views

در انتظار سرویس مدرسه
روز گذشته تصویری از دانــش آمــوزان یکی
از روستاهای منطقه دشتیاری چابهار که برای
رفتن به مدرسه سرویس ندارند و مجبورند
هفت کیلومتر راه را پیاده بروند ،توسط یک کاربر
توئیتر منتشر و به سرعت باز نشر شد.کاربری
که این تصویر تداعی کننده کودکی اش است،
نوشت« :دوران راهنمایی ما هم دقیقا همین بود.
فاصله دو روستا پنج کیلومتر بود.زمستان های
سرد ۲۵،نفر هر روز فاصله دو روستا را پیاده می
رفتیم و بر می گشتیم.کاش همان روزها تکرار
می شــد ».کاربری نوشته«:من در این مناطق
بودهام .ایرانشهر ،بمپور و نزدیک چابهار گرماش
وحشتناکه».کاربر دیگری نیز از جنبه متفاوتی به
موضوع نگریسته و نوشته است«:به نظرم برخی
افراد که قصد کار خیر دارند می تونن حداقل با
خرید چند تا دوچرخه این بچه ها رو از این زحمت
خالص کنن ».



2.2 M views
3.1 M views

راهمکزیکیمقابلهباآلودگیهوا
ویدئویی در فضای مجازی پخش شده که پوشش
سبز عمودی برای زیباسازی ،پاالیش هوا و کاهش
آلودگی صوتی در مکزیکو سیتی را نشان می دهد
و در آن ادعا شده است ،سیستمی طراحی شده که
توانایی جمع آوری آب باران را دارد و گیاهانی برای
این سیستم انتخاب شده اند که به آب زیادی نیاز
ندارند .کاربری نوشت« :یاد این دیالوگ معرف رضا
مارمولک افتادم و ماهم باید بگیم به عدد آدم های
روی زمین راه برای مقابله با آلودگی هست .ناامید
نشیم ».کاربر دیگری نوشت« :به نظر می رسه کار
خیلی خطرناکی باشه چون این پوشش سبز باعث
میشه ستون پل فرسوده بشه».

رینگبوکسدرآسمان!
ویدئوی درگیری مسافران خشمگین صحنهای
وحشتناک را در داخل هواپیما حین پرواز در آسمان
رقم زد و سوژه ای برای کاربران فضای مجازی شد.
ویدئوی منتشر شده چند مسافر را در حالی نشان
می دهد که به یکدیگر مشت زده و هواپیما را
تبدیل به رینگ بوکس کرده اند .در این درگیری
دست کم چهار نفر از مسافران از جمله مسافری که
به دلیل استفاده از مشروبات الکلی این درگیری
را ایجاد کرده بود شرکت داشتند .کاربری نوشت:
«باز بگید ما عصبانی ترین آدماییم .بابا اینا که از ما
بدترن ،ما حداقل تو پرواز با کالس می شیم» .کاربر
دیگری نوشت« :این دفعه اول نیست که یک مست
تو هواپیماهای اون ور آبی ها دعوا راه میندازه.
قبلترها هم از این خبرا داشتیم».

