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هتل سفیر قشم طعمه حریق شد.به گزارش ایسنا،رئیس اداره آتش نشانی سازمان منطقه آزاد قشم در این خصوص گفت :این آتش سوزی در ساعت2:30
بامداد دیروز به علت رعایت نشدن موارد ایمنی و چوبی بودن ساختار داخلی رخ داده و در زمان کوتاهی آتش به تمام بخشهای داخلی سرایت کرده است .وی
با بیان این که این هتل در سه طبقه و 11اتاق به طور کامل در آتش سوخت ،خاطرنشان کرد :این حادثه به علت تعطیلی هتل خسارت جانی نداشت.
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ازمیان خبرها

نگهباندرستکار 32،میلیارد
تومانرابهصاحباشبازگرداند
ساجدی -نگهبان یک مجتمع تجاری که زیر نظر موسسه
حفاظتی مراقبتی ثمین حافظ مشهد فعالیت می کند،
کیف پــول حــاوی یــک میلیون دالر و دیــنــار عــراق را به
صاحباش بازگرداند.
به گزارش خراسان ،این نگهبان وظیفه شناس کیف پول را
در مجتمع تجاری محل خدمت خود پیدا کرد و تحویل مدیر
مجتمع داد .در ادامه صاحب کیف که زنی زائر اهل نجف
اشرف بود ،شناسایی شد و کیف پولش را که  32میلیارد
تومان ارزش داشت ،تحویل گرفت.

کشف ۱۸۲تن انواع مواد مخدر
در کرمان
توکلی -فرمانده انتظامی استان کرمان ازکشف ۱۸۲تن
انواعموادمخدرطیسالگذشتهونیمهنخستامسالخبر
داد و گفت:در همین مدت  ۲۳شرور مسلح حذف شده اند
که این موضوع سبب ارتقای امنیت خواهد شد .به گزارش
خبرنگار ما ،سردار بنی اسدی فر افزود :کرمان در سالهای
95و  96و همچنین امسال رتبه اول را در هفته ناجا در
کشور کسب کرده است .همچنین در ناجا از لحاظ امنیتی
رتبه مطلوبی دارد.وی با بیان این که استان کرمان ،استانی
ثروتمند و بهشت معادن ایران است ،خاطرنشان کرد :ولی
در جنوب استان ما با مشکالتی مواجه هستیم که پلیس با
همه توان می کوشد امنیت مردم را در گوشه گوشه استان
فراهمکند.

سرباز معلم قربانی اختالف
طایفهای شد
مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و
بلوچستان گفت :عمران زارعی سرباز معلم مقطع ابتدایی
مدرسهآزادیسردکانشهرستانسربازدرجنوبایناستان
صبح روز چهارشنبه به علت اختالف طایفه ای به قتل رسید.
علی مرادی در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد :این معلم به علت
اختالفات خانوادگی و طایفه ای در منطقه «حیط سرباز» به
ضربگلولهدوفردمسلحکشتهشد.ویافزود:براساساسناد
و شواهد ،ضاربان از اقوام نزدیک مقتول هستند که به دلیل
اختالف در مسئله ازدواج مقتول با یکی از اقوام شان وی را به
قتل رساندند .مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش
سیستان و بلوچستان ادامه داد :بر اساس تحقیقات پلیس،
متهماناینقتلشناساییشدندوتحتپیگردقراردارند.

 1اتاقهتلی
 3طبقه و  1
در قشم طعمه حریق شد

پیشنهاد  50میلیونی دزدان برای از کار انداختن سیستمهای امنیتی!
سجادپور -با دستگیری پنج عضو یک باند سرقت
توسط کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی ،در
حالی راز چندین فقره سرقت در مشهد فاش شد که
دزدان حرفه ای برای از کار انداختن سیستم های
امنیتی به یکی از کارکنان یک موسسه مراقبتی
حفاظتی ،مبلغ  50میلیون تومان پیشنهاد کرده
بودند!

