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ازمیانخبرها

افزایش  ۵۰برابری تولید
موادمخدر در افغانستان
توکلی -حضور آمریکا در افغانستان باعث
افزایش  ۵۰برابری تولید موادمخدر در این
کشور شده است.
مدیر کل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با موادمخدر
کشور بــا بیان ایــن کــه زمــانــی کــه آمریکا وارد
افغانستان شد ،تولید مواد مخدر دو هزارتن و
سطح کشت شش هــزار هکتار بــود ،افــزود:در
سال  ۲۰۱۸میزان تولید به  ۱۰هزار تن رسید
که  ۵۰برابر شده است.اصالنی در مراسم بهره
بــرداری از کمپ ترک اعتیاد کرامت کرمان،
مــــواد مــخــدر را یــک تــهــدیــد فـــرا منطقهای
دانـــســـت و گ ــف ــت :ب ــای ــد در مــقــابــل مـــواد
مـــخـــدر هـــوشـــیـــار بـــاشـــیـــم و اعـــتـــیـــاد از
اســاسـیتــریــن آســی ـبهــای اجتماعی اســت.
سردار سلیمانی رئیس بسیج مستضعفین کشور
هم در این مراسم گفت:برای کاهش اعتیاد در
کشور استفاده از ظرفیت های بومی و محلی
مدنظراست .
به گزارش خبرنگار ما فرمانده سپاه ثارا ...استان
کرمان گفت :معتادان متجاهری که با دستور
مقام قضایی و با همکاری نیروی انتظامی جمع
آوری می شوند پس از غربالگری اداره بهزیستی
به این اردوگاه منتقل می شوند و تحت درمان و
بازپروری قرار می گیرند.
سردار ابوحمزه تصریح کرد :این اردوگاه با هدف
رفع کامل اعتیاد از مددجوها راه اندازی شده و
در بدو ورود مددجو ،روانکاوی کامل در اختیار
وی و خانواده اش قرار می گیرد و روان شناسان
در کمپ حضور دارند.
وی افزود :بعد از ترک اعتیاد مددجو ،دومین
برنامه ما در این کمپ مهارت آموزی است تا بعد
از ترک این جا مهارتی داشته باشند.
شایان ذکر است ،اردوگاه ترک اعتیاد کرامت
سپاه ثارا ...کرمان ( ماده  ،)۱۶به عنوان بزرگ
ترین مرکز در جنوب شرق کشور در مساحت
۳هزار متر با اعتبار ۱۸میلیارد تومان ساخته
شده است.

کالهبرداری  ۲۵میلیاردی از زن
چینی در گیشا
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری
دو نفر که با تأسیس یک صرافی غیر مجاز اقدام
به کالهبرداری  ۲۵میلیارد ریالی از یک تبعه
چینی کرده بودند ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار علیرضا لطفی دراینباره
گفت :در تاریخ هجدهم دی ماه امسال یک زن
 ۲۵ساله چینی به کالنتری  ۱۳۷کوی نصر
مراجعه و اعالم کرد برای انتقال  2.5میلیارد
تومان وجه به حساب پدرش در کشور چین به یک
صرافی در محله گیشا رفته و دو مرد حدود ۴۰
ساله کارش را انجام دادهاند ،اما بعد از گذشت
چند روز متوجه شــده هیچ وجهی به حساب
پدرش منتقل نشده است که به همین دلیل به
صرافی مراجعه کرده و در آن جا پاسخ درستی
به او ندادهاند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بــزرگ با اشــاره به
ایــن که کــارآگــاهــان پس از شنیدن اظهارات
شاکی راهی محل دفتر صرافی شدند ،گفت:در
تحقیقات پلیسی مشخص شد دفتر فوق فاقد
مــجــوز از بــانــک مــرکــزی اســت کــه بــا انعکاس
اطالعات بهدست آمده به بازپرس پرونده دستور
دستگیری کالهبرداران صــادر شد و حامد و
سهراب در  ۲۹دی ماه در صرافی دستگیر و به
اداره چهاردهم منتقل شدند.
این افراد تحت بازجویی قرار گرفتند و اعتراف
کردند که نقشه کالهبرداری از ســوی حامد
طــراحــی شــده و ایــن فــرد دفتر صــرافــی را در
محدوده گیشا اجاره کرده است.
او سوژهها را در فضای مجازی شناسایی میکرد
و دو نفر دیگر نیز نقش کارمندان شان را بازی
میکردند و وجوه مال باختگان را به بهانه واریز به
حسابهای خارجی سرقت میکردند.
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سجادپور -جوان  21ساله ای که برای به
دست آوردن انگشتر برادر مرحومش ،دست
به جنایتی هولناک زده بود ،هنگام بازسازی
صحنه قتل در حضور مقام قضایی مدعی شد
که به قصد ترساندن و زهر چشم گرفتن از
دوستان برادرش ،تیغه چاقو را در قلب جوان
 31ساله فرو کرده است.
به گزارش اختصاصی خراسان ،متهم به قتل
یک پرونده جنایی که حلقه هــای فوالدین
قانون فقط  10ساعت بعد از ارتکاب قتل بر
دستانش گره خــورده بــود ،با دستور قاضی
ویژه قتل عمد و توسط کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگــاهــی خــراســان رضــوی بــه خیابان
ابوطالب  76هدایت شد تا چگونگی این
حادثه وحشتناک را تشریح کند.
«فرهاد -ک» که به خاطر غرور کاذب دست
به جنایت زده و آثار ندامت در چهره اش موج
می زد با اشاره قاضی کاظم میرزایی ،مقابل
دوربین قوه قضاییه ایستاد و خود را به طور
کامل معرفی کرد .در این هنگام سرهنگ ولی
نجفی (افسر پرونده) با اجازه مقام قضایی،
به تشریح خالصه ای از محتویات این پرونده

