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ازمیان خبرها
14زخمی و یک کشته در تصادفات کرمان
توکلی -دو حادثه واژگونی و تصادف خودروی پژو14 ،
زخمی ویک کشته برجا گذاشت.
مــدیــر مــرکــز حــــوادث و فــوریــت ه ــای پــزشــکــی کــرمــان
گفت :تصادف پراید و پــژو در محور رایــن -کرمان ۱۰
زخمی برجاگذاشت .به گ ــزارش خبرنگارما صابری
افزود:مصدومان این حادثه بعد از انجام اقدامات درمانی
اولیه ،جهت تکمیل مراحل درمانی به بیمارستان شهید
باهنر کرمان منتقل شدند.وی از واژگونی پژو  ۴۰۵در
محور انار به شهربابک خبردادواظهارکرد :دراین حادثه
یک پسر بچه  ۱۲ساله دردم جان باخت و چهار نفر هم
زخمی شدند.وی خاطرنشان کرد :دراین حــوادث پنج
کودک زخمی شدند .وی حال عمومی مجروحان هر دو
حادثه را مطلوب ذکر کرد .براساس این گزارش عصر پنج
شنبه نیز واژگونی خودروی اتباع افغانی غیرمجاز در محور
باغین – رفسنجان  13زخمی ویک کشته برجا گذاشت .

باند سارقان لوازم داخلی خودرو
در پایتخت متالشی شد
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت ،با اشاره به دستگیری پنج
سارق لوازم داخلی خودرو گفت :این متهمان با تشکیل یک
باند ،اقدام به سرقت می کردند که با عملیات به موقع پلیس
دستگیر شدند.
به گزارش مهر ،سرهنگ رضا بستو ،اظهارکرد :با توجه
به افزایش جرایم سرقت لوازم داخل خودرو در محدوده
ابوسعید ،تیمی از ماموران این کالنتری برای دستگیری
سارقان وارد عمل شدند.
وی افزود :در بررسی های انجام شده محدوده سرقت ها و
شگرد سارقان به دست آمد و پس از چند شبانه روز تعقیب
و مراقبت ،پنج سارق لوازم داخلی خودرو در این محدوده
شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند.
اینمقامانتظامیبیانکرد:نتیجهتحقیقاتدراختیارمقام
قضایی قرار گرفت که در پی آن دستور بازداشت متهمان
صادر شد و با شناسایی مخفیگاه متهمان ،ماموران برای
دستگیری آن ها به محل اعزام شدند.
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت ،افزود :طی یک عملیات
ضربتی ،هر پنج ســارق دستگیر شدند و در بازرسی از
مخفیگاهشان اموال مسروقه ای از جمله الستیک ،ساب،
کیسه گردو ،عینک آفتابی ،کیف مدرسه ،دفترچه خدمات
درمانی ،تبلت ،کــارت های عابر بانک و تعدادی اموال
شخصی مسروقه کشف شد.
سرهنگ بستو ،تصریح کرد :هر پنج متهم پس از دستگیری
بازجویی شدند که به جرم خود مبنی بر سرقت اعتراف
کردند و پس از تکمیل پرونده به دادسرا منتقل شدند.

افشای راز جسد مثله شده در شمال تهران
راز پسری که پدرش را به قتل رسانده و جسدش را مثله
کرده بود هنگام انتقال فاش شد.
به گــزارش مهر به نقل از پلیس پایتخت ،سرهنگ رضا
بستو در تشریح این خبر گفت :شب گذشته وقوع قتل در
محله پاسداران به مرکز فوریت های پلیسی  ۱۱۰اعالم
شد که بالفاصله ماموران کالنتری  ۱۰۲پاسداران در
محل جنایت در یک خانه قدیمی حاضر شدند .در جریان
تحقیقات مشخص شد روز دوشنبه پسربزرگ خانواده که
به مواد مخدر اعتیاد دارد از پدر  ۶۶ساله اش که وی نیز
معتاد و سابقه دار بود،درخواست پول می کند که با مخالفت
وی روبه رو می شود .براساس گفته های متهم ،پدرش با
شمشیر به وی حمله می کند که او نیز چاقویی برمی دارد و
ضربه ای به قلب پدر خود وارد می کند.
متهم به قتل پس از ارتکاب جنایت ،جسد پدرش را در زیر
زمین خانه مثله و مخفی می کند که شامگاه پنج شنبه
هنگام انتقال جسد ،برادرش متوجه ماجرا و راز قتل فاش
می شود.
پس از کشف قطعات جسد و اعترافات متهم  ۴۶ساله ،او
با دستور قضایی بازداشت و به پلیس آگاهی منتقل شد.