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی با اعالم این
خبر به خراسان گفت :در حالی که یک منزل مسکونی
چند بار طی یک هفته مورد دستبرد سارقان قرار گرفته
بود ،این منزل بنا به تقاضای صاحبخانه تحت پوشش
نگهبان هوشمند قرار گرفت که این بار هنگام ورود
سارقان زنگ هشدار به صدا در آمد و بالفاصله با حضور
گشت های نگهبان ،این سرقت نافرجام ماند.

آن ها کنترل می شد .این مقام ارشد انتظامی تصریح
کرد :سارقان که دیگر شناسایی شده بودند ،در یک
عملیات هماهنگ دستگیر شدند و به پلیس آگاهی
انتقال یافتند .سرهنگ بوستانی اضافه کرد :از پنج
سارق دستگیر شده ،چهار دستگاه خودرو و بیش از
سه میلیارد تومان لوازم سرقتی منزل کشف شد که
تحقیقات در این باره ادامه دارد.

سرهنگ بوستانی افزود :در ادامه کارآگاهان پلیس
آگاهی خراسان رضوی با توجه به تصاویر ضبط شده
سارقان به تحقیق در این باره پرداختند تا این که دزدان
در پی ارتباط با یکی از کارکنان موسسه حفاظتی
برآمدند و مبلغ  50میلیون تومان را بــرای از کار
انداختن سیستم های امنیتی پیشنهاد دادند اما آن ها
زیر نظر غیر محسوس پلیس قرار داشتند و تماسهای

شرور خطرناک بعد از دستگیری مطرح کرد

قرص روانگردانمیخورم!
سیدخلیل سجادپور -شرور خطرناکی که به اتهامات
مختلفکیفری،تحتتعقیبدستگاهقضاییبود،باتالش
نیروهایکالنتریشهرکناجایمشهدوصدوردستورات
ویژه ای از سوی دادیار شعبه  14اجرای احکام در حالی
به چنگ قانون افتاد که مرحله دیگری از طرح امنیت
اجتماعی به سرپرستی سرهنگ علی نصرتی (رئیس
کالنتری شهرک ناجا) در حوزه استحفاظی این کالنتری
آغاز شده بود .به گزارش اختصاصی خراسان ،سی ام آبان
گذشته ،ماموران کالنتری شهرک ناجا به ردزنی شرور
خطرناکی پرداختند که دستور جلب و دستگیری وی از
سوی قاضی شعبه  14اجرای احکام کیفری دادسرای
عمومی و انقالب مشهد صادر شده بود .این جوان 21
ساله در عملیات برق آسای پلیس و در محل اختفای خود
واقع در بولوار بهمن منطقه خواجه ربیع مشهد در حالی
دستگیر شد که با خیال راحت داخل اتاق دراز کشیده
بود! آن چه می خوانید پاسخ های متهم به سواالتی درباره
اتهامات گوناگون است!
نامت چیست و چند سال داری؟ محمد -خ هستم
و  21سال دارم.
توکلی -جانشین فرمانده انتظامی با بیان این که
امنیت کویر از دغدغه های اصلی پلیس است ،افزود:
طرح جامع امنیت کویر تدوین شده و تمام استان های
مجاور کویر در اجرای آن شرکت خواهند داشت.
سردار سلیمانی درسفر به کرمان در جمع خبرنگاران
گفت:در طــرح امنیت کویر بــرای تامین تجهیزات،
پایش و رصد الکترونیک ،اشراف اطالعاتی و تقویت
یگان های تکاوری برای انجام عملیات های به موقع
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اهل کجایی؟ در شهرستان چناران به دنیا آمده ام ولی
از سال ها قبل در مشهد زندگی می کنم.
براساس محتویات پرونده ،آیا شما با چاقو اقدام به
ضرب و جرح ماموران انتظامی کرده اید؟
بعضی از آن مامورها را من نزدم .البته موقعی که سرباز
وظیفه چاقو خورد من آن جا بودم اما نمی دانم چه کسی او
را با چاقو زد چون تعداد ما زیاد بود!
شما به ایجاد رعب و وحشت و عربده کشی هم
متهم هستید؟بله!اینراقبولدارمچونمراکتکزدند!
شما هنگام درگیری چند نفر بودید؟ سه نفر دیگر از
دوستانم همراه من بودند که دو نفر از آن ها ساکن چناران
هستند.
یکی از شاکیان مدعی است که شیشه منزل و
خودروی او را در حالی که عربده می کشیدی تخریب
کرده ای؟ بله! این را هم قبول دارم .زمانی که شیشه ها را
می شکستم خودم تنها بودم و کسی همدستم نبود!
چرا بــرای مــردم و ناموس آن ها ایجاد مزاحمت
یکردی؟
م 
من برای کسی ایجاد مزاحمت نکرده ام ،یکی از شاکیان

