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لقمهحالل
متین نیشابوری -بچه که بودم ،پدر و مادرم میگفتند همیشه با «بسما »...سر سفره بنشین .روزی که به
خواستگاری رفتیم ،پدرم وقتی میخواست از من تعریف کند گفت« :این پسر سر سفره من بزرگ شده و
لقمه حالل خورده است ».ولی هیچوقت معنای این حرفهای پدرم را نفهمیدم .ازدواج کردم و تصمیم
گرفتم زندگی خوب و مرفهی داشته باشم .من برای رسیدن به این هدف به بیراهه رفتم .بهظاهر موفق بودم
و با قاتی کردن حالل و حرام ،توانستم خانه و زندگی و ماشین خوبی تهیه کنم .برایم مهم نبود که با دروغ
و کلک سر چند نفر کاله میگذارم .از همه اینها بدتر ،در این راه به کم هم قانع نبودم .اوضاع زندگیام
خیلی خوب شده بود .غرور و خودخواهی سرتاپایم را فراگرفت .پدرم نصیحتم میکرد که غرور بیماریای
هال ککننده است که درمان ندارد و آدم را بدجور زمین میزند اما جیب پرپول و عینک دودی و بوی عطر و
ادکلنهای گرانقیمت از من آدم دیگری ساخته بود.
آه و نفرین مردم باألخره دامانم را گرفت .مشکالت زندگیام از روزی شروع شد که همسرم فهمید با
دخترخانمی از طریق فضای مجازی در ارتباط هستم .من که خودم را یک سر و گردن از شریک زندگیام
باالتر میدیدم ،با بیتفاوتی حقش را زیر پاگذاشتم .طالقش ندادم اما از نظر عاطفی کیلومترها فاصله
گرفتیم .سالها بهسرعت سپری شدند .پسرم بزرگ شد .شد جوانی القید و بیمسئولیت که پا جای پای
من گذاشته بود .پول مفت و جو سرد خانه ما از او یک معتاد مفنگی ساخت .خیلی سعی کردم از منجالب
مواد مخدر بیرونش بکشم اما نتیجهای نداد .دلم به دخترم خوش بود .یک داماد برایم آمد که انگار باید
تاوان همه خطاهایم را با دیدن او میپرداختم .نیمی از مال و منالم را باال
کشید و دخترم را رها کرد .فهمیدم در مشهد مخفی شده است .به
اینجا آمدم و با هزار بدبختی پیدایش کردم .تازه فهمیدهام زن
و بچه هم دارد.
میخواهم هرچهزودتر طالق این بچه را بگیرم و به خانه
برگردم .همسرم نیز به خاطر حرص و جو شهایی که
خورده ،با اینکه سن و سالی ندارد ،دچار بیماری دیابت
و چربی خون شده است .من خیلی دیر فهمیدم حرمت
نان حالل یعنی چه و پول حرام خیر و برکت ندارد .زندگیام
داغان شده است .اعتراف میکنم بازنده و روسیاهم.
کوتاه تر از حادثه

گراه
کشفجسدسوختهدربزر 

تسنیم -صبح دیروز ،در حالی جسد سوخته فردی
در قسمت فضای سبز بزرگراه صیاد شیرازی تهران
کشف شد که بررسیها نشان داد جسد متعلق به
مردی حدودا 35ساله است .وی ظاهرا کارتنخواب
بودهوهنگامحادثهروییکتشکدرقسمتفضای
سبز دراز کشیده بوده است که انفجار یک کپسول
گازدرکنارویمنجربهسوختگیکاملاینشخصو
لباسهایش میشود .این شخص پس از سوختگی
برای فرار تالش کرده اما موفق نشده است.

نجات 6نهنگبهگلنشسته

به دالیلی نامعلوم 10 ،نهنگ غولپیکر در ساحل
اندونزی به گل نشسته بودند .با تالش مــردم و
همکاری امدادگران و کارکنان حیات وحش ،شش
نهنگ به دریا بازگردانده شدند.

دستگیری15محکومفراری
ایلنا -همزمان با اجرای طر حهای ضربتی پلیس
تهران برای مبارزه با مخالن امنیت و نظم عمومی که
به انهدام  28باند سرقت منجر شد ،مأموران موفق
شدند 15محکوم فراری را شامل مجرمان و قاتالنی
که به دالیــل مختلف پس از جــرم و محکومیت
متواری شده بودند دستگیر کنند.

