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مرگ مادر باردار در تصادف
خونین آمبوالنس با پژو
توکلی /تصادف آمبوالنس با پژو در جاده کرمان،
جان مادر بــاردار را گرفت .به گــزارش خراسان،
رئیس مرکز فوریتهای پزشکی جیرفت دراین
باره گفت  :مادر باردار  ۳۵ساله ای از بیمارستان
کاشانی جیرفت به دستور پزشک معالج اش برای
ادامهرونددرمانبهبیمارستانفاطمةالزهرا(س)
کرمان اعــزام میشود .محمدی با بیان این که
سن بارداری این مادر ۳۴ ،هفته ذکر شده است
،افزود :قربانی این حادثه بچه سوم را باردار بوده
استکهدرپنج کیلومتریودرورودی شهرکرمان
بر اثر برخورد آمبوالنس با پــژو ،او و جنین ،جان
خود را ازدســت میدهند .وی ادامــه داد  :دراین
حادثه راننده آمبوالنس ،همراه بیمار و مامایی که
همراه اعزام شده بود ،جان سالم به در می برند.
وی دربــاره علت اعــزام بیمار گفت :او در دوران
بــارداری تحت درمــان پزشک مغز و اعصاب بوده
و پزشک معالج پیشنهاد ام آر آی از مغز بیمار را
داده است که با توجه به این که وزن بیمار باال بوده
و دستگاه ام آر آی جیرفت قابلیت گرفتن ام آر
آی از بیماران سنگین وزن را نداشته ،این مادر
به دستور پزشک معالج بــرای گرفتن ام آر آی به
کرمان اعزام میشود که این حادثه رخ می دهد.
دکتر مکارمرئیسدانشگاهعلومپزشکیجیرفت
هم با بیان این که جیرفت اورژانس هوایی ندارد،
افزود :مجوز اورژانــس هوایی داده شده اما هنوز
عملینشدهاست.این درحالیاستکهجیرفتتا
مرکزاستان۲۲۷کیلومتر فاصلهدارد .وینداشتن
چرخ بال را از مهم ترین مشکالت فعلی اورژانس
هواییجیرفتدانست.

کالهبرداری زن جوان
با رسید جعلی بانک
توکلی /زن ۳۵سالهای کهبارسیدجعلیبانکدام
میخرید ،بهدامافتاد.بهگزارشخراسان،بهدنبال
شکایت متعدد شهروندان مبنی بر خرید احشام
توسط یک زن و ارائــه رسید جعلی تسویه حساب
بانکی در حوزه استحفاظی کالنتری ۳۲زنگی آباد
(حومه شهر کرمان ) بالفاصله ماموران انتظامی
تحقیقاتخودرادراینزمینهآغازکردند.مامورانبا
انجامتحقیقاتپلیسیخیلیزود مشخصاتیازاین
متهم را که یک زن جوان بود  ،به دست آوردند و او را
طییکعملیاتغافلگیرانهدرمخفیگاهشدستگیر
وبه مقر پلیس منتقل کردند .فرمانده انتظامی
شهرستان کرمان در این باره گفت :این متهم در
مواجههبامستنداتپلیسلببهاعترافگشودوبه
چندین فقره خرید احشام با ارائه رسید جعلی بانک
با استفاده از نرم افزار رایانه ای  اقرار کرد.سرهنگ
مهدی پورامینایی افــزود :بــا فعال ســازی سامانه
پیامکحساببانکیازانجامهرگونهتراکنشبانکی
و دریافت یا برداشت از حساب بانکی مطلع شوید و
قبلازتحویلکاال،حتمامطمئنشویدکهاینپیامک
ازسرشمارهمعتبربانکیوباشمارهحسابخودشما
برایتانارسالشدهاست.

