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عامالن دستبرد به انبار آهن در مشهد دستگیر شدند
سجادپور -مدیر باسکول یکی از مراکز فروش
آهن آالت در مشهد ،حدود  150تن آهن را
وزن نکرده دزدیــد! به گــزارش خراسان،در
پی شکایت دو نفر از مالکان یک مرکز فروش
آهن در مشهد مبنی بر این که آهن آالت زیادی

از انبار به سرقت رفته است ،تالش گسترده
نیروهای تجسس کالنتری سپاد مشهد برای
شناسایی و دستگیری عامالن این سرقت ها
آغاز شد .نیروهای تجسس که با فرماندهی
سرگرد جعفر عامری وارد عمل شده بودند با

استفادهازشگردهایتخصصیبهسرنخهایی
رسیدند که نشان می داد آهن آالت توسط
چندین وانت از انبار خارج شده اند .در همین
حال تحقیقات غیرمحسوس نیز بیانگر آن بود
که مدیر باسکول آهن فروشی در ماجرای

سرقت ها نقش اصلی را دارد .بنابراین با
دستگیری مرد باسکول دار مشخص شد که
او با همدستی دو نفر از شاگردانش آهن ها را
سرقت کرده اند.
گــزارش خراسان حاکی است با دستگیری

در امتداد تاریکی
اعضای این باند بازجویی های فنی بیانگر
آن بــود که «ع -ح» (مدیر باسکول)با دیگر
همدستانش از فروش آهن ها کرایه رانندگان
وانت را نیز به حساب بانکی آن ها واریز کرده
است .تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد.

دیوان عایل کشور حکم اعدام متجاوز به عنف را اتیید کرد

«کرکس موتورسوار» پای چوبهدار
سجادپور -قضات دیوان عالی کشور بر حکم
«اعدام» جوان معروف به «کرکس موتور سوار»
مهر تایید زدنــد و به این ترتیب یک متجاوز
به عنف دیگر در مشهد به زودی مجازات
خواهد شد.
به گــزارش اختصاصی خراسان ،جوان 31
ساله مــعــروف بــه «کــرکــس مــوتــور س ــوار» که
با تشکیل یک باند شش نفره در مشهد به
کودکان و نوجوانان تعرض می کرد در حالی با
حکم قاطع دستگاه قضایی خراسان رضوی به
اعدام محکوم شد که هنوز رسیدگی به بخش
های دیگری از جرایم اعضای این باند مخوف
همچنان ادامه دارد.
مــاجــرای «کــرکــس مــوتــور ســـوار» در اواخــر
بهمن  98هنگامی لو رفت که یک زن تبعه
خارجی در تماس با پلیس  110گفت :جوانی
از بــاالی دیــوار وارد حیاط منزلم شد و پسر
 9ساله ام را با تهدید چاقو ربــود! با توجه به
اهمیت و حساسیت موضوع و صدور دستوری
ویــژه از ســوی قاضی «اسماعیل عندلیب»
(مــعــاون دادســتــان مرکز خــراســان رضــوی)
عملیات گسترده ای از سوی کارآگاهان اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی برای
ردیــابــی پسر بچه مذکور آغــاز شــد .بررسی
های تخصصی کارآگاهان نشان می داد که
جوان موتورسواری در حاشیه شهر مشهد باند
مخوفی را برای آزار و اذیت کودکان و نوجوانان
تشکیل داده است و کودکان را پس از تعرض

کوتاه از حوادث
*مــهــر /در تعقیب و گــریــز تــکــاوران پلیس در
منطقه س ــراوان استان سیستان و بلوچستان با
قــاچــاقــچــیــان ،بــه دلــیــل اســتــفــاده خــودروهــای
قاچاقچیانازوسایلدودزا،خودرویپلیسازجاده
اصلیمنحرفودچارحادثهشدکهمتأسفانهاستوار
دوم«موسیشیبانی»براثرشدتجراحتهایوارد
شدهبهدرجهرفیعشهادتنائلآمد.
*ایسنا /حجت االسالم سیدکاظم موسوی رئیس
کلدادگستریفارسازبخششاولیایدمورهایی
یک محکوم به قصاص در شیراز در آستانه میالد با
سعادتامامحسنمجتبی(ع)خبرداد .اینپرونده
پساز ۱۷سالباپیگیریوتالشاعضای شعبه۴۹
ویژه زندان شورای حل اختالف فارس با گذشت
اولیای دم به سازش منجر شد و قاتل از چوبه دار
نجاتیافت.
*ایرنا/مظفرمحمدخانیمدیرعاملجمعیتهالل
احمراستانسمنانگفت:تصادفیکدستگاهپراید
با تریلی در کیلومتر  ۱۸محور میامی به سبزوار دو
فوتیویکمصدومبرجاگذاشت.
*پلیس /سرهنگ علی عسکری رئیس مرکز عملیات
ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با اشاره به انهدام
یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان های تهران و
البرزگفت:دربازرسیازمخفیگاهاعضایاینباندبیش
از ۵۳۰کیلوگرمانواعموادمخدرکشفوضبطشد.

