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خط زرد

هشدارهایپیشگیرانه
برایطالفروشان
در مواجهه با افرادی که خود را مامور معرفی می
کنندیامامورجلوهمیدهندتاحدامکانازدرستییا
نادرستیآنمطمئنشویدوازآنهاکارتشناسایی
وحکمماموریتبخواهیدوبادقتبررسیکنید.
یکی از شــگــردهــای ســارقــان نــشــان کــردن
طالجات است ،بدین نحو که در یک مرحله آن را
به طور کامل بررسی و وزن آن را مشخص می کنند
و از خرید آن منصرف می شوند و در مرحله بعد به
عنوان رویت و خرید دوبــاره با طالی بدلی که به
همان شکل و انــدازه ساخته شده ،جایگزین می
کنند ،در این خصوص دقت الزم را داشته باشید.
به هنگام مراجعه خانم ها به صورت گروهی
و احتماال با روبند ،جانب احتیاط را بیشتر در
نظر بگیرید.
   سرهنگمحمدبوستانی
رئیسپلیسپیشگیریخراسانرضوی

خبر

اعضای بدن این جوان بسیجی ،به بیماران نیازمند اهدا شد

جانشین فــرمــانــده انتظامی تــهــران بــزرگ از
دستگیریعواملشهادتبسیجیآمربهمعروف
در منطقهخاک سفید خبر داد .به گزارش مهر،
سردار حمید هداوند افــزود :پیرو خبر درگیری
منجربهفوتیکیازشهرونداندرخیاباناستخر
بر اثر اصابت چاقو از ناحیه پهلو و متواری شدن
ضاربانوباتوجهبهاینکهفردمضروببهجهتامر
بهمعروفونهیازمنکرتوسطاراذلواوباش،جان

باختهبود،دستگیریعواملبهطورویژهدردستور
کار پلیس تهران قرار گرفت .وی ادامــه داد :در
راستای اجرای تدابیر و با تالش کارآگاهان اداره
دهم پلیس آگاهی تهران ،عامالن قتل بسیجی
«محمدمحمدی» ۳۹ساله،درکمتراز ۲۴ساعت
درحوزهکالنتری ۱۴۶حکیمیهدستگیرشدند.
وی گفت :چهار نفر از عوامل به هویت آرمان ۱۸
ساله ،مهدی  ۲۶ساله ،هادی  ۲۴ساله و افشار

 ۳۵ساله در منطقه خاک سفید دستگیر شدند
کهدرتحقیقاتپلیسیبهمشارکتدرنزاعمنجر
به قتل با انگیزه نزاع و درگیری اعتراف کردند.
وی افزود :پلیس اجازه نمیدهد عدهای اراذل و
اوباش ،آرامش و امنیت شهروندان را به مخاطره
بیندازند .پاسدار بسیجی محمد محمدی از
بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج انصاراالمام
تهران ،ساعت  ۱۹یک شنبه گذشته در درگیری

دخترم طالق نمی گیرد اما ...

با اراذل و اوباش تهرانپارس هدف ضرب و جرح با
چاقوقرارگرفتوشهیدشد.همچنینبهگزارش
صدا و سیما  ،اعضای بدن این جوان بسیجی ،با
رضایت خانواده وی به بیماران نیازمند اهدا شد.
مراسمتشییعشهیدمحمدی ساعت 8:30امروز
چهارشنبهازمقابلبیتشهیددرمیداناستخر،
خیابان  ۲۴۴شرقی با رعایت شیوه نامههای
بهداشتیبرگزارمیشود.

روزگذشتهدرتبریزاتفاقافتاد

دستبرد مسلحانه مرگبار به طالفروشی

ظهر دیروز یک طالفروشی در تبریز مورد سرقت مسلحانه
قرار گرفت .به گزارش مهر ،ظهر روز گذشته سه سارق
مسلح اقدام به سرقت از یک واحد صنفی طال فروشی
در خیابان حجتی تبریز کردند .به گفته شاهدان ،این
حادثه با تیراندازی همراه بوده و چند مصدوم نیز داشته
است .در این سرقت یک نفر نیز به ضرب گلوله کشته شده
است .فرمانده انتظامی شهرستان تبریز در این باره به
خبرنگاران گفت :عابر پیاده در این سرقت به قتل رسیده
و صاحب طالفروشی نیز زخمی شده است.
سرهنگ فرهنگ نوروزی افزود :ظهر روز سه شنبه چند

سارق مسلح اقدام به سرقت از یک طالفروشی در خیابان
حجتی تبریز کردند که در این سرقت یک نفر رهگذر به
ضرب گلوله سارقان به قتل رسید و صاحب طالفروشی
نیز مجروح شد .وی ادامه داد :سارقان از محل متواری
شده اند و پرونده اولیه تشکیل شد و شناسایی و دستگیری
سارقان به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از سرهنگ هاشم شعفی معاون
اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی نوشت:
یک نفر عابر پیاده بر اثر شلیک گلوله از "تفنگ شکاری"
سارقان جان باخت.

