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ازمیانخبرها

کشف  546دستگاه
ماینردرکارخانه متروکه
توکلی -فــرمــانــده انتظامی اســتــان کرمان
ازکشف546دستگاه استخراج ارزديجيتال
درعملیات پلیس شهرستان رفسنجان خبرداد.
به گزارش خبرنگارما ،سردار"ناظری"درتشریح
ای ــن خــبــرگــفــت:مــامــوران پلیس شهرستان
رفسنجان ازطریق کاراطالعاتی از نگهداری
تعداد زیادی دستگاه ماینر(دستگاه استخراج
ارز ديجيتال) دریک مکان مشخص دراین شهر
باخبرشدند .وی افزود:ماموران پس ازتکمیل
تحقیقات وهماهنگی با مقام قضایی از یک
کارخانه متروکه  546دستگاه ماینر ساخت
کشور چین را که به صــورت پلمب شده در این
محل انبارشده بودند ،کشف کردند .مقام ارشد
انتظامی کرمان خاطر نشان کرد  :در بررسی
های میدانی نیز مشخص شد افرادی در این محل
قصد نصب و راه اندازی این دستگاه ها با اتصال به
شبکه اینترنت را داشته اند که در این زمینه دو نفر
دستگیر شدند .فرمانده انتظامی استان کرمان با
اشارهبهتشکیلپروندهوتحویلمتهمانبهمراجع
قضایی تصریح کرد :ارزش ریالی این اقالم قاچاق
و غیرمجاز توسط کارشناسان مربوط حدود700
میلیارد ریال تخمین زده شده است.

پدر ،دختر  ۷سالهاش را خفه کرد
فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت :مردی که
در یک تصمیم آنی دختر هفت ساله خود را خفه
کــرده بود تسلیم پلیس شد .به گــزارش ایسنا،
سرتیپ دوم خلیل واعظی در جمع خبرنگاران
بیان کرد :ساعت یک بامداد امروز پنج شنبه ۲۰
تیر ماه فوت یک کودک هفت ساله در بیمارستان
شهر جم به پلیس گزارش شد .وی اضافه کرد :با
حضور کارآگاهان پلیس آگاهی فردی به هویت
"محمود" با معرفی خود به عنوان پدر دختر فوت
شده گفت :پارمین را به اندازه تمام دنیا دوست
داشتم ،ساعت  ۸شب بیرون آمدیم تا برایش مرغ
مینا بخرم یک ساعت بعد او را در بغلم خفه کردم
تا از این دنیا آزاد شود و به بهشت برود .سردار
واعظی با ابــراز تأسف شدید از این حادثه بیان
کرد :متهم که در یکی از شرکتهای زیر مجموعه
پتروشیمی عسلویه و ساکنان جم است به منظور
تکمیل تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی است.

مرگ یک جوان
در دریاچه مصنوعی مشهد
مرد جوانی در دریاچه مصنوعی پارک پردیس
مشهد غرق شد  .به گزارش روابط عمومی آتش
نشانی مشهد ،مسئول تیم تخصصی غواصی
آتش نشانی مشهد در خصوص غرق شدن مرد
جوانی در دریاچه مصنوعی پارک پردیس  ،گفت:
بعدازظهر روز چهارشنبه گذشته پس از اعالم
این حادثه از طریق تماس با سامانه  ، 125تیم
غواصی ایستگاه  7آتش نشانی در محل حادثه
واقع در میدان شهید فهمیده حاضر شدند و به
انتقال فرد حادثه دیــده اقــدام کردند  .آتشپاد
تیموری افزود :مرد جوان حدود  25تا  30ساله
پس از انتقال به سطح زمین  ،متاسفانه بدون
عالیم حیاتی بود و تحویل عوامل انتظامی شد .
چگونگی غرق شدن جان باخته این حادثه در
دست بررسی است.
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وان 25سالهبهاتهامقتلپیرمرد 85سالهبازداشت
ج
سجادپور  -با مرگ پیرمرد  85ساله ای
که در پی نزاع به خاطر کل کل رانندگی،
در بیمارستان بستری بود ،این پرونده رنگ
جنایت به خود گرفت و جوان  25ساله ای
با دستور مقام قضایی به اتهام قتل عمد
بازداشت شد.
به گزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای
این پرونده تاسف بار ،از نیمه شب بیست
و یکم خــرداد زمانی آغــاز شد
کــه پیرمرد  85ســالــه ای به
همراه همسرش سوار بر یک
دستگاه خــودروی سمند در
اطرافخیابانفلسطینمشهد
در حال حرکت بود که مورد
اعتراض راننده دیگری قرار
گرفت .این راننده میان سال
که به همراه خانواده اش در
همان مسیر تردد می کرد به
خاطر رعایت نکردن قوانین
بــه نــحــوه رانــنــدگــی پیرمرد
معترض شد و بدین ترتیب با
بیان جمالتی توهین آمیز ،کار
به مشاجره لفظی کشید.
گزارش خراسان حاکی است ،این کل کل
رانندگی تا میدان راهنمایی مشهد ادامه
یافت که در نهایت بوق های ممتد شبانه
و مشاجره های لفظی به توقف خودروها
انجامید .در این میان ناگهان جــوان 25
ساله از خــودروی پــدرش بیرون پرید و با
پیرمرد راننده درگیر شد.
در اثنای این درگیری ناگهان جــوان 25
ساله پیرمرد را هل داد که او روی زمین
افتاد و بخشی از اندامش دچار شکستگی
شد .در آن ساعت خلوت شب و با فریادهای
پیرزن که دیگر از خــودرو پیاده شده بود،
شهروندان به کمک راننده  85ساله آمدند
و بدین ترتیب مجروح این حادثه تاسف بار به
مرکز درمانی انتقال یافت.
با اعالم شکایت خانواده راننده مجروح،