در خیابان های اطراف رها می کند .این در
حالی بود که کودکان به دلیل ترس و وحشت
ناشی از آدم ربایی نمی توانستند مشخصاتی
از عامالن آدم ربایی به پلیس ارائه دهند .به
همین دلیل شیوه های ردزنی اعضای این باند
با راهنمایی های قاضی عندلیب و استفاده از
تجربیات پلیسی ،تغییر کرد تا این که سرنخ
هایی از النه «کرکس موتور سوار» در اطراف
کوره های آجرپزی حاشیه جاده سیمان مشهد
به دست آمد .به گزارش خراسان ،کارآگاهان
اداره جنایی آگاهی در یک عملیات هماهنگ
و منسجم موفق شدند با ورود به مخفیگاه
«کرکس موتور ســوار» شش عضو این باند را
در حالی دستگیر کنند که کــودک  9ساله
را مجبور به نوشیدن مشروبات الکلی کرده
بودند! این کودک زمانی که در کنار پلیس
آرام گرفت پرده از اعمال وحشیانه این باند
برداشت و گریه کنان از ماجرای تعرض با
تهدید چاقو سخن گفت.
▪دختر 15سالهدرچنگکرکسموتورسوار

بــراســاس گـــزارش خــراســان ،در حالی که
تحقیقات و بازجویی های گسترده از سرکرده
این باند مخوف ادامه داشت و خبر دستگیری
وی در روزنامه خراسان به چاپ رسید ناگهان
شاکیان زیــادی به پلیس آگاهی خراسان
رضوی مراجعه کردند .اما در این میان گریه
های دردنــاک دختر  15ساله ای که توسط

رئیس پلیس فتای پایتخت از انهدام شبکه بزرگ
کالهبرداری تلفنی موسوم به رادیــو جــوان در
پایتخت خبر داد و گفت :همه اعضای شبکه طی
عملیاتهایمختلفشناساییودستگیرشدند.
بهگزارشپلیس،سرهنگداودمعظمیگودرزی
گفت :تعدادی از شهروندان به پلیس مراجعه
کردند و مدعی شدند از طریق یک تماس تلفنی
موردکالهبرداریقرارگرفتهاند،پروندهابتدایی
در این خصوص تشکیل شد و موضوع در دستور
کار قرار گرفت .وی ادامه داد :شکات در ادامه
اظهارات خود اعالم کردند شخصی ناشناس با
آنهاتماسگرفتهومطرحکردهشمابرندهخوش
شانس قرعه کشی شده اید و سپس با ترفند های
متقلبانه و با این بهانه که برای دریافت جایزه نیاز

«کرکس موتور سوار» مورد تجاوز قرار گرفته
بود ،دل ها را تکان داد و مسیر بازجویی ها
تغییر کــرد .بررسی هــای پلیس بیانگر آن
بود که «قاسم –ب» (جوان  31ساله) دارای
سابقه کیفری به اتهام انجام اعمال خالف
عفت است و پرونده های مفتوح دیگری نیز
در دستگاه قضایی دارد و دختر  15ساله را
هم مورد تعرض قرار داده است .این دختر
نوجوان که از دیدن «کرکس موتور سوار» برای
لحظاتی دچار شوک شده بود به کارآگاهان
گفت :او گوشی تلفن مــرا ربــود و سپس به
بهانه بازگرداندن گوشی به همراه دوستانش
و با تهدید چاقو مرا سوار موتورسیکلت کرد
و به مزرعه گوجه و خیار در اطراف شهر برد.