دستگیری بیش از 100معتاد
متجاهر در کرمان  
توکلی -بیش از100معتاد متجاهر در
کرمان دستگیر شدند .جانشین فرمانده
انتظامی شهرستان کرمان با بیان این که
اجــرای طــرح پــاک ســازی محالت آلــوده و
جرم خیز کرمان ،زمینه وقــوع جرایمی از
جمله اعتیاد را از بین می بــرد ،افــزود :در
اجـــرای طــرح ارتــقــای امنیت اجتماعی
 101معتاد متجاهر از سطح شهر کرمان
جمع آوری شدند.به گزارش خبرنگار ما،
سرهنگ کــشــاورزی گفت :از ایــن تعداد
 28نفر زن بودند که تحویل مراکز ترک
اعتیادو بازپروری شدند .وی خاطر نشان
کرد :اجرای طرح های پیشگیرانه و مقابله
با خــرده فروشان مــواد مخدر و همچنین
جمع آوری معتادان متجاهر و پر خطر تا
پایان سال در دستور کار پلیس قرار دارد.
ایــن مسئول انتظامی تصریح کرد:جمع
آوری معتادان پرخطر زمینه ساز افزایش
رضایتمندی شهروندان است .

جنایی و چگونگی دستگیری متهم در یک
عملیات غافلگیرانه پــرداخــت و اظــهــارات
شاهدان عینی و اعترافات متهم در تحقیقات
میدانی را بازگو کرد.
سپس متهم  21ساله که با مادرش زندگی می
کند و مدعی است با خودروی  206آلبالویی
رنگش کار می کند تا مخارج زندگی خود و
مــادرش را تامین کند پس از تفهیم اتهام از
سوی قاضی میرزایی گفت :پدر و مــادرم از
یکدیگر جدا هستند و من در کنار مادرم روزگار
می گذرانم.
اما حقیقت این ماجرای تلخ از آن جا آغاز شد
که چند ماه قبل بــرادرم به خاطر افسردگی
و تالمات روحی و روانی دست به خودکشی
زد و به زندگی خود پایان داد .برادرم قبال از
وضعیت مالی خوبی برخوردار بود اما وقتی
سرمایه اش را از دســت داد و بــه اصطالح
ورشکسته شد دیگر هیچ کس کنارش نبود،
حتی دوستانش نیز او را ترک کردند به همین
دلیل برادرم دچار ناراحتی های روحی شده
بــود تا ایــن که روزی با خــوردن قــرص برنج
خودکشی کرد و جان سپرد .من بــرادرم را

دوســت داشــتــم و مــی خواستم یــادگــاری از
او داشته باشم به این دلیل به یاد انگشتر و
چاقوهایش افتادم که شنیده بودم نزد یکی
از دوستانش به نــام «جـــواد-م» اســت .چند
بار نزد جــواد رفتم و از او خواستم انگشتر و
چاقوهای برادرم را که یادگاری است به من
بازگرداند ولی او هر بار مرا سرمی دواند و ادعا
می کرد که از چنین انگشتری خبر ندارد! این
موضوع خیلی مرا عصبانی کرده بود و از این
که نمیتوانستم انگشتر یادگاری برادرم را از
او بگیرم غرورم لگدمال می شد!
این ماجرا ادامه داشت تا این که شب حادثه
(سیزدهم دی) به کلوب فیلم و بــازی های
رایــانــه ای رفــتــم ،جــایــی کــه پــاتــوق ج ــواد و
دوستانش بود! آن جا یکی از بچه های محل
بــه خواستگاری رفته بــود و در حــال پخش
شیرینی بود! من سراغ جواد را گرفتم ولی
آن جا نبود .به دوستان جواد گفتم که به او
بگویند انگشتر برادرم را پس بدهد! و از آن جا
رفتم ولی وقتی حدود نیم ساعت بعد دوباره از
آن مکان عبور می کردم چشمم به جواد افتاد

