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ازمیانخبرها

پلیسرویای قاچاقچیان شیشه
راشکست
توکلی -پلیس رویــای پولدار شدن قاچاقچیان
شیشه راشکست.فرماندهانتظامیاستانکرمان
ازکشف ۱۲۵کیلوگرمشیشهمایعازیککامیونت
خبر داد .به گزارش خبرنگار ما ،سردار عبدالرضا
ناظری گفت :ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر
شهرستان بم هنگام پایش خودروهای عبوری
محوربم-کرمانبهیکدستگاهکامیونتمشکوک
شدند و آن را متوقف کردند .وی افزود :در بازرسی
ازاینخودروبیشاز ۱۲۵کیلوگرمشیشهمحلول
که به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود کشف شد
و دو قاچاقچی نیزدستگیر شدند .این مقام ارشد
انتظامی با اشاره به این که این محموله از شرق به
مرکزکشوردرحال قاچاق وحملبود،خاطرنشان
کرد :امروز ،موادافیونی نوپدید بسیاری جایگزین
موادمخدر سنتی شده که صدها برابر زیان بارتر از
انواعموادمخدرسنتیاستوتوسطایادیاستکبار
تولیدوواردکشورمیشود.وی پیشگیریومبارزه
با موادمخدر صنعتی و روان گردان را در اولویت
برنامههایاجراییپلیس ذکر کرد.

پلیسنماها ۷۵۰کیلوگرمطالرا
دزدیدند!
مــردان مسلح با حمله به انبار بارهای فرودگاه
سائوپائولو  ۷۵۰کیلوگرم طــا بــه ارزش ۴۰
مــیــلــیــون دالر را بــه ســرقــت بــردنــد .بــه گــزارش
خبرآنالین ،این گروه از سارقان که صورتهای
خود را پوشانده بودند ،روز پنج شنبه  ۲۵ژوئیه به
صورت هماهنگ و در حالی که لباس پلیس به تن
داشتند،باماشینپلیسبهباربریفرودگاهاصلی
شهرسائوپائولوحملهکردندوباموفقیتتوانستند
عملیات سرقت  ۷۵۰کیلوگرم طال را به انجام
برسانند.پلیسمحلیمیگویداینعملیاتتلفات
جانی نداشته است اما هنوز موفق به دستگیری
سارقان نشده اند .ساعاتی پس از حادثه ،پلیس
توانست دو خودروی سارقان را در چند کیلومتری
محلعملیاتپیداکند،اماهنوزسرنخموثریبرای
یافتناینباندبهدستنیامدهاست.

پسر  ۸ســاله گیالنی پدرش را کشت
پسرهشتسالهگیالنیباروشنکردنخودرویی
که روی دنده عقب بود پدرش را زیر گرفت و به
کشتن داد .به گزارش شبکه خبری تهران نیوز،
سرهنگ محمدرضا محمدی ،رئیس پلیس
راهنماییورانندگیاستانگیالندربارهجزئیات
اینماجراگفت:خبراینسانحهرانندگیبهپلیس
 ۱۱۰اعالمشدومأمورانبالفاصلهبهمحلحادثه
در یکی از کوچههای حاشیه شهر رشت رفتند.
نخستین بررسیها نشان م ـیداد ،پسر هشت
ساله در حالی که خودروی پیکان وانت پدرش
روی دنده عقب قرار داشته ،پشت فرمان نشسته و
اقدامبهاستارتزدنکردهاستاماناگهانخودرو
به سمت عقب حرکت و با پدر این کودک که پشت
خودرو در حال انجام کار بوده به شدت برخورد
کرد .پس از انتقال وی به بیمارستان این پدر ۴۳
ساله به علت شدت جراحات فوت کرد.

