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اخبار

زلزله5 /2ریشتری و آتش سوزی
گسترده جنگلی در گچساران

پاتک پلیس به سوخت های
زیرخاکی
توکلی-پنجاه مکان و مرکز بــزرگ قاچاق
سوخت در حالی در جنوب کرمان کشف شد که
قاچاقچیان ،سوخت های قاچاق را در تعدادی
تانکر،بشکه و گالن ذخیره کرده وآماده انتقال
به خارج ازکشور بودند.فرمانده انتظامی استان
کرمان،در این خصوص گفت :طی این طرح و
در سایه نتایج اقدامات اطالعاتی و با تالش بی
وقفه ماموران انتظامی و پلیس های تخصصی
 ۱۷تانکر ۱۷۴ ،بشکه و بیش از  ۷۹گالن حاوی
سوخت که زیر خاک برخی باغ ها و منازل در
روستاهای میثم آبــاد وسبزگزی عنبرآباد به
منظور انتقال به خارج از کشور ذخیره و انبار
شده بود ،کشف شد و عامالن اصلی ذخیره این
ثروتهای ملی نیز دستگیر شدند.

در امتداد تاریکی

دستگیری عامالن جنایت رگباری درکلبه جنگلی

سجادپور -عامالن «جنایت رگباری»
که با شلیک گلوله های زیــادی از سالح
کالشینکف ،سه نفر را درون یک دستگاه
خــــودرو پ ــژو پـــارس بــه قــتــل رســانــدنــد،
باتالش کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگــاهــی خــراســان رض ــوی دستگیر و به
پنجه عدالت سپرده شدند.رئیس پلیس
خــراســان رضــوی روز شنبه گذشته در
حاشیه نمایشگاه کشفیات پلیس آگاهی
خراسان رضوی با بیان این خبر افزود :به
دنبال وقوع جنایتی هولناک که در تاریخ
 99.2.24در بخش رضویه مشهد رخ
داد ،رسیدگی ویژه به این پرونده حساس
درحالی به گروهی از کارآگاهان زبده
اداره جنایی سپرده شد که تصاویری از
این جنایت در فضای مجازی منتشرشده
بــود .ســردار محمد کاظم تقوی افــزود:
در ایــن حادثه تلخ سه نفر درون خــودرو
به رگبار بسته شدند و عامالن جنایت
نیز به مکان نامعلومی گریختند تا این که
کارآگاهان به ردزنی متهمان پرداختند
و به مخفیگاه آنان در کاشمر رسیدند اما
عامالن جنایت چند ساعت قبل از آن جا
به تهران گریخته بودند .فرمانده حافظان
امنیت خراسان رضــوی با تاکید بر این
که تعقیب و گریز کارآگاهان در نهایت به
کلبه ای جنگلی در اطراف گرگان رسید،
خاطرنشان کرد :کارآگاهان درحالی با

ماجرای ازدواج با آدم ربا!

عکس :خراسان

گچساران در کهگیلویه و بویر احمد شاهد آخر
هفته پر حادثه ای بــود و عــاوه بر زلزله پنج و
دو دهــم ریشتری وریــزش کــوه  ،آتــش سوزی
گسترده جنگل های این منطقه نیز خبرساز
شــد.بــه گــــزارش ایــســنــا و رکــنــا در حــالــی که
جنگلهای گچساران همچنان میسوزد و سه
بالگرد بر فراز آسمان آتشی دوگنبدان به پرواز
درآمدند تا بتوانند آتش را مهار کنند .معاون
هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و
بویراحمد دیروز دوشنبه وعده داد امیدواریم تا
پایان وقت امروز(دیروز دوشنبه )آتش سوزی در
جنگلهای گچساران مهار و خاموش شود .دبیر
ستاد بحران گچساران اعالم کرده است که از
چهار روز پیش تاکنون  ۳۰۰هکتار از جنگل ها و
مراتع این شهرستان در آتش سوخته است .روز
یک شنبه نیز زمین لرزهای به قدرت  5/2ریشتر
شهر دوگنبدان مرکز شهرستان گچساران را
لرزاند .معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه
وبویراحمد گفت :زلزله روز یک شنبه دوگنبدان
بــه بافت تاریخی دهــدشــت مرکز شهرستان
کهگیلویه بیش از  ۱۵میلیارد ریــال خسارت
وارد کرد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد

رعایت موارد کامل امنیتی سه متهم اصلی
این جنایت را درون کلبه ای در تپه های
جنگلی به دام انداختند که آن ها فاصله
ای حدود سه هزارمتری را از داخل کلبه
زیرنظر داشتند .سردار سرتیپ دوم محمد
کاظم تقوی تصریح کرد :با انتقال متهمان
به پلیس آگاهی ،بازجویی از آنان در حضور
قاضی علی اکبر احمدی نــژاد (قاضی
ویژه قتل عمد مشهد) آغاز و مشخص شد
که آن ها به دلیل اختالفات قبلی و غرور
جوانی دست به چنین جنایت وحشتناکی
زده انــد .گــزارش خراسان حاکی است:
قاضی محمد حسین درودی (دادستان
مرکز خراسان رضوی) و همچنین قاضی
سید جــواد حسینی (معاون دادستان)
نیز از نمایشگاه کشفیات چندین پرونده
حساس و پیچیده پلیس خراسان رضوی
بازدید کردند و در گفت و گو با خبرنگاران

اقــدامــات ســریــع و تــاش شبانه روزی
کارآگاهان پلیس آگاهی در پیگیری پرونده
ها و به ویــژه دستگیری «عامالن جنایت
رگباری» را شایسته تقدیر دانستند.
شــایــان ذکــر اســت در بــازدیــد مسئوالن
قضایی و انتظامی از نمایشگاه کشفیات
پلیس آگاهی ،ابتدا سرهنگ شفیع زاده
(رئیس پلیس آگاهی) توضیحات کلی را
دربارهفعالیتهایشبانهروزیکارآگاهان
ارائــه داد و سپس چگونگی دستگیری
اعضای باند سرقت مسلحانه محموله
شمش های طال  ،قاتالن جنایت رگباری
و دستبرد مسلحانه به آرایشگاه  ،توسط
سرهنگ غالمی ثانی (رئیس اداره جنایی
و سرقت مسلحانه از منازل توسط سرهنگ
جعفری (رئیس اداره عملیات ویژه) برای
فرماندهان انتظامی و مسئوالن و مدیران
قضایی تشریح شد.

پیچ دزدی علت خروج قطار مسافری همدان -مشهد ازریل ؟
ساعت  22روز سوم خرداد قطار مسافری همدان -مشهد در حوالی
پرند از مسیر ریلی خارج شد .خوشبختانه در این حادثه به هیچ یک
از مسافران آسیبی وارد نشد و هیچ مصدومی هم به جا نگذاشت.
مدیرکل راهآهن غرب کشور گفت :حال  ۴۵مسافر این قطار خوب
است و خوشبختانه هیچ کس کشته یا زخمی نشده است.هنوز علت
این حادثه اعالم نشده اما ایرنا پیشتر در گزارشی از افزایش پیچ دزدی
ل و نقل سبز را
از سوی سارقان در مسیرهای ریلی خبر داد که شبکه حم 
با مشکل جدی مواجه کرده است.در همین زمینه یکی از مسافران این
قطار گفت :قسمتی از ریل این مسیر ناپدید شده است و احتمال دارد
توسط کسی دزدیده شده باشد.
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گاهی یک انتخاب غلط چنان روزگــار سفید انسان
را سیاه می کند که هیچ راهی برای فرار از آن پیدا
نمیکنی ،با وجود این عوامل و مولفه های زیادی در
یک انتخاب درست نقش دارند که هر کدام از آن ها
جایگاه واقعی خــودش را دارد و اگر هر کــدام از این
عوامل نقش خود را به درستی ایفا نکند نتیجه آن
انتخاب به گونه ای غیرقابل باور رقم خواهد خورد.
قضیه زندگی دختر من طوری آغاز شد که گویی چرخ
هایاصلییکانتخابدرجهتمخالفچرخیدندو...
زن 42ساله ای که بــرای فــرار از آزار و اذیــت های
دامادش به دامان قانون پناه آورده بود ،در حالی که
اشک ریزان فریاد می زد با چشمانی باز برای ازدواج
فرزندانتان تصمیم بگیرید ،درب ــاره مــاجــرای تلخ
ازدواج دخترش به کارشناس اجتماعی کالنتری
میرزاکوچک خان مشهد گفت13 :ساله بــودم که
پای سفره عقد نشستم و با یکی از فامیل های دور
مــادرم ازدواج کــردم ،به همین خاطر هم نتوانستم
ادامه تحصیل بدهم و در همان مقطع راهنمایی ترک
تحصیل کردم « .اکبر» اگرچه فقط یک کارگر ساده بود
اما هیچ وقت به بیکاری عادت نداشت و خودش را به
آب و آتش می زد تا شغل مناسبی پیدا کند.
باالخره به مشهد مهاجرت کردیم و همسرم با کمک
یکی از اهالی روستایمان شاگرد اتوبوس مسافربری
شد و مدتی بعد گواهی نامه رانندگی گرفت .از سوی
دیگر ،پدرم مردی بیمار و خانه نشین بود و مادرم که
در بیرون از منزل کار می کرد ،هوای مخارج زندگی
و پرداخت اجاره منزل ما را داشت .خالصه« ،اکبر»
آرام آرام شغل رانندگی را انتخاب کرد و با اتوبوس
دیگران به شهرهای مختلف کشور مسافر می برد.
روزها به همین ترتیب سپری می شد و پسرم که در
سال  73به دنیا آمده بود همچنان قد می کشید .تا
این که 9سال بعد خداوند دختری زیبا و شیرین زبان
به ما عطا کرد .دیگر گله ای از روزگار نداشتم .با آن
که از نظر مالی در تنگنا بودیم ولی با آرامش زندگی
می کردیم تا این که شش سال قبل همسرم به خاطر
بیماری قلبی و ریوی به طور ناگهانی درگذشت .این
گونه بود که مسئولیت فرزندان به دوش من افتاد.
در این شرایط پسرم با تالش خودش و کمک های
اندک من ازدواج کرد و به دنبال سرنوشت خودش
رفت .با آن که بعد از مرگ همسرم روزگار سختی را
از نظر مالی میگذراندم ولی با اصرار دختر 13ساله
ام گوشی تلفن هوشمند برایش خریدم تا در دروس

