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ازدواج قالبی

سقوط مرگبار بالگرد

متین نیشابوری -شوکه شده بودم و باور نمیکردم چه میشنوم .چطور ممکن بود برادرم بدون اطالع
ما زن گرفته باشد و سه فرزند هم داشته باشد؟ او معلول است و تا به حال کسی برای ازدواجش حرفی
نزده است .شاید اگر سالم بود شک میکردیم مخفیانه ازدواج کرده باشد .مانده بودیم چهکار کنیم .با
اعالم شکایت ،به کالنتری ۲۰مراجعه کردیم .موضوع را به پلیس اطالع دادیم .پروندهای تشکیل شد و
مأموران دایره تجسس کالنتری تحقیقات خود را آغاز کردند .پلیس به سرنخهایی دست یافت که نشان
میداد فردی با سوءاستفاده از مشخصات سجلی برادرم ،برای خودش کارت ملی گرفته و با این اسم و
رسم او ازدواج هم کرده است و سه فرزند دارد .با شناسایی این فرد ،مأموران انتظامی با هماهنگی مقام
قضایی به سراغ او رفتند .مرد جوان خیلی محکم خودش را به نام برادر من معرفی میکرد اما نمیدانست
دستش رو شده است .این مرد جوان که تبعه خارجی غیرمجاز بود نتوانست به درو غگوییهای خودش
ادامه بدهد .او دستگیر و به کالنتری منتقل شد .متهم در تحقیقات اولیه پرونده راهی جز بیان حقیقت
ندید و واقعیت را فاش کرد .راستش را بخواهید ،ماجرا از این قرار است که  ۱۲سال قبل ما شناسنامه
برادرم را گم کردیم .چون معلول بود و جایی نمیرفت ،موضوع را پیگیری نکردیم اما حاال که برای تشکیل
پرونده به بهزیستی رفتیم ،چون مدارک شناساییاش گم شده بود ،ما را به ثبت احوال معرفی کردند .در
ثبت احوال گفتند برادرمان همسر و سه فرزند دارد.
متأسفانه این تبعه خارجی شناسنامه برادرم را در
اتوبوس شرکت واحد پیدا کرده و با جعل مدارک،
یک زن ایرانی هم گرفته بود .هنوز نمیدانیم
چه سوءاستفاد ههای دیگری کــرده است.
تحقیقات پلیس ادامه دارد .غفلت ما هنگام گم
شدن مدارک شناسایی برادرم باعث شد چنین
فرصتی برای سوءاستفاده یک تبعه خارجی
به وجود بیاید .فقط میتوانم بگویم خیلی
از دردسرها و مشکالتی که برایمان درست
میشود نتیجه سهلانگاری خودمان است
و بعد هم باید به دنبال حل و فصل این
مشکالت باشیم.

خبر روز

از سوی کارشناسان پلیس فتا به دست آمد

فوت  17نفر در آتش

ایــســنــا -روز گــذشــتــه بــر اثـــر حــادثــه
آت ـشســوزی یــک انــبــاری در منطقهای
صنعتی در حومه پایتخت هند۱ ۷ ،نفر
جان خود را از دست دادنــد .این حریق
در ساختمانی رخ داده اســت که محل
نگهداری مواد آتشزا بوده است.

حریق یک هتل در چک

ایــســنــا -در پــی وقـــوع آتــشســوزی در
ساختمان یــک هتل در شهر پــرا گ
جمهوری چک ،دو نفر کشته و هشت نفر
بهشدت زخمی و راهی بیمارستان شدند.
علت دقیق ایــن آتـشســوزی نامشخص
اســت و مهار شعلههای آتــش چندین
ساعت به طول انجامید.

ربودن دانشآموزان

خبر آخر

در پی واژگونی خودرو آموزگاران رخ داد

تــســنــیــم -مـــرد جــوانــی کــه بــا اغــفــال
دانشآموزان پسر د هپانزد هساله ،آ نها
را میربود و مورد آزار و اذیت قرار میداد
دستگیر شد .متهم به بهانه کمک گرفتن
از طعمههایش بــرای جابهجا کــردن یک
گلدان و بردن آن به خانه مادربزرگ خود،
دان ـشآمــوزان را ســوار موتورسیکلت یا
خـــودروش مـیکــرده و به کانال آبــی در
حوالی تهران میبرده و در آنجا مورد
آزار و اذیت قرار م ـیداده است .تاکنون
پنج دانشآموز از این مرد شیطانصفت
شکایت کردهاند.

