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ازمیانخبرها

3تارنمای اینترنتی فعال
در خرید و فروش سالح و مهمات
در کرمان متالشی شد
توکلی -رئیس پلیس فتای استان کرمان از
شناسایی و دستگیری فعاالن ســه تــار نمای
اینترنتی فعال در خرید وفروش سالح و مهمات
در این استان خبر داد .به گزارش خبرنگارما ،
سرهنگ «یادگار نژاد » با اشاره به طرح مبارزه با
عرضه و فروش سالح ومهمات و ترویج خشونت
در فضای مجازی به مدت  22روز در استان
کــرمــان گفت  :در ایــن طــرح سه هــزار و 260
تارنمای اینترنتی شامل وبــاگ ،وب سایت
شبکههای اجتماعی و اطــاع رسانی داخلی
وخارجی رصد شد.
این مسئول انتظامی افزود :از این تعداد43 ،
مورد حاوی محتوای مجرمانه فعالیت در زمینه
خرید و فروش سالح ومهمات و ترویج خشونت
بود که سه مورد آن مربوط به استان کرمان است
که پس از دستگیری عوامل و فعاالن تارنماهای
اینترنتی مــزبــور ،در ایــن زمینه پــرونـده هایی
تشکیل و تحویل مرجع قضایی شده است.

انهدام باند سوداگران مرگ
در عوارضی
سرهنگ محمد بخشنده رئیس پلیس مبارزه
با موادمخدر تهران بزرگ از انهدام باند قاچاق
موادمخدر با کشف بیش از  ۲۰۰کیلوگرم تریاک
در جنوب تهران خبر داد.
سرهنگ محمد بخشنده به ایسنا ،درایــن باره
گفت :به دنبال دریافت گزار شهایی از منابع
خبری و رصد قاچاقچیان و سوداگران مرگ،
چندی پیش مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر
تهران بزرگ از تالش برای قاچاق موادمخدر به
تهران با خبر شدند و رسیدگی به موضوع را در
دستورکار خود قرار دادند تا این که یک شنبه
شب گذشته مــأمــوران معاونت عملیات ویژه
مبارزه با مواد مخدر از ورود این کاروان حامل
موادمخدر به تهران مطلع و برای دستگیری آنان
وارد عمل شدند.
وی با بیان این که سوداگران مرگ قصد داشتند
با ورود این مواد به تهران ،آن را بسته بندی و
توزیع کنند ،خاطرنشان کرد :با هماهنگیهای
انجام شده و با دستور مقام قضایی سه خودروی
حامل ایــن مــواد در عــوارضــی قم شناسایی و
متوقف شــد و چــهــار نفر از ســوداگــران مرگ
دستگیر شدند.
بخشنده با اشاره به انتقال خودروهای متهمان
به مقر انتظامی گفت :در بازرسی از خودروی
این افراد  ۲۱۲کیلو و  ۷۴۰گرم مخدر تریاک
که به شیوه ماهرانهای جاسازی شده بود ،کشف
و ضبط شد.
همچنین اعضای باند نیز بازجویی شدند که
سرکرده این باند به نام بهروز اعتراف کرد مواد
را در سفر به استان فــارس تهیه کــرده و پس از
بارگیری آن در یک خودروی سواری ،به همراه
دو خودروی محافظ دیگر راهی تهران شده است
که دستگیر شده اند.
به گفته رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران
بزرگ ،برای اعضای این باند پروندهای تشکیل
شده و متهمان بــرای ادامــه رونــد رسیدگی به
جرم روانه دادسرا شدند ،همچنین مشخصات
فروشنده مواد نیز به پلیس استان فارس گزارش
شد و بــرای دستگیری این فرد نیز اقــدام شده
است.

دستگیری سرکرده معروف باند
قاچاق مواد مخدر در شرق کشور
علیرضا رضایی  -سرباند حرفه ای حمل و
توزیع مــواد مخدر در شرق کشور در عملیات
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان
جنوبی دستگیر شد.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت :چهار
ســال پیش یکی از باندهای حرفه ای حمل و
توزیع مواد مخدر در شرق کشور متالشی شد
و ماموران از دو عضو آن  285کیلو گرم تریاک
در ایست و بــازرســی علی آبــاد بیرجند کشف
کردند.
سردار «شجاع» افزود :با متالشی شدن این باند،
سرکرده اصلی آنان معروف به «موال» متواری و بر
اساس اطالعات پلیس از کشور خارج شد و خود
را از دید ماموران پنهان کرد.
وی ادامــه داد :بعد از اطــاع از ورود متهم به
کشور و پــس از چند مــاه استقرار در یکی از
شهرهای مرکزی مشخص شد وی به زاهدان
عزیمت کرده است و به طور مخفیانه به فعالیت
های مجرمانه خود ادامــه می دهد بنابراین با
هماهنگی مقام قضایی ،تحت رصد اطالعاتی
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار
گرفت.
وی ادامه داد :با شناسایی محل اختفای او با
اعزام تیم های ویژه و با همکاری پلیس مبارزه با
مواد مخدر سیستان و بلوچستان ،متهم دستگیر
و به مقام قضایی معرفی شد.