روزی 7هزارعملیاتپلیسیدرخراسانرضویانجاممیشود
ساجدی -جانشین فرمانده انتظامی خراسان
رضوی در دیدار با علما و بزرگان حوزه علمیه،
انجام روزانه 7هزار عملیات پلیسی برای ارتقای
احساس امنیت و مقابله با جرایم را سندی
روشــن بــرای خدمتگزاری سریع به مــردم در
نیروی انتظامی دانست .ســردار سرتیپ دوم
ابراهیم قربانزاده که در دیدار با آیت ا ...حاج
شیخ مصطفی اشرفی شــاهــرودی ،آیــت ا...
سیدانوجمعیازاستادانوبزرگانحوزهعلمیه

سخنمیگفت،نیروهایانتظامیراسنگربانان
جبهه خدمت و امنیت یاد کرد و افزود :پلیس با
همه توان برای کسب رضایت مردم می کوشد
و برای رسیدن به این هدف واال از هیچ تالشی
فروگذار نخواهد کرد .این مقام ارشد انتظامی
با تاکید بر حضور مقتدرانه پلیس برای انجام
وظیفه و خدمت به مردم حتی با شیوع ویروس
کرونا ،خاطرنشان کــرد :قــرار گرفتن نیروی
انتظامی در رتبه برتر نظرسنجی از 32سازمان ،

دلیلیروشنبراینواقعیتاستکهمردمحامی
و پشتیبان فرزندان خود در نیروی انتظامی
هستند و به تالش های آنان برای خدمتگزاری
بیشتر ارج می نهند .سردار قربانزاده در بخشی
از سخنان خــود به  16هــزار تماس روزان ــه با
پلیس  110اشاره کرد و گفت :بیش از  7هزار
از این تماس ها به عملیات پلیسی برای ارتقای
احساس امنیت و مقابله با جرایم می انجامد که
برگ زرینی از انجام وظیفه و خدمتگزاری سریع

به مــردم در پلیس خراسان رضــوی اســت .وی
نقش بی بدیل استادان و بزرگان حوزه علمیه را
برای روشنگری و هدایت افراد در مسیر درست
زندگیبسیارموثردانستواظهارامیدواریکرد
تا رسانه ها و دیگر دستگاه ها برای تبیین نظرات
و دیدگاه های استادان و طالب حــوزه علمیه
در موضوعات مختلف اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و  ...در تحقق اهداف متعالی جامعه
اسالمی تالش کنند.

ماجرایوحشتنایککهدرطبقهچهارمرخداد

مرگدر اتاقگاز!

سجادپور -پازل به هم ریخته مرگ یک زن
جوان در اتاق پر از گاز شهری ،در حالی روی
میز قاضی ویژه قتل عمد مشهد قرار گرفت
که برخی شواهد موجود از راز پنهان یک
جنایت وحشتناک حکایت دارد .به گزارش
خراسان ،حدود ساعت یک بامداد پنج شنبه
گذشته بود که صدای زنگ تلفن ،خواب را از
چشمان قاضی ویژه قتل عمد ربود .ماموران
انتظامی در حالی از مرگ مشکوک یک زن
جوان در طبقه چهارم مجتمع مسکونی در
بولوار شهید صارمی خبر دادنــد که جسد
این زن از «اتاق مرگ» جابه جا شده بود! با
توجه به حساسیت موضوع،بی درنگ قاضی
دکتر حسن زرقــانــی ،شبانه عــازم نشانی
مذکور شد و با دیدن نشانه هایی از باز بودن
شیر گاز و جابه جایی لوازم منزل ،احتمال
ساختگی بــودن صحنه مــرگ ،افکارش را
درگیر کرد .شوهر 40ساله این زن که مدعی
بــود همسرش خودکشی کــرده اســت ،از
وجــود اختالفات شدید خانوادگی پرده
برداشت و به مقام قضایی گفت :قرار بود به
صورت توافقی از هم جدا شویم که این حادثه
رخ داد اما زمان وقوع حادثه من در طرقبه
شاندیز بودم! گزارش خراسان حاکی است،
این اظهارات در حالی ظن مقام قضایی را
بیشتر می کرد که وجود کمربند حوله حمام
در اتــاق و آثــار کبودی روی گــردن متوفی،

احتمال وقوع جنایت را قوت می بخشید! با
اینحال،بررسیهایتخصصیویژهباصدور
دستورات محرمانه ای از سوی قاضی دکتر
زرقانی از همان ساعات اولیه بامداد آغاز شد
و تا صبح طول کشید .تحقیقات مقدماتی
نشان می داد:
شــیــلــنــگ گــاز
مــنــزل بــا چاقو
بریدهشدهاست
اماصحنهحادثه
جـــلـــوه ای از
خودکشیدارد.
بنابراین همسر
اینزن 39ساله
بازداشت شد و
مــورد بازجویی
قرار گرفت .او به
قاضی ویژه قتل
عمد گفت :پنج سال قبل با «ف-ش» آشنا
شدم و در حالی با هم ازدواج کردیم که هر
دو نفر از همسران مان جدا شده بودیم  .با آن
که پسرمان به دنیا آمده بود ولی اختالفات
خانوادگی ما از همان روزهای اولیه ازدواج
شروع شد و به جایی رسید که از حدود یک
سال قبل دیگر تقریبا از هم طالق عاطفی
گرفتیم و تنها زیــر یک سقف مانند افــراد
غریبه زندگی می کردیم .واحد آپارتمانی