فنی قضات با تجربه دادگاه چنان حیرت زده
ماند که جز «سکوت» راه گریزی پیدا نکرد.
گزارش خراسان حاکی است ،با پایان جلسات
محاکمه که در حضور وکیل مدافع متهم انجام
گرفته بود ،قضات دادگاه به شور نشستند و به
اتفاقآرا«،قاسم-ب»(کرکسموتورسوار)رابه
اتهام تجاوز به دختر  15ساله به اعدام محکوم
کردند .در این رای که به امضای قضات جواد
شاکری و هادی دنیادیده ،رسیده بود قاطعیت
دستگاه قضایی خراسان رضوی در برخورد با
جرایم خاص و خالف عفت عمومی رخ نمایی
می کرد اما در عین حال حکم صادر شده قابل
فرجام خواهی در دیوان عالی کشور بود که
در نهایت نیز پرونده مذکور به دلیل اعتراض
متهم و وکیل مدافع در شعبه  39دیوان عالی
کشور مورد بررسی دقیق قرار گرفت .بنابر
گزارش خراسان ،قضات زبده دیوان عالی نیز
پس از بررسی همه جوانب پرونده در حالی
مهر تایید به حکم اعدام زدند که معتقد بودند
وقتی دختری در دام سه جوان مست بیفتد و
با چاقو تهدید شود ،چاره ای جز تسلیم در برابر
خواست متجاوز را نخواهد داشت.
بنابراین با قاطعیت یافتن حکم صادر شده از
سوی شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان
رضوی ،پرونده مذکور برای اجرای حکم به
دادسرای عمومی و انقالب مشهد بازگشت
و «کرکس موتور سوار» به زودی پای چوبه دار
قرار می گیرد.

 ۱۱عضوشبکهکالهبردارانتلفنیدستگیرشدند
به اطالعات حساب بانکی شما داریــم تمامی
اطالعات محرمانه خود را دادیم و پس از دقایقی
متوجهکالهبرداریوبرداشتغیرمجازازحساب
خود شدیم .رئیس پلیس فتای پایتخت  گفت:
کارشناسان پلیس فتای پایتخت اقدامات خود را
آغازکردندوپسازمطالعهاظهاراتشکاتپرونده
کهبیشاز ۶۰نفربودندوبررسیهایهمهجانبهو
تحقیقاتگستردهدرفضایمجازیمتوجهشدند
مجرماناینپروندهبهصورتیکشبکهحرفهای
در حال کالهبرداری به این روش هستند .وی
افــزود :با اقدامات فنی کارآگاهان پلیس فتای
تهران بــزرگ هفت نفر از اعضای این شبکه در
وهله اول شناسایی و دستگیر شدند و شناسایی
دیگر اعضا که به صورت پنهان و الیه الیه فعالیت

دزد خودرو دستگیر شد؛ آرمین کوچولو به آغوش خانواده بازگشت
فرمانده انتظامی خراسان رضوی از عملیات
ضربتی پلیس استان برای نجات جان آرمین
کودک سه ساله از چنگ سارق خودرو خبر
داد.
بــه گــــزارش مــرکــز اطـــاع رســانــی پلیس
خراسان رضوی ،سردار محمدکاظم تقوی
افزود :ساعت  4:35بامداد دیروز گزارش

وقتی فهمیدم آن ها چه قصد شومی دارند
به گریه افــتــادم ،التماس کــردم ،جیغ می
کشیدم که مرا رها کنند ولی هیچ کدام به
من رحم نکردند و مرا کتک می زدند آن ها از
عصر همان روز تا بامداد روز بعد به من تعرض
کردند به گونه ای که ...
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی است،
به دنبال اظهارات دختر نوجوان و شکایت
حــدود  13نفر از کودکانی که در دام باند
«کرکس موتور ســوار» گرفتار شــده بودند،
قاضی غالمعلی صادقی (رئیس کالنتری
خراسان رضــوی) وارد عمل شد و دستورات
ویژه ای را برای پیگیری جدی این پرونده صادر
کــرد .در پی این دستور محرمانه ،بالفاصله
تحقیقات به صورت شبانه روزی ادامه یافت
و بخشی از پــرونــده مذکور (اتــهــام تجاوز به
عنف) به طور مستقیم به دادگاه کیفری یک
خراسان رضوی ارسال شد و با توجه به اهمیت
و حساسیت ماجرا ،در شعبه ششم دادگاه و به
ریاست قاضی جواد شاکری مورد رسیدگی
قرار گرفت و بخش دیگر این پرونده با عناوین
اتهامی آدم ربایی ،سرقت و  ...در شعبه 411
دادس ــرای عمومی و انقالب مشهد زیــر ذره
بین قضاوت رفت .با تشکیل جلسات دادگاه
قاسم -ب (متهم ردیف اول) که قصد داشت با
داستان سرایی های متناقض ،از عمق جرایم
وحشتناک خود را بیرون بکشد و موضوع را
به بیراهه بکشاند در برابر سواالت تخصصی و