که نزد دوستانش بود ،از دور برگردان دور زدم
و آن سوی خیابان توقف کردم .در این هنگام
جواد که مرا دست به کمر دید به طرفم آمد
که ما با هم درگیر شدیم و من با چاقو چندین
ضربه به سوی او پرت کردم که متاسفانه یکی
از ضربه ها به قفسه سینه اش خورد و نقش بر
زمین شد .با دیدن این صحنه ترسیدم و از آن
جا فرار کردم که روز بعد هم کارآگاهان پلیس
آگاهی خراسان رضوی مرا دستگیر کردند.
بنابر گزارش خراسان« ،فرهاد -ک» ادامه داد:
با این حال من پشیمانم چرا که به هیچ وجه
قصد کشتن او را نداشتم و تنها می خواستم او
را بترسانم و زهر چشم بگیرم!
آن شب اعصابم خیلی به هم ریخته بــود و
نمیدانستم چه کار می کنم!
در پی اعترافات متهم در بــازســازی صحنه
جنایت ،قاضی کاظم میرزایی دستور انتقال
متهم به زنــدان را صــادر کــرد وبدین ترتیب
تحقیقات پلیس برای بررسی ادعاهای وی
و همچنین کشف زوایــای پنهان این پرونده
جنایی ادامه یافت.

سابقه خبر
دقایق اولیه بامداد سیزدهم دی ،پیکر
خون آلود جوان  31ساله ای به نام «جواد-
م» به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد
منتقل شد امــا ایــن جــوان بر اثــر عــوارض
ناشی از اصابت چاقو به قفسه سینه جان
باخت و این گونه پرونده جنایی دیگری در
برابر قاضی با تجربه ویژه قتل عمد مشهد
گشوده شد.
بــررســی ه ــای ب ــام ــدادی قــاضــی کاظم
میرزایی بیانگر آن بود که جوان 31ساله در
پی وقوع نزاعی مرگبار در بولوار ابوطالب
مشهد به قتل رسیده است .شاهدان عینی
در همان ساعات اولیه بامداد به قاضی
شعبه  211دادســرای عمومی و انقالب

گفتند :ما مقابل کلوب فیلم و بازی های
رایانه ای بودیم که فرهاد به دنبال جواد می
گشت و با رجزخوانی و قدرت نمایی مدعی
بود که به خاطر انگشتر بــرادر مرحومش
باید چهار نفر را بکشد!
در ایــن لحظه یکی از افــراد حاضر سعی
کرد او را آرام کند ولی فرهاد که خود را
بسیار خشمگین نشان می داد با عصبانیت
گفت« :کاری نکن که تو چهارمی باشی!»
و با گفتن ایــن جمله محل را تــرک کرد
ولی حدود نیم ساعت بعد دوباره به محل
بازگشت و با جواد درگیر شد که ضربه ای
با چاقو به صورت کلنگی بر سینه جواد زد و
او را نقش بر زمین کرد.