هم متعلق به همسرم بود که به همین دلیل
مرا از خانه بیرون می کرد و من حتی نمی
توانستم به توهین هایش پاسخ بدهم! تا
این که شب حادثه به منزل یکی از نزدیکان
رفتیم و تصمیم گرفتیم به صورت توافقی از
هم جدا شویم.
آن روز ظهر من
هــمــســرم را به
خانه خواهرش
رساندم و خودم
هم برای صرف
جگر به طرقبه
رفــتــم .هنگام
عصر وقتی در
مسیر بازگشت
بـــــــه م ــش ــه ــد
بــودم ،ناگهان
خــواهــرزنــم با
من تماس گرفت و گفت که هرچه با گوشی
خــواهــرش (هــمــســرم) تــمــاس مــی گیرد،
کسی پاسخ گو نیست.من هم به دامادمان
زنــگ زدم کــه بــه خانه مــا ســری بــزنــد! در
این هنگام ،قاضی زرقانی که تا آن لحظه
فقط به اظــهــارات متهم گــوش می داد ،با
تیزبینی خاصی پرسید« :چرا به دامادتان
زنگ زدید؟» متهم پاسخ داد :چون احتمال
می دادم همسرم خودکشی کرده باشد!!

گزارش خراسان حاکی است مرد  40ساله
ادامه داد :وقتی به خانه رسیدم هوا تاریک
بود و خانه هم روشنایی نداشت! در همان
تاریکی به داخل اتاق خواب رفتم و باجسد
همسرم روبه رو شدم و او را از راهروی باریک
به بیرون کشیدم .قاضی سخنان متهم را
قطع کرد و پرسید :چرا کلید برق را نزدی که
خانه روشن شود؟ متهم گفت :چون بوی گاز
می آمد و ترسیدم کلید را بزنم و بر اثر جرقه،
خانه منفجر شود .متهم افزود :پس از آن هم
همسایگان آمدند و با پلیس تماس گرفتند.
بنابراین گــزارش  ،تحقیقات در پــازل این
پرونده وحشتناک،در حالی زیر نظر قاضی
زرقــانــی ادامــه دارد که ســواالت بی پاسخ
زیادی برای «مرگ در اتاق گاز!» وجود دارد
و متهم خود را بی اطالع از ماجراهایی نشان
می دهد که هنوز نتوانسته است پاسخ قانع
کننده ای برای آن ها بیابد .به همین دلیل
قاضی ویژه قتل عمد دستور بازداشت موقت
مرد  40ساله را به اتهام قتل عمدی صادر
کرد تا نظریه پزشکی قانونی و دیگر شواهد
موجود،رازاینمرگهولناکرافاشکند.در
عین حال به دستور مقام قضایی ،تنها متهم
این پرونده ،در اختیار کارآگاهان ورزیده
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی
قرار گرفت تا بررسی ها به شیوه ای تخصصی
ادامه یابد.

آزادیگروگاندرکمرتاز ۲۴ساعتدرهتران
فــرمــانــده انتظامی ش ــرق اســتــان تــهــران از
دستگیری سه آدم ربا و آزادی یک گروگان در
کمتراز ۲۴ساعتخبرداد.
بــه گـــزارش صــدا و سیما ،ســـردار کیومرث

عزیزی افــزود :حدود ساعت  ۱۴روز هجدهم
فــروردیــن امــســال  ،یــک فــقــره آدم ربــایــی در
روستای آب باریک شهرستان ورامین اعالم
شد و بالفاصله عوامل انتظامی و ماموران

