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انفجار کپسول اکسیژن
قربانی گرفت

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از فوت یک نفر بر اثر انفجار کپسول اکسیژن در کرمانشاه
خبر داد .به گزارش ایسنا ،دکتر صائب مدرسی با اعالم این خبر گفت :در پی وقوع این حادثه که صبح دیروز در یکی از کارگاههای اکسیژن
پر کنی شهرک نوکان کرمانشاه رخ داد ،مردی  26ساله در دم جان باخت و یک نفر نیز مصدوم شد.

...

ازمیان خبرها
 ۳۷۰تصادف در تعطیالت عیدفطرکرمان
توکلی -درحوادث ترافیکی تعطیالت عید فطر در استان
کرمان چهار نفرجان باختند.
مــدیــر مــرکــز مدیریت حـــوادث و فــوریــت هــای پزشکی
کرمان  گفت :در این مدت482    نفر  به علت حوادث
ترافیکی  زخمی شدند.به گزارش خبرنگارما  ،صابری
افزود :از این تعداد  ۳۴۹نفر  به مراکز درمانی  منتقل   
و ۱۳۳  نفر  هم  در محل حادثه به صورت سرپایی درمان
شدند.وی اضافه کرد :طی تعطیالت عید فطر در استان
کرمان  ۳۷۰فقره تصادف به وقوع پیوست.

اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و شاکی
پرونده پس از حضور در اداره پنجم پلیس آگاهی تهران
بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :در منطقه یافت
آباد فردی ناشناس به عنوان مسافر دربست به مقصد
میدان شمشیری سوار خودروی من شد ،پس از رسیدن
به میدان شمشیری ایــن فــرد اظهار کــرد که همین جا
منتظر باش تا دوستم بیاید و سپس از خودرو پیاده شد.
پس از دقایق کوتاهی این فرد دوباره سوار خودرو شد اما
این بار دو لیوان نسکافه همراه داشت و یکی از لیوان ها
را نیز به من تعارف کرد که به محض نوشیدن مقدار کمی
از نسکافه ناگهان دچار سردرد و سرگیجه شدید شدم و
پس از آن دیگر چیزی نفهمیدم و زمانیکه به هوش آمدم
خودم را داخل بیمارستان مشاهده کردم و فهمیدم که
پلیس مرا در چند کیلومتری رباط کردیم و در محدوده
پرند پیدا کرده است.
با توجه به شیوه و شگرد سرقت  ،کارآگاهان اداره پنجم
پلیس آگاهی با انجام چهره نگاری و بهره گیری از بانک
اطالعاتی مجرمان سابقه دار موفق به شناسایی مجرم
سابقه داری شدند که پیش از این نیز بارها به اتهام سرقت
به شیوه بیهوشی دستگیر و روانه زندان شده بود  .نهایتا
با شناسایی کامل و دقیق تصویر متهم امید  .ش متولد
 1357توسط مال باخته  ،کارآگاهان اداره پنجم اقدام به
دستگیری وی در مخفیگاهش در شهرستان رباط کریم
کردند و متهم برای ادامه تحقیقات به اداره پنجم پلیس
آگاهی تهران بزرگ منتقل شد .
امید  .ش پس از انتقال به اداره پنجم پلیس آگاهی
ومواجهه حضوری با شاکی پرونده صراحتا به سرقت به
شیوه بیهوشی از شاکی پرونده و انجام ده ها سرقت مشابه
دیگر در مناطق مختلف شهر تهران اعتراف و انگیزه خود
را تأمین هزینه موادمخدر مصرفی از نوع شیشه عنوان
کرد .
براساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی پایتخت،
سرهنگ کارآگاه داوود فرد ،معاون مبارزه با سرقت های
خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم دستور انتشار
بدون پوشش تصویر متهم گفت  :در ادامه رسیدگی به
پرونده و با توجه به سوابق متهم در انجام سرقت به شیوه
بیهوشی  ،اعتراف صریح متهم به ده ها فقره سرقت
به شیوه مذکور ،شناسایی تعدادی از شاکیان و مال
باختگان و به منظور شناسایی دیگر جرایم ارتکابی متهم،
هماهنگی های الزم با بازپرس شعبه هشتم دادسرای
ناحیه  27تهران برای انتشار تصویر متهم انجام شده
است ،لذا از کلیه شاکیان ومال باختگانی که موفق به
شناسایی تصویر متهم شدند دعوت می شود برای پیگیری
شکایات خود به نشانی اداره پنجم پلیس آگاهی تهران
بزرگ در خیابان وحدت اسالمی مراجعه کنند.