۱۳
در امتداد تاریکی

استخوان های طلسم شده!
از روزی که فهمیدم در دام یک شیاد حیله گر
گرفتار شده ام و همه پس انداز و سرمایه ام را بر
باد داده ام ،عذاب وجدان رهایم نمی کند چرا
که پول های زحمت کشی خودم و شوهر کارگرم
را به مردی دادم که قرار بود گرهی از مشکالت
خانوادگی من بگشاید اما...
زن  45ساله که ده ها میلیون تومان سرمایه اش
را به مرد رمال داده بود تا از دهن بینی شوهرش
جلوگیری کند ،درباره سرگذشت تاسف بار خود
به کارشناس اجتماعی کالنتری سناباد مشهد
گفت :وارد بیستمین بهار زندگی ام شده بودم
که به خواستگاری «رسول» پاسخ مثبت دادم.
او شاگرد گچ کار بود و با زحمت نان حالل به
دست می آورد.
همسرم تا مقطع راهنمایی تحصیل کرده بود
و خانواده اش نیز وضعیت اقتصادی مناسبی
نداشتند .خالصه زندگی من و رسول در حالی
زیر یک سقف آغاز شد که من هم تصمیم گرفتم
شغلی برای خودم دست و پا کنم تا کمک خرج
خانواده باشم .همسرم اگرچه دیگر خودش
استادکار شده بود اما باز هم درآمــدش کفاف
هزینه های زندگی را نمی داد.
باالخره با کمک یکی از آشنایانم دوره بهیاری را
گذراندم و سپس به عنوان کمک بهیار در یکی از
مراکز درمانی مشهد استخدام شدم .از آن روز به
بعد شرایط زندگی ما تغییر کرد و دو نفری برای
آینده و سعادت و خوشبختی دو فرزندمان تالش
می کردیم .با آن که از زندگیام راضی بودم و
روزهای خوبی را می گذراندم اما ماجرای دهن
بینی هــای شوهرم از همان روزه ــای آغازین
زندگی مشترک آزارم می داد .رسول فقط گوش
به فرمان خانواده اش بود و تنها حرف های آن
ها را می پذیرفت و بــدون چــون و چــرا اطاعت
می کرد.
رفتارهای همسرم به گونه ای بود که هیچ وقت به
خواسته ها و نظرات من اهمیتی نمی داد و برای
کم ارزش ترین امور زندگی نیز با پدر و مادرش
مشورت می کرد و در نهایت همان کاری را انجام
می داد که مادرش از او خواسته بود .من هم از
این رفتارهای همسرم در حالی ناراحت بودم که
کاری از دستم ساخته نبود.
شوهرم دهن بین بود و هیچ گاه درباره موضوعی
کــه پــدر و م ــادرش مطرح مــی کــردنــد ،از خود
ارادهای نداشت و بدون اندیشیدن به نتیجه آن،
خواسته های خانواده اش را انجام می داد .من
هم که از این وضعیت در رنج بودم حدود سه سال
قبل روزی با یکی از همکارانم به درد دل پرداختم
و ماجرای دهن بینی های شوهرم را برایش بازگو
کردم .آن روز «نسترن» وقتی مشکل زندگی مرا
فهمید پیشنهاد داد برای حل آن نزد یک رمال
حرفه ای بروم .همکارم خیلی از آن مرد رمال
تعریف و تمجید می کرد به گونه ای که می تواند
آینده را به راحتی پیش بینی کند .او طوری از
کرامات آن مرد رمال سخن گفت که ناخودآگاه
برای دیدنش ترغیب شدم .نشانی منزل مرد
رمال را از او گرفتم و صبح روز بعد نزدش رفتم.
مرد رمال وقتی در جریان مشکل من قرار گرفت
به گونه ای روح و روانم را با حرف هایش تسخیر
کرد که دیگر او را ناجی زندگی ام می دانستم.
مرد رمــال با ایجاد سوءظن در وجــودم ،مرا به
همسرم و خانواده اش بدبین کرد به طوری که
احساس می کردم آن ها تالش می کنند زندگی
شیرین مرا به نابودی بکشانند .او مرا از آینده
میترساند و چنین وانمود می کرد که شوهرم در
نهایت مرا طالق می دهد و با زن دیگری ازدواج
می کند! او مدعی بود برای رفع این مشکل از
زندگی ام باید گوسفندی را به دست او قربانی
کنم تا بر استخوان های گوسفند قربانی طلسمی
جاری کند .مرد رمال ابتدا دو میلیون و 500
هــزار تومان بــرای خرید گوسفند و  800هزار
تومان برای نوشتن طلسم از من گرفت و ادعا
کرد که باید در پایان کامل شدن ماه در آسمان،
نزد او بروم تا زمینه های استحکام زندگی ام را
فراهم کند و دهن بینی شوهرم را از بین ببرد.
به همین دلیل مجبور بودم شیفت شب هم در
مرکز درمانی کار کنم تا بتوانم هزینه های طلسم
و جادوگری را بپردازم.
آن مرد در حالی هر بار حدود یک میلیون تومان از
من پول می گرفت که ادعا می کرد بخت دخترم
را نیز بسته اند و او بــرای ازدواجــش با مشکل
مواجه می شود .من هم که ترسیده بودم فقط
تالش می کردم تا پول رمالی های او را تامین
کنم و کار به جایی رسید که نه تنها وام گرفتم
بلکه النگوی طالیم را نیز فروختم و به او دادم.
با این حال ،زمانی به خود آمدم که بیش از 40
میلیون تومان سرمایه ام را از دست داده بودم و
در این مدت نه تنها گرهی از مشکالتم باز نشده
بود بلکه بر شدت اختالفات خانوادگی ام روز به
روز افزوده می شد و ...
شایان ذکر اســت ،همزمان با تشکیل پرونده
قضایی در این باره تحقیقات نیروهای انتظامی
با دستور سرگرد جواد بیگی (رئیس کالنتری
سناباد) برای دستگیری مرد رمال آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