یک زن جوان از شوهر و برادر شوهرش به علت دزدیدن
یکی از کلیههایش شکایت کرد و این افراد در پی شکایت
این زن بازداشت شدند.به گزارش رکنا،ریتا سارکار،
زن  ۲۸ساله هندی ادعا کرده است که همسرش بارها
از او تقاضای جهیزیه  ۲۰۰هزار روپیهای کرده و ب ه دلیل
همین موضوع بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
در هند جهیزیه شامل وسایل خانه نمیشود و در برخی

موارد به صورت وجه نقد توسط خانواده عروس پرداخت
میشود .این سنت از سال  ۱۹۶۱در هند ممنوع شده و
این کشور قوانین سختگیرانهای برای مقابله با سنت
جهیزیهوضعکردهاست.ریتابهروزنامهتایمزهندوستان
گفت :دو سال پیش من در ناحیه شکم احساس درد
شدید کــردم همسرم مــرا به یک درمانگاه خصوصی
در کلکته برد و آن جا به من گفتند که بعد از برداشتن

آپاندیس حالم خوب میشود .او گفت که همسرش از او
خواسته بود که درباره این جراحی با هیچکس در کلکته
صحبت نکند .در ماههای پایانی سال  ،۲۰۱۷چند ماه
پس از عمل جراحی ،خانواده این زن هندی وی را به
دلیل احساس ضعف و ناخوشی نزد پزشک بردند و پس
ازاسکنمتوجهشدندکهیکیازکلیههایشدرجایخود
نیست .او میگوید که حتی برای اطمینان دو آزمایش

اسکن انجام داده است .ریتا به رسانههای محلی گفت
که پس از  ۱۲سال زندگی مشترک ،همسرش به دلیل
ناتوانی خانواده وی برای پرداخت مبلغ جهیزیه ،کلی ه او
رادزدیدهوفروختهاست.بهگزارشیورونیوز،پلیسشهر
فاراکا در شمال ایالت بنگال ضمن آغاز تحقیقات اعالم
کرد که ممکن است یک باند قاچاق اعضای بدن نیز در
این پرونده دخیل باشد.

ماجرایمرگیکدزددرآخرینسرقتگوشی
مــردم مشخص شد پسر جــوان قصد سرقت موبایل زن
۳۴ساله را داشته که این زن با هوشیاری متهم را از روی
موتور سیکلت به پایین کشیده و راکب موتور هم فرار کرده
است  .به گفته وی با دستگیری متهم دقایقی بعد افراد
حاضر متوجه شدند راکب یک دستگاه موتور سیکلت
که در پیاده رو بیمارستان فارابی در حال حرکت بوده
به علت برخورد با موانع
ج ــان خ ــود را از دســت
داده است .
بـــا اعــــام مـــوضـــوع به
پلیس بالفاصله عوامل
کالنتری ۱۱۵در محل
حاضر شــدنــد .بــا توجه
به حساسیت موضوع،
رئیس کالنتری هم در
محل حاضر و تحقیقات
در این باره آغاز شد .

آتش سوزی در خانه قدیمی محل نگهداری پرندگان
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت :در پی
حریقدریکساختمانقدیمیدرمحلهمشیریه،دونفر
مجروح و ده ها پرنده تلف شدند .جالل ملکی در گفت و
گوبامیزان،اظهارکرد:ساعت 2:58پنجشنبهگذشته
آتش سوزی یک ساختمان مسکونی در میدان رشدیه
خیابان انصافی به سامانه 125آتش نشانی اعالم شد.
بالفاصله آتش نشانان دو ایستگاه به محل حادثه در
محله مشیریه اعزام شدند .وی ادامه داد :محل حریق
یکساختمانقدیمیدوطبقهبهوسعت 100مترمربع
بود .در طبقه اول ساختمان ،راه پله و سقف پشت بام
انواع زیاد پرنده نگهداری می شد .آتش در پشت بام
رخ داده اما به راه پله و طبقه اول سرایت کرده بود.
سخنگوی سازمان آتش نشانی با بیان این که شعله و
دود زیادی در محل آتش سوزی وجود داشت ،افزود:
دودآتشسوزیپشتبامبهدوساختمانکناریسرایت