این پرونده با دستور قضایی در دایره جرایم
مهمه پلیس آگــاهــی خــراســان رض ــوی و
به اتهام ایــراد ضــرب و جــرح عمدی مورد
رسیدگی قرار گرفت اما تالش کادر درمانی
برای نجات جان پیرمرد به نتیجه نرسید و او
چند روز بعد در مرکز درمانی جان باخت.
بنا بر گــزارش خراسان ،این گونه بود که
پرونده «کل کل رانندگی» ،رنگ جنایت

کارآگاهان با بررسی های
غیرمحسوس و بازبینی
دوربین های ترافیکی
موفق به جمع آوری
اسناد و مدارک
انکارناپذیر شدند
گرفت و با دستور سرهنگ حسین بیات
مختاری (رئیس پلیس آگاهی خراسان
رضوی) ادامه رسیدگی به کارآگاهان زبده
دایره قتل عمدی سپرده شد .از سوی دیگر
با صــدور دســتــورات ویــژه از ســوی قاضی
علی اکبر احمدی نــژاد (قاضی ویــژه قتل
عمد مشهد) بررسی های تخصصی برای
شناسایی عامل نــزاع در حادثه ترافیکی
توسط کارآگاهان اداره جنایی به سرپرستی

سرهنگ علی بهرامزاده (رئیس دایره قتل
عمد آگاهی) ادامه یافت و با پیگیری شماره
پــاک انتظامی خــودرو پــژو پــارس ،جوان
 25ساله ای بــه نــام «ع-ج» شناسایی و
دستگیر شد اما این جوان هر گونه درگیری
و مشاجره با پیرمرد را انکار کرد .در همین
حــال شیوه تحقیق در پــرونــده بــا دستور
سرهنگ محمدرضا غالمی ثانی( رئیس
اداره جنایی پلیس آگاهی)
تغییر کــرد و کــارآگــاهــان به
بــررســی هــای غیرمحسوس
ب ــا بــازبــیــنــی دوربـــیـــن هــای
ترافیکی پرداختند و موفق به
جمع آوری اسناد و مــدارک
انکارناپذیر شــدنــد .ایــن در
حالی بود که قاضی احمدی
نــژاد پــدر و مــادر ایــن جــوان را
نیز به عنوان مطلع به شعبه
ب ــازپ ــرس ــی احـــضـــار کــــرد و
مشخص شد که شب حادثه
مشاجره ای بین آن ها و پیرمرد
راننده صورت گرفته است.
گزارش خراسان حاکی است ،روز پنج شنبه
گذشته وقتی جوان  25ساله که به اتهام
قتل عمد در بازداشت به سر می برد دوباره
مورد بازجویی های فنی و تخصصی قرار
گرفت به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت:
وقتی به رانندگی پیرمرد اعتراض کردیم
او فحاشی کرد و پشت سر ما همچنان بوق
می زد تا این که در اطراف میدان راهنمایی
با هم درگیر شدیم و من او را هل دادم که
روی زمین افتاد و نتوانست تعادل خود را
حفظ کند!
بنابراین گـــزارش ،در حالی که پزشکی
قانونی وجود لخته های خون در ریه های
رانــنــده  85ســالــه را تایید کـــرده اســت،
این پرونده جنایی با دستور شعبه 208
دادسرای عمومی و انقالب مشهد همچنان
مورد بررسی های دقیق تر قرار گرفته است.
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در امتداد تاریکی

