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«گوشی تلفن» دزد منزل را
به دام انداخت

سجادپور -معتاد سابقه داری که به یک منزل مسکونی در بولوارشهیدفالحی مشهد دستبرد زده بود به خاطر فراموش کردن گوشی تلفن
همراهش در محل سرقت ،شناسایی و در دام قانون گرفتار شد .سرکالنتر غرب مشهد گفت :تحقیقات از این معتاد 29ساله که با همکاری
مالباخته و در مخفیگاهش به دام افتاد ،برای کشف سرقتهای دیگر ادامه دارد.

خط زرد
توصیه هایی برای رانندگی در شرایط جوی
زمستانی ()1
* پیش از شروع رانندگی ،کمربند ایمنی را ببندید و در
طول رانندگی همیشه آن را بسته نگه دارید.
* آهسته برانید ،سرعت های پیشنهادی در جاده برای
شرایط ایده آل است و رانندگی با سرعت کم ،بهترین اقدام
پیشگیرانه از حادثه و اتفاق ناگوار در جاده های لغزنده
است .اغلب تصادف ها به علت سرعت زیاد و دید ناکافی در
شرایط نامساعد جوی رخ می دهد.
* هوشیار باشید ،رؤیت یخ های سیاه دشوار است ،ممکن
است سطح جاده شبیه آسفالت ،براق و تازه به نظر برسد ،اما
کف خیابان در زمستان باید خاکستری روشن باشد.
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پهن شده در پذیرایی منزل و کنار دیوار اپن
آشپزخانه قرار داشت و دختر 14ماهه او نیز
در حالی کنار م��ادر و روی تشک کوچکش
افتاده بود که بررسی های مقدماتی نشان
می داد ،وی از طریق انسداد راه تنفسی ،خفه
شده است .ادامه تحقیقات قاضی حسینی
که تا نیمه شب طول کشید ،مشخص کرد:
اثریازهمسر36سالهمقتولکهپتوومتکای
وی در کنار قربانیان این جنایت هولناک
افتاده بود ،وجود ندارد و این احتمال قوت
گرفت که وی پس از کشتن همسر و فرزند
خ��ردس��ال��ش ،م��ت��واری ش��ده اس��ت .قاضی
شعبه  211دادس���رای عمومی و انقالب
مشهد که سابقه رسیدگی به پروند ههای
جنایی زیادی را در کارنامه قضایی خود دارد،
بالفاصله دستورات ویژه ای را برای ردیابی
متهم فراری و رصدهای اطالعاتی صادر کرد.
این در حالی بود که طبق نظر پزشک قانونی،
بین  15تا  36ساعت از مرگ مادر و فرزند
می گذشت و متهم فرصت کافی برای فرار
داشته است .گزارش خراسان حاکی است:

در پی دستور قضایی ،کارآگاهان شبانه به
شماره تلفن هایی از مقتول و متهم فراری
دست یافتند اما بررسی این شماره مشخص
کرد که همه شماره تلفن ها خاموش است
و متهم 2گوشی تلفن مقتول را نیز با خود
برده است.
در حالی که عقربه ه��ای ساعت 3بامداد
روز گذشته را نشان می داد ،کارآگاهان با
شناسایی محل سکونت پ��در و م��ادر متهم
ف��راری در منطقه ش��رق مشهد ،بالفاصله
در کنار قاضی سیدجواد حسینی به بولوار
میثاق شمالی عزیمت ک��ردن��د ام��ا نتیجه
تحقیقات میدانی بیانگر آن ب��ود که متهم
در شب وقوع حادثه نزد پدر و مادرش رفته
است و صبح روز بعد نیز از آن جا به مکان
نامعلومی گریخته است .بنابر این گزارش،
بررسی های انجام شده در محل سکونت
متهم ف��راری مشخص ک��رد که همسر وی
به دلیل بیکاری متهم ،دچ��ار اختالفاتی
با وی ب��ود .مدتی قبل از جنایت نیز بنا به
شهادت برخی افراد ،با یکدیگر به مشاجره

ماجرایدستگیریسرکردهباندکف زنیتوسط یک شهروند
هیچکسبهکمکم نیامد

مرگ2تندرپیتصادفپرایدباکامیونروزگذشتهدرایالم

ازمیان خبرها
دو زائر ایرانی درحادثه رانندگی عراق
جان باخته و 3تن مجروح شدند
در پی برخورد یک دستگاه تریلر با یک دستگاه سواری ون
حامل 11زائر ایرانی روز گذشته در مسیر کربال2،زائر جان
باختند و3تن نیز مجروح شدند .به گزارش نسیم ،حال
 5مسافر دیگر این خودرو خوب گزارش شده و مجروحان
برای مداوا به بیمارستان هاشمی شهر حله انتقال یافته
اند.مصطفی قاسمی رئیس دفتر نمایندگی حج و زیارت
در عراق ،با بیان اینکه مراحل اداری و تشریفات انتقال
جان باختگان این حادثه به ای��ران در حال انجام است،
گفت :مهدی آبکین (ترکاشوند) فرزند علی احمد 34
ساله از شهرستان درود و جمشید نبی پور فرزند رجب علی
 34ساله دو زائری هستند که در این حادثه جان باخته اند.
وی اضافه کرد :رحم خدا محمود وند  -محمد محمدوند و
محمدترکاشوندنیزسهمجروحاینحادثههستند.ازهنگام
آغاز موسم اربعین حسینی در  20آبان این دومین حادثه
رانندگی در جاده های عراق است .در اولین حادثه در
منطقه بطحا در استان ذیقار عراق که هفته گذشته روی داد
یک زائر ایرانی جان باخت و دو تن دیگر مجروح شدند.

تصادفدوخودرودرشیراز4کشتهبرجا گذاشت
براثربرخورددودستگاهپرایددرجادهشیراز-داریون 4،نفر
از سرنشینان دو خودرو در دم جان باختند و یک نفر مصدوم
شد .مدیر روابط عمومی آتش نشانی شیراز روز گذشته در
گفت و گو با ایرنا افزود :در این حادثه که عصرچهار شنبه رخ
داد،پسازبرخورداینخودرو،چهارنفرازپنجسرنشیناین
دووسیلهنقلیهدرآتشسوختندویکنفرمصدومشد.حسن
ایزدی ،ادامه داد :ماموران ایستگاه  9آتش نشانی شیراز
پس از وقوع حادثه در صحنه حاضر شدند و اقدام به خاموش
کردن آتش ناشی از این حادثه کردند.

دستگیری عامالن زورگیری از نوجوانان
ساجدی2 -موتورسوار جوان که با پرسه زنی در خیابان
ه��ای خلوت شهرک شهیدرجایی مشهد از نوجوانان
زورگیری می کردند ،در یک عملیات هماهنگ از سوی
مأموران کالنتری شهیدرجایی به دام افتادند .به گزارش
خراسان ،در پی گزارش وقوع سرقت و زورگیری هایی در
جمعه بازار و خیابان های خلوت شهرک شهیدرجایی،
شناسایی زورگ��ی��ران م��وت��ورس��وار در ح��ال��ی آغ���از شد
که م��أم��وران گشت نامحسوس به  2ج��وان موتورسوار
که مشخصات آن ها با مشخصات ارائ��ه ش��ده از سوی
مالباختگان مطابقت داشت ،مظنون شدند و آنان را زیر نظر
گرفتند .در همین حال موتورسواران در کوچه ای خلوت به
سوی یک نوجوان 16ساله حمله ور شدند و قصد زورگیری
از وی را داشتند که مأموران وارد عمل شدند و قبل از آن که
موتورسواران زورگیر فرصتی برای فرار داشته باشند ،آنان
را در چنگ قانون گرفتار کردند .تحقیقات پلیس درباره
سرقت های دو زورگیر موتورسوار ادامه دارد.

کشف محموله قاچاق  ۱8میلیاردتومانی
فرمانده انتظامی استان از کشف یک محموله داروی قاچاق
به ارزش  ۱۸میلیارد تومان خبر داد.به گزارش ایلنا ،سردار
«عزیزا...ملکی» گفت :مأموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و
ارز استان در ادامه اقدامات اطالعاتی و در راستای کشف
باندهای کالن قاچاق کاال ،یک دستگاه کامیون کانتینردا ر
حامل کاالی قاچاق را در اسکله «شهید رجایی» بندرعباس
شناسایی کردند.وی افزود :در بازرسی محموله مشخص
شد قاچاقچیان با جعل اسناد گمرکی محموله  ۲۰تنی،
قصد انتقال آن را به استانهای مرکزی داشتند؛ محموله
شامل  ۳۵میلیون قلم ان��واع داروه��ای قاچاق غیرمجاز
از نوع ترامادول و پیش ساز تولید ماده مخدر شیشه بود.
ملکی تصریح کرد :در این زمینه یک محموله دیگر داروی
قاچاق از این باند کشف و  8تن از اعضای آن دستگیر
و با تشکیل پ��رون��ده به مراجع قضایی معرفی شدند.

درامتدادتاریکی

جنایت درکوچهخاکستری!
سیدخلیل سجادپور -مرد 36ساله ای
که متهم است در کوچه خاکستری منطقه
سیدی مشهد پس از کشتن همسر 33ساله
و دختر 14ماهه اش ،متواری شده است در
حالی تحت تعقیب قضایی ق��رار گرفت که
3تن از نزدیکانش به اتهام کمک در فرار متهم
بازداشت شده اند.
ب��ه گ���زارش خ��راس��ان ،عقربه ه��ای ساعت
روی  22:20شب چهارشنبه قفل شده بود
که یکی از مأموران کالنتری سیدی مشهد
در تماس با قاضی وی��ژه قتل عمد ،از قتل
هولناک مادر و فرزند خردسالش در طبقه
چهارم یک مجتمع آپارتمانی واقع در کوچه
خاکستری خبر داد .دقایقی بعد ،قاضی
سیدجواد حسینی به همراه کارآگاهان اداره
جنایی پلیس آگاهی ،پزشک قانونی و عوامل
بررسی صحنه جرم ،در محل وقوع جنایت
حضور یافت و بدین ترتیب ،تحقیقات قضایی
و پلیسی در این باره آغاز شد .جسد خون آلود
زن جوان که با چندین ضربه جسم سخت و
لبه دار به قتل رسیده بود ،روی رختخواب

عقیل رحمانی – محمد شهروندمشهدی
است که به تنهایی و با از خود گذشتگی
توانست سرکرده باند کف زنی را زمانی
زمین گیر کند ک��ه برخی از شهروندان
هم شاهد ماجرای تعقیب و گریزمیان او
و س��ارق بودند ام��ا به درخ��واس��ت کمکش
توجهی نکردند .در حالی اوتوانست در
یک درگیری تن به تن مانع فرار سارق قوی
هیکل شود که این در گیری بیش از چهل و
پنج دقیقه در بیابان ادامه داشت .
به گ��زارش خراسان شهر وند مشهدی در
مصاحبه با خبرنگار خراسان در تشریح

ماجرا گفت« :هفته گذشته در حال حرکت
در بولوار وکیل آباد بودم که درخواستهای
کمک کمک مردجوانیراکهدرکنارخیابان
ایستاده بود شنیدم .وی عنوان داشت چند
کف زن حرفه ای که دیروز از مسافرانم که
عرب بودنددالر به سرقت برده اند جلوتر
در داخل یک خودروی پراید هستند  .به ما
کمک کن تا آنها را تحویل پلیس بدهیم .
من هم قبول کردم و به سمت آنها رفتم و در
همان حال پلیس را در جریان ماجرا قرار
دادی��م تاسرکرده باند سارقان حرفه ای
و خانواده اش که در سرقت ها به او کمک

زنده گیری یک قالده میمون در مشهد

می کردند متوجه تماس ما با پلیس شدند رو
به عرب ها کردند و گفتند هرچه دالر از شما
به سرقت رفته است پس می دهیم ،بگذارید
ما برویم .من هم که قبال یکی از دوستان
عربم در دام آن ها گرفتار شده بود گفتم
فقط باید شما را تحویل پلیس بدهیم.
در همین حین سردسته باند در حالی که
خانواده اش توسط شهروندان محاصره
شدهبودندبهبهانهسیگارخریدنازجمعیت
جدا شد و در یک لحظه با کرایه کردن یک
خودروی عبوری از محل متواری شد .من
هم خ��ودروام را روشن کردم و خودم را به

جستجوی تباهی!