کرده و تعدادی از ساکنان آن ساختمان ها گرفتار دود
شده بودند .ملکی تاکید کرد :آتش نشانان همزمان
با اطفای حریق خانه قدیمی ،ساکنان خانه های کنار
محل آتش سوزی را خارج کردند .در ساختمان قدیمی
پدری  70ساله به همراه پسر  40ساله حضور داشتند.
پسر به علت این که قصد داشت آتش را خاموش کند
از هر دو دست دچار سوختگی شده و از لبه پشت بام
آویــزان و در حال سقوط بــود .وی ادامــه داد :با یک
نردبان این جوان از لبه پشت بام به پایین آورده شد .در
مجموع  15نفر از سه ساختمان تخلیه شدند که تنها
مرد  40ساله و یک زن  50ساله که دچار دود گرفتگی
شــده بود،به بیمارستان منتقل شدند .سخنگوی
سازمان آتش نشانی با بیان این که ده ها پرنده داخل
خانه به علت دود زیاد تلف شدند ،افزود :عملیات آتش
نشانان ساعت 5:08صبح به پایان رسید.

رئیس کالنتری  ۱۱۵رازی ادامه داد :بررسی های اولیه
نشان می داد دو پسر جوان قصد سرقت موبایل زن جوان
را داشته اند که یکی از آن ها با هوشیاری زن جوان و مردم
دستگیر شده است وراکب موتور هنگامی که برای دیدن
صحنه دستگیری همدست اش به عقب بر می گردد با
موانع برخورد می کند و به علت شدت حادثه جان خود را
از دست می دهد.
سرهنگمجتبیبیرانوند
بیان کــرد :مــامــوران در
بــررســی حــادثــه متوجه
رفتارهای مشکوک پسر
جــوانــی در محل شدند
که با دستگیری او ،این
فرد مدعی شد همدست
متهمان بـــوده و بــرای
اطــاع از وضعیت آن ها
به محل آمده که دستگیر

شده است  .وی تصریح کرد :متهمان چهار جوان ۲۰تا۲۴
ساله بودند که در پوشش دو موتور سیکلت دست به سرقت
می زدنــد .آن ها در اعترافات اولیه خود مدعی شدند
بیشترین سرقت هایشان را از بیماران و همراهان مریض
بیمارستان فارابی انجام داده اند  .هم اکنون تحقیقات
بیشتر برای دستگیری آخرین عضو این باند ادامه دارد.

عامل دستبرد به ساختمان های نیمه ساز دستگیر شد
رئیس کالنتری  ۱۴۱شهرک راه آهــن ،با اشــاره به
دستگیری یک سارق که به ساختمان های نیمه کاره
دستبرد می زد ،گفت :این متهم در بازجویی های
انجام شده به چهار فقره سرقت اعتراف کرد.
به گزارش مهر ،سرهنگ عظیم شبی پور در تشریح این
خبر گفت :عصر روز گذشته ماموران گشت انتظامی
این کالنتری در حال گشت زنی در محدوده بولوار
کاج بودند که فــردی به آن ها مراجعه و اظهار کرد
نگهبان یک مجتمع ساختمانی نیمه ســاز اســت و
فردی را در حال باز کردن قالب های بتونی این پروژه
دیده و برای دستگیری وی از پلیس کمک خواست.
این مقام انتظامی ،بیان کرد :بالفاصله ماموران به
محلی که نگهبان مذکور اشاره کرده بود ،اعزام شدند
و فرد مذکور را در حال سرقت قالب های بتونی و فلزی
مجتمع مذکور مشاهده کردند و برای دستگیری وی

وارد عمل شدند.
وی افزود :متهم به محض دیدن ماموران ،تجهیزات
همراهش را رها کرد و از محل متواری شد اما این
فرار چند دقیقه ای بیش طول نکشید و در نهایت چند
متر آن طرف تر ،بازداشت و برای تحقیقات به همراه
نگهبان مجتمع به کالنتری منتقل شد.
رئیس کالنتری  ،۱۴۱اظهار کرد :متهم در بازجویی
های انجام شده ضمن اعتراف به جرم خود مبنی بر
سرقت تجهیزات ساختمانی و قالب های بتونی و
فلزی از ساختمان های نیمه کاره ،به چهار فقره سابقه
سرقت به این روش اقرار کرد و در بازرسی از خودروی
وی که در محل بود ،تعدادی تجهیزات ساختمانی
مسروقه کشف شد .سرهنگ شبی پور ،در پایان تصریح
کرد :متهم پس از تکمیل پرونده برای تحقیقات بیشتر
به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