پلیس اطــاعــات و امنیت عمومی استان
بــرای بررسی موضوع به محل اعــزام شدند.
وی ادامــه داد :با حضور تیم گشت پلیس در
محل،زنیجوانازاتباعافغانیسراسیمهاعالم
کرد سه نفر از اتباع افغانستانی که از دوستان
همسرش هستند روز گذشته به علت اختالف
خانوادگی به در منزلش می روند و پس از سر
و صدا و درگیری لفظی با همسرش  ،محل را
ترک میکنند و پس از چند دقیقه همسرش
از منزل خارج می شود و دیگر بازنمی گردد.
فــرمــانــده انــتــظــامــی اســتــان تــصــریــح کــرد:
مــــامــــوران پــلــیــس اطــــاعــــات بـــا بــررســی
دق ــی ــق اظــــهــــارات زن جـــــوان تحقیقات
گــســتــردهای را آغـــاز کــردنــد و بــه اطالعاتی
از اعضای ایــن باند آدم ربایی دســت یافتند.

وی افــزود :با تالش بی وقفه پلیس ،سرانجام
تیم رسیدگی کننده پرونده با یک سری کار
گسترده اطالعاتی سه نفر عامل آدم ربایی را
شناسایی و دستگیر و با کشف محل اختفای
گروگان در شهرستان «مالرد» در غرب استان
تهران  ،عملیات رهایی گروگان را آغاز کردند.
ســردار عزیزی ادامــه داد :تیمهای عملیاتی
پلیس اطالعات استان پس از هماهنگیهای
الزم قــضــایــی در یــک عــمــلــیــات ضــربــتــی و
غافلگیرانه وارد عــمــل شــدنــد و گــروگــان
را در کمتر از  ۲۴ســاعــت آزاد کــردنــد.
ویخاطرنشانکرد:درتحقیقاتبهعملآمدهاز
متهمان مشخص شد که انگیزه آنان از این عمل
مجرمانهاختالفاتخانوادگیبودهاستکهپس
ازتشکیلپروندهبهمرجعقضاییمعرفیشدند.

9
در امتداد تاریکی

نالههایمالباختگان!
از روزی که به خاطر اعتیاد ،به معاشرت با دوستان
معتادم روی آوردم ،سرقت از داخــل خودروهای
مردمنیزبرایمبهیککارعادیتبدیلشدتااینکه...
این ها بخشی از اظهارات مرد39ساله ای است که
بااستفادهازیکدستگاهپرایدمدلپایینبهصندوق
عقب و محتویات داخل خودروها دستبرد می زد .او
کهچندیقبلتوسطگشتکالنتریمیرزاکوچک
خان مشهد دستگیر شده بود ،دربــاره سرگذشت
خود به کارشناس اجتماعی کالنتری گفت :پدرم
در شرکت خودروسازی تهران کار می کرد و من هم
در تهران متولد شدم اما زمانی که چهار سال بیشتر
نداشتم،بهخاطرانتقالپدرمبهشرکتخودروسازی
مشهد،مانیزبهاینشهرآمدیم.درسال 1372پدرم
از شرکت بیرون آمد و با خرید یک دستگاه کامیون
یخچال دار به فعالیت در زمینه توزیع مرغ پرداخت
و بعد از بازنشستگی نیز در یکی از روستاهای درگز
زندگی را می گــذرانــد .من هم که فرزند چهارم
خــانــواده هستم ،تا کــاس ســوم راهنمایی درس
خواندمولیسال 1386بهدلیلاینکهپدرمدریک
سانحه رانندگی مجروح شد ،به ناچار توزیع مرغ ها
بینمشهدوتربتحیدریهرابهعهدهگرفتم.باآنکه
هنوزگواهینامهنداشتم،درسومدرسهرارهاکردم
وبهاینحرفهتاسال 1392ادامهدادمولیبعدازآن
که گواهی نامه گرفتم ،به مدت پنج سال در یکی از
شرکتهایتولیدیلبنیاتمشغولکارشدم.برای
آنکهشبهابیداربمانمورانندگیکنم،مانندپدرم
به مصرف مواد مخدر روی آوردم اما مدیران شرکت
متوجه اعتیادم شدند و عذر مرا خواستند .این گونه
بود که با خرید یک پراید مدل پایین به مسافرکشی
درشرکتهایاینترنتیپرداختمولیهرروزبیشتر
در مرداب اعتیاد فرو می رفتم و هزینه های مصرفم
بیشتر می شد .در همین روزها با آن که درآمد کافی
نداشتم ،بیشتر اوقاتم را با دوستان معتادم می
گذراندم و در پاتوق ها پرسه می زدم .این در حالی
بود که سال 1388با یکی از بستگانم ازدواج کرده
بودم و دو فرزند داشتم .خالصه با ترغیب دوستانم و
برایتامینهزینههایاعتیادبهسرقتاموالمردم
رویآوردم.چندبارتصمیمبهترکاعتیادگرفتمولی
هیچفایدهاینداشت.درمحلهپنجتنمشهدزندگی
می کردم و خانواده ام همواره در رنج و عذاب بودند.
ولیبرایمنفقطتامینهزینههایاعتیادمهمبود
و هیچ وقت به سرنوشت دختر 13ساله ام فکر نمی
کردم تا این که یک بار به خاطر حمل مواد مخدر
چند ماه را در زندان سپری کردم ولی بعد از آزادی
دوبارهبهسراغاعتیادرفتموبازهمخالفکاریهایم
راشروعکردم.باهمانپرایدمدلپایینلوازمداخل
خودروهاراسرقتمیکردموبهفروشمیرساندم.
روزیکهدستگیرشدمحدودساعت4بعدازظهربود
باخودرویپرایدازخیابانوحید(دریا)عبورمیکردم
تا مقداری از لوازم سرقتی را به فروش برسانم که در
خودرو گذاشته بودم ،ولی ناگهان گشت موتوری
کالنتریبهمنمشکوکشدودستورتوقفداد.ابتدا
دستپاچهشدموقصدفرارداشتمکهمأمورانتظامی
مقابلخودروپیچیدومرادستگیرکرد.داخلخودرو
تعدادی ابزار ،زاپاس و چند باند وجود داشت که با
کشف آن ها مرا به کالنتری انتقال دادند .حاال هم
پشیمانموخودمرامقصراینسرنوشتتلخمیدانم
چرا که خودخواسته به سوی اعتیاد رفتم و آه و ناله
خانوادههایمالباختگانیراشنیدمکهبهاموالآن
هادستبردزدهبودماماایکاش...شایانذکراست،
بهدستورسرهنگعلیعبدی(رئیسکالنتریمیرزا
کوچک خان) تالش ماموران انتظامی برای کشف
سرقتهایاینسارقادامهیافت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