پلیس در تعقیب قاتل فراری پارک گلها
سجادپور -پلیس آگــاهــی خــراســان رضــوی از
شهروندان خواست ،در صورتی که از مخفیگاه قاتل
فراری اطالعی دارند یا او را مشاهده کرده اند با
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی یا پلیس
 110تماس بگیرند.
به گزارش خراسان ،ماجرای این جنایت شانزدهم
مهر سال 94در پارک گلهای مشهد هنگامی رخ داد
که جوانی هنگام عبور از کنار چند دوست قدیمی که
دور هم نشسته بودند ،شروع به متلک پرانی کرد.
این رفتار توهین آمیز جوانی که گفته می شد حال
طبیعی نیز نداشت ،به مشاجره و درگیری کشید.
لحظاتی بعد جوان مست ،چاقوی وحشتناکی را
از زیر پیراهن اش بیرون آورد و به سوی چند جوان
پارک نشین حمله ور شد .در حالی که هرکدام از

حاضران سعی می کرد از مقابل چاقوی آن جوان
فرار کند ،ناگهان تیغه چاقو بر قلب جوان  24ساله
ای به نام احمد فرود آمد و او نقش بر زمین شد.
در پی وقــوع این حادثه تلخ در منطقه قاسم آباد
مشهد بالفاصله نیروهای کالنتری عازم محل شدند
اما جوان متهم به قتل از صحنه جنایت گریخته بود.
گزارش خراسان حاکی است ،دقایقی بعد تحقیقات
گسترده ای از سوی قاضی ویژه قتل عمد در این باره
آغاز شد چرا که مجروح این حادثه پس از انتقال به
مرکز درمانی ،بر اثر عوارض ناشی از اصابت چاقو
جان خود را از دست داده بــود .با ارســال پرونده
این جنایت هولناک به اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی ،بررسی های تخصصی و اطالعاتی
ادامه یافت و کارآگاهان موفق به شناسایی متهم به

در امتداد روشنایی

قتل شدند امــا او به مکان
نامعلومی گریخته بود .در
همین بــاره پلیس آگاهی
خراسان رضــوی در ادامــه
رسیدگی به این پرونده از
شهروندان خواست چنان
چــه اطــاعــی از مخفیگاه
متهم به قتل فراری دارند که
تصویر وی با دستور قضایی
در روزنامه خراسان به چاپ
رسیده اســت ،مراتب را با
تلفن های ،21825267
 21825290یا  09307962010اطالع
دهند.

فرشتگان زمینی

قاتل فراری را
شناسایی کنید

زلزله 5.7ریشتریمسجد سلیمانبا یککشته و104مصدوم
دکتربیتاللهی:اینمنطقهدرناحیهزلزلهخیزقراردارد

ساعت  11:30دیــروز دوشنبه  ۱۷تیرماه
زمینلرزهای به بزرگی  5.7در مقیاس ریشتر،
مسجد سلیمان و بخش هایی از مناطق
مختلف استان خوزستان را به لرزه درآورد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور عصر روز
گذشته با اعالم آماده باش تمامی دستگاههای
امدادی در پی زلزله مسجد سلیمان افزود:
متاسفانه تاکنون یک تن نیز جــان خــود را
از دست داده که دلیل آن وحشت ناشی از
زمین لزره و سکته بوده است .همزمان رئیس
اورژانس خوزستان تعداد مصدومان را 104
نفر اعالم کرد.
در عین حال کیومرث حاجی زاده ،مدیرکل
مدیریت بحران خوزستان درباره آخرین آمار
مصدومان زلزله گفت :در مسجد سلیمان و
ایذه دست کم  ۵۰نفر تاکنون مجروح شدهاند.
بر اســاس گــزارش هــا ،بــرق مناطق مختلف
مسجدسلیمان بر اثر تخریب تاسیسات توزیع
نیرو آسیب دیده و در برخی مناطق آنتندهی
تلفن همراه مختل شده است.
مرکز این زلزله در عمق  ۱۷کیلومتری زمین
بوده و بیشتر خسار تها از شهرهای مسجد
سلیمان ،قلعه خواجه و ایــذه گــزارش شده
است.
به گــزارش خبرگزاری تسنیم ،لرزش زمین
در استانهای لرستان و اصفهان ،شهرکرد،
ایــام ،بوشهر ،همدان ،یاسوج ،کرمانشاه و