گمشدن
چمدانیپرازجواهر
تسنیم -یک فروشنده جواهرات که با چمدانی پر
از جواهر در لندن سوار قطار شده بود ،موقع پیاده
شدن از قطار ،متوجه شد چمدانش نیست .این
فروشنده 35ساله چمدان حاوی جواهرات را در
قفسه باالی سر خوددر قطار گذاشته بود اما موقعی
که قطار به ایستگاه رسید ،متوجه شد چمدان سر
جایش نیست .ارزش جواهرات مفقودشده یک
میلیون پوند تخمین زده میشود.

کشف580کیلوهروئیندریزد
ایرنا -مأموران ایستگاه ایست و بازرسی شهرستان
مهریز از توابع یزد در بازرسی از یک کامیون تانکردار
موفق به کشف 580کیلوگرم هروئین شدند که به
طرزی ماهرانه داخل تانکر جاسازی شده بود .این
کامیون با پالک افغانستان تردد میکرد و راننده
آن که افغانستانی بود با قرار بازداشت موقت روانه
زندان شد.

قتلدختر۲۷ساله
بهعلتبدهی
مهر 12 -آبا نماه با اعــام مفقودی یک دختر
27ساله در تهران ،پروند های در پلیس آ گاهی
تهران تشکیل شد .بررسیها حاکی از آن بود که
این دختر جوان به علت نقص فنی خودرویش با
یک تعمیرکار 44ساله که از اقوامشان بوده تماس
گرفته و با او قرار گذاشته و از آن تاریخ به بعد هم گم
شده است .با دستگیری این مظنون ،در نهایت ،او
به قتل دختر جوان به علت بدهی این دختر به او
اعتراف کرد.

کمکبهزلزلهزدگانفقطازمبادیرسمی

دیبا -رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی درباره نحوه پرداخت کمکهای نقدی به شهروندان
زلزلهزده با شگرد مظلومنمایی و تحریک احساسات و عواطف مردمی در شبکههای اجتماعی هشدار داد.
به گزارش شهرآرا ،سرهنگ جهانشیری با اشاره به وقوع زلزله 7/3ریشتری در غرب کشور و تسلیت به
بازماندگان گفت :در شبکههای اجتماعی ،شاهد ایجاد گروه یا کانالهایی در قالب انتشار فراخوانهایی
با عناوینی از قبیل جمعآوری کمکهای نقدی ،غیرنقدی و بازسازی ابنیه تاریخی تخریبشد ه برای کمک
و امدادرسانی به حادثهدیدگان زلزله اخیر هستیم که با انتشار شمارهحسابهای متفرقه ،قصد جمعآوری
این کمکها را دارند و حتی احتمال راهاندازی سایتهایی در این زمینه نیز وجود دارد.وی با هشدار به مردم
درباره اینکه مراقب این دست پیامها باشند بیان کرد :در سالهای گذشته ،کالهبرداران با عنوان کمکهای
مردمی به افراد آسیبدیده در حوادث طبیعی از جمله زلزله ،فعالیتهایی مجرمانه داشتند که پلیس فتا
اقدام به دستگیری این شیادان کرده است.جهانشیری تصریح کرد :هموطنانی که قصد دارند کمکهای
انساندوستانه خود را به هموطنان آسیب دیده برسانند میتوانند از طریق شمارهحساب  99999جمعیت
هاللاحمر به صورت متمرکز کمکهای خود را به دست افراد نیازمند در این حادثه برسانند.
وی گفت :همچنین شهروندانی که تمایل دارند از طریق تلفنبانک ،اینترنتبانک و سایتهای رسمیای
که از رسانههای معتبر مانند صدا و سیما و جراید کثیراالنتشار اعالم میگردد در سراسر کشور اقدام به
پرداخت وجوه نقدی کنند ،دقت داشته باشند تا در دام سایتهای جعلی موسوم به فیشینگ گرفتار نشوند
و هنگام پرداخت ،به موارد ایمنی چون آدرس سایت و وجود گواهینامه  sslتوجه جدی داشته باشند تا
اطالعات حساب بانکیشان سرقت نشود.

کشف105کیلوهروئین
ازتریلییخچالدار

با دستگیری یک سارق 16ساله پرده از 16مورد سرقت بهعنف در مشهد برداشته شد

زورگیریخشنازکودