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خط زرد

هشدارهایانتظامی

کوتاه از حوادث

مرگمقنیجواندرپیریزشچاه

مدیرعاملآتشنشانیمشهدازوقوعحادثهغمانگیز
منجربهجانباختنیکمقنیجوان،هنگامحفاری
در عمق  10متری زمین در یک پــروژه مسکونی،
تجاری خبر داد .به گزارش روابط عمومی سازمان
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد،
آتشپادمسعودظهوریانبابیاناینمطلبافزود:در
پیتماستلفنیباسامانه ۱۲۵مبنیبروقوعحادثه
برای یک مقنی در عمق چاه یک کارگاه ساختمانی
،ستادفرماندهیبالفاصلهگروههایامدادونجات
و پشتیبانی را از ایستگاههای 1و 2این سازمان به
محل حادثه در خیابان موحدین اعزام کرد .آتشپاد
ظهوریان خاطرنشان کرد :آتشنشانان به محض
حضوردرمحلمشاهدهکردندکهیکمقنیجوان،
هنگام حفاری در عمق  10متری زمین برایش
حادثهای رخ داده که منجر به ریزش خروارها خاک
روی او شدهاست .مدیر عامل آتش نشانی مشهد
افزود:با توجه به خطرآفرین بــودن مکان حادثه،
آتشنشانان ضمن رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
با استفاده از تجهیزات ویژه و تخصصی در عملیاتی
نفس گیر و طاقت فرسا موفق به خارج کردن این
فرد از عمق زمین شدند که در بررسی های بالینی
تکنیسین های اورژانس حاضر در محل  ،فوت این
مقنیبهدلیلشدتحادثهتاییدوجنازهاینفردبرای
انتقالبهپزشکیقانونیتحویلعواملانتظامیشد.
شایانذکراست:علتدقیقاینحادثهتوسطعوامل
انتظامیدردستبررسیاستوآتشنشانانپساز
ایمنسازی کامل محیط حادثه و ارائه توصیه های
ایمنیبهمسئوالنپروژهبهماموریتخودپایاندادند
وبهایستگاههایخودمراجعتکردند.

(رئیس کالنتری شهرک ناجا) وارد عمل
شدند و به گشت زنی در کوچه پس کوچه
های حوزه استحفاظی پرداختند .نیروهای
کارآزمودهگشتکهتاکنونسارقانزیادیرا
باهوشیاریخودبهدامانداختهاند،اینباربه
دنبال سوژه جالبی بودند تا زودتر زورگیران
را دستگیر کنند .در حالی که همه شاکیان
از کاپشن های مشکی زورگیران موتورسوار
سخن می گفتند ،ماجرای زورگیری کاله
یکی از شاکیان نیز
م ــورد توجه پلیس
قرارگرفت.
چهارفقرهزورگیری
در یــــــک شــــب،
مــوضــوعــی بــودکــه
نیروهای انتظامی
نمی توانستند به
راحــتــی از کنار آن
بگذرند و به همین
دلیل همه گشتی
هــا بــا یــک رم ــز کد
واحد به جست و جو
در محل های تردد
احتمالی زورگیران
مــــــوتــــــورســــــوار
پــرداخــتــنــد تــا ایــن
کــــه ســـاعـــت 12

علتخودکیشرضاکودککارهتراینبهروایتخانواده

ک کار معروف برنامه ماه عسل که در
رضا ،کود 
اوججوانیدستبهخودکشیزدهمهرادربهت
فرو برد .به گزارش رکنا ،با این که دلیل اصلی
ایناقدامتلخرضاتاچندیپیشمشخصنبود،
اما بیشتر فقر و نرسیدن به آرزوهایش را دلیل
خودکشیاعالمکردند.امااصلماجراچیست؟
▪رضاقبالهمدستبهخودکشیزدهبود