4.2 M views

تقلب های جامعه برانداز
ویدئویی با موضوع تقلب در فضای مجازی دست
به دست شد که مضمون آن این بود که «سقوط
آموزش و پرورش هر کشور مساوی با سقوط آن
ملت است ».کاربری در واکنش به این ویدئو
نوشت«:االن جوری شده که نتونی تقلب کنی،
عرضه ات میره زیر ســوال» .کاربر دیگری هم
گفت«:اینو باید سر در همه سازمان ها بزنن و
روزی یک بار تو مدرسه و اداره ها نشون بدن تا
شاید باعث تلنگر یک نفر بشه و دست از تقلب تو
هر جایگاهی که هست برداره».
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تـــوکـــلـــی -بـــانـــد ســـرقـــت مــســلــحــانــه
خــودرودرمــنــوجــان درجــنــوب کرمان روز
گذشته درحــالــی متالشی شد که درپی
گـــــزارش وقــــوع چــنــدیــن فــقــره ســرقــت
مسلحانه خودرودرمناطق مختلف وخارج
از شهرمنوجان،بالفاصله رسیدگی به
موضوع ،دردستورکاردادستانی وپلیس
قــرار گرفت .به گــزارش خبرنگارما،پس
ازانجام اقدامات منسجم اطالعاتی ،اعضای
باند مذکور شناسایی شدند ودستورقضایی
برای دستگیری سارقان صادرشد.
ایــــن گــــــزارش حـــاکـــی اســـــت ،درآخـــریـــن
عــمــلــیــات مــســلــحــانــه ایـــن بــانــد در حــوالــی
روستای"چغوكی"سارقان با راننده خودرویی
که هدف سرقت بوده است ،درگیر می شوندکه
درنهایت منجربه زخمی شدن یکی ازدزدان
مــی شــود وهنگامی کــه ســـارق بـــرای درمــان
به بیمارستان مراجعه می کندبا همکاری و
هــوشــیــاری مــــردم ،وی درعــمــلــیــات ضربتی
پلیس آگــاهــی دستگیر مــی شــود.بــه گــزارش
خراسان،قاضی رضایی سرپرست دادســرای
عمومی وانــقــاب شهرستان منوجان گفت:
بالفاصله پــس ازدســتــگــیــری نخستین عضو
باند سرقت هــای مسلحانه،دوعضو دیگراین
باندتبهکاری نیزدستگیرشدند .هم اکنون

تمامی اعضای این باند با قراربازداشت موقت
روانـــه زنـــدان شــده انــد و تحقیقات تکمیلی
درایــن باره درشعبه دادستانی منوجان ادامه
دارد.ایــن مقام قضایی تاکیدکرد:قانون گذار
مــجــازات هــای سنگینی از قبیل حبس های
طــوالنــی بـــرای کسانی کــه اقـــدام بــه سرقت
مسلحانه می کنند ،پیش بینی کــرده است.
همچنین به گفته سرهنگ محمودی فرمانده
انــتــظــامــی"مــنــوجــان"دربــازرســی ازمخفیگاه
متهمان دوقبضه ســاح جنگی کالشینکف
وکلت کمری به همراه مقادیری فشنگ کشف
شد.وی افزود :این سه سارق درقالب یک باند،
سابقه چند فقره سرقت نافرجام خودرو را نیز در
پرونده دارند.

جنایت فامیلی وسط میدان میوه و ترهبار بابل
صبح دیروز مردی  52ساله در شهرستان بابل
توسط پسرش به قتل رسید.
وکــیــل ـیراد ،رئــیــس دادگــســتــری بــابــل در
گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :این قتل در حالی
صورت گرفت که پدر و پسری از قائمشهر به
قصد خرید تره بار به بــازار امام حسین بابل
مراجعه می کنند که در حین خرید بین آن

ها مشاجره ای رخ میدهد و پسر ،پدرش را
با ضربات چاقو به قتل می رساند .وی افزود:
بالفاصله پس از این موضوع کادر درمانی وی
را به بیمارستان منتقل میکنند که به علت
شدت جراحات ،پدر  ۵۲ساله فوت می کند.
قاتل پس از این موضوع متواری می شود و
اکنون تحت تعقیب قضایی قرار دارد.