بارش برف یکمتری

مرگ خانم معلم در سانحه رانندگی
تابناک -بارش شدید برف چهارمحال و
بختیاری را سفیدپوش کرد.بارش برف
در برخی از مناطق این استان به یک متر
رسیده است.

عارضه تنفسی
برای  690خوزستانی
در پی واژگونی یک خــودرو که پنج سرنشین آن
معلم بودند ،متأسفانه یکی از خانممعلمها جان
داد و چهار معلم دیگر مجروح شدند.
مدیر آموزش و پرورش تربتجام درباره جزئیات
این سانحه رانندگی به ایرنا گفت :این همکاران
فرهنگی آمــوزگــاران دبستان قاآنی روستای
حسنآباد این شهرستان بودند.
غالمرضا بهرا مپور افــزود :این حادثه در جاده
فرعی بین روستاهای خیرآباد و حسن آبــاد در
چهلوپنجکیلومتری غرب تربتجام روی داد.
در این حادثه دلخــراش ،خودرو حامل پنج نفر

از آموزگاران طرح خرید خدمت آموزشی واژگون
شد.
وی با بیان اینکه با کمک اورژانــس ،مصدومان
بالفاصله به بیمارستان سجادیه شهر تربتجام
منتقل شدند افـــزود :به رغــم تــاش کارکنان
اورژانــس ،متأسفانه مریم اعلمی ،از آموزگاران
سانحهدیده ،درگذشت و سه نفر از همکاران دیگر
در بخش مراقبتهای ویژه بستری شدند.
مدیر آموزش و پرورش تربتجام افزود :حال یکی
از مصدومان که راننده خودرو بوده مساعد است و
به بخش عادی انتقال یافته است.

رازگشاییازپرونده
برنجهایارزان

فــارس -در پی سقوط یک فروند بالگرد
آپاچی ارتش آمریکا در کالیفرنیا ،خلبان
و کمکخلبان آن جان خود را از دست
دادند .علت این حادثه هنوز اعالم نشده
است .

دستگیری پسری که زنی مطلقه را بیآبرو کرد

فردی که با مزاحمت برای خانمی مطلقه و انتشار تصاویر خصوصی او در فضای مجازی با آبروی این خانم
جوان بازی کرده بود دستگیر شد.
به گزارش شهرآرا ،در پی شکایت خانمی بیستوششساله مبنیبر مزاحمت سایبری با موضوع انتشار
تصاویر شخصی و خانوادگی وی در شبکه اجتماعی تلگرام ،موضوع در دستور کار تیمی از پلیس فتای
شهرستان جغتای قرار گرفت.
در بررسیهای اولیه ،شاکی پرونده که زنی مطلقه بود اعالم کرد عکسهای خصوصیاش را در حافظه
جانبی گوشی ذخیره کرده بوده و پسر جوانی رم گوشی او را ربوده است و با انتشار عکسها در فضای
مجازی ،از طریق پیامک و طی تماس تلفنی از خطی دیگر ،این خانم جوان را تهدیدهای خطرناکی
میکند.
به دستور سرهنگ مجتبی موهبتی ،فرمانده انتظامی شهرستان جغتای ،کارشناسان پلیس فتا وارد
عمل شدند و متهم پرونده را شناسایی و در خانه یکی از دوستانش دستگیر کردند.
متهم بیستوپنجساله در بازجوییها و در مواجهه با ادله و مستندات دیجیتالی کشفشده به بزه
انتسابیاش با انگیزه اخاذی ،اعتراف کرد.
سرهنگ موهبتی ،فرمانده انتظامی شهرستان جغتای ،با اشاره به معرفی متهم به دادسرا از شهروندان
خواست از نگهداری تصاویر شخصی و خانوادگی خود در گوشیهای تلفن همراه و رایانه خودداری ،و
برای جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به گوشیهای خود ،همواره از کدهای امنیتی استفاده کنند.

با کشف 3هزار کیلو برنج قاچاق از یک سوله در مشهد به دست آمد

در پــی وقـــوع پــدیــده گـــرد و غــبــار در
خــوزســتــان ،از ظــهــر روز جــمــعــه تا
صبح روز گذشته 694 ،نفر بــه علت
عــارضــه تنفسی بــرای مـــداوا بــه مراکز
درمـــانـــی و بــیــمــارســتــانهــای اهـــواز
مراجعه کردهاند.