مردیاعضایخانوادهاش
رابهقتلرساند
مسئول روابط عمومی فرماندهی انتظامی آران و
بیدگل گفت :شامگاه پنج شنبه گذشته مردی در
آرانوبیدگل،همسرودوفرزندخودرابهقتلرساند.
محسن مشتاق با اعــام ایــن خبر ،اظهار کرد:
در آخرین ساعات شامگاه پنج شنبه گذشته،
یــک فقره قتل در مــحــدوده خیابان امــام آران
و بیدگل گــزارش داده شد که مــردی ،همسر و
دو ف ــرزن ــد خـــود را ب ــه قــتــل رســـانـــده اس ــت.
وی افــزود :در ایــن حادثه فــرد متهم که اعضای
خــانــواده اش را بــه قتل رســانــده بــود خــود را
مــجــروح و صــدمــاتــی بــه خــود وارد کـــرده بــود.
مشتاقاظهارکرد:بابررسیصورتگرفتهمشخص
شد این فرد از افراد غیربومی ساکن آران و بیدگل
بوده که دست به چنین عملی زده است ،پس از
این اتفاق مرد صدمه دیده از سوی پلیس تحت
نظر به بیمارستان منتقل شد تا پس از بهبودی
بــرای تکمیل پرونده مــورد بازجویی قــرار گیرد.
طبقبررسیهایاولیهاختالفاتخانوادگیعلت
بروزاینقتلاعالمشدهاست.

مرگدلخراشدوقلوها
در گرمای داخل خودرو
دو کودک یک ساله به دلیل بی احتیاطی پدرشان
کشته شدند .به گزارش فرتاک نیوز ،یک کارگر
آمریکایی که دوقلوهای یک سالهاش را هشت
ساعت روی صندلی عقب خــودرو رها کرده و به
محلکارشرفتهبود،باعثمرگآنهاشد.خوآن
رودریگوئز  ۳۹ساله به دلیل سهل انگاری و رها
کردنایندوکودکدرخودرویخود،بهقتلآنها
متهم شد .او در حالی فرزندان یک ساله خود را
هشت ساعت داخل خودرو رها کرده بود که دمای
هوادرنیویورکبه ۳۰درجهسانتیگرادمیرسید.

قاضیویژهقتلعمدمشهددرگفت وگو باخراسانخبرداد

تشکیلگروه تخصصی برایدستگیری زورگیرانآدمکش
سجادپور -به دنبال قتل هولناک جوان
 21ساله ای که مــورد هجوم دزدان گوشی
قاپ قرار گرفته بود ،روز گذشته قاضی ویژه
قتل عمد مشهد از تشکیل گروه تخصصی از
کارآگاهان زبده پلیس آگاهی خراسان رضوی
برای دستگیری «هیوالهای وحشت» خبر داد.
به گزارش اختصاصی خراسان ،شب سه شنبه
گذشته« ،امیر اسدی» جوان  21ساله که تک
پسر خانواده بود ،داخل فضای سبز خطی ،در
انتهای امامیه  81مشهد مورد هجوم دزدان
گوشی قاپ قرار گرفت.
این جوان که به همراه دوستش روی نیمکت
پــارک خطی نشسته بــود در برابر تیغه قمه
موتورسواران خشن مقاومت کرد ولی دزدان
بی رحم حتی فرصت فکر کردن را از او گرفتند
و با ضربات قمه ،شاهرگ گردنش را بریدند.
در پی مرگ دلخراش این جــوان ،بالفاصله
تحقیقات شبانه توسط قاضی ویژه قتل عمد
آغــاز و مشخص شد که «هیوالهای وحشت»

قبل از ارتکاب این جنایت نیز دو بــرادر را در
بولوار آزادی مشهد مجروح کرده اند تا گوشی
آن ها را بربایند!
بنابراین با توجه به حساسیت ماجرا ،تحقیقات
گسترده از شــاهــدان عینی مــاجــرا توسط
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضــوی به فرماندهی سرهنگ غالمی ثانی
(رئیس اداره جنایی) ادامه یافت و پرونده های
متعدد زورگیران حرفه ای مورد بررسی های
تخصصی قرار گرفت .گزارش خراسان حاکی
است ،روز گذشته و در پی درج خبر این جنایت
هولناک با عنوان «آدمکشی بــرای گوشی
دزدی!» قاضی ویژه قتل عمد از به دست آمدن
سرنخ های مهمی از این دزدی مرگبار خبر
داد .قاضی کاظم میرزایی به خراسان گفت:
ساعتی بعد از وقوع این جنایت ،جلسه تجزیه
و تحلیل های اطالعاتی و کارشناسی برگزار
شد و همه جوانب این ماجرای تاسف بار مورد
بررسی قرار گرفت.