بــرادر رضا در این بــاره گفت :رضا فقیر نبود،
مشکلاقتصادینداشت،اوورزشکارشدهبود،
تئاتربازیمیکرد،عاشقشد،ازدواجکردو...
او افزود :رضا را پس از فوت مادرمان نزد روان
پزشک بردم و از آن موقع خیالم راحت شد .پس
از فوت مادرم رضا گوشه گیر شد و زیاد حرف
نمیزدومرتبباعکسهایمادرمفیلمدرست
میکردورویآنآهنگمیگذاشت.نزدیکدو
سال با یکی از دختران فامیل نامزد شده بود و
قراربودباهمزیریکسقفبروند.ویبابیاناین
کهدفعهسومبودکهدستبهخودکشیمیزد،
ادامه داد :رضا یک بار هم در محرم پارسال یا دو
سال پیش دست به خودکشی زده بود .عموی
رضا ،کودک کار که متاسفانه به تازگی شاهد
خودکشی برادرزاده اش بود گفت :خیلی ها از
رضاحمایتکردند.چندتنازفوتبالیستهااز
وی حمایت کردند و یک منزل استیجاری برای
او و خانواده اش گرفتند .جمعیت امام علی(ع)

پایانقدرتنمایی باسالحگرم
درفضایمجازی
توکلی /فردیکهباتشویشاذهانعمومیودر
دست داشتن سالح گرم اقدام به قدرت نمایی
درفضایمجازیمیکرد،دستگیرشد.
بهگزارشخراسان،معاوناجتماعیفرماندهی
انتظامی استان کرمان دراین بارهگفت :درپی
رصدوپایشفضایمجازیتوسطکارشناسان
مرکز اطالعات فضای مجازی پلیس امنیت
عمومی ،مشخص شد فردی در فضای مجازی
اقدامبهانتشارتصاویریباموضوعقدرتنمایی
با سالح گرم ،اشاعه فرهنگ غرب و تشویش
اذهان عمومی کرده است که به صورت ویژه
دردستورکارماموراناینپلیسقرارگرفت.
کــوروش احمد یوسفی افــزود :تیم رسیدگی
کننده به پرونده در این خصوص تحقیقات
ویژه و گسترده ای را انجام دادند و در نهایت
پس از شناسایی این فرد  ،با هماهنگی مرجع
قضایی او را در یک عملیات ضربتی دستگیر
کردند.
وی ادامــــه داد  :یــک قبضه ســاح شکاری
غیرمجازدراینعملیاتکشفوضبطشد.

ماجرایعروسچشمانتظار!

هم از او حمایت و او را وارد ورزش کردند .وی
همچنین درباره انگیزه این کار او اظهار کرد:
روز قبل از مرگ رضا به او پیشنهاد بــازی در
یک فیلم کوتاه داده شده بود و این فیلم درباره
زندگیجوانیبودکهدرمملکتماازنظرمالی،
فرهنگی  ،رفاهی و اجتماعی کمبود داشت.
رضا باید در آن فیلم نقش امیر سیاه را بازی می
کرد و در آخر فیلم دست به خودکشی می زد .ما
اصالنمیگوییمکهفیلمنامهاشتباهبود،امارضا
ظرفیتوجنبهایننقشتلخرانداشت.چندروز
بعد هم دیدیم که پیکر بی جان رضا در بالکن
خانه افتاده و همه در حال گریه و زاری بودند .از
رضایکوصیتنامهیافتیمکهدرآنازنامزدش،
مادر زنش ،خواهر و برادر و بقیه بستگان طلب
بخششکردهوگفتهبودکهازمنراضیباشید،
دیگرخستهشدم.
▪ اظهاراتخواهربزرگتررضا

خواهر رضا هم گفت :من خیلی ناراحتم که
همه جا می نویسند رضا از فقر مالی دست به
خودکشیزد.بگذاریدروحشدرآرامشباشد.
اصالباچهکسیصحبتکردهایدکهاینحرف
هارامطرحمیکنید؟خواهشمیکنماینطور
ننویسید چون رضا اصال مشکل مالی نداشت.
او احساسی بود و بعد از مرگ مادرم کال به هم
ریخت ودستبهخودکشیزد.