سارق فراموشکار به دام پلیس افتاد
کشف رسید بانک در خانه مال باخته و بررسی آن ماموران
را به دزد فراموشکار رساند.
به گزارش مهر ،سرهنگ دوم ضرغام آذین گفت :روز یک
شنبه مرد جوانی با مراجعه به کالنتری قلهک در شکایتی
مدعی شد ســارق یا سارقانی با ورود به منزلش مقدار
زیادی پول ،طال ،لپ تاپ و یک ساعت گران قیمت را به
سرقت برده اند .با اعالم این شکایت بالفاصله به دستور
رئیس کالنتری ،تیم تجسس در محل سرقت حاضر شد.
به گفته وی بررسی های اولیه ماموران نشان می داد
سارق یا سارقان با تخریب در بالکن طبقه اول وارد خانه
مال باخته شده و پس از سرقت از طریق بالکن متواری
شده انــد .وی افــزود  :در ادامــه تجسس و بررسی محل
سرقت ،ماموران متوجه وجود رسید دستگاه کارتخوان

روی فرش اتاق خواب شدند .صاحبخانه وقتی برگه رسید
دستگاه کارتخوان را دید اعالم کرد که این رسید متعلق به
او نیست .ماموران که با پیدا کردن این رسید احتمال می
دادند ،رسید متعلق به سارق یا سارقان باشد ،تحقیقات
خود را روی این موضوع متمرکز کردند.
سرهنگ دوم ضرغام آذیــن بیان کرد :سرانجام پس
از تحقیقات و استعالم مشخص شــد برگه تراکنش
بانکی ،متعلق به دستگاه کارتخوان یک سوپر مارکت در
محله تهرانپارس است .با شناسایی این مغازه ،ماموران
کالنتری به صورت نامحسوس تحقیقات خود را ادامه
دادند تا سرانجام هویت صاحب حساب به نام "الف .ر"
شناسایی شد  .با شناسایی هویت «الــف.ر» ،ماموران
با بررسی سوابق کیفری او متوجه شدند او دارای چند

سابقه کیفری به اتهام سرقت منزل اســت .ماموران
که از وقوع سرقت از سوی این دزد سابقه دار مطمئن
شده بودند ،با کسب دستور قضایی تحقیقات را برای
دستگیری متهم آغاز کردند .به گفته وی سرانجام روز
چهارشنبه ماموران کالنتری قلهک با شناسایی پاتوق
متهم و اطمینان از حضور او در این پاتوق در شرق تهران،
موفق شدند متهم جوان را دستگیر و به کالنتری منتقل
کنند.
وی تصریح کرد :متهم پس از انتقال به کالنتری منکر
هرگونه سرقت بــود و ادعــا کــرد اصــا نمی دانــد محله
اختیاریه کجاست! در حالی که تحقیقات برای رمزگشایی
از این پرونده ادامــه داشت مال باخته پس از حضور در
کالنتری و مواجه شدن با متهم ،ساعت مچی سرقت شده

...

درامتدادتاریکی

مردی به جایجهیزیه،کلیههمسرش را دزدید !

دزد موبایل قاپ پس از سرقت موبایل یک همراه بیمار
در خیابان قزوین با مانع فلزی برخورد کرد و جان خود را
از دست داد .به گزارش مهر  ،سرهنگ مجتبی بیرانوند
رئــیــس کالنتری  ۱۱۵رازی گــفــت :ســاعــت  ۱۱روز
پنجشنبه اهالی خیابان قزوین متوجه سر و صدای زنی
جوان و افتادن پسر جوان در کنار پیاده رو شدند .با حضور
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از خانه اش را روی دست سارق مشاهده کرد .سرانجام
سارق جوان که متوجه شده بود نمی تواند منکر سرقت
شود ،به سرقت از خانه خیابان اختیاریه اعتراف و دوست
اش را به عنوان همدست اش در این سرقت معرفی کرد.
شایان ذکر است با توجه به سوابق متهم و وقوع سرقت
منزل در محدوده ،متهم برای شانسایی دیگر جرایم اش
در اختیار ماموران پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران قرار
گرفت .همچنین تحقیقات برای دستگیری همدست
متهم ادامه دارد.

جاده یخ زده!