بازگشتخدمهکشتی«شباهنگ»ازمرزآستارا
مــعــاون امــــور دری ــای ــی س ــازم ــان بــنــادر و
دریانوردی با تشریح آخرین وضعیت کشتی
باری «شباهنگ» که روز جمعه گذشته در
نزدیکی سواحل جمهوری آذربایجان دچار
سانحه شد ،اعالم کرد ۹ :نفر از خدمه این
کشتی از مرز آستارا به ایران وارد می شوند.
به گزارش ایرنا جلیل اسالمی اظهارکرد :این
کشتی که تحت مالکیت و پرچم جمهوری
اسالمی ایــران بــود ،در  ۱۷مایلی لنکران
آذربــایــجــان دچــار سانحه و بــه طــور کامل
غرق شد و در خصوص نجات آن ،مالک به
آذربایجان سفر کرده و در این باره تصمیم
گیری میکند .وی ادامه داد ۹ :خدمه این
شناور که هفت نفر ایرانی هستند و دو نفر
دیگر تابعیت هندی دارند ،در سالمت کامل
هستند و قرار است تا پایان امروز (دیروز) از
مرز آستارا وارد ایران شوند.

عامل جنایت
مسلحانه گریخت!
مرد شیطان صفت به دلیل اختالف با
مقتول پس از ورود به خانه وی ،دختر
جوان را به قتل رساند و سپس جسد وی
را سوزاند .به گزارش رکنا ،قاتل پس
از این اقدام به سمت مادر مقتول نیز
شلیک کرد .دختر جوان که (س.الف)
نــام داشــــت ،در ایــن حــادثــه بــه طرز
دلخراشی به قتل رسید و مادر وی هم
در بیمارستان بستری است حال زن
میان سال وخیم گزارش شده و عامل
این تیراندازی هم اکنون متواری است.

مــعــاون امــــور دری ــای ــی س ــازم ــان بــنــادر و
دریانوردی با بیان این که علت این سانحه
شرایط نامساعد جوی و باال رفتن ارتفاع
امواج تا  2.5 - 3.5متر بوده است ،اظهار
کرد :پس از وقوع این سانحه برای کشتی
شباهنگ ،دو بالگرد از آذربایجان به همراه
شناورهای نظامی تندرو به محل حادثه
اعزام و در نهایت پرسنل کشتی با شناور به
بندر باکو منتقل شدند .کشتی شباهنگ که
حامل حدود هزار تن کاشی صادراتی از بندر
انزلی به مقصد بندر ماخاچکاالی روسیه
بود روز جمعه ،در نزدیکی سواحل جمهوری
آذربایجان (لنکران) غرق شد و خدمه این
شناوربهمحضایجادآبگرفتگیدرخواست
کمک کردند که با توجه به نزدیک تر بودن
نیروهای امداد و نجات جمهوری آذربایجان،
آن ها برای کمک اقدام کردند.

قاضی میرزایی(بازپرس ویژه قتل عمد مشهد)

بــازپــرس شعبه  211دادســــرای عمومی و
انقالب مشهد افزود :با کمک برخی از افرادی
که چهره دزدان مخوف را دیده بودند ترسیم
چهره گوشی قــاپ ها در دستور کــار پلیس
قــرار گرفت و تصویری از سارقان حرفه ای
به دست آمد .وی خاطرنشان کرد :با صدور
دستور قضایی ،گروه ویژه ای از کارآگاهان

دوایر تخصصی پلیس آگاهی خراسان رضوی
بــا نــظــارت مستقیم سرهنگ شفیع زاده
(سرپرست پلیس آگاهی خراسان رضوی)
تشکیل شــده اســت تــا بــراســاس تجربیات و
همچنین به کارگیری تجهیزات فنی و علمی،
برای شناسایی دزدان متهم به قتل ،فعالیت
های گسترده ای را آغاز کنند.
قاضی میرزایی تصریح کرد :این گروه ویژه به
طور شبانه روزی وارد عمل شده اند و با توجه به
سرنخ های مهمی که در دست دارند ،به زودی
عوامل این جنایت را نیز دستگیر خواهند کرد.
این مقام قضایی اگرچه اطالعات بیشتری
از ایــن پــرونــده جنایی ارائــه نکرد امــا گفت:
کارآگاهان با پیگیری سرنخ های موجود ،به
نتایج خوبی رسیده اند که در موقع مناسب
اطالع رسانی خواهد شد.
شایان ذکر است ،چندی قبل نیز دزدان گوشی
قاپ در مشهد هنگام ارتکاب جرم ،موجب قطع
دو انگشت یک زن جوان شدند.