نیمه شب ناگهان سرنشینان دو دستگاه
موتورسیکلت سیاه رنــگ توجه نیروهای
گشتنامحسوسرابهخودجلبکردند«.گل
آلود»بودنپالکموتورسیکلتهاموضوعی
نبود که از چشم نیروهای تیزبین کالنتری
شهرک ناجا پنهان بماند به همین دلیل
آن ها بی درنگ و با چراغ گردان خاموش،
موتورسوارانرادرحالیبهمحاصرهدرآوردند
کهسهتنازآنانکاپشنمشکیبهتنداشتند
واینهمانمشخصاتیبودکهمالباختگان
ساعتی قبل به پلیس گــزارش داده بودند.
بنابراین ماموران انتظامی در یک عملیات
غافلگیرانه چهار سرنشین دو موتورسیکلت
را با استفاده از فنون دفاع شخصی به دام
انداختند و در حالی به کالنتری هدایت
کردندکهیکیاززورگیرانکالهچرمیقهوه
ای رنگ نیز بر سر داشت .در بازرسی بدنی
از آنان یک قبضه قمه به همراه چندین تلفن
همراه کشف شد و متهمان در دایره تجسس
مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفتند.
به گــزارش خــراســان ،در ایــن هنگام چهار
مالباخته که شبانه طعمه زورگیران شده
بودند به کالنتری آمدند و با دیدن متهمان
بالفاصلهآنهاراشناساییکردند.درهمین
حالیکیازمالباختگانکههنوزازترسقمه
زورگیرانآرامشخودرابازنیافتهبودبادیدن
کاله چرمی خود بر سر یکی از زورگیران،

لبخندی بر لبانش نشست و در حالی که از
نیروهای انتظامی برای دستگیری دزدان
مخوف قدردانی می کرد ،کالهش را از سر
زورگیرجوانبرداشتوبرسرخودگذاشت.
از سوی دیگر با توجه به حساسیت ماجرای
زورگیری های خشن و با صدور دستوراتی
ویژه از سوی قاضی دکتر اسماعیل رحمانی
کالکوب (معاون دادستان مرکز خراسان
رضــوی) اعضای این باند زورگیری برای
ادامـــه بــازجــویــی هــا در حالی در اختیار
نیروهای تجسس قرار گرفتند که بررسی
ها نشان می داد موتورسواران دیگری نیز از
اعضای باند «زورگیران سیاه پوش» هستند
و طبق اظهارات شاکیان در صحنه های
وحشتناکزورگیریحضورداشتند.اگرچه
متهماندستگیرشدهابتداتالشمیکردند
زورگیری ها را به اعضای فراری باند نسبت
دهند اما در برابر شواهد و دالیــل مستند
نیروهای تجسس دوام نیاوردند و در نهایت
به ارتکاب چهار فقره زورگیری در یک شب
و ضرب و جرح برخی از طعمه ها اعتراف
کردند.
گــزارش خراسان حاکی اســت ،تحقیقات
بیشتربرایدستگیریاعضایدیگراینباند
مخوف و کشف سرقت های احتمالی دیگر
آنانباراهنماییهایمعاوندادستانمشهد
همچنانادامهدارد.

رئیسسابقمحیطزیستدماوندابگلولهکشتهشد
دادستانعمومیوانقالبشهرستان
دماونداعالمکرد:رئیسسابقمحیط
زیست شهرستان دماوند هدف رگبار
گلولهافرادناشناسقرارگرفتوجان
باخت .به گــزارش ایرنا ،محمدتقی
تقی زاده افزود :عباس میرزاکریمی،
رئــیــس ســابــق اداره محیط زیست
شهرستان دماوند حدود ساعت ۲۱
سهشنبهشبگذشتهدرمسیرجادهگرمابسرد
به سمت دماوند با استفاده از سالح جنگی
کالش هدف حمله قرار گرفت .وی ادامه داد:
پس از سوء قصد به وسیله سالح جنگی ،وی به
بیمارستان منتقل شد اما بر اثر شدت جراحات
جان خود را از دست داد .دادستان عمومی و
انقالب شهرستان دماوند افزود :علت ،انگیزه
و شناسایی مهاجمان در دست بررسی است.