مدرسه از دیگر همکالسیهایش عقب نماند .اما
متاسفانه او به طور پنهانی وارد شبکه های اجتماعی
شــدو با پسر جوانی که 17ســال از خــودش بزرگ
تر بود ارتباط برقرار کــرد .او در حالی با «ارژنــگ»
قرارهای خیابانی می گذاشت که من هیچ آشنایی
با فضاهای مجازی نداشتم و همواره تصور میکردم
او مشغول آموزش و یادگیری است .خالصه ،زمانی
متوجه ماجرا شدم که دیگر کار از کار گذشته و دخترم
درگیر هیجانات و هوس های زودگــذر عشقهای
خیابانی شده بــود .دخترم آن قدر بــرای ازدواج با
«ارژنگ» پافشاری میکرد که من هم بدون هیچ گونه
تحقیقی درباره ارژنگ و خانواده اش ،به ازدواج آن
ها رضایت دادم و مشغول تهیه جهیزیه برای «سارا»
شدم اما قیمت اجناس آن قدر سرسام آور بود که
سعی میکردم ساعت های بیشتری را کار کنم .از
طرف دیگر ،مادرم و بستگانمان در تهیه جهیزیه کمکم
میکردند تا این که یک سال بعد دخترم را آبرومندانه
به خانه بخت فرستادم ولی هنوز یک هفته از برگزاری
جشن عروسی سپری نشده بود که آثار کابل شارژر را
روی بدن دخترم دیدم .تازه فهمیدم ارژنگ به خاطر
سوءظن ،دخترم را در خانه محبوس کرده و او را با
کابل شارژر کتک زده است ،به گونه ای که با گذشت
یک هفته از ماجرا هنوز آثار آن باقی مانده بود .وقتی
به تحقیق از اطرافیان ارژنگ درباره وضعیت اخالقی و
اجتماعی او پرداختم ،تازه فهمیدم او در زمان مجردی
پنج سال به جرم ربودن یک دختر در زندان بوده است
و اکنون نیز با زنان و دختران غریبه همچنان ارتباط
دارد .با وجود این ،فقط به خاطر این که دخترم در
فضای مجازی با او آشنا شده است ،ادعا می کند که
احتمال دارد این آشنایی مجازی با پسر دیگری تکرار
شود .به همین دلیل گوشی تلفن دخترم را گرفته
است و او را کتک می زند تا به سمت تلفن نرود .وقتی
این ماجراها را متوجه شدم و به او اعتراض کردم،
پیامکهای زشت و زننده ای بــرای من و بستگانم
ارسال کرد و اکنون نیز با چند نفر از دوستانش به در
منزلم آمده و فحاشی و تهدید می کند .اما ای کاش ...
شایان ذکر است ،با صدور دستوری از سوی سرهنگ
باقی زاده حکاک (رئیس کالنتری میرزا کوچک
خان) پرونده این زن جوان توسط کارشناسان زبده
دایره مددکاری اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