در محور قم  -کاشان رخ داد

 ۶کشته و۱۲مصدوم در واژگونیاتوبوسمسافربری
حادثهواژگونیاتوبوسدرمحورقم-کاشان
طی روز گذشته منجر به کشته شدن شش
نفر و مــصــدوم شــدن  12نفر دیگر شــد.
به گزارش ایلنا ،روح ا ...فدایی سخنگوی
آتــش نشانی کــاشــان دربـــاره ایــن حادثه
گفت :با اعــام خبر ایــن حادثه به ستاد
فرماندهی  ۱۲۵کــاشــان،حــدود ساعت
 ۱۲:۴۵روز سه شنبه ،تیمهای عملیاتی
امــداد و نجات ایــن ســازمــان ،بــرای امــداد
رسانی و احتیاط از حریق احتمالی ناشی
از شــدت حــادثــه بــه محل اع ــزام شــدنــد .طبق
اطالعاتدریافتشدهازمرکزاورژانستالحظه

فوریتهایپزشکیکاشانگفت:اینحادثهدر
کیلومتر ۴۴آزادراهقمبهکاشانرخدادکهپنج
دستگاه آمبوالنس ۱۱۵به همراه یک دستگاه
آمبوالنس از هالل احمر و تیمهای آتشنشانی
کــاشــان بــه هــمــراه یــک آمبوالنس و اتوبوس
آمبوالنس از قم در محل حادثه حضور یافتند.
ریاحی با اشــاره به ایــن که اتــوبــوس واژگــون
شده حامل اتباع پاکستانی بوده است ،افزود:
آسیبدیدگان این حادثه واژگونی شامل دو
نفرباآمبوالنسو ۱۰نفربااتوبوسآمبوالنسبه
مرکزدرمانیدرقمانتقالیافتند.

عکس  :رکنا

توکلی /پلیس سوداگر مرگ را در انتقال محموله
صنعتی مواد مخدر ناکام گذاشت.
به گــزارش خراسان ،فرمانده انتظامی استان
کرمان در این باره گفت :ماموران یگان تکاوری
113شهرستان راور با انجام کــار اطالعاتی
از قصد قاچاقچیان بــرای حمل یک محموله
مواد افیونی از مرزهای شرقی کشور به سمت
استانهای شمالی با خبر شدند.
ســردار عبدالرضا ناظری اف ــزود :مــامــوران به
محورهای مد نظر اعزام و پس از گذشت زمانی،
در محور کرمان -راور به یک دستگاه خودروی
پراید مشکوک شدند و به آن دستور ایست دادند
که راننده خودرو بدون توجه به اخطار پلیس اقدام
به فرار کرد.
وی ادامــــه داد :بــا عــکــس الــعــمــل بــه موقع
مــامــوران،خــودرو متوقف شد و در بــازرســی از
این خــودرو  ۱۰۰کیلوگرم شیشه کشف و یک
قاچاقچی دستگیر شد.

در امتداد تاریکی

تنظیم خبر ،این حادثه شش فوتی و ۱۲مصدوم
داشتهاست.همچنینبهگزارشایرنا،مدیرمرکز

▪ 13مجروحدریکحادثهرانندگی

خبریدیگرحاکیازمجروحشدن13نفردرجریان
یک حادثه رانندگی است .جانشین رئیس پلیس
راه ناجا در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران ،در این
باره اظهار کرد :ساعت  ۵:۲۵صبح روز سهشنبه

عکس  :رکنا

ناکامی سوداگر مرگ
در انتقال  100کیلو شیشه  

عواملشهادت«محمدمحمدی»بسیجیآمربهمعروفدستگیرشدند

یک مــورد حادثه رانندگی در شمال سیستان و
بلوچستان،محورزهک بهوقوعپیوستکهمنجربه
مجروح شدن ۱۳نفر شد .شرافتی افزود :این۱۳
مجروح از مهاجران افغانستانی بودند و این حادثه
براییکدستگاهپژو ۴۰۵اتفاقافتادهاست.علت
اینحادثهدردستبررسیاست.
▪ 3کشتهدرتصادفکامیونباچری

میزان نیز به نقل از سخنگوی اورژانس ،از کشته
شــدن سه نفر و مجروح شــدن سه نفر دیگر در
تصادفکامیونباخودرویچریخبرداد.خالدی
افزود :این حادثه ساعت  ۵:۲۰سه شنبه در ۶۰
کیلومتریمحورزاهدان-خاشاتفاقافتاد.
▪تصادفجادهایدرارومیهبا 2کشته

جانشین پلیس راه نیز از یک سانحه دلخراش
با دوکشته و سه مجروح در محدوده پلیس راه
ارومیه -مهاباد طی ساعت  11:20خبر داد.
شرافتی در گفتوگو با فارس افزود :به علت بی
توجهی به جلو از سوی راننده سواری پژو آسترا،
اینخودروباکامیونبنزبرخوردکردکهمتاسفانه
دراینحادثهدونفرکشتهوسهنفرمجروحشدند.

دستگیریسارقانمسلح طالفرویشرودابرجنوب  
کرمانی /دزدان مسلحی که به یک طالفروشی
در رودبــار جنوب دستبرد زده بودند تنها ۲۴
ساعت بعد از ارتــکــاب جــرم دستگیر شدند.
به گــزارش خراسان ،عصر یک شنبه بیست و
هفتم مهرماه  ،دو ســارق مسلح با ورود به یک
طالفروشی در مرکز شهر رودبار جنوب ،اقدام
به تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت کردند .آنان
با سرقت حدود  ۱۵۰گرم طال ،صاحب مغازه
را از ناحیه پا هدف حمله مسلحانه قرار دادند
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و زخمی کردند.بنابراین گ ــزارش ،سارقان
ســوار بر یک دستگاه خــودروی پژو فاقد پالک
از محل گریختند که در پی وقــوع این حادثه،
بالفاصله گــروهــی از مــامــوران انتظامی و
امنیتی منطقه تحقیقات خود را آغاز کردند و
خیلی زود به سرنخ هایی از سارقان رسیدند.
قانعی فرماندار رودبــار جنوب هم در این باره
گفت:باتالشمامورانانتظامیوسربازانگمنام
امامزمان(عج)دونفرازسارقان دستگیرشدند.

نمی خواهم ناشکری کنم اما نمی دانم چرا هیچ
وقت در زندگی روی خوشی ندیدم ،به طوری
که وقتی به چشمان دختر ویلچرنشینم نگاه می
کنم ،ذره ذره وجودم آب می شود .این در حالی
اســت که دختر دیگرم نیز سرنوشت تلخی را
تجربه می کند و من حتی پول شکایت از دامادم
را ندارم ...
زن 62ساله که گویی کوهی از غم را به دوش می
کشید ،با بیان این که از دیدن آثار کتک کاری در
سر و صورت دخترم رنج می برم اما حتی هزینه
دادخواهی ندارم ،درباره داستان زندگی اش به
کارشناس اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت:
45سال پیش با جوانی که یک کارگر ساده بود
ازدواج کردم .درآمد همسرم به اندازه ای بود که
به سختی می توانستیم شکم هشت فرزندمان
را سیر کنیم .خالصه به هر بدبختی و سختی
بود منزلی 50متری در حاشیه شهر خریدم و
تالش کردم تا فرزندانم را سر و سامان دهم .در
این میان تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتم
و ماهیانه500هزار تومان کمک مالی دریافت
می کنم ولــی با آن که دو پسر بزرگم به دلیل
هزینه های سنگین قادر به ازدواج نیستند و از
کارگری روزمزد هم درآمد چندانی ندارند ،اما
پنج دخترم را شوهر دادم که زندگی سه دخترم
در آرامش می گذرد و خوشبخت شده اند .حال
آن که سرنوشت دو دختر دیگرم در زندگی به
گونه ای دیگر رقم خــورد .دختر بزرگم حدود
20سال قبل از همسرش طالق گرفت چرا که
اختالفات آن ها از همان روزهــای اول زندگی
آغاز شد و مانند یک غده سرطانی ریشه دواند.
بعد از این ماجرا دخترم به منزل 50متری ما
بازگشت و در کنار ما به زندگی ادامه داد ولی
خیلی زود مشکالت و سختی های بعد از طالق
از او یک دختر افسرده و عصبی ساخت ،به گونه
ای که دیگر حال و روز خودش را نمی فهمید .من
هم درباره افسردگی های روحی و روانی آگاهی
نداشتم و نمی دانستم چگونه باید با او برخورد
کنم تا این که یک روز دخترم خودش را از طبقه
سوم ساختمان پایین انداخت تا به زندگی اش
پایان بدهد ،اما قطع نخاع و ویلچرنشین شد .در
حالی که از عهده هزینه های سنگین او بر نمی
آیم و توان خرید لوازم بهداشتی اش را ندارم،
باز هم نمی توانم او را رها کنم .از سویی دختر
دیگرم به دلیل خیانت هــای همسرش دچار
مشکالت حادی شده است که هر روز زیر مشت و
لگد همسرش قرار می گیرد و کاری هم از دست
من بر نمی آید .او به خاطر فرزندانش نمی تواند
طالق بگیرد و از طرف دیگر هم زندگی در کنار
ما برایش امکان پذیر نیست .دامــادم به طرز
وحشتناکی دخترم را کتک می زند و من با دیدن
آثار کتک کاری های او دلم کباب می شود اما
هزینه های گزاف پزشکی قانونی و دادخواهی
را هم ندارم .حاال مانده ام که ...
شایان ذکر است ،بررسی کارشناسی در این باره
با دستور سرگرد جعفر عامری (رئیس کالنتری
سپاد) در دایره مددکاری اجتماعی کالنتری
آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی
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