لفظی و درگ��ی��ری پرداختهاند .همچنین
ادامه تحقیقات درب��اره وضعیت خانوادگی
متهم فراری نشان داد ،وی و همسرش با آن
که سال ها از ازدواجشان می گذشت ،دارای
فرزندی نبودند تا این که با مراجعه به مراکز
درمانی معتبر نازایی در استان های دیگر ،در
نهایت 14ماه قبل صاحب دختری زیبا شده
اند ولی با وجود این که متهم فراری در شغل
«داربست» فعالیت داشته اما از مدتی قبل
سر کار نمی رفته است و همین موضوع به
اختالفات خانوادگی کشیده شده بود .این در
خودروی مذکور رساندم و سد راهش شدم.
سارق قوی هیکل از ماشین پیاده شد و به
سمت بیابانهای انتهای بولوار وکیل آباد
شروع به دویدن کرد که به تعقیبش پرداختم
و همزمان هم از م��ردم در خواست کمک
ک��ردم ام��ا اف��رادی که شاهد ماجرا بودند
هیچ توجهی به خواسته من نکردند تا اینکه
سارق که وزنش هم زیاد بود در بیابان نقش
بر زمین شد و دیگر توان فرار نداشت .در
همین لحظه چند شهروند دیگر هم شاهد
ماجرا بودند و از آنها کمک خواستم اما
آنها به جای اینکه کمکم کنند می گفتند
نزدیکش نرو و رهایش کن .در همین حین
ب��ود که س��ارق حرفه ای با پرتاب چندین
سنگ به سمت من قصد داشت تا من را از
تعقیب منصرف کند .در ادامه با من درگیر

حالی است که برخی از نزدیکان متهم عنوان
کردند :وی قبال به موادمخدر اعتیاد داشت
اما مدت زیادی بود که مصرف مواد را ترک
کرده و به زندگی سالم بازگشته بود .گزارش
خراسان حاکی است :تحقیقات مقام قضایی
درب��اره این جنایت هولناک که تا صبح روز
گذشته به طول انجامید ،نشان می داد مادر و
دخترمذکوردرخواببهقتلرسیدهاند3.تن
از نزدیکان متهم نیز با صدور دستور قضایی
بازداشت شدند و تالش ها برای دستگیری
متهم و کشف راز این جنایت ادامه یافت.
شد و بیش از  45دقیقه این درگیری در
بیابان به طول انجامید.سارق دوب��اره به
سمت بولوار وکیل آباد فرار کرد و من هم
به دنبال او.دوباره در حاشیه بولوار وکیل
آباد به زمین خورد و دیگر توان فرار کردن
نداشت.
من هم از فرصت استفاده کردم و خودم را
جلوی خودرو های عبوری می انداختم که
کمکم کنید اما تا برخی از همشهریان سارق
قوی هیکل را می دیدند از کمک منصرف
می شدند و می رفتند  .در انتها پلیس به
فریادم رسید و سارق را دستگیر کرد.در
ادام��ه مشخص شد سارق حرفه ای همان
فردی است که چند ماه پیش بیش از پنجاه
و یک عدد صد دالری از دوس��ت عربم به
سرقت برده بود .

ماجرای کالهبرداری یک دزد با دسته چک مسروقه
سجادپور -دزد 30ساله ای که دسته چک
و مدارکی را از داخل خ��ودروی یک زن به
سرقت برده و با استفاده از چک در مشهد
کالهبرداری می کرد ،با تالش مأموران
کالنتری شهیدهاشمی نژاد دستگیر شد.
به گزارش خراسان ،در پی اعالم شکایت
زنی که دسته چک و مدارک وی از داخل
خ���ودروی س��واری اش سرقت ش��ده بود،
پیگیری این پرونده در حالی در دستورکار
مأموران کالنتری شهیدهاشمی نژاد مشهد
قرار گرفت که چند روز بعد فردی یک برگ
از چک های مسروقه را به بانک برد تا آن

را نقد کند .در همین حال کارکنان بانک
بالفاصله با مأموران انتظامی تماس گرفتند
و بدین ترتیب آورن��ده چک که شاگرد یک
فروشگاه لوازم و تجهیزات رایانه ای بود،
دستگیر شد اما این جوان در بازجویی ها
عنوان کرد :چک را جوانی حدود 30ساله
در قبال خرید یک دستگاه رایانه به وی
ارائ��ه ک��رده اس��ت.در حالی که تحقیقات
مأموران انتظامی در این باره ادامه داشت،
فرد دیگری نیز با مراجعه به کالنتری و ارائه
مشخصاتی از یک جوان 30ساله ،اظهار
داشت :این جوان با سپردن  3فقره چک،

خودروی سواری مرا اجاره کرده است اما
اکنون متوجه شدم که چک های مذکور
مسروقه اس��ت .گ��زارش خراسان حاکی
اس��ت :با مشخصاتی که مالباختگان در
اختیار پلیس گذاشتند ،بالفاصله عملیات
شناسایی متهم با استفاده از شیوه های
نوین اطالعاتی آغاز شد و مخفیگاه متهم در
شمال مشهد به محاصره در آمد .مأموران
کالنتری شهیدهاشمی نژاد با کسب مجوز
قضایی،متهمجوانرادستگیرکردندوبرای
کشف سرقت یا کالهبرداری های احتمالی
دیگر وی را م��ورد بازجویی ق��رار دادن��د.