شلوار دزد!
از شنیدن رفتارهای وحشتناک پسرم همه چند بار مدیر مدرسه از من خواست نظارت
وجــودم به لرزه درمی آید .اکنون مدتی است کافی روی رفتارهای وحشتناک پسرم داشته
که هر بار تماس ناشناسی را پاسخ می دهم باشم اما من از صبح تا شب سر کار بودم و نمی
اضطراب و نگرانی بر وجودم غلبه می کند چرا توانستماوراکنترلکنم.قدرتنمایی،فحاشی
که این تماس ها حکایت از خالفکاری ،کتک و رفتارهای زشت پسرم تا آن جا ادامه داشت که
کاری یا انجام سرقت ،توسط پسر  12ساله ام مدیر مدرسه تصمیم به اخراج طاهر گرفت چرا
کهمیترسیدرفتارهایاوبردانشآموزاندیگر
دارد.حاالنیز...
زنجوانکهدرپیدستگیریپسر 12سالهاش مدرسه هم تاثیر بگذارد .وقتی به من گفت که
بهاتهامدستبردبهیکمغازهواردکالنتریسپاد قرار است پرونده اش را زیر بغلش بدهند تا دیگر
مشهدشدهاستدرحالیکهبیانمیکرددیگر به مدرسه نــرود ،با چشمانی اشکبار به پایش
صاحبکارمحتیبامرخصیچندساعتهمننیز افتادم ،التماس کردم ،خواهش کردم و از مدیر
مخالفت می کند ،اشک ریزان درباره قصه تلخ مدرسه خواستم تا از این تصمیم منصرف شود.
زندگی اش به کارشناس اجتماعی کالنتری به او می گفتم اگر طاهر را اخراج کنید او دست
گفت :سال ها قبل در یکیاز روستاهای اطراف بهکارهایخطرناکیمیزندحداقلدرمدرسه
سرخسودریکخانوادهپرجمعیتزندگیمی نمی تواند بسیاری ار رفتارهای زشت دیگر را
کردم که «کیومرث» به خواستگاری ام آمد .من مرتکب شود .باالخره ماجرای پدر طاهر را نیز
هم که به تازگی تحصیل در مقطع ابتدایی را به برایمدیرمدرسهبازگوکردمواوازاخراجپسرم
پایان رسانده بودم پای سفره عقد نشستم اما صرف نظر کرد من هم تعهد دادم که بیشتر بر
خیلی زود فهمیدم که کیومرث هم مانند خیلی رفتار فرزندم نظارت کنم .خالصه طی ماه های
ازجواناندیگرروستابهموادمخدراعتیاددارد .گذشته هر بار که زنگ تلفنم به صدا درمی آمد و
با وجود این کسی از اطرافیان مان این موضوع باشمارهناشناسیروبهرومیشدمهمهوجودم
را زشت نمی شمرد چرا که خودشان هم درگیر میلرزیدچراکهمیدانستمبازهمطاهردسته
مواد افیونی بودند .خالصه زمانی به خود آمدم گلی به آب داده است .اما در واقع کاری از دستم
که همسرم طــوری در منجالب مــواد افیونی ساخته نبود و نمی توانستم بعد از تعطیلی
فرو رفته بود که دیگر حتی نمی توانست هزینه مدرسه او را کنترل کنم .پسرم حتی کودک10
های اعتیاد خودش را تامین کند در این شرایط سالهدیگریرانیزهمدستخودشکردهبودتا
بود که به ناچار راهی مشهد شدیم و منزلی را در انجام خالفکاری هایش به او کمک کند .در
در حاشیه شهر اجــاره کردیم .آن زمان پسرم این میان من هم آن قدر از صاحبکارم مرخصی
در سال اول دبستان تحصیل می کرد و من به گرفتهبودمکهدیگرحاضرنبودحتییکساعت
ناچار برای تامین هزینه های زندگی در یک اجازه خروج از کارگاه را به من بدهد .من هم
کارگاه تولیدی مشغول کار شدم .از سوی دیگر دیگرخجالتمیکشیدمتقاضایمرخصیکنم
کیومرث تا بعدازظهر می خوابید و شب ها به تا این که سه روز قبل از کالنتری تماس گرفتند
جمعآوریضایعاتازمیانزبالههامیپرداخت که پسرم را به دلیل دستبرد به منزل همسایه
و گاهی نیز دست به سرقت های خرد می زد تا دستگیر کرده اند ،وقتی خودم را به کالنتری
بتواند اندکی از مخارج اعتیادش را تامین کند .رساندم فهمیدم که طاهر قلک پسر همسایه را
در این وضعیت پسرم «طاهر» به حال خود رها که حدود یک میلیون تومان وجه نقد داشته به
شده بود و هیچ کس کاری به کارش نداشت .سرقت برده است با وجود این با تحویل پول ها
از سوی دیگر به خاطر رفتارهای پدرش در بین به همسایه و گریه و زاری از او رضایت گرفتم اما
همکالسی های خود سرافکنده بود و به هر هنوز این ماجرا به پایان نرسیده بود که دوباره
طریقی از پدرش دوری می کرد تا دوستانش پسرم را به دلیل سرقت شلوار از یک فروشگاه
متوجه نشوند که کیومرث پدر اوست .به همین مرکزتجاریدستگیرکردهاندحاالهممنمانده
دلیلپسرمعقدهایبارآمدتاجاییکهدرمدرسه ام و کوهی از غم که شاید ...
به قدرت نمایی می پرداخت و بچه های مدرسه شایان ذکر اســت ،به دستور سرهنگ زمینی
را کتک می زد .این رفتارهای خشن او به جایی (رئیس کالنتری سپاد) پرونده این نوجوان در
رسید که دیگر چاقو در جیبش می گذاشت و در دایرهمددکاریاجتماعیکالنتریموردبررسی
مدرسه دانش آموزان دیگر را تهدید می کرد .قرارگرفت.
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