کوتاه از حوادث
*سپاه نیوز /سرهنگ پاسدار علی فرامرزیها از
ایثارگران و یکی از استادان و مربیان چتربازی و
هوابردتیپ ۶۶نیروهایویژههوابردنیرویزمینی
سپاه،هنگامآموزشچتربازیدرسانحهایبهدرجه
رفیعشهادتنائلشد.
*ایرنا /راشدی مدیر مرکز فوریت های پزشکی
دانشگاهعلومزاهدانگفت:پنجشنبهشبواژگونی
وانت حامل اتباع بیگانه غیرمجاز در محور خاش-
زاهدان دوکشتهو ۲۲مجروحبهجاگذاشت.
*ایرنا /راستین مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی
اصفهان گفت :برخورد نیسان و پژو  ۴۰۵در جاده
جرقویه به رامشه در  5کیلومتری حسنآباد استان
اصفهانطیپنجشنبه،سهکشتهبهجاگذاشت.
*پلیس /صالحی،فرمانده انتظامی خوزستان از
دستگیری اعضای یک باند قاچاق سالح و کشف
 ۱۱قبضهکلتکمریدرشهرستاناهوازخبرداد.
*ص ــدا و سیما /لطفی ،رئــیــس پلیس آگاهی
تهران بزرگ با بیان این که مقابله با جرایم جعل و
کالهبرداریدرتعطیالتنوروزیجزواولویتهابود،
اعالمکرد:دراینحوزه ۳۹نفررادستگیرکردیم.
*تسنیم/آتشسوزیبامدادپنجشنبهدرساختمان
در حــال اح ــداث در خیابان آجــودانــیــه ،خیابان
آذرمی باعث فوتیککارگرافغانستانیشد.
*باشگاهخبرنگارانجوان /باقرپور،رئیسمنطقه
۲۶پلیسراهورتهرانازبرخوردشدیدموتورسیکلت
با کامیون متوقف شده و فوت راکب موتور بر اثر این
برخورددربزرگراهآزادگانطیپنجشنبهخبرداد.