شیراز نیز احساس شده است.
بــه گفته کــیــومــرث حـــاجـــیزاده ،مدیرکل
مدیریت بحران خوزستان ،مرکز این زلزله
بین شهرهای ایذه و مسجدسلیمان بوده و در
پی وقوع آن ستاد مدیریت بحران و گروههای
امــداد و نجات استان به حالت آمــاد هبــاش
در آمــد هانــد .اندکی پس از ایــن زمینلرزه،
پسلرز های به قــدرت چهار ریشتر در حومه
مسجد سلیمان رخ داده است.
مدیرکل مدیریت بحران خوزستان میگوید:
بر اثــر زلزله بخشی از بیمارستان نفت در
مسجد سلیمان کــه بیمارستانی قدیمی

است تخریب شد اما به بیماران و کارکنان
بیمارستان آسیبی نرسید .او از صدور دستور
تخلیه بیمارستان نفت خبر داد.
حیدر حجتی ،فرماندار مسجدسلیمان از
«میزان باالی تخریب» ساختما نها در این
شهر خبر داده اما خاطر نشان کــرده است،
اغلب مصدومان سرپایی مــداوا شــده اند.
مسئوالن محلی میگویند به تاسیسات نفتی
این استان خسارتی وارد نشده است.
▪وجود  ۴گسل موازی در مسجدسلیمان

مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه ،مسکن و

۱۳

شهرسازی با بیان این که بر اساس برآوردهای
اولیه ،کانون ایــن زمینلرزه در منطقه کم
جمعیت بوده است،افزود :به دلیل عبور چهار
گسل مــوازی ،این منطقه از نظر تکنوتیکی
بسیار لرز هخیز است .دکتر علی بیت اللهی
در گفتوگو با ایسنا با اشــاره به زلزله 5.7
ریــشــتــری دیــــروز مسجد سلیمان اســتــان
خوزستان ،اف ــزود :ایــن زلزله در عمق ۱۷
کیلومتری در استان خوزستان بین دو شهر
«مسجد سلیمان» در غرب و «ایذه» در شرق این
استان رخ داده است.
مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه ،مسکن
و شهرسازی با بیان این که این زلزله از شهر
مسجد سلیمان حدود  ۲۰کیلومتر فاصله و
از شهر ایذه  ۳۵کیلومتر فاصله دارد ،خاطر
نشان کرد :برآورد اولیه ما نشان میدهد که با
توجه به تنک و کم بودن جمعیت منطقه رخداد
زلزله ،نباید انتظار داشت که زلزله خسارت
زیادی وارد کرده باشد.
وی در عین حال تاکید کرد :این منطقه در
زون لرزهخیزی قرار دارد که از غرب به شرق
گسلهایی مانند «لهبری»« ،مسجد سلیمان»،
«پیشانی کوهستان زاگرس» و «ایذه» وجود
دارد .بیتاللهی ی ــادآور شــد :ایــن گسلها
به صــورت مــوازی در مینوردند و یک زون
تکنوتیکی فعال را ایجاد و منطقه را از نظر
لرزهخیزی فعال کردهاند.