همواره با سختی و رنج زندگی کرده ام اما همه تالشم این
بود که فرزندم را با نان حالل بزرگ کنم به همین دلیل از
دوران جوانی در خانه های مردم کار می کردم تا دست
نیاز پیش دیگران دراز نکنم ولی نمی دانم آن روز چگونه
تحت تاثیر وسوسه های شیطان قرار گرفتم برای آن که
همسر معتادم را خوشحال کنم دست به چنین کاری زدم
و همه آبرو و اعتبارم را از بین بردم...
زن  42ساله در حالی که می گفت دیگر چگونه می توانم
به چشمان تنها پسرم نگاه کنم و به صدها پرسشی که در
ذهن اش به وجود آمده پاسخی بدهم با چشمانی اشکبار
به تشریح ماجرای زندگی اش پرداخت و به افسر پرونده
اش گفت :سال ها قبل در یکی از شهرهای استان سمنان
به دنیا آمــدم از نظر اقتصادی در سطح بسیار ضعیفی
بودیم و اعتیاد شدید پــدرم به مــواد مخدر تحمل این
وضعیت را سخت تر می کرد چرا که همه درآمد او صرف
تهیه مواد مخدر می شد و روزگار به خانواده ما سخت می
گذشت .به همین دلیل من در کالس سوم ابتدایی ترک
تحصیل کردم و با دنیایی از امید و آرزو چشم به دوستانم
می دوختم که هر روز صبح کیف به دست راهی مدرسه
می شدند.
هنوز دو سال بیشتر از ترک تحصیلم نگذشته بود که
فهمیدم پدرم در حال تدارک مراسم عروسی است .آن
زمان  11سال بیشتر نداشتم و نمی دانستم که آینه و
شمعدان ها را بــرای مراسم عقدکنان من خریده اند.
هنوز فکر می کردم پوشیدن لباس سفید عروسی یک
بازی کودکانه است اما همه چیز واقعیت داشت وکنار
من پیرمردی  70ساله به عنوان دامــاد روی صندلی
نشست و هنگامی که با اشاره اطرافیانم «بله» را گفتم نمی
دانستم که پدرم برای گرفتن شیربهای بیشتر از مردی که
نوههایش از من بزرگ تر بودند مقدمات ازدواج من و او را
فراهم آورده است.
چند سال بعد درحالی که بــاردار شده بــودم آرام آرام
می فهمیدم که چه بالیی به سرم آمــده اســت .خالصه
چهار سال بعد از آن پیرمرد طالق گرفتم و به خانه پدرم
بازگشتم اما او در جاده سرد و یخ زده اعتیاد گم شده بود و
چند سال بعد  ،به امید روزگاری بهتر بار و بندیلم را بستم
و به مشهد مهاجرت کردم 19 .سال بیشتر نداشتم که
خانه ای را در حاشیه شهر اجاره کردم و برای گذران امور
زندگی به کارگری در منازل مردم پرداختم .همه تالشم
را می کردم تا پسرم همانند من در حسرت درس و مدرسه
باقی نماند.
می خواستم با روزی حالل بزرگش کنم به همین دلیل
هم هیچ گاه به فکر ازدواج نیفتادم و با آن که سن کمی
داشتم به همه خواستگارانم جواب منفی می دادم .پسرم
بزرگ تر می شد و من از دیدن قد و قامت او لذت می بردم
تا این که حــدود شش سال قبل به عنوان خدمت گزار
در یک مدرسه دخترانه مشغول کار شدم .در حالی که
پسرم تحصیالتش را در دوران متوسطه به پایان رسانده
بود من هم به خواستگاری فردی به نام «مرتضی» پاسخ
دادم و به عقد موقت او درآمدم اما هنگامی متوجه اعتیاد
شدید او شدم که دیگر موضوع ازدواجم در بین اطرافیان
و دوستانم پیچیده بود و من به راحتی نمی توانستم از او
طالق بگیرم ،از سوی دیگر باید مخارج اعتیاد او را هم
تامین می کردم همه این ها درحالی بود که پسرم نیز پس
از چند سال در یکی از دانشگاه های غیردولتی مشغول
به تحصیل شده بــود .با این وجــود سختی ها را تحمل
میکردم تا این که چند روز قبل وقتی در حال نظافت
مدرسه بودم چشم ام به یک دستگاه تلفن همراه گران
قیمت افتاد تحت تاثیر وسوسه های شیطانی آن را سرقت
کردم تا مرتضی خرج اعتیادش کند .اما ای کاش ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس آگاهی
خراسان رضوی
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