اخ

تصاص

زن صیغه ای من بود ولی چون پدرش نمی گذاشت او
را ببینم ،من هم شیشه های منزل و خودرواش را پایین
آوردم!
اما شما چند نفر را هم با چاقو مجروح کرده ای؟ بله!
چون آن ها چند نفری به من حمله کردند و مرا کتک زدند!
یکی از اتهامات شما شرب خمر و ایجاد رعب و
وحشت است قبول داری؟ نه! من مشروب نخوردم
همه این کارها به خاطر این است که قرص روانگــردان
می خورم!
برخی شاکیان هــم از شما بــه اتــهــام سرقت و
زورگیری شکایت کرده اند در این باره چه می گویی؟
قبول نــدارم! من نه زورگیری کــرده و نه سرقتی انجام
داده ام.
می گویند یک قبضه اسلحه کلت کمری هم داری؟
اسلحه کلت کمری داشتم ولی در مشهد نبود ،بلکه زمانی
که در سیستان و بلوچستان بودم کلت دوستم نزد من بود!
اعتیاد هم داری؟ نه!
چرا دست به شرارت می زنی و در زندگی مردم
اخالل به وجود می آوری؟ نمی دانم!

تدوین طرح جامع امنیت کویر
و موفق برنامه ریزی شده است و بر اساس این طرح
در سال های آینده شاهد ارتقای امنیت کویر و مناطق
مجاور کویر خواهیم بود .وی تصریح کرد:تاکید شده
که این برنامه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور در برنامه های سال  98قرار گیرد و بر این مبنا،

ی خر
اسان

پیشبینیهای بسیار خوبی برای ارتقای امنیت کویر
داریــم .به گزارش خبرنگار ما ،این مقام انتظامی در
نشست با هیئت رئیسه و معاونان فرماندهی انتظامی
استان کرمان اظهار کرد :پلیس سازمانی است كه با
همه شئون زندگی افراد جامعه ارتباط نزدیكی دارد و

در نتیجه یك نهاد به شدت تاثیرگذار و تاثیرپذیر است و
بر این اساس امروز دیگر نمی توان با روش های سنتی
ماموریت انجام داد.
جانشین فرمانده ناجا بیان کرد :هم اكنون پلیس با
تمام ظرفیت هایش برای اجرای وظایف بسیارمتعددی
كه بر عهده دارد تالش می کند اما در این بین همواره بر
مشاركت عمومی و ایفای نقش از سوی دیگر ادارات و
نهادها تاكید داریم.