زوج جــوان بــاز هــم بــه هــمــراه عزیز دردانـــه دو
ساله خودشان به کالنتری آمــده بودند اما نه
بــرای تحویل فــرزنــدشــان بــه بهزیستی! بلکه
بــرای قدردانی از رئیس کالنتری که با همت
فرشتگان زمینی زندگی آشفته آن ها را در مسیر
خوشبختی قرار داده بود چرا که ...
زن جــوان در حالی که به همراه شوهرش و به
رسم ادب جمالت زیبایی را برای سپاس گزاری
بر زبــان می رانــد ،نگاه عاشقانه ای به چهره
دلبند دو ساله اش انداخت و ضمن قدردانی
از راهنمایی های کارشناس اجتماعی و تالش
های رئیس کالنتری  7تیر مشهد درباره داستان
تلخ زندگی اش که پایانی شیرین داشت در دایره
مددکاری اجتماعی گفت 16 :ساله بودم که
«فرهاد» به خواستگاری ام آمد اما نامادری ام که
همواره سودای ازدواج مرا در سر داشت تا از شر
ناسازگاری هایم خالص شود ،این بار به شدت با
این ازدواج مخالفت کرد .من هم که به لجبازی با
او عادت داشتم برای این ازدواج پافشاری کردم.
اگرچه با اصرارهای من مراسم عقدکنان برگزار
شد اما حمایت های خانواده ام را از دست دادم
چرا که آن ها فرهاد را شایسته این ازدواج نمی
دانستند و از سوی دیگر خانواده فرهاد مخالف
این ازدواج بودند .خالصه زندگی مشترک ما با
چند تکه لوازم اولیه و ضروری زندگی در حالی
آغاز شد که تازه فهمیدم همسرم اعتیاد شدیدی
به مصرف مواد مخدر دارد ولی من باردار بودم
و همه پل های پشت سرم نیز خــراب شده بود
بنابراین نه راه پس داشتم و نه راه پیش!
اعتیاد فرهاد به جایی رسید که شغل اش را از
دست داد و در حالی که پسرم به دنیا آمده بود،
خانه نشین شد .اما او روزی به خــودش آمد و
به خاطر پسرم «حسام» تصمیم به ترک اعتیاد
گرفت من هم با ذوق و شوق کنارش ایستادم
تا دوران درمان را پشت سر گذاشت ولی دیگر
هیچ کس به او اعتماد نمی کرد و در هیچ شغلی
او را نمی پذیرفت .خیلی از شغل های کاذب را
تجربه کرد اما فایده ای نداشت تا این که شغلی
در هتل از طریق یکی از دوستانش به او پیشنهاد
شد .این درحالی بود که ما به دلیل تنگناهای
اقتصادی ،لوازم اندک زندگی مان را به منزل
یکی از آشنایانمان انتقال دادیم و خودمان شب
ها را در پارک های شهر به صبح می رساندیم
تا اجاره منزل ندهیم .از سوی دیگر هیچ کس
حاضر به نگهداری از پسرم نشد .درحالی که
فرزندم دچــار سرماخوردگی شده بود و پولی
برای درمانش نداشتیم به اتفاق همسرم ،تصمیم
گرفتیم او را برای مدتی به بهزیستی بسپاریم تا
وقتی زندگی مان سروسامان گرفت ،به سراغش
برویم و دوباره زیر یک سقف زندگی کنیم و ...
زن جــوان درحالی این جمالت را بر زبــان می
راند که اشک های سوزانش نیز آرام آرام به چهره
معصوم فرزندش می غلتید .او گفت :اگرچه برای
یک مادر بسیار سخت است از دردانه اش جدا
شود اما برای رسیدن به خوشبختی چاره دیگری
برای مان باقی نمانده است .در این هنگام بود که
مشاور کالنتری ماجرا را برای سرهنگ چاالکی
(رئیس کالنتری  7تیر) بازگو کرد .این افسر
ارشد انتظامی که دقایقی به فکر فرو رفته بود،
ناگهان از پشت میز برخاست و به دیدار خیران
محلی رفــت .ساعتی بعد جلسه هیئت امنای
مسجد امام رضــا(ع) با حضور رئیس کالنتری
تشکیل شد .طولی نکشید که ماجرای زوج جوان
در میان نمازگزاران پیچید و به سرعت مبلغ قابل
توجهی از سوی فرشتگان زمینی جمع آوری شد
تا مقدمات رهن منزلی کوچک برای این زوج
جوان فراهم شود از سوی دیگر نیز با حمایت
های هیئت امنای مسجد شغل مناسبی برای
فرهاد در نظر گرفته شد تا آن ها در کنار فرزند
دلبندشان پله های سعادت را طی کنند چرا که
فرهاد توبه کرده و به عشق همسر و فرزندش دیگر
دور مواد مخدر را خط کشیده بود .شاید آن لحظه
رئیس کالنتری هم به این ماجرا می اندیشید که
اگر این زوج حمایت نشوند ،نه تنها آسیب های
اجتماعی زندگی آن ها را متالشی می کند بلکه
احتمال دارد به مجرمان حوزه استحفاظی اش
نیز افزوده شود.
خالصه آن روز گذشت و امروز همان زوج جوان
به رسم قــدردانــی ،دوبــاره به دایــره مددکاری
اجتماعی کالنتری آمده بودند تا بگویند هنوز
جوانمردی زنــده اســت و انسان هــای دریــادل
همانند فرشته های زمینی به نیازمندان عشق
می ورزند و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