به خاطر مشکالتی که با همسرم داشتم
و خیانت هایی که از او می دیــدم ،در یک
گروه دوستی در تلگرام با پسری آشنا شدم
و با او درد دل کردم که این ارتباط زندگی
زناشویی ام را به هم ریخت به طوری که تا
طالق چند گامی بیشتر فاصله ندارم ...
زن  14ساله که به همراه پدر و مادرش برای
بهره جویی از خدمات مشاوره ای به دایره
مددکاری کالنتری پنجتن مشهد مراجعه
کرده بود ،در حالی که بیان می کرد تصمیم
های اشتباه در زندگی به خاطر ازدواج در
سن کم مرا به سوی انتقام کشاند که شاید با
مشورت های کارشناسان قابل حل بود ،به
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت:
روزی که قرار شد پای سفره عقد بنشینم و با
«بهراد» ازدواج کنم ،فقط  13سال داشتم.
دختری چشم وگوش بسته بودم که چیزی
از زندگی مشترک نمی دانستم اصرارهای
مــادرم باعث شد تا به خواستگاری بهراد
پاسخ مثبت بدهم چــرا که همه دختران
فامیل مادرم در سن کم ازدواج کرده بودند
و این موضوع بین بستگان ما مرسوم بود اما
از روزی که زندگی مشترکمان شروع شد،
احساس می کردم همسرم به من خیانت
می کند .در آن روزها همه وجودم سرشار
از نفرت شده بود و نمی توانستم با خودم
کنار بیایم .به ناچار ماجرا را با مادرم در میان
گذاشتم ولــی او نصیحت ام کــرد و گفت:
زندگی مشترک همواره با مشکالتی روبه
روست که گاهی چاره ای جز صبر و تحمل
نیست! با این حرف ها آرامــش می گرفتم
ولی احساس تنهایی آزارم می داد چرا که
همسرم به خاطر ارتباط با زنان و دختران
دیگر همواره با من بدرفتاری می کــرد و
گاهی با گفتن جمله «هیچ عالقه ای به تو
ندارم!» قلبم را می شکست .این گونه بود که
نفرت در وجودم ریشه دواند و من هم برای
اثبات زشتی ارتباط نامتعارف با دیگران
در یکی از گــروه های دوســت یابی تلگرام
با «پیام» آشنا شدم و در همان گروه به درد
دل با او پرداختم .هنوز مدت زیادی از این
ماجرا نگذشته بود که یک روز در منزل پدر
شوهرم ،همسرم گوشی تلفنم را بررسی
کرد و متوجه این ارتباط تلگرامی شد .آن
روز درگیری شدیدی بین ما به وجود آمد به
طوری که همسرم و مادرش مرا تهدید کردند
که موضوع ارتباط تلگرامی ام را به پدرم
اطالع می دهند از طرفی من به غیرتی بودن
پدرم واقف بودم و به شدت از عکس العمل او
می ترسیدم .در آن لحظه نمی دانستم چه
تصمیمی باید بگیرم .مادر شوهرم مرا به
طبقه پایین منزل فرستاد تا بهراد را آرام کند
اما من صدای همسرم را می شنیدم که فریاد
می زد من الهه را می کشم و با همین چاقو
تکه تکه اش می کنم! با شنیدن این حرف
ها خیلی ترسیده بودم و پاهایم می لرزید.
از شــدت وحشت تصمیم اشتباه دیگری
گرفتم کیف دستی ام را برداشتم و به آرامی
از منزل پدر شوهرم گریختم .از سوی دیگر
به خاطر ترس از پدرم نمی توانستم به منزل
خودمان بروم این بود که سوار تاکسی شدم
ومسیریرابیهدفرفتم.رانندهتاکسیکه
متوجه حاالت روحی من شده بود ،نصیحت
ام کــرد که دیــروقــت اســت و باید زودتــر به
منزلم برگردم .عقلم کار نمی کرد و حیران
و سرگردان مانده بودم تا این که به ناچار با
دوستم تماس گرفتم که به کمکم بیاید ولی
او گفت پدرش در این ساعت از شب اجازه
خروج از منزل را به او نمی دهد و برادرش را
برای کمک به من می فرستد .دقایقی بعد
بــرادر دوستم به همراه یکی از دوستانش
سوار بر خودرو نزد من آمدند تا مرا به منزل
برسانند ولی من از شوهر و پدرم به شدت
می ترسیدم به همین دلیل مدتی داخل
خــودرو سرگردان بودیم تا این که در نیمه
های شب یکی از بستگان همسرم به دنبالم
آمد و مرا به خانه پدرم برد .حاال هم از وقتی
همسرم متوجه شده که من با دو مرد غریبه تا
نیمه های شب در خیابان سرگردان بوده ام
پیام فرستاده که دیگر حاضر به ادامه زندگی
نیست و قصد طالق دارد...
شایان ذکر است ،به دستور سروان ولیان
(رئــیــس کــانــتــری پنجتن مــشــهــد) حل
ماجرای این زوج به دایره مددکاری سپرده
شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