مهدی قرآنی -ضابطان قضایی که به دستور جانشین
سرپرست دادسرای انقالب مشهد به یک سوله مملو از
برنج وارد شده بودند ،راز برنجفروشان متقلب را رو کردند.
به گزارش شهرآرا ،با گزارشهای میدانی رسیده مبنی
بر فروش برنجهای ارزان قیمت با برندهای معروف در
منطقه حاشیهنشین خلقآباد مشهد ،قاضی مهدی
خدابخشی ،جانشین سرپرست دادســرای انقالب
مشهد ،دستورهای تخصصی رسیدگی به این پرونده را
صادر کرد.
کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی
ن رضوی مأموریت یافتند با ورود به این پرونده ،راز
خراسا 
برنجهای ارزان را کشف کنند.
تحقیقات گستردهای از سوی کارآگاهان آغاز شد که
نشان میداد متهمان با کرایه کردن یک سوله بزرگ در
یکی از نقاط حاشیهای شهر مشهد ،اقداماتی مجرمانه
انجام میدهند.با به دست آمدن این اطالعات ،مأموران
تحقیقات نامحسوس خود را در این منطقه آغاز کردند
و توانستند با ردزنی این سوله ،متهمان را شناسایی و
جزئیات این پرونده را به قاضی خدابخشی اعالم کنند.
کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی
خــراســا ن رضــوی با همکاری تیمی از کارشناسان
ادارهکل صنعت و معدن استان ،مأموریت یافتند به این

سوله وارد شوند .مأموران با حضور در مقابل این کارگاه
غیرمجاز ،از متهم اصلی که پشت در حاضر شده بود
خواستند مدارکش را بیاورد اما این فرد با سوءاستفاده
از این موقعیت ،از مهلکه میگریزد .مأموران نیز با ورود
به این انبار ،دو متهم دیگر که یکی کارگر و دیگری برادر
متهم اصلی بود را دستگیر میکنند.
در بازرسی از این سوله بیش از سه هــزار کیلو برنج
خارجی بیکیفیت که از کشورهای اردن و ویتنام به
صورت قاچاق وارد کشور شده بود کشف شد.
در ادامه این بازرسیها مأموران  300کیسه خالی برنج
با مارکهای معروف کشف کردند .متهمان اعتراف
کردند برنجهای قاچاق را با ریختن درون این کیسهها
با قیمتهای ارزان وارد بــازار میکرد هاند .متهمان
پس از تشکیل پرونده راهی دادســرا شدند و پیگیری
پــرونــده بــرای شناسایی و دستگیری متهم فــراری
ادامه دارد.

محموله قرصهای غیرمجاز

کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی
خراسا ن رضوی در پرونده دیگری که از سوی منابع
آگاه اطالعرسانی شده بود ،پس از دریافت دستورهای
تخصصی قضایی از سوی قاضی مهدی خدابخشی،

بررسی این پرونده را آغاز کردند.
این پرونده با همکاری بازرسان اداره بهداشت مشهد ،به
شناسایی فردی که در عطاری خود قرصهای ممنوعه
میفروخت منجر شد.
مأموران برای اینکه این فرد نتواند از دستشان بگریزد،
در یک قرار صوری از او خواستند دو هزار عدد انواع
قر صهای غیرمجاز شامل متادون و  ...را برایشان
بیاورد .پس از اینکه این فرد در محل قرار حاضر شد،
مأموران دستگیرش کردند .این فرد نیز پس از تشکیل
پرونده راهی دادسرا شد.
جانشین سرپرست دادســرای انقالب مشهد دربــاره
جزئیات ایــن پــرونــد ههــا بــا تشکر از شــهــرونــدان و
گزارشهای بموقع آنها که همیشه دادســرا را یاری
کرد هاند گفت :این عملیا تها با هدایت سرهنگ
خسروی ،رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس
ن رضوی ،انجام شد.
آگاهی خراسا 
قاضی خدابخشی با هشدار به مخالن اقتصادی و
افــرادی که بخواهند امنیت بــازار را بر هم بزنند بیان
کرد :هما نطور که امــروز سه متهم در این پروند هها
دستگیر شدند ،با تکتک افرادی که با به خطر انداختن
اعتبار دیگران بخواهند سودی به جیب بزنند برخورد
قاطع خواهد شد.

روز گذشته بر اثر گازگرفتگی در یک دبیرستان رخ داد

مسمومیت  23دانشآموز دختر

دیبا  -بر اثر گازگرفتگی دانشآموزان یک دبیرستان
دخترانه 23 ،نفر به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش شهرآرا ،این حادثه پیشازظهر دیروز در
یکیازدبیرستانهایدخترانهحومهمشهدرخداد.
با اعالم این حادثه ،بالفاصله یک اتوبوسآمبوالنس
و دو دستگاه آمبوالنس راهی روستای کورده در
جاده مشهد-چناران شدند.
رئیس اداره حــوادث و مدیریت بحران دانشگاه
علوم پزشکی مشهد دراینباره گفت :این حادثه
ساعت  10:25صبح روز گذشته به اورژانس اعالم
شد.
شهرام طاهرزاده افــزود :با حضور تکنسینهای
اورژانـــس در محل 23 ،دان ـشآمــوز مشکوک به
مسمومیت به بیمارستان طالقانی مشهد منتقل
شدند.