عکس  :تسنیم

*میزان/ساعت ۲۱:۴۰سهشنبهشبگذشته،در
مسیربزرگراهچمرانبهشرقمقابلهتلاستقالل،
یک دستگاه خــودروی ســواری متواری که در این
مسیر در حال حرکت بود ،با عابر پیاده که در حال
عبور از عرض بزرگراه بود ،برخورد کرد که متاسفانه
براثرشدتضربهاینفرددرمحلحادثهجانباخت.
* توکلی  /سرهنگ کریمی فرمانده انتظامی
رفسنجانگفت:براثربرخوردیکدستگاهکامیونبا
یکدستگاهپژو405درمحوررفسنجان-سرچشمه
سرنشینخودرویسواریدردمجانباختوراننده
آن به شدت زخمی شد که توسط عوامل اورژانس به
بیمارستانرفسنجانمنتقلشد.
*ایسنا /ســردار ذوالــقــدری رئیس پلیس امنیت
عمومیتهرانازدستگیری ۱۲تنازاراذلواوباش
پایتختدرعملیاتهایجداگانهپلیسیخبرداد.
*مــیــزان /ســرگــرد قاسمی سرپرست کالنتری
 ۱۸۱وردآورد گفت :در عملیات ماموران انتظامی
کالنتری  ۱۸۱ورد آورد فردی که با جعل عنوان
مامورانپلیس،قصدفریبشهروندانراداشت،قبل
ازهرگونهاقدامیشناساییودستگیرشد.
*مــهــر /سرهنگ احــســان مؤمنی رئیس اداره
تصادفاتپلیسراهورپایتختبااشارهبهاینکه۴۴
درصد تصادفات فوتی پایتخت در تاریکی رخ می
دهد ،گفت :سازمانهای مربوط در تصادفاتی که
روشناییدرآنهاوجودنداردسهمتقصیرمیگیرند.
*صداوسیما/باقریکنیمعاونقوهقضاییهگفت:
حدود ۳هزار ایرانی زندانی در خارج از کشور داریم
که خانوادههای آنها در ایــران هستند و به آنها
دسترسیندارندوپیگیریکارشانسختاست.
*قوهقضاییه/باباییمعاوندادستانکشور:تاکنون
 ۷۳هزار سایت قمار ،جعلی و کالهبرداری که با
گزارشمردمیشناساییشده،فیلترشدهاست.
*ایرنا /سردار طاهری فرمانده انتظامی سیستان
و بلوچستان گفت :یک تن و  ۳۱کیلو و  ۸۰۰گرم
تریاک در دو عملیات درگیری مسلحانه از اشرار و
قاچاقچیانموادمخدردراستانکشفشدهاست.

ســجــادپــور -اعــضــای یــک بــانــد مخوف
زورگــیــری کــه بــا کتک زدن شــهــرونــدان،
اموال آن ها را می ربودند در حالی به چنگ
پلیس افتادند که با استفاده از «گل» پالک
موتورسیکلت هایشان را مخدوش کرده
بــودنــد .به گــزارش اختصاصی خراسان،
ماجرای دستگیری باند مخوف «زورگیران
سیاهپوش»هجدهمدیزمانیدردستورکار
نیروهایکالنتریشهرکناجایمشهدقرار
گرفت که در یک شب چهار فقره زورگیری از
شهروندانبهپلیسگزارششد.شهروندانی
که طعمه زورگیران مخوف شده بودند به
ماموران کالنتری گفتند که زورگیران سیاه
پوش ،قمه وحشتناکی در دست داشتند و
برخی از افراد را مورد ضرب و جرح قرار داده
بودند.درهمینحالیکیازشاکیانمدعی
شد که مــوتــورســواران زورگــیــر حتی کاله
چرمی او را نیز از سرش برداشته اند که از
ترسفقطسکوتکردهاست.
بنابر ایــن گـــزارش ،بــا توجه بــه اهمیت و
حساسیتماجرایزورگیری،بالفاصلهگروه
های گشت محسوس و نامحسوس با صدور
دستوری از سوی سرهنگ محمد فیاضی