▪دادستان :یک متهم قبل از طرح موضوع در نماز
جمعه دستگیر شده بود

در همین حال به گزارش ایرنا  ،دیروز دادستان عمومی
و انقالب زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان
گفت :تجاوز به  ۴۱دختر و زن در شهرستان ایرانشهر
تا این لحظه تکذیب می شود زیرا تنها سه نفر شاکی
خصوصی تاکنون برای این موضوع به دادسرا مراجعه
کرده اند.حجت االسالم علی موحدی راد روز یک شنبه
اظهار کرد :دادستانی قبل از این که این موضوع در
نمازجمعه اهل سنت مطرح شود ورود کرده و بر اساس
شکایتی که از قبل مطرح شده بود ،دستور شناسایی و
دستگیری متهمان را صادر کرده بود و یک متهم پنج
شنبه دستگیر شد.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان

معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران
بــزرگ از دستگیری ســارق سابقه داری کــه بــه شیوه
بیهوشی اقدام به سرقت از رانندگان مسافرکش کرده
بود ،خبرداد.
به گــزارش ایسنا ،در تاریخ یازدهم اردیبهشت مــاه به
کالنتری  151یافت آباد اعالم شد که فردی حدودا 40
ساله در حالت بیهوشی به بیمارستان منتقل شده است که
با حضور مأموران و برابر اظهار نظر تیم پزشکی مشخص
شد این فرد به شیوه مسمومیت با داروهــای خواب آور
دچار بیهوشی شده است و باید چندین روز تحت مراقبت
پزشکی قرار گیرد .همچنین برابر گزارش مأموران پلیس
راهــور ،فرد بیهوش در حالی که پشت فرمان یک پراید
قرار داشت و خودرو نیز به حاشیه جاده منحرف شده و
با گاردریل برخورد کرده و متوقف شده بود توسط آن ها
پیدا و با حضور تیم اورژانس در محل به بیمارستان منتقل
شده است.
با گذشت چند روز از گزارش خبر اولیه ،نهایتا بیمار به
هوش آمد و در همان اظهارات اولیه گفت که توسط فرد
ناشناسی که به عنوان مسافر دربست ســوار خــودروی
وی شده  ،با استفاده از نوشیدنی مسموم بیهوش شده
است که پرونده مقدماتی با موضوع سرقت به عنف به
شیوه بیهوشی تشکیل و پرونده برای رسیدگی در اختیار

دادستان زاهدان  :تنها  3شاکی وجود داردو تجاوز به  ۴۱دختر و زن تاکنون تکذیب می شود

▪متهمان  4نفر هستند

وی افــزود :فعال سه نفر با عنوان آدم ربایی و تجاوز به
عنف شکایت کرده اند که اتهامات مطرح شده از سوی
آنان مربوط به یکی دو روز اخیر نبود و یکی از خانم ها
مدعی شد دی ماه پارسال ،یکی دیگر اردیبهشت و
دیگری خردادماه هدف تجاوز قرار گرفته اند .وی ادامه
داد :این در حالی است که از سه شاکی یادشده ،فقط
یک نفر حاضر به انجام معاینات پزشکی در پزشکی
قانونی شده است.
دادستان عمومی و انقالب زاهدان گفت :متهمان بر
اساس اظهارات شاکیان ،چهار نفر هستند که یکی از
آنان که مالک خودرو و جزو عوامل اصلی بوده دستگیر
شده است و سه نفر دیگر نیز شناسایی شدند و دستور
دستگیری آنان صادر شده است.
وی تاکید ک ــرد :م ــردم بــا بصیرت بــاال اجـــازه دهند
دستگاههای قضایی ،امنیتی و انتظامی در فضایی آرام
و بر اساس قانون به این مسائل رسیدگی کنند و مطمئن
باشند که این پرونده با جدیت پیگیری قانونی می شود.
▪ر ئیس کل دادگستری  :تاکنون  ۳نفر شکایت
کردهاند و یک نفر هم دستگیر شده است

همچنین حجت االسالم ابراهیم حمیدی رئیس کل
دادگستری سیستان و بلوچستان در گفتوگو با ایسنا،
دربــاره موضوع آد مربایی دختران ایرانشهری اظهار
کرد :جزئیاتی که تاکنون درباره این پرونده اعالم شده
مبنی بر تعداد افرادی که به آن ها تجاوز شده  ،به هیچ
وجه مورد تایید ما نیست و موضوع در حال بررسی است.
وی اف ــزود :اوال طــرح ایــن موضوع در مرجع قضایی
نبوده و تحقیقات در مرجع انتظامی صورت گرفته و
ثانیا تعدادی را هم که اعــام کــرده انــد ،به هیچ وجه
ت ایید نمیکنیم .حمیدی تصریح کــرد :تاکنون سه
نفر در ایــن بــاره شکایت کــرد هانــد و یک متهم هم در
ایرانشهر دستگیر شده است .تعدادی از متهمان نیز
در شهرستانهای اطراف ایرانشهر و منطقه بلوچستان
از جمله چابهار و فنوج بودهاند که نیابتها و دستورات
قضایی و اعــزام تیمهایمان بــرای دستگیری آن ها
انجام شده و تاکنون کسی از این افراد دستگیر نشده
و اقدامات قضایی و انتظامی آن در حال پیگیری است.

رحمانی فضلی وزیر کشور

دستبرد به اموال رانندگان
با نسکافه مسموم

دستور وزیر کشور برای بررسی ابعاد حادثه آدم ربایی و تجاوز در ایرانشهر
خراسان -رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان
و دادستان زاهدان توضیحاتی درباره خبر تجاوز به 41
دختر و زن   در ایرانشهر ارائه کردند و از شکایت سه نفر
و دستگیری یک متهم در این پرونده خبردادند .مولوی
طیب امام جمعه اهل تسنن شهرستان ایرانشهر در
خطبههای نماز عید فطر ،ازربودن و تجاوز به  ۴۱دختر
در این شهرستان در ماه رمضان خبر داد و خواستار
برخورد قاطع مسئوالن با متهمان شد .
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حمیدی درباره تعداد افراد مرتبط با این پرونده یادآور
شد :تعداد افرادی را که با این موضوع مرتبط هستند
فعال تا بررسیها به نتیجه برسد و برای ما روشن شود،
نمیتوان قاطعانه اعالم کرد.
وی گفت :هم اکنون با توجه به مراجعاتی تحت عنوان
تجاوز ،در دو مرجع قضایی پرونده تشکیل شده است
و با توجه به صالحیتهایی که وجود دارد ،برای بحث
آدمربایی و ایجاد مزاحمت آن ها در دادسرای ایرانشهر
و موضوع تجاوز در دادگاه کیفری یک این شهرستان،
پرونده ای تشکیل شده و در حال پیگیری است.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت :از
هر دو مرجع دستورات قضایی صادر شده است و قضیه
پیگیری میشود و تا ابعاد آن روشن نشود ،نمیتوان به
طور صریح و قاطعانه اظهار نظر کرد که موضوع چه بوده
است .ممکن است برخی از این افراد از قبل ارتباطاتی
با هم داشتهاند که بعد ًا به اختالف خورده اند و منتهی
به شکایت شده و ممکن است برخی موارد هم تجاوز به
عنف باشد که این موضوعات باید بررسی شود.
حمیدی افــزود :ممکن است ارتباطاتی بین پسران و
دختران بر اساس وعده ازدواج صورت گرفته باشد و این
ها حدسیاتی است که در حال پیگیری آن ها هستیم و
شاکیانی که تا به حال مراجعه کردند ،به پزشکی قانونی
معرفی شدهاند.
▪اعزام تیم پزشکی قانونی

وی خاطرنشان کرد :یک تیم پزشکی قانونی مجرب از
مرکز استان سیستان و بلوچستان به ایرانشهر اعزام
شده اند تا بتوانند به سرعت و به صورت تخصصی در این
باره اظهار نظر کنند.
▪امام جمعه ایرانشهر  :فرد دستگیر شده سرمایهدار
و غنی است