سرقت خــودروی ســواری پــژو 206سفید
رنگ در بولوار شهید فکوری به مرکز فوریت
های پلیسی  110اعالم شد و حساسیت این
گزارش به دلیل حضور کودکی خردسال
در داخل خودرو بود که بالفاصله ماموران
کــانــتــری شــهــرک نــاجــا در محل حاضر
شدند.
وی ادامه داد :بررسی های پلیسی حاکی از
آن بود که مالک خودرو به داروخانه شبانه
روزی مراجعه کرده و در این لحظه سارق
خیابانی خودرو را همراه کودک به سرقت
برده است.
فرمانده انتظامی استان گفت :پلیس با
اقدامات اطالعاتی گسترده و ردزنی های
علمی جست وجوهای خود را برای نجات
جان این پسر بچه سه ساله آغاز کرد و همه
مسیرهای خروجی شهر مشهد تحت کنترل
دقیق قرار گرفت.
تقوی ادامه داد :سارق خیابانی که پلیس را
در یک قدمی خود احساس می کرد و دچار
ترس و وحشت شده بود کودک سه ساله را
در مسیر مشهد-نیشابور کنار تپه ای رها و
پس از طی مسافتی خودرو را نیز کنار جاده
گذاشت و متواری شد.
این در حالی بود که پلیس خودروی سرقتی
را ردزنی و ماموران برای توقیف خودرو در
مسیر بودند .وی گفت :با اقــدام به موقع
پلیس ،کــودک سه ساله ســالــم به آغوش
خانواده اش بازگشت و خــودروی مسروقه
کشف شد.سارق نیز شب گذشته با تالش
پلیس در نیشابور دستگیر شد.
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می کردند در دستور کار قرار گرفت .سرهنگ
معظمیگودرزیادامهداد:درمراحلبعدیپس
ازشناساییسهنفردیگرازاعضایاصلیشبکهتیم
عملیاتی پلیس فتای فرماندهی انتظامی تهران
بزرگواردعملشدواینافرادنیزپسازتشریفات
قضاییدریکیازاستانهایهمجوارتهرانبزرگ
دستگیرشدند.ویاظهارکرد:درآخرینمرحلهاز
اقداماتاینپروندهنفراصلیشبکهکهباتحرکات
پیچیده قصد گمراه کردن پلیس را داشت توسط
افسران سایبری پلیس فتای پایتخت شناسایی
شد و پس از اقدامات فنی و به دست آمدن محل
فعالیت وی ،این مجرم اینترنتی در نهایت توسط
تیم عملیاتی پلیس فتای تهران بزرگ دستگیر و
به پلیس فتا منتقل شد .وی افزود :در نهایت این

شبکهکهازهشتنفرمردوسهنفرزنتشکیلشده
بود و به صورت الیه الیه در سراسر استان تهران
فعالیت مجرمانه انجام می داد منهدم شد و همه
اعضا دستگیر شدند و پس از انتقال به پلیس فتا
پرده از نحوه اقدامات مجرمانه خود برداشتند و
به کالهبرداری از بیش از  ۶۰نفر به ارزش ریالی
حــدود ۲۰میلیارد ریال اعتراف کردند .رئیس
پلیسفتایتهرانبزرگبهشهروندانتوصیهکرد:
همانگونهکهبارهاتوسطپلیسهشداردادهشده
است به هیچ عنوان برای دریافت جایزه نیازی به
حضوردرپایدستگاهعابربانکیادادناطالعات
محرمانهکارتبانکینیستوتماسهاییکهاین
موارد را از شهروندان درخواست می کنند قطعا
کالهبرداریاست.

پلیس عامالن قتل مرد ساوجی را پس از  5ماه دستگیر کرد
فرمانده انتظامی شهرستان ســاوه گفت:
ماموران پلیس با انجام تحقیقات گسترده و
یافتن سرنخ های مهم موفق شدند عامالن
قتل یکی از شهروندان در آذر سال گذشته را
شناسایی و دستگیر کنند.
بــه گـــزارش ایــرنــا ،سرهنگ عیسیآبادی
افــزود :در روزهــای پایانی آذر سال گذشته،
مرد  ۴۵ساله ساوجی در حالی که سوار بر
موتورسیکلت از مسیر محل کــار به سمت
منزل در حال تردد بود ،با تیراندازی افرادی
ناشناسبهقتلرسید.ویادامهداد:بالفاصله
بررسی تخصصی موضوع از سوی گروهی از
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان آغاز شد
و تحقیقات گستردهای از دوستان و نزدیکان
ایــن فــرد بــرای کشف معمای قتل صــورت
گرفت.

فرمانده انتظامی ساوه گفت :با پیگیریهای
انجام شــده ،سرنخ هایی از دســت داشتن
اعضای یک خــانــواده که از مدتها قبل با
مقتول اختالف داشتند،در این باره به دست
آمد .وی افزود :سرانجام با تکمیل تحقیقات
پلیس ،دو نفر از عامالن اصلی قتل شناسایی
و با هماهنگی مرجع قضایی در یک عملیات
غافلگیرانه در یکی از محلههای ساوه دستگیر
شدند.عیسیآبادی ادامــه داد :با توجه به
بازجوییهای انجام شده از افــراد دستگیر
شده و محرز شدن مشارکت چهار نفر دیگر
در طرحریزی و اجرای نقشه این قتل ،افراد
مذکور نیز در عملیاتی جداگانه بازداشت
شدند .وی گفت  :این افراد در تحقیقات پلیس
ضمن اعتراف به ارتکاب قتل ،دلیل این اقدام
را اختالفات قبلی با مقتول مطرح کردند.

اپتکپلیسبه ابندرسقتسیمهایشبکهتوزیعبرق
توکلی /اعضای باند سرقت سیم های شبکه
توزیع بــرق در عملیات مــامــوران انتظامی
سیرجان دستگیر شدند.به گزارش خراسان،
فرمانده انتظامی سیرجان گفت :به دنبال
افزایش سرقت  سیم های شبکه توزیع برق در
این شهرستان  ،بررسی موضوع در دستور کار
پلیس قرار گرفت .سرهنگ ایران نژاد افزود:
ماموران هنگام گشت زنی در حاشیه شهر به
یک پژو  ۴۰۵پارک شده نزدیک خط توزیع
انتقال برق مشکوک شدند و برای بررسی
موضوع به سمت خــودرو رفتند و مشاهده
کردند چهار سارق در حال چیدن و سرقت

سیم های برق هستند که بالفاصله با تالش
ماموران یکی از سارقان دستگیر شد و سه
متهم دیگر از محل گریختند .وی با اشاره به
توقیف خــودروی سارقان و کشف  ۴۰۰متر
سیم برق از محل وقوع سرقت تصریح کرد:
در ادامــه این عملیات ماموران با شناسایی
سه سارق متواری ،آن ها را در مخفیگاهشان
دستگیر کردند .وی گفت :با تالش ماموران و
متالشی شدن این باند ،عالوه بر این سرقت
نافرجام ،شش فقره سرقت دیگر در این زمینه
کشف شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی
به مرجع قضایی تحویل شدند.

گرگیدرلباسمیش!
آنپسرجوانباترفندیزیرکانهطوریواردزندگیام
شد که هنوز هم از این ماجرا مات و مبهوت مانده ام
با وجود این هیچ گاه تصور نمی کردم که او گرگی
در لباس میش باشد و روزی مرا بــرای رسیدن به
درخواستهایبیشرمانهاشتهدیدکندو...
زن  27ســالــه ای کــه مــدعــی بــود اگــر «تــیــرداد»
تهدیدهایش را عملی کند زندگی ام در آستانه
فروپاشیقرارمیگیرددربارهماجراییکهروزگارش
را سیاه کرده بود به کارشناس اجتماعی کالنتری
قاسمآبادمشهدگفت:هشتسالقبلودرحالیکه
بهتازگیدیپلمگرفتهبودم«سهراب»بهخواستگاری
امآمد.اواستخدامیکیازاداراتدولتیبودوجوانی
بسیارموقرومودببهنظرمیرسید.سهرابجوانی
خوشاخالقوسادهدلبودبههمیندلیلهمخیلی
از این ازدواج رضایت داشتم و احساس می کردم در
کنار او به همه آرزوها و خواسته های دوران کودکی
اممیرسمچراکهپدرمنکارگرسادهایبودکهباید
شکمخانواده 9نفرهاشراسیرمیکردبرایهمین
هیچ وقت نمی توانست آرزوهــای مرا که دختری
زیرک و خیال پرداز بودم به راحتی برآورده کند اما
من همواره برای رسیدن به این آرزوهای کودکانه
تالش می کردم و با همراهی دوستانم بسیاری از
این خواسته ها را جامه عمل می پوشاندم و برخی
لوازممانندکیفوجامدادیو...رافراهممیکردم.
خالصه من در شرایطی با سهراب ازدواج کردم که
پدر و مادر او از وضعیت مالی خوبی برخوردار بودند
و از نظر مادی دستمان را می گرفتند تا جایی که
در همان سال اول ازدواجمان یک واحد آپارتمانی
بزرگ در منطقه الهیه مشهد خریدیم و به زندگی
شیرینمان ادامه دادیم تا این که دو سال بعد از آغاز
زندگی مشترک پسرم به دنیا آمد و پدر شوهرم نام
زیبایهدایترابرایاوبرگزید.چراکهمادرنزدیکی
محلسکونتپدرشوهرمزندگیمیکردیمواوکامال
مراقب خانواده ما بود درحالی که پسرم روزهای
شیرینزبانیخودشراسپریمیکرداورادرآغوش
می گرفتم و برای گذران ساعتی به دور از دغدغه ها
و نگرانی های روزانه به فروشگاه لوازم آرایشی یکی
از دوستانم می رفتم تا لحظاتی را با شادی و تفریح و
بگوبخندهایدوستانهسپریکنم.دریکیازهمین
روزهابودکهدرفروشگاهدوستمباتیردادآشناشدم
او شاگرد یکی از فروشگاه های همان مرکز تجاری
بود و مدام پسرم را در آغوش می گرفت و با شیرین
زبانیهایاوقهقههمیزدبهگونهایکهپسرمنیزبه
اووابستهشدهبودوبهمحضاینکهرهایشمیکردم
به طرف تیرداد می رفت او که جوانی هم سن و سال
خودم بود از روزی که متوجه زندگی عاشقانه توام با
رفاهوآسایشمنوسهرابشدتالشکردتاارتباطش
راباخانوادهماصمیمیترکنددرحالیکهرابطهمن
و تیرداد هر روز گرم تر می شد او با طرح دوستی و
ترفندیخاصخودشرابههمسرمنیزنزدیککردو
اینگونهیکارتباطدوستیخانوادگیبینماشکل
گرفتوپایاوبهزندگیخصوصیمابازشدتاجایی
که حتی وقتی همسرم در منزل نبود او به خانه ما
رفتوآمدمیکردوباجمالتزیباومهربانانهاشمرا
تحت تاثیر قرار می داد به طوری که گاهی دلتنگش
می شدم .در میان این رفت و آمدها گاهی اوقات
جمالت احساسی ،عاطفی یا عاشقانه به من ابراز
میکردومنهمدربرابراینمحبتهایاغراقآمیز
فقطسکوتمیکردمولیاودرمیانهمینگفتارها
و رفتارهای نامتعارف و به بهانه های مختلف فیلم
وعکس هایی از زندگی خصوصی من تهیه می کرد
باوجوداینمناهمیتیبهاینرفتارهانمیدادمچرا
که فکر می کردم تیرداد نیازمند مهر و محبت است.
پدر و مادر او به خاطر آن که فرزندی نداشتند تیرداد
رابهفرزندخواندگیپذیرفتهبودندومناحتمالمی
دادم که او بیشتر از دیگران به ابراز محبت نیاز دارد
ولیازنقشهشوموبیشرمانهاوهیچاطالعینداشتم
تا این که روزی وقتی همسرم در محل کارش حضور
داشت تیرداد به خانه ام آمد و درخواست بی شرمانه
ایازمنکرد!منکهدرشرایطبدیقرارگرفتهبودم
باچهرهایخشمگینپاسخمنفیتندیبهاودادماما
ناگهانتیردادتهدیدمکردکهتصاویرشخصیمرادر
شبکه های اجتماعی منتشر می کند .این بود که به
کالنتریآمدمتا...
شایان ذکر است با صــدور دستوری ویــژه از سوی
سرهنگ علی معطری (رئیس کالنتری قاسم آباد)
رسیدگی کارشناسی و محرمانه به این پرونده در
دستورکارمشاورانزبدهکالنتریقرارگرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

حادثه در قاب

*مهر /آتشنشانیتهرانازمصدومشدنسهکودک
و سوختگی مردی میان سال در پی وقوع انفجار در
یکمنزلمسکونیطیدیروز خبرداد.علتانفجار
نشتگازدرقسمتآبگرمکنبودکههمهشیشههای
منزلتخریبشدهولوازمآسیبدیدهبودند.