در امتداد تاریکی

عکس ها اختصاصی از خراسان

مأموران قبل از مراجعه به منزل شهروندان ،به
کالنتری محل اطالع میدهند که برای بازرسی به
حوز هاستحفاظیآنهامیروندبنابرایناگراعضای
خانواده و نزدیکان شما پروندهای در مراجع قضایی
ندارند و بهطور کلی اصل موضوع برایتان مبهم بود،
از کالنتری محل و پلیس  110استعالم کنید .در
صورت ممانعت این افراد از تماس شما ،به مأمور
بودنآنهاشککنید.
در صورت پیشنهاد مأموران برای مراجعه به
کالنتری ،خودتان پشت فرمان بنشینید و هرگز
خـــودروی خــود را در اختیار آنــان قــرار ندهید.
همچنینسعیکنیدشمار هپالکخودرویآنهارا
بهفرددیگریاعالمکنیدتادرصورتبروزهرگونه
اتفاق،امکانردیابیاینافرادوجودداشتهباشد.
پلیسپیشگیریخراسانرضوی

کاله مالباخته بر سر زورگیران مخوف!

همچنینبهگزارشتسنیم،ظاهر ًادقایقیپس
ازاینحادثه،خواهرزادهویبهصورتاتفاقیدر
مسیر مذکور در حال تردد بوده و دایی خود را به
بیمارستانمنتقلکردهاست.پروندهقتلرئیس
سابق محیطزیست شهرستان دماوند توسط
کارآگاهانپلیسآگاهیدرحالرسیدگیاست
وتحقیقاتدربارهشناساییعاملیاعامالناین
قتلادامهدارد.

نزاع خانوادیگ  ٨مصدوم به جا گذاشت

سخنگوی ســازمــان اورژانـــس کشور از
مــصــدوم شــدن هشت نفر در یــک نــزاع
خانوادگی خبر داد .مجتبی خالدی در
گفت و گو با ایسنا افزود :ساعت  ٢٢سه
شنبه شب گذشته یک نزاع خانوادگی
در شهر زرند به اورژانس اطالع داده شد