بازداشتمتهمانحملهوسرقتازدوچرخهسوارخارجی
یک دوچرخهسوار ایرانگرد که در سفر به
شمال کشور مورد حمله سارقان قرار گرفته
و مجروح شده ،با پیگیری مسئوالن اکنون
روند درمانیاش را در تهران دنبال میکند.
به گزارش ایسنا ،یک دوچرخهسوار خارجی
که به تازگی از بیماری سرطان رهایی یافته
و تصمیم به جهانگردی گرفته بود ،در سفر
به شمال ایران گرفتار حادثهای تلخ شد که
متاسفانه به بستری شدن وی در بیمارستان
انجامید .این دوچرخه سوار چهارشنبه ۲
مــرداد ساعت حدود  ۲۲در شهر نشتارود و
نزدیکی تنکابن توسط هفت مهاجم مورد
ضرب و شتم قــرار می گیرد و وسایلش نیز
به سرقت م ـیرود .وی که به شدت از ناحیه
صورت آسیب دیده و دچار شکستگی فک و
دندان شده بود ،به بیمارستان شهید رجایی
تنکابن منتقل میشود .اما بالفاصله پس از

این که فرمانداری تنکابن و نیروی انتظامی
درجریانماجراقرارمیگیرند،درمدتزمان
کوتاهی هفت متهم این پرونده دستگیر و
به زنــدان منتقل می شوند و امــوال مسروقه
نیز کشف و تحویل مال باخته می شود .این
دوچرخه سوار اکنون با مساعدت مسئوالن
استانی بــرای درمـــان بهتر بــه بخش VIP
بیمارستان خاتم االنبیای تهران منتقل شده
تا برای جراحی شکستگی فک تحت مداوای
بهتر قرار گیرد .همچنین قرار است مادر این
دوچرخهسوارنیزبهزودیواردتهرانشود.از
اینفرد توسطپلیسدلجوییشدهوبستگان
او نیز از عملکرد پلیس و مقامات محلی تقدیر
کردهاند.فدراسیوندوچرخهسواریایراننیز
اعالمکردهکهایندوچرخهسوارمجوزسایکل
توریست برای تردد با دوچرخه در شهرها و
استانهایایرانرانداشتهاست.