شرط شوم شاکی برای گذشت از دزدان!
زنی جوان که پسرش به اتهام سرقت زندانی شده،
در دادگــاه مدعی شد شاکی پرونده به او گفته در
صورتی رضایت میدهد که به عقد موقت او در
بیاید.
به گــزارش خبرآنالین ،این در حالی است که دو
متهم پرونده صبح سه شنبه به اتهام سرقت به عنف
در شعبه هفتم دادگــاه کیفری استان تهران پای
میز محاکمه ایستادند و مدعی شدند که با نقشه
زن خدمتکار خانه اعیانی دست به سرقت زدهاند.
رسیدگی به این پرونده از سال گذشته بهدنبال
گزارش یک فقره سرقت از خانهای اعیانی در شرق
تهران شروع شد.
مرد صاحبخانه از دو پسر جوان به نا مهای فرید
و میثم شکایت کــرد و گفت :ایــن دو نفر نخست
وارد خانهام شدند و کارت عابربانک مرا با تهدید
چاقو سرقت کردند و۶۰میلیون تومان از حسابم
برداشتند و در مرحله بعد نیز پس از ورود به خانه
لوازم با ارزشم را به سرقت بردند.کارآگاهان دایره
مبارزه با سرقت خیلی زود از طریق ردیابی کارت
عابر سرقت شده توانستند دو پسر جوان را دستگیر
کنند .فرید در نخستین اظهاراتش به کارآگاهان
گفت :من و میثم و دو دوست دیگرمان به واسطه
المیرا که خدمتکار این خانه بود با صاحبخانه آشنا
شدیم .او ما را بهعنوان کارگر معرفی کــرد وبعد
با هم برنامه این سرقت را طراحی کردیم .پس از

اعترا فهای این دو متهم آن ها صبح سه شنبه از
زندان به شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران
منتقل شدند و به اتهام سرقت به عنف ومقرون به
آزار تحت محاکمه قرار گرفتند.
در آغاز جلسه وکیل شاکی به طرح شکایت پرداخت
و سپس متهم ردیف اول درباره اتهامش به قضات
گفت :من بیکار بــودم .از طریق المیرا ،وارد این
خانه شدیم وهمگی باهم نقشه سرقت را کشیدیم.
من اتهام سرقت را قبول دارم اما سرقت به عنف را
قبول ندارم .من به زور وارد حریم صاحبخانه نشدم.
سپس متهم دیگر پرونده به نام میثم در جایگاه
قرار گرفت وگفت :من فقط در سرقت مرحله دوم
حضور داشتم و اص ً
ال از سرقت کارت بانکی اطالعی
نداشتم وحاال هم تقاضای عفو و بخشش دارم .مادر
میثم در حاشیه دادگــاه به قضات گفت :در حالی
که من بهدنبال جلب رضایت ازشاکی پرونده برای
پسرم بودم او با مراجعه به خانه ما پیشنهاد ازدواج
موقت داد و گفت اگر میخواهی به آزادی پسرت
رضایت دهم باید به عقد موقت من دربیایی .پسرم
پیک موتوری بــود و از ســوی دوستانش اغفال و
مرتکب خطا شده است .این گزارش حاکی است،
المیرا ودو متهم دیگر پرونده تحت تعقیب پلیس قرار
دارند اگرچه شاکی فقط از دو متهم کنونی به طرح
شکایت پرداخته است .قضات پس از پایان جلسه
برای صدور حکم وارد شور شدند.

طی درگیری با سارقان مسلح

فرمانده کالنتری  20دزفول به شهادت رسید
فرمانده انتظامی دزفول گفت :سروان حاجی مراد
نادری فرمانده کالنتری  20دزفول روز چهارشنبه
در درگیری با یک سارق مسلح به شهادت نایل آمد.
سرهنگ علی الهامی در گفت و گو با ایرنا افزود:
ساعت  10صبح دیــروز ،فرمانده کالنتری 20
دزفـــول هــمــراه چند مــامــور ب ــرای اجـــرای حکم
دستگیری یــک ســارق بــه محل اختفای وی در
مسکن مهر زیباشهر دزفول مراجعه و سارق اقدام
به تیراندازی به سمت ماموران کرد.
وی بیان کرد :سروان نادری در این تیراندازی هدف
اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد که پس از
انتقال به بیمارستان بزرگ دزفول به دلیل شدت

جراحت به شهادت رسید.
فرمانده انتظامی دزفول با بیان این که متهم که
خود را در محاصره پلیس دید ،اقدام به خودکشی
کرد ،افزود :پدر همسر متهم نیز که در منزل محل
اختفای او حضور داشت در این درگیری مجروح
شد.
وی گفت :ماموران نیروی انتظامی در بازرسی از
منزل متهم یک قبضه سالح کالشینکف همراه با
چهار خشاب ،پنج قبضه کلت کمری و مقادیری
مهمات کشف و ضبط کردند.
سرهنگ الهامی افزود :تحقیقات در این خصوص
توسط ماموران نیروی انتظامی ادامه دارد.