دستگیری عامالن انتشار شایعه گروگانگیری در بازار موبایل و بمب گذاری تهران
خراسان -میمون سرگردان در منطقه همت
آبادمشهدتوسطآتشنشانیزندهگیریشد.
مدیر روابط عمومی و بین الملل سازمان آتش
نشانی مشهد  ،با اعالم این خبر گفت :صبح
روز گذشته در پی تماس تلفنی اهالی منطقه
همت آباد با سامانه 125مبنی بر سرگردانی
یک قالده میمون در کوچه های این منطقه

بالفاصلهمامورانایستگاهشماره 37بهمحل
اعزام شدند.حسین خاکپور افزود :با حضور
نجاتگران آتش نشانی در محل ،حیوان بدون
وارد آمدن آسیبی زنده گیری شد و تا تعیین
تکلیف نهایی به ص��ورت موقت به ایستگاه
شماره  37منتقل شد.شایان ذک��ر است
این حیوان اهلی و دارای قالده می باشد.

اعتراف سارقان صندوق های صدقات به  120فقره سرقت
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی
استان قم ،با اشاره به دستگیری دو سارق
ص��ن��دوق ص���دق���ات ،گ��ف��ت :م��ت��ه��م��ان به
120فقره سرقت اعتراف کردند.سرهنگ
"احمد کرمی" در گفت وگو با پایگاه خبری
پلیس ،گفت :به دنبال دستگیری دو سارق
صندوق صدقات توسط مأموران و وصول
پرونده به پلیس آگاهی استان تحقیقات از
متهمان آغاز شد.وی با بیان اینکه این افراد
هر دو سابقه دار هستند و اعتیاد شدیدی
به مواد مخدر دارند ،افزود :در تحقیقات به

عمل آمده ،این دو نفر ،به  120فقره سرقت
از صندوق صدقات در طول 4ماه ،اعتراف
کردند.کرمی با اشاره به اینکه یکی از این
افراد سال گذشته نیز به همین اتهام در دو
نوبت دستگیر شده بود ،اضافه کرد :سارقان
در مدت زمان نیم ساعت قبل از اذان صبح تا
یک ساعت بعد از اذان به سرقت از صندوق
های صدقات در سطح شهر اقدام می کردند.
کرمی گفت :در نهایت متهمان به همراه
پرونده های تشکیل شده ،برای سیر مراحل
قانونی تحویل مراجع قضایی استان شدند.

بازشدنبیموقعآسانسورشهروند فردیسی رابهکاممرگ برد
باز شدن بی موقع در آسانسور یک ساختمان
در فردیس البرز،یک شهروند را به کام مرگ
برد.رئیسروابطعمومیسازمانآتشنشانی
وخدماتایمنیکرجروزگذشتهدرگفتوگو
با ایرنا اظهار کرد :این حادثه ساعت  8صبح
چهارشنبه در یک ساختمان  7طبقه در روبه
روی نیروگاه منتظرقائم در منطقه فردیس
رخ داد.سیدجواد موسوی ادامه داد :حادثه،

زمانی رخ می دهد که یک خانم  42ساله در
طبقه چهارم ساختمان در آسانسور را باز می
کندکهبهجایکابینبهداخلچاهکآسانسور
سقوط می کند.موسوی گفت :خرابی در
آسانسور سبب شدکه این حادثه غم انگیز رخ
دهد.وی بیان کرد :ماموران آتش نشانی پس
از تالش فراوان ،توانستند جسد قربانی این
حادثه را به بیرون از ساختمان انتقال دهند.

فرمانده انتظامی تهران ب��زرگ با تاکید بر
ب��رخ��ورد قاطع پلیس ب��ا تهدیدکنندگان
امنیت روانی جامعه ،گفت :عامالن انتشار
شایعه «گروگانگیری در بازار موبایل ایران»
و همچنین «بمب گذاری در  2نقطه از شهر
تهران»شناساییودستگیرشدند.بهگزارش
ایرناسردارحسینساجدینیاافزود:بهدنبال
انتشارشایعاتیمبنیبرگروگانگیریدربازار
موبایل ای��ران با  27کشته و همچنین بمب
گذاریدر 2نقطهازشهرتهراندرشبکههای
اجتماعی،پلیسپایتخترسیدگیبهموضوع
را در دستور کار خود قرار داد .وی با تاکید

بر اینکه پس از بررسی ،مشخص شد شایعه
گروگانگیریدربازارموبایلایرانوهمچنین
بمب گ��ذاری در شهر تهران ک��ذب محض
بوده است و صحت ندارد ،اظهار کرد :در گام
دوم دستگیری عامل یا عامالن انتشار این
شایعاتآغازشدوباانجامیکسلسلهعملیات
فنی-پلیسی،سهنفردراینرابطهشناساییو
دستگیرشدند.فرماندهانتظامیتهرانبزرگ
با اشاره به استفاده از عکس های غیرواقعی و
نادرست برای شایعات مذکور در شبکه های
اجتماعی ،تصریح کرد :تصاویری در رابطه با
شایعاتمنتشرشدهدرشبکههایاجتماعی

جراحت شد .تراکتور وی نیز دچار خسارت
ش��د.وی اظهار ک��رد :همچنین در انفجار
دیگری که در منطقه آزاد مرز خسروی رخ داد
فرد دیگری با یک دستگاه بیل مکانیکی با
یکقبضهمینبرجایماندهازجنگتحمیلی
ب��رخ��ورد ک���رد.وی اف���زود :ران��ن��ده ای��ن بیل
مکانیکی از ناحیه هر دو چشم و دیگر اعضای
بدن دچار جراحت شد و به این بیل مکانیکی
نیز خسارت وارد شد.وی گفت :مصدومان
ای��ن دو ح��ادث��ه ب��ا ح��ض��ور ع��وام��ل ام���دادی
برای درمان به مراکز درمانی اعزام شدند.

استفاده شده که مربوط به مانور ماموران
نوپو(نیروهای ویژه پلیس) در هفته ناجا بوده
کهمتهمانباسوءاستفادهازاینتصاویرقصد
برهم زدن امنیت روانی جامعه را داشته اند.
سردارساجدینیاباتاکیدبرایجادوبرقراری
امنیت پایدار در تمامی مناطق تهران خاطر
نشان کرد :پلیس تهران بزرگ تامین امنیت
اجتماعیوروانیجامعهراازوظایفذاتیخود
میداندوبراساسقانونباافرادیکهباشایعه
پراکنی و نشر مطالب کذب ،قصد تشویش
اذه��ان عمومی و ایجاد ناامنی روان��ی برای
شهروندانراداشتهباشند،برخوردمیکند.

تصادف اتوبوس پاکستانی در جاده کرمان  -یزد  17مصدوم برجا گذاشت
براثربرخورداتوبوسپاکستانیباکامیوندر
جاده کرمان  -یزد (کمربندی یزد) 17نفر از
سرنشینان اتوبوس مصدوم شدند.مسئول
رواب��ط عمومی مرکز فوریت های پزشکی
استان ی��زدروز گذشته در گفت وگو با ایرنا
در تشریح جزئیات این حادثه افزود :ساعت
 2:50دقیقه بامداد چهار شنبه یک دستگاه
اتوبوسمسافربریدرکمربندییزد-کرمان

در حدفاصل پل خضرآباد به سمت پایانه
حمل ونقل با یک دستگاه کامیون برخورد
کرد.محسن ملک ثابت با بیان اینکه این
اتوبوسحاملمسافرانپاکستانیبود؛اظهار
کرد:مصدوماناینحادثهبهمراکزدرمانیاز
جملهبیمارستانهایشهیدصدوقی،شهید
رهنمون و افشار یزد منتقل شدند .وی یادآور
شد :مجموع مسافران اتوبوس 57نفر اعالم

شده است که برای شرکت در آیین اربعین
حسینی عازم کربال بودند .رئیس پلیس راه
استانیزدنیزگفت:اتوبوسحاملمسافران
پاکستانی به علت نقص فنی با دنده عقب به
سمت توقفگاه در حرکت بوده که با کامیون
برخورد کرده است .سرهنگ احمد مظفری
افزود:طبقنظرکارشناسانایننیرو،راننده
اتوبوس مقصر شناخته شده است.

کشف اشیای عتیقه با قدمت 4هزار ساله در الهیجان

انفجار مین در قصرشیرین دو مجروح بر جا گذاشت
در اثر انفجارهای جداگانه دو قبضه مین بر
جای مانده از دوران  8سال دفاع مقدس در
شهرستان قصرشیرین دو نفر مجروح شدند.
فرمانده انتظامی قصرشیرین روز گذشته در
گفتوگوباایرناافزود:یکیازاینانفجارهادر
حوالی روستای قلعه سبزی قصرشیرین رخ
دادکهدرجریانآنیکیازکشاورزاندرحین
عملیات شخم زمین با یک قبضه مین به جای
مانده از 8سال دفاع مقدس برخورد کرد.
سرهنگ عنایت فالحی افزود :در این انفجار
کشاورز قصرشیرینی از ناحیه دست و پا دچار
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فرمانده نیروی انتظامی الهیجان از کشف
 10قلم شیء عتیقه از منزل یک قاچاقچی
در این شهرستان خبر داد.ب��ه گ��زارش روز

گذشتهایرنا،سرهنگمحمودقاسمیاظهار
کرد :ماموران انتظامی پاسگاه لیالستان در
پی دریافت گ��زارش های مردمی مبنی بر

اینکهفردیاقدامبهخریدوفروشعتیقهمی
کند ،منزل مسکونی این متهم را بازرسی
کردندو یک قبضه کلت کمری و یک عدد
جیب خشاب برزنتی به همراه  10قلم شیء
عتیقه که جاساز شده بود را کشف و ضبط
کردند.وی با بیان اینکه متهم  50ساله این
پرونده دستگیر شد ،ادامه داد :کارشناسان
میراث فرهنگی شهرستان ،قدمت اشیای
کشفشدهراچهارهزارسالاعالمکردهاند.
فرمانده نیروی انتظامی الهیجان از مردم
خواست تا در برخورد و شناسایی مجرمان
به خصوص کشف کاالی قاچاق با پلیس
همکاری کرده و موارد مشکوک را به مرکز
فوریت های پلیس اطالع دهند.پیش از این
نیز اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان گیالن از شناسایی و
دستگیری عوامل حفاری غیرمجاز در شهر
دیلمان سیاهکل خبر داده بود.

همیشهدیگرانرامسخرهمیکردمکههیچگاهحاضرنیستند
خطاهای خود را بپذیرند و خود را مقصر اصلی بدبختی
هایشانبدانند.تامعتادمیشونددوستاننابابرامقصرمی
دانند وقتی منحرف می شوند اطرافیانشان را عامل اصلی
انحرافمعرفیمیکنند،امامنخودمرامقصرمیدانمچرا
کهقدرزندگیامراندانستموخودرا...
این ها بخشی از اظهارات زن  34ساله ای است که به اتهام
حمل موادمخدر ،اعتیاد و ولگردی توسط ماموران انتظامی
دستگیر شده است .او در حالی که برای زندگی گذشته اش
افسوس می خورد و عنوان می کرد حاال دیگر تنهای تنها
شده ام و هیچ کس دلش به حالم نمی سوزد به کارشناس
اجتماعی کالنتری سجاد مشهد گفت 20 :ساله بودم که با
محمد امین ازدواج کردم .او مردی مهربان ،خوش چهره و
عاشقخانوادهبودبهخاطرشناختیکهازمحمدامینداشتم
سعیمیکردممطابقخواستههای اورفتارکنم.محمدامین
از بستگان مادرم بود و من زندگی عاشقانه ای را تجربه می
کردم .با حمایت ها و راهنمایی های همسرم وارد دانشگاه
شدم که به تحصیالتم ادامه بدهم این گونه بود که 4سال از
زمانیراکهبایدصرفرسیدگیبههمسروفرزندانممیکردم
برایگرفتنمدرککارشناسیصرفکردم،امامحمدامین
مردیباایمانومهربانبودوتالشمیکردتامنبهآرزوهایم
برسم.اوحتیباهمهمشکالتکاریاشاز 2فرزندکوچکم
نیزنگهداریمیکردتامحیطیامنبرایمطالعهمنفراهم
شود،اماافسوسکهمنقدرمحبتهایاوراندانستمو...
زن جوان اشک هایش را پاک کرد و ادامه داد :روزگارمان به
همین ترتیب سپری می شد تا این که روزی هنگام جست
وجو در اینترنت با پسر جوانی آشنا شدم و تنها به خاطر یک
کنجکاوی ساده ،با وی چت کردم .ابتدا قصدی از این کارم
نداشتموتنهامیخواستمبهآنجوان25سالهبگویمکهباید
دنبال درس و کار برود ،اما نمی دانم چه اتفاقی افتاد که یک
بارهعاشقاوشدمدیگرزندگیامرانمیفهمیدمومدامپشت
رایانهدرحالچتکردنبا«نصیر»بودم.همسرمهمفکرمی
کرددرحالمطالعهوتحقیقبرایکارشناسیارشدهستم.
آن قدر پیش رفته بودم که روزی به محمد امین گفتم باید
طالقم بدهی! او که شوکه شده بود خندید و گفت هیچ وقت
حتی به شوخی هم این کلمه را بر زبانت جاری نکن! اما من
خیلیجدیحرفمراتکرارکردموگفتممهریهوفرزندانمراهم
بهتومیبخشموتنهاطالقمیخواهم.باالخرهبعدازمدتها
کشمکشودرگیریبدونهیچدلیلیازمحمدامینجداشدم
پدرومادرمگفتندتودیگرفرزندمانیستی!پدرمهممرا«عاق»
کرد،امابرایمنفقطرسیدنبهنصیرمهمبودوبس!اینگونه
بودکهبهعقدموقتنصیردرآمدمتازندگیتازهایراباجوانی
بیکارشروعکنم.او7سالازمنکوچکتربودوخانوادهایاز
همپاشیدهداشت.تنهایکهفتهبعدازآنچهرهواقعینصیر
نمایانشد،اومراکتکمیزدوواداربهکارهایناشایستمی
کردآرامآرامبهکریستالآلودهشدممشروباتالکلیمصرف
می کردم و ...دیگر در منجالب فساد غرق شده بودم .نصیر
تصاویروعکسهایمرادراینترنتمنتشرکردهبودتامردان
هوسرانبامنآشناشوند.همهپلهایپشتسرمخرابشده
بودکهمدتعقدموقتمابهپایانرسید،امانصیردستبردار
نبودتااینکهشبگذشتهدرحالیکهمقداریموادبههمراه
داشتم دستگیر شدم حاال هرچه با نصیر تماس می گیرند
پاسخینمیدهداکنوناگرچهپشیمانماماکاش...

ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

اخبار
دستگیری  5شکارچی غیرمجاز در مهریز
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهریز از
دستگیری متخلفان شکار و صید در این شهرستان خبر
داد.به گزارش ایسنا مهدی تیموری اظهار کرد :ماموران
یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مهریز حین گشت و
کنترلمنطقهدرشکارگاهدامگاهان،پسازشنیدنصدای
تیر و هماهنگیهای الزم وارد کوه شدند و در نهایت موفق
به مشاهده  5شکارچی متخلف شدند.وی افزود :در همین
رابطه 4شکارچی ،دستگیر شدند و نفر پنجم متواری شد
که از آنان چهار راس الشه شکار شده کل وحشی ،دو قبضه
اسلحه مجاز و دو دستگاه دوربین چشمی ،کشف و ضبط
شد.رئیس اداره محیط زیست مهریز بیان کرد :متخلفان
جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.

پلمب 60مغازهمالخر لوازم خودرو در تهران
بیش از 300مغازه لوازم خودروی مشکوک به خرید لوازم
سرقتی شناسایی و کنترل شد که از این تعداد جرم 60
مغازه ب��رای پلیس اثبات شد .س��ردار سرتیپ عباسعلی
محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران ب��زرگ در گفت
وگوباخبرگزاری صدا وسیما افزود :مالخران اقدام به خرید
الستیک و ضبط صوت و دیگر لوازم سرقتی کرده اند.

گروگانگیری سارق مسلح در شمال فرانسه
تیر ان��دازی سارقان مسلح در شمال فرانسه چند مجروح
برجاگذاشت .به گزارش تسنیم ،گزارشها حاکی است که
طی این گروگانگیری در روبیه ،شهری نزدیک مرز فرانسه و
بلژیک،چندیننفر براثرتیراندازیزخمیشدهاند.مقامات
پلیس میگویند چند مرد مسلح پس از تیراندازی دست به
گروگانگیریزدهاند.برخیرسانههامیگوینداینواقعهیک
حملهتروریستینیست.مقاماتفرانسوینیزتأکیدکردهاند
که مهاجمان ظاهرا ارتباطی با حمالت پاریس ندارند.
خبرگزاریرویترزبهنقلازیکمنبعمیگویددرپییکسرقت
ناموفقیکمدیربانکوخانوادهویبهگروگانگرفتهشدهاند.
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