حال دانشآموزان مساعد است

طاهرزاده دربــاره علت این حادثه تصریح کرد:
بررسیهای اولیه از مسمومیت این دانشآموزان بر
اثر گازگرفتگی نشان داشت.

مدیرآموزش و پرورش منطقه تبادکان مشهد نیز
دراینباره گفت 2 3 :دانشآموز یکی از کالسهای
درس دبیرستان دوره اول نجیبه روستای کورده
دچــار گازگرفتگی خفیف شده بودند که پس از
اعزام به بیمارستان ،حال همه دانشآموزان مساعد
است.علی ابری افزود 21 :نفر از دانشآموزان به
دلیل مساعد بودن وضعیت عمومیشان ،بالفاصله
ترخیص شدند و دو دانشآموز دیگر به دلیل سابقه
عوارض قلبی و تنفسی ،به تشخیص تیم پزشکی،
تحت نظر قرار گرفتند .وی با اشاره به نوساز بودن
ساختمان خیرساز این دبیرستان خاطرنشان کرد:
بررسیهای اولیه حاکی از وقوع پدیده وارونگی به
علت استفاده از دودکش تنوری بود.

رئیس پلیس فتای خراسان رضوی تشریح کرد

خرید پر دردسر
سهیل دیبا -خطای یک شهروند در اعالم رمز کارت
اعتباریاش با صدای بلند در یک فروشگاه ،موجب
شد یک سارق جوان با سوءاستفاده از همین خطای
او 35 ،میلیون ریال از وی سرقت کند.
به گزارش شهرآرا ،با شکایت فردی مبنی بر برداشت
غیرمجاز از حسابش ،پــرونــد های در پلیس فتای
خراسان رضوی گشوده شد و تیمی از مأموران پلیس
فتا مأموریت یافتند عامل این برداشت غیرمجاز را
شناسایی کنند.
بــررس ـیهــای پلیسی بــه دســتــور سرهنگ جــواد
جهانشیری ،رئیس پلیس فتای خراسا ن رضوی،
آغاز شد و مشخص گردید فرد یا افرادی با در اختیار
داشتن اطالعات و رمزهای عبور شاکى ،مبالغی را طی
چندین مرحله از حساب وی برداشت کردهاند.
در ادامه ،مأموران با رصد تراکنشهای صورتگرفته،
زمــان و مکانهای آنهــا ،به یک پسر جــوان ظنین
شدند و با شناسایی محل زنــدگ ـیاش ،ایــن متهم
بیستوششساله را دستگیر کردند.
این پسر جوان ابتدا مدعی بود او را اشتباه دستگیر
کردهاند و از این سرقتها هیچ اطالعی ندارد .با توجه
به شواهد انکارناپذیر ،این ادعاها خیلی زود باطل شد
و این فرد به جرمش اعتراف کرد.
ایــن متهم جــوان اظهار کــرد :من همسایه شاکی

هستم .روزی کــه او رمــز کــارتــش را در فروشگاه
بــا صــدای بلند اعــام کــرد ،پــس از فهمیدن رمز
کــارت اعــتــبــاریاش ،بــدون اینکه متوجه شــود،
اطــاعــات حسابش را برداشتم و چندین خرید
انجام دادم.
رئیس پلیس فتای خراسا ن رضــوى به شهروندان
توصیه کرد بهراحتی به افــراد غریبه اعتماد نکنند
و کــارت اعتباری خود را بــرای انجام عملیا تهای
بانکی در دسترس هیچ فردی قرار ندهند .وی افزود:

همچنین از شهروندان محترم انتظار مــیرود به
صــورت دورهای به تغییر رمز اول و دوم کــارت خود
اقــدام کنند و از اعتماد بیمورد مخصوصا به افراد
غریبه بپرهیزند تا باعث بــروز مشکل بــرای خود و
خانوادهشان نشوند.
سرهنگ جهانشیرى در ادامه از شهروندان درخواست
کرد که حتما سرویس پیامک حساب بانکیشان
را فعال کنند تا در صــورت بــرداشــت غیرمجاز یا
سوءاستفاده احتمالى ،سریعا از آن مطلع شوند.