ه مچنین امــام جمعه ایرانشهر در ای ـنبــاره بــه ایلنا
گ فت :منبع صحبتی که در نماز عید فطر ایرانشهر
داشتهام ،اولیای یکی از دختران آسیبدیده بود که
با نگرانی و اضطراب زیاد از بنده خواست این موضوع
را به گوش مسئوالن برسانم تا پیگیری و از تکرار این
ا تفاق جلوگیری شود.مولوی طیب مالزهی افــزود:
خوشبختانه در ابتدا یک نفر از عامالن این موضوع
دستگیر شده و طبق گفته شورای تامین و اعالم نیروی
انتظامی ،موضوع در دست بررسی و دستگیری دیگر
حلقههای آن در حال انجام است.
وی دربــــاره تــعــداد قــربــانــیــان تــجــاوز در ایرانشهر
گفت:آخرین آماری که اداره آگاهی ایرانشهر براساس

سریع تر به پرونده متجاوزان به عنف شدند .فرماندار
ایرانشهر به خبرنگار خراسان گفت :در پی انتشار خبر
دستگیری یکی از متجاوزان به عنف تعدادی از دختران
شهرستان ،موجی از نارضایتی در میان اقشار مختلف
مردم ایجاد شده است« .نبی بخش داوودی» بیان کرد:
صبح روز گذشته حدود  50نفر از مردم با راهپیمایی
در شهر و تجمع در مقابل فرمانداری خواستار مجازات
و دستگیری هر چه سریع تر عوامل ربایش و تجاوز به
د خــتــران شدند .وی گفت :در ایــن تجمع ،اعتراض
کنندگان خواستار مجازات متهمان هستند که قول
دادیم سریع تر پرونده پیگیری شود و متهمان به اشد
مجازات برسند.
وی افزود :پرونده توسط مراجع قضایی در دستور کار
قرار گرفته است و این تجمع به صورت آرام با حضور
نیروی انتظامی پایان یافت.
▪مولوی مالزهی :کسی حق تجمع ندارد

امام جمعه مسجد نور اهل سنت ایرانشهر هم گفت:
همگی ما در موضوع تجاوز به دختران دغدغه داریم اما
هیچ کس اکنون حق تجمع ندارد زیرا فرصتطلبان
ب سیاری بــرای سوءاستفاده در کمین نشستهاند.
به گــزارش ایرنا ،مولوی «محمد طیب مالزهی» روز
گذشته در مسجد جامع نور ایرانشهر و در جمع شماری
از جوانان معترض به تجاوز به چند دختر ایرانشهری،
تصریح کرد :اجازه دهید در فضایی آرام تحقیقات الزم
ا نجام شود و کسانی که در این زمینه مجرم هستند
دستگیر شوند و به سزای اعمالشان برسند .وی افزود:
اجازه دهید کسانی که مسئولیت و قدرت قانونی دارند
پیگیر این ماجرا باشند و هر کسی راه نیفتد و بی قانونی
کند ،دقت کنید خدای ناکرده احساسات بر کسی غالب
نشود و دست به اعمالی بزند که فردا پشیمانی به دنبال
داشته باشد زیرا جوش بر هوش غالب می شود .وی
جدیت
گفت :مسئوالن قول داده اند که این موضوع را با ّ
پیگیری می کنند و مجرمان را به ســزای اعمالشان
خواهند رساند .مولوی محمد طیب مالزهی افزود:
مطمئن باشید اگر دغدغه مان از شما بیشتر نباشد کمتر
نیست،این مسئله را دنبال خواهیم کرد.

اعــتــرافــات فــرد دستگیر شــده بــه خــانــواده یکی از
قربانیان داده است ،حکایت از قربانی شدن  ۴۱دختر
ایرانشهری دارد.
وی درباره دالیل این اتفاق در ایرانشهر گفت :عوامل
زیادی میتواند سبب رخ دادن چنین ناهنجار یهای
اجتماعی در ایرانشهر شود که یکی از آن ها مهاجرپذیر
بودن این شهرستان بهدلیل موقعیت تجاری آن است
که این موضوع باعث شده افراد زیادی از نقاط مختلف
با افکار و تربیتهای متفاوت در این شهرستان زندگی
کنند.
مولوی طیب ادامه داد :فرد دستگیر شده سرمایهدار و
غنی است .متاسفانه عدهای زور دارند و عدهای هم زر و
پول دارند و گاهی همراه شدن این دو گروه با هم سبب
رخ دادن اتفاقاتی مانند تجاوز به دختران در ایرانشهر
م ـیشــود .مــولــوی طیب دربـــاره حمایت از دختران
آسیبدیده گفت :متولیان و کسانی که تخصصی در این
موضوع دارند ،باید پای کار بیایند و برای حل این مشکل
چارهاندیشی کنند .ما در جامعهای زندگی میکنیم که
مردم با اعتقاد خود زندهاند و یکسری قواعد و قوانینی بر
زندگی آنان حاکم است .عقالی قوم باید چارهاندیشی
کنند تا این معضل اجتماعی در ایرانشهر ریشهکن شود.
این موضوع احساسات مردم را جریحهدار کرده است و
باید پاسخی برای آن پیدا شود.

▪دســـتـــور وزیـــــر ک ــش ــور بـــــرای بـــررســـی ابــعــاد
حادثه آدمربایی و تجاوز در ایرانشهر

در همین حال   فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی
وزارت کشور ،گزارش داد  :در پی انتشار برخی اخبار
بــا مــوضــوع تعرض بــه تــعــدادی از بــانــوان هموطن در
ایرانشهر ،وزیر کشور به دانیال محبی استاندار سیستان
و بلوچستان و رئیس شورای تأمین استان ،دستور داد به
موازات اقدامات و پیگیری های مرجع قضایی که برابر
روند قانونی در جریان است ،ضمن بررسی مضاعف
و همه جانبه موضوع از طریق شــورای تأمین استان،
گزارش دقیقی از ابعاد آن تهیه و در اولین زمان ممکن
به استحضار مردم شریف استان به خصوص هموطنان
عزیز شهرستان ایرانشهر رسانده شود.
رحمانی فضلی همچنین از رئیس شورای تأمین استان
سیستان و بلوچستان خواسته است ،با استفاده از تعامل
حداکثری با مردم و به ویژه بزرگان و مؤثرین منطقه و
تشریح و تبیین پیوسته ابعاد موضوع و اقدامات انتظامی
و قضایی به عمل آمده برای برخورد قانونی با متخلفان،
از سوء استفاده از احساسات و عواطف پاک مردم که
به حق جریحه دار شده است ،ممانعت به عمل آید .در
همین حال برخی گزارش های دریافتی درشامگاه روز
گذشته حاکی از دستگیری  ۲متهم دیگر این پرونده
است .پیشتر نیز متهم اصلی پرونده بازداشت شده بود.

▪نماینده ایرانشهر :رخ دادن چنین اتفاقی در یک
جامعه سنتی مانند ایرانشهر ،جای تامل دارد

همچنین محمد نعیم امینیفرد نماینده ایرانشهر در
ا ینباره به ایلنا گفت:از نیروهای قضایی و انتظامی
خواستهایم در اسرع وقت ،ابعاد مختلف قضیه بررسی
و موضوع تجاوز به دختران ریشهیابی شود چراکه رخ
دادن چنین اتفاقی در یک جامعه سنتی مانند ایرانشهر،
جای تامل دارد و خبر از سست شدن بنیانهای اخالقی
م یدهد .به گــواه نماینده مــردم ایرانشهر ،گسترش
حاشیهنشینی در ایرانشهر و قرار گرفتن این شهرستان
در مسیر باندهای سازما نیافته قاچاق مــواد مخدر،
م یتواند از دیگر علل رخــداد چنین اتفاقاتی در این
شهرستان باشد.
▪درخواست مردم ایرانشهر برای رسیدگی سریع تر
به پرونده متجاوزان به عنف

در همین حال پس از دستگیری یکی از عوامل ربایش
دختران ایرانشهری جمعی از مردم این شهرستان در
محکومیت اقــدام این فرد و هم دستانش روز گذشته
مقابل فرمانداری تجمع کردند و خواستار رسیدگی

 11سال انتظار برای سرقت از سالخوردگان در تهران و مشهد
معاون مبارزه با سرقت هــای خــاص پلیس آگاهی
تهران بزرگ از دستگیری مجرم سابقه داری که پس
از تحمل  ۱۱سال حبس دوباره اقدام به سرقت کرده
بود ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در تاریخ  ۲۹اردیبهشت ماه امسال
پیرمردی با مراجعه به کالنتری  ۱۵۹بی سیم به
مأموران اعــام کرد که توسط راننده یک دستگاه
خودرو پراید مشکی که خودش را مأمور پلیس معرفی
کــرده بــود ،هدف سرقت عابربانک و برداشت پول
ا ز حسابش قــرار گرفته است که با تشکیل پرونده
مقدماتی با موضوع سرقت تحت پوشش مأمور ،پرونده
برای رسیدگی در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار گرفت و مال باخته پس از حضور در
اداره پنجم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان
گفت :پیاده در حال تردد بودم که یک خودرو پراید
مشکی به من نزدیک شد و ناگهان رانندهاش مرا صدا
زد .این فرد ضمن معرفی خود به عنوان مأمور از من
درخواست مدارک شناسایی کرد و سپس با گرفتن دو
کارت عابربانک ،با تهدید و اجبار اقدام به دریافت رمز
عابربانک هایم کرد و با طرح این ادعا که برای تحویل
مدارک باید به کالنتری مراجعه کنم از محل متواری

شد اما مدتی از دور شدن او نگذشته بود که با آمدن
پیامک عابربانک متوجه برداشت مبلغ  ۲۲میلیون
تومان از حساب های خود شدم.
با توجه به شیوه و شگرد سرقت  ،کارآگاهان اداره
پنجم پلیس آگاهی با چهره نگاری و بهره گیری از
بانک اطالعاتی مجرمان سابقه دار موفق به شناسایی
یکی از مجرمان سابقه دار و حرفه ای مأمور نما به

نــام نظام  .س  ۴۰ساله شدند
که با ر ها به اتهام سرقت های
تحت پوشش مأمور ،دستگیر و
روانه زندان شده است ،بررسی
سوابق این متهم حکایت از آن
داشــت که وی آخرین بــار سال
 ۱۳۸۵بــه اتــهــام سرقت تحت
پوشش مأمور دستگیر و به ۱۱
سال زندان محکوم شده و طی
این مدت نیز در زنــدان حضور
داشته اما پس از آزادی مجددا
ارتــکــاب جــرایــم خــود را از سر
گرفته است .
بــاشــنــاســایــی تــصــویــر نــظــام .
س توسط مال باخته  ،کارآگاهان با بهره گیری از
اطالعات به دست آمده از این متهم سابقه دار و انجام
کارهای پلیسی ،اقدام به شناسایی مخفیگاه وی در
شهرستان شهریار – منطقه مالرد کردند و در تاریخ
 ۱۳خرداد ماه موفق به دستگیری نظام  .س شدند .
متهم پس ا ز ا نتقا ل به اداره پنجم پلیس آگاهی
تــهــران ب ــزرگ صراحتا بــه ســرقــت از مــال باخته و

همچنین انجام ده ها سرقت مشابه از افــراد پیر و
سالخورده در تهران و مشهد اعتراف کــرد که هم
اکنون هماهنگی الزم برای انجام تحقیقات از متهم
در پلیس آگاهی شهرستان مشهد نیز انجام شده تا
پس از تکمیل تحقیقات در پلیس آگاهی تهران بزرگ
 ،متهم در اختیار پلیس آگاهی شهرستان مشهد قرار
گیرد .
براساس اعــام مرکز اطــاع رسانی پلیس آگاهی
پایتخت ،سرهنگ کارآگاه داوود فرد ،معاون مبارزه
با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با
اعالم دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم گفت:
در ادامــه رسیدگی به پرونده و با توجه به اعتراف
صریح متهم به ده ها فقره سرقت  ،شناسایی تعدادی
از شاکیان و مال باختگان و به منظور شناسایی دیگر
جرایم ارتکابی متهم هماهنگی الزم با دادیار ارجاع
دادسرای ناحیه  ۳۴تهران برای انتشار بدون پوشش
تصویر متهم انجام شده است ،لذا از کلیه شاکیان
و مال باختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم
شدند ،دعوت میشود برای پیگیری شکایات خود
به نشانی اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در
خیابان وحدت اسالمی مراجعه کنند.

...

درامتدادتاریکی

نجات از مرگ

از این زندگی خسته شده ام! دیگر نمی خواهم زنده بمانم،
پنج ماه است جانم را به لبم رسانده اند و ...
زن  45ساله در حالی این جمالت را بر زبان جاری می کرد
که به قصد خودکشی باالی پل هوایی عابر پیاده ایستاده
بود .خیلی زود خبر تلخ اقدام به خودکشی این زن در بی
سیم های پلیس پیچید و گروهی از ماموران انتظامی به
دستور سرهنگ حمیدرضا عالیی (رئیس کالنتری میرزا
کوچک خــان) عــازم بولوار وحــدت شدند تا از وقــوع یک
سانحه دلخراش جلوگیری کنند .دقایقی بعد با گفت
وگوهایی که بین زن  45ساله و مددکار اجتماعی کالنتری
صورت گرفت ،ناگهان زن میان سال از خودکشی منصرف
شد و درحالی که مشاور کالنتری کنارش قرار گرفته بود از
پل عابر پیاده پایین آمد و به کالنتری انتقال یافت .این زن
 45ساله که گویی کوهی از غم را بر دوش می کشید بعد از
آن که احساس آرامش کرد ،در تشریح ماجرای زندگی اش
به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری میرزاکوچک خان
مشهد گفت :خیلی دوست داشتم در کنار همسر اول و
فرزندانم به زندگی ادامه بدهم اما اختالفات خانوادگی ما
با دخالت های خانواده همسرم به جایی رسید که دیگر نمی
توانستم آن شرایط را تحمل کنم .با آن که صاحب دو فرزند
بودم و  18سال از آغاز زندگی مشترکمان می گذشت ،مهر
طالق بر شناسنامه ام جا خوش کرد و بدین ترتیب در حالی
از همسرم جدا شدم که مجبور بودم پسرم را نزد خودم نگه
دارم .آن زمان در تهران زندگی می کردیم و من برای آن
که از خانواده همسرم دور شوم ،بار و بندیلم را بستم و به
همراه پسرم راهی مشهد شدم ولی در این جا نتوانستم
شغل مناسبی بیابم تا هزینه های زندگی ام را تامین کنم.
به همین دلیل مبلغ مهریه ای را که از همسرم دریافت کرده
بودم ،به همراه نفقه ای که برای فرزندم می پرداخت آرام
آرام خرج کردم .سه سال از ماجرای طالقم می گذشت تا
این که همسر سابقم از دادن نفقه به پسرم سرباز زد و من هم
به ناچار او را راهی تهران کردم تا با پدرش زندگی کند .در
همین روزها به پیشنهاد بنگاه دار محله با مرد بازنشسته ای
ازدواج کردم تا حداقل از این وضعیت رها شوم .پاییز سال
گذشته «عیسی» در حالی به من قول ازدواج دایم داد که
مدعی بود فقط یک زن دارد که در مشهد زندگی می کند
اما بعد از دو ماه  ،دو زن دیگرش را لو داد .در این میان یکی
از همسران عیسی وقتی متوجه ماجرای ازدواج شوهرش
با من شد ،شرط ادامه زندگی با او را به طالق من گره زد .در
همین وضعیت همسرم با جعل سند ،صیغه نامه یک ساله
ای را که مدعی بود از محضر ازدواج آورده است به من داد و
من هم به خاطر اعتماد بیش از حد به او آن را امضا کردم ولی
از پنج ماه قبل ،او دیگر هیچ هزینه ای برای زندگی به من
نپرداخت و مرا برای گرفتن طالق کتک می زد و تحت فشار
قرار می داد .با وجود این من برای حفظ آبروی خودم صبر
کردم و با آن که همسرم بعد از من با زن دیگری نیز ازدواج
کرده است ،طالق نگرفته ام .اکنون نیز فهمیده ام او هفت
زن دارد و مدام مرا برای گرفتن طالق تهدید می کند و به جز
تجدید فراش به چیز دیگری نمی اندیشد.
کــار به جایی رسید که مجبور شــدم بــرای رهایی از این
وضعیت ،دست به خودکشی بزنم و  ...شایان ذکر است با
راهنمایی مددکار اجتماعی و دستور رئیس کالنتری میرزا
کوچک خان ،این زن میان سال به مراکز روان شناسی و
مشاوره پلیس خراسان رضوی هدایت شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

متالشی شدن النه فساد وفحشا
با پوشش قهوه خانه بانوان  
توکلی -النه فساد وفحشا با پوشش قهوه خانه بانوان در
جیرفت  متالشی شد.
دادستان عمومی وانقالب شهرستان جیرفت ،از شناسایی
ومتالشی شدن یک مرکز فساد و فحشا در این شهرستان در
پوشش قهوه خانه بانوان خبر داد واظهار کرد :درپی دریافت
گزارش مردمی  در زمینه  فعالیت یک مرکز فساد تحت
عنوان قهوه خانه بانوان،بالفاصله رسیدگی به موضوع در
دستور کار دادستانی و پلیس اطالعات وامنیت عمومی
قرار گرفت .به گزارش خبرنگارما  ،قاضی حسین سالمی
روز گذشته با  بیان این که برای متهم اصلی ،پرونده قضایی
تشکیل شده است ،افزود :هم اکنون قهوه خانه مذکور با
دستور دادستانی پلمب شده است و متهمان پرونده تحت
پیگردقضاییقرارگرفتهاند.ویخاطرنشانکرد:متاسفانه
اقداماتی دور از شئونات اسالمی از قبیل انجام حرکات
موزون و حضور بانوان با وضعیت ظاهری نامناسب همراه
با خواننده مرد در این قهوه خانه مشاهده شده است  .این
مقام قضایی به شهروندان هشدار داد که فریب تبلیغات
جذاب برخی افــراد را درفضای مجازی نخورند و تاکید
کرد:متصدیان و مدیران مراکز عمومی از جمله کافی شاپ
ها و قهوه خانه ها بدانند هر گونه رفتار غیر اخالقی و  رعایت
نکردن  شئونات اسالمی با برخورد جدی و قاطع دستگاه
قضایی مواجه  خواهد شد.

 17نفر در تصادف اتوبوس
با صخره کشته شدند

آتشسوزی در  15هکتار از جنگلها و مراتع بهمئی
فرماندار شهرستان بهمئی از وقوع یک فقره آتش
سوزی در جنگل ها و مراتع منطقه سرآسیاب یوسفی
این شهرستان خبرداد.
"حکمتا ...سنایی" در گفت و گو با ایسنا ،افزود :این
آتش سوزی که از ساعت  16روز جمعه 25 ،خرداد
ماه آغاز شده بود با تالش نیروهای مردمی ،ادارات،
سپاه ،شــوراهــای اســامــی ،دهــیــاران شهرستان و
نیروهای ستاد بحران استان روز شنبه مهار شد اما
به علت وزش باد شدیدُ ،کندههای باقی مانده دوباره
شعلهور شدند.
وی اظــهــارکــرد :شب شنبه گذشته نشست ستاد

ب ــحــران شــهــرســتــان بهمئی تشکیل شــد و صبح
دیروز(یک شنبه 27 ،خرداد ماه) بیش از  150نفر
نیرو برای مهار کامل این آتش سوزی به منطقه اعزام
شدند.
فر ماندار شهرستان بهمئی خاطرنشان کرد :نیرو
هایی که بــرای خاموش کــردن آتش اعــزام شدند با
امکانات اولیه و دست خالی و با وسایلی مثل بیل،
چوب و شاخه درختان اقــدام به مهار آتش کردند.
سنایی دربــاره علت آتش ســوزی تاکید کــرد :هنوز
علت دقیق آتــش ســوزی مشخص نیست و در حال
بررسی است.

پلیس بولیوی از کشته شدن دستکم  ۱۷تن در حادثه
رانندگی در جنوب این کشور خبر داد .به گزارش ایسنا،
بنابر اعــام پلیس بولیوی ،در ایــن حادثه رانندگی که
روز شنبه اتفاق افتاد یک دستگاه اتوبوس با صخر های
برخورد کرد و موجب شد دستکم  ۱۷تن جان خود را
از دست بدهند .همچنین در این حادثه رانندگی ۳۰
نفر دیگر از سرنشینان این اتوبوس مجروح شدند .پلیس
بولیوی با بیان این که سرعت باال علت وقوع این سانحه
بود ،اعالم کرد :راننده اتوبوس در میان قربانیان است .به
گزارش ژاپن تودی ،گفته شده این حادثه فاجعهبارترین
سانحه رانندگی در این کشور طی امسال بوده است.
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