مسمومیت  ۳۰نفر براثرگاز گرفتگی در کرمان
توکلی -استنشاق گاز منواکسید کربن  30نفر را در
یکی از تاالرهای کرمان راهی بیمارستان کرد.
سرپرست اورژانــس پیش بیمارستانی ومدیر مرکز
مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:
این افراد شامگاه سهشنبه در یکی از تاالرهای شهر
کرمان در یک جشن تولد حضور داشتند.
مصدق افزود  :تمام افرادی که با گاز منواکسید کربن
مسموم شده انــد ،زن بودند و رده سنی این افــراد از

هشت ماه تا  50سال است.
وی با بیان این که  27نفر از این افــراد توسط عوامل
امدادی این مرکز به بیمارستان های افضلی پور و پیامبر
اعظم(ص) شهر کرمان منتقل شدند ،اضافه کرد :سه
نفر نیز در محل درمان شدند.
وی مسمومیت این افراد با مشروبات الکلی را تکذیب
و تصریح کرد :حال عمومی افراد مسموم شده با گاز
منواکسید کربن مساعد گزارش شده است.

...

درامتدادتاریکی

مخمصه شوم!
کاش به حرف های دوستانم گوش نمی کردم و در برابر
نصیحت های پدر و مادرم سر تسلیم فرود می آوردم .کاش
دوستانم مرا دختری عقب افتاده و متعلق به قرن بوق
میدانستند اما این گونه همه زندگی و هستی ام در معرض
تاراج قرار نمی گرفت .وقتی دوست پسرم مرا به پستوی
مغازه کشاند و ...
دختر 15ساله ای که به همراه پدرش برای شکایت از جوان
لوازم تحریر فروش وارد کالنتری شده بود با بیان این که
هنوز از شدت وحشت لحظه ای که در دام جوان شیطان
صفت افتادم به خود می لــرزم ،اشک ریــزان به مشاور و
مددکار اجتماعی کالنتری پنجتن مشهد گفت :از ابتدای
امسال با چند دختر از همکالسی هایم دوست شده بودم
که افکاری متفاوت تر از من داشتند آن ها دوستی با جنس
مخالف را موضوعی عادی و طبیعی جلوه می دادند و مرا
که دختری سر به زیر و محجبه بودم عقب افتاده خطاب می
کردند .آن ها که در فضاهای مجازی گروه دوستی به راه
انداخته بودند مرا دختری بی عرضه می خواندند که نمی
توانم زیبایی و جذابیت ظاهری داشته باشم چرا که نمی
توانم توجه پسری را به خودم جلب کنم .آن ها آن قدر مرا
مسخره می کردند و با نیش و کنایه هایشان آزارم میدادند
کهتصمیمگرفتمجایگاهخودمرادرگروهدوستیآنهاپیدا
کنم به همین دلیل چادر را کنار گذاشتم و دوستانم را به
منزلمان دعوت کردم تا زیبایی هایم را به رخ آن ها بکشم .اما
آن روز وقتی دوستانم از منزل ما رفتند پدر و مادرم با دیدن
رفتارها و نوع پوشش آن ها ،مرا از دوستی با همکالسی
هایم نهی کردند و به نصیحتم پرداختند که نباید با چنین
دخترانی رفت و آمد کنم اما من که تحت تاثیر حرف های
دوستانم دچار نوعی لجبازی کودکانه و تقلید کورکورانه
شده بودم با بی احترامی پاسخ پدر و مادرم را دادم که می
خواهم حداقل در انتخاب دوست آزاد باشم به طوری که
چند هفته با پدرم قهر کردم.
بعد از آن ماجرا بود که تصمیم گرفتم دوست پسری پیدا
کنم تا وقتی همکالسی هایم از روابط نامتعارفشان با جنس
مخالف سخن می گویند من مثل همیشه سکوت نکنم و در
برابر آن ها کم نیاورم .در اطراف مدرسه ما فروشگاه لوازم
تحریری بود که گاهی برای خرید به آن جا می رفتم و با ابراز
محبت های شاگرد فروشنده روبه رو می شدم .این موضوع
برایم بسیار خوشایند بود چرا که دیگر می توانستم نزد
دوستانم پز بدهم و او را به عنوان دوست پسرم معرفی کنم!
با آن که مادرم هر روز بعداز تعطیلی مدرسه به دنبالم می آمد
و مرا تا منزل همراهی می کرد ولی آن روز قرار شد خودم به
تنهایی بازگردم چرا که مادرم گفته بود می خواهد خواهرم
را نزد پزشک ببرد.
من هم که خوشحال شده بــودم بعد از تعطیلی مدرسه
از فرصت سوءاستفاده کردم و برای دیدار «اتابک» به در
مغازه اش رفتم .او که از دیدنم ابراز شادمانی می کرد از
من خواست پشت پیشخوان بروم تا راحت تر درباره آینده
با یکدیگر صحبت کنیم .من هم که با تلقین دوستانم این
گونه روابط را «مد» می دانستم وارد مغازه شدم و او به بهانه
این که کسی مزاحم گفت وگویمان نشود در مغازه را قفل
کرد و سپس با یکی از دوستانش تلفنی تماس گرفت و در
حالی که او را به مغازه اش دعوت می کرد ،گفت :دختری را
به دام انداخته است و او هم می تواند به مغازه بیاید .وقتی
فهمیدم در چه مخمصه شومی گیر افتاده ام ،جیغ کشیدم
و گریه کردم اما او مرا به پستوی مغازه اش هل داد که پایم
آسیب دید.
در همین گیرودار صدای شکستن شیشه های مغازه بلند
شد و اتابک هراسان خودش را به بیرون از مغازه رساند من
هم بالفاصله برخاستم و پدرم را دیدم که با دستان خون
آلودش با اتابک درگیر شده است ،با دیدن او قوت قلب
گرفتم و گریه کنان پدرم را به آغوش کشیدم تا مرا به خاطر
این اشتباه هولناک ببخشد چرا که پدرم نگرانم شده بود
و در آخرین دقایق تعطیلی خودش را به نزدیکی مدرسه
رسانده واز دور مرا دیده بود که وارد مغازه شدم و ...
حاال هم از نگاه کردن به چشمان پدرم شرم دارم .کاش
همان روز اول نصیحت هایش را می پذیرفتم .شایان ذکر
است به دستور ســروان محمد ولیان (رئیس کالنتری
پنجتن) رسیدگی به این پرونده در دستور کار ماموران
دایره اطالعات کالنتری قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

...
خبر

سانحه رانندگی در جاده سمنان  -دامغان
 2دانشجوی دختر را به کام مرگ برد

فرمانده پلیس راه استان سمنان گفت :شب چهارشنبه
بــر اثــر یــک سانحه رانــنــدگــی در حاشیه محل دایمی
نمایشگاههای سمنان که در کیلومتر یک جاده سمنان -
دامغان قرار دارد ،دو دانشجو جان خود را از دست دادند.
سرهنگ تقی کبیری روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا
افزود :خودرویی که با دو دانشجوی دختر و پسر تصادف
می کند از صحنه متواری می شود و مصدومان به وسیله
اورژانس به مرکز درمانی منتقل می شوند.
این حادثه در حین برگزاری کنسرت محسن ابراهیمزاده
خواننده پــاپ ای ــران در محل دایــمــی نمایشگاه های
بینالمللی شهر سمنان که در خارج از شهر واقع شده
است ،اتفاق افتاد .وی ادامه داد :بامداد دیروز (چهارشنبه)
دو دانشجوی مصدوم در یکی از بیمارستان های مرکز
استان سمنان جان باخته اند .فرمانده پلیس راه استان
سمنان بیان کرد :علت این سانحه بی توجهی راننده به
جلو گزارش شده است.
CMYK