۱۳
در امتداد تاریکی

این دختر چه گناهی دارد؟
با آن که حدود چهار دهه از عمرم می گذرد اما
هیچ وقت رنگ خوشبختی را در زندگی ندیدم
و همواره با مشکالت و آسیب های اجتماعی
دست و پنجه نرم کرده ام .با این حال ریشه همه
بدبختی هایم را در افکار و رفتار پدرم می بینم
تا جایی که نمی دانم آیا روزی پدرم را خواهم
بخشید...
مرد  41ساله که مدعی بود همسرش بعد از 15
سال زندگی به او خیانت کرده و اکنون نیز قصد
ندارد به منزل بازگردد ،به کارشناس اجتماعی
کالنتری شفای مشهد گفت :فقط سه سال
داشتم که تیغ طــاق بین پــدر و مــادرم فاصله
انداخت و آن ها از یکدیگر جدا شدند .این گونه
بود که دادگاه حضانت مرا به پدرم سپرد و من
زندگی جدیدی را بدون مهر مادری آغاز کردم.
هنوز چند ماه بیشتر از این ماجرا نگذشته بود
که پدرم با زن دیگری ازدواج کرد ولی نامادری
ام عالقه ای به من نشان نمی داد و من از همان
دوران خردسالی مورد بی مهری پدر و نامادری
ام قرار داشتم و همواره مورد آزار و کتک کاری
قرار می گرفتم زیرا در سنین کودکی توانایی
تشخیص خوب و بد را نداشتم و گاهی رفتارهای
کودکانه من پدر و نامادری ام را چنان خشمگین
می کــرد که به طــرز وحشتناکی به ســوی من
حمله ور می شدند .روزی به خاطر شکستن یک
لیوان پدرم چنان سیلی محکمی به گوشم زد که
پرده آن آسیب دید ولی هیچ گاه مرا برای درمان
نــزد پزشک نبردند .از همان دوران کودکی
ترس ،تحقیر و اضطراب مدام همراه من بود تا
جایی که از شدت وحشت و کتک کاری دچار
لکنت زبان شدم و نمی توانستم جمالت را به
درستی تلفظ کنم .از سوی دیگر مادرم نیز که
در شهر دیگری ازدواج کرده بود ،به سرنوشت
من بسیار بی تفاوت بود و حتی وقتی بستگان
مان روزگار سخت مرا برایش بازگو می کردند،
حاضر نبود سرپرستی مرا به عهده بگیرد .خالصه
در این شرایط وارد مدرسه شدم اما به خاطر
لکنت زبان و کم شنوایی مورد تمسخر دوستان
و همکالسیهایم قرار می گرفتم .آن ها ادای
مرا درمی آوردند و با خنده هایشان مرا مسخره
می کردند.
از سوی دیگر هم درس هایم بسیار ضعیف بود
و نمرات پایینی می گرفتم تا این که معلمان
مدرسه متوجه مشکل جسمانی من شدند و با
کمک آن ها تحت پوشش بهزیستی قرار گرفتم.
از آن روز به بعد با گذاشتن سمعک و شرکت در
کالس های گفتاردرمانی توانستم راحت تر با
دیگران ارتباط برقرار کنم.
با ایــن حــال ،بعد از پایان دوره ابتدایی ترک
تحصیل کــردم زیــرا دیگر تحمل تمسخرهای
دوستانم را نداشتم بعد از این ماجرا پدرم تعدادی
بادکنک به دستم داد تا آن ها را در پارک ها و
تفرجگاه ها بفروشم و پــول فــروش را هر شب
تحویلش بدهم.
گاهی که فروشم کم بود به پدر و مادرها برای
خرید بادکنک التماس می کــردم چرا که می
ترسیدم به خاطر فروش نرفتن بادکنک ها کتک
بخورم .سال ها به همین ترتیب گذشت تا این که
در  20سالگی با دختری ازدواج کردم اما هنوز
یک سال از برگزاری مراسم عقدکنان نگذشته
بود که «بهناز» آهنگ جدایی ساز کرد .او می
گفت :دیگر نمی توانم تو را تحمل کنم! تو آبروی
مرا می بری و من خجالت می کشم حتی در کنار
تو راه بروم .در عین حال بهناز از من طالق گرفت
و من قصد داشتم دیگر ازدواج نکنم ولی چند
سال بعد یکی از دوستانم پیشنهاد داد با دختر
یکی از اقوامش ازدواج کنم.
در شب خواستگاری وقتی فهمیدم پدر و مادر آن
دختر معتاد هستند ،دلیل اصرارهای دوستم را
فهمیدم اما با خودم گفتم« :این دختر چه گناهی
دارد که در این خانواده به دنیا آمــده است؟»
آن شب درحالی که نمی توانستم مثل همیشه
به راحتی صحبت کنم به مینا گفتم که ازدواج
ناموفقی داشتم و زندگی سختی را پشت سر
گذاشته ام و حاال به دنبال خوشبختی هستم.
خالصه آن شب مینا همه حرف های مرا تایید
کرد و مراسم عقدکنان برگزار شد اما او اخالق
خاصی داشــت و با بــروز هر مشکل کوچکی با
حالت قهر منزل را ترک می کرد و به خانه مادرش
می رفت به طوری که حتی با به دنیا آمدن دخترم
نیز هیچ تغییری در زندگی ما حاصل نشد.
هنوز هم بعد از  15سال زندگی مشترک با مینا
رنگ خوشبختی را ندیده ام در حالی که همه این
رفتارها را تحمل می کردم چند ماه قبل متوجه
شدم همسرم با پسر جوانی ارتباط نامتعارف
دارد ولی به خاطر این که دخترم مانند من فرزند
طالق نشود و آسیب نبیند همسرم را بخشیدم .با
این حال او چند روز قبل با یک بهانه واهی دوباره
منزل را ترک کرد و ...
شایان ذکر است با دستور سرهنگ ناصر نوروزی
(رئیس کالنتری شفای مشهد) پرونده این زوج
در دایره مددکاری اجتماعی کالنتری زیرنظر
کارشناسان زبده مورد بررسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