که بالفاصله سه دستگاه آمبوالنس به
محل اعــزام شدند .وی ادامــه داد :نیرو
های اورژانس با حضور در محل و بررسی
شرایط اعالم کردند که در پی این نزاع
هشت نفر آسیب دیدند و سن مصدومان
از ١۵تا ۴٠سالبود.
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همه اقوام و فامیل بعد از صرف شام در تاالر منتظر
بودندتادامادازراهبرسدومرادرمیانهیاهووپایکوبی
همراهباجشنوشادیبهمنزلمشترکمانببرد.من
هم در حالی که لباس زیبای عروسی را به تن داشتم،
درگوشهتاالرچشمبهدردوختهبودماماآنشبداماد
نیامد و  ...زن19ساله با بیان این که اختالفات من و
همسرمازهمانشبعروسیآغازشد،دربارهماجرای
شکایتازهمسرشبهکارشناساجتماعیکالنتری
سپاد مشهد گفت :شش سال قبل وقتی از مدرسه به
خانهرسیدم،عروسکپارچهایامرادرآغوشگرفتم
وبهخانههمسایهرفتمتامثلهمیشهخالهبازیکنیم
و سپس تکالیف مدرسه را انجام بدهیم اما در حالی
کهسرگرمبازیبودیم،مادرمباعجلهبهخانههمسایه
آمد ،دستم را گرفت و مرا به خانه برد .او بالفاصله
پیراهن گلدارم را از بقچه لباس ها بیرون کشید و در
حالیکهتوصیهمیکردحرفاضافینزنم،مرابرای
مراسمخواستگاریآمادهکرد.آنشبخانوادهدایی
امکهساکنروستابودند،بهخواستگاریمنآمدندو
باپدرومادرمصحبتکردند.هفتهبعدهممنو«مراد»
پایسفرهعقدنشستیموبایکدیگرنامزدشدیم.باآن
که نامزدی ما چهار سال طول کشید اما هیچ وقت
نتوانستمعشقواقعیمرادرادردلمجایبدهمچون
اودستبزنداشتوبهخاطرهرچیزبیاهمیتیمرا
کتک می زد .تا جایی که دوست داشتم هیچ وقت در
کنارش نباشم .با آن که من هیچ گاه از کتک کاری
هایمرادچیزیبهخانوادهامنمیگفتمامااومدامبه
مادروبرادرمزنگمیزدکهبیاییددخترتانراببرید،
من او را نمی خواهم! ولی هر بار خانواده ام کوتاه می
آمدند .چند بار قصد داشتم از او طالق بگیرم ولی با
وساطت بزرگ ترها منصرف می شدم و آشتی می
کردم تا این که باالخره قرار شد بعد از گذشت چهار
سال زندگی مشترک مان را شروع کنیم .قرار بر این
شد که خانواده داماد مراسمی را در روستا برگزار
کنند و ما هم جشن عروسی را در یکی از تاالرهای
شهر برپا کنیم .آن شب همه خوشحال بودند و به
رقص و پایکوبی پرداختند تا این که بعد از صرف شام
پدرم با داماد تماس گرفت و گفت :ساعت از12نیمه
شب گذشته است و ما باید تاالر را تخلیه کنیم .ولی
مرادمدعیبودمهمانهایآنهادرروستاهنوزشام
نخورده اند! پدرم مدام با داماد و خانواده اش تماس
می گرفت ولی آن ها در حالی بی خیال بودند که من
درگوشهسالنچشمبهانتظارماندهبودمومهمانها
باآبروریزیتاالرراترککردند .باالخرهحدودساعت
2بامداد سوار خودرو شدم و با لباس عروسی به خانه
پدرم بازگشتم .مادرم گریه می کرد و پدرم از شدت
خشم قدم می زد .یک ساعت بعد از این ماجرا ،مراد
بهمنزلماآمدولیپدرماجازهندادبااوبروم.خالصه
بعد از گذشت یک هفته از این عروسی تاسف بار و با
وساطت بزرگ ترهای فامیل به خانه همسرم رفتم
تا زندگی مشترک مان را آغاز کنیم ولی با رفتارهای
کودکانههمسرماختالفاتماشدتگرفت.اوهمواره
مراباشکنجههایروحیوروانیآزارمیدهد.گاهی
با کتک کاری مرا از خانه بیرون می کند و به در منزل
قفل دیگری می زند .سال گذشته به خاطر همین
رفتارهاجنینمسقطشدواکنونکهدوبارهباردارشده
ام،اونهتنهامدارکپزشکیمرانمیدهد،بلکهمدام
تهدیدممیکندکهبایدنوزادمرابعدازتولدتحویلآن
ها بدهم و  ...این جمالت حالم را دگرگون می کند
به طوری که مدتی است به خاطر شرایط بد روحی
زیر نظر پزشک قرار دارم و نمی دانم با این رفتارها
چگونهکناربیایم.مگرمیشودنوزادیرابعدازتولداز
مادرشجداکردوبهفرددیگریسپرد؟...اکنونهم
ازشوهرمشکایتکردهامونمیدانمچهسرنوشتیدر
انتظارماست.شایانذکراست،پروندهاینزنجوانبا
صدوردستوریازسویسرگردجعفرعامری(رئیس
کالنتری سپاد) توسط مشاوران کارآزموده دایره
مددکاری اجتماعی مورد بررسی های کارشناسی و
روان شناختی قرار گرفت تا از طالق آن ها جلوگیری
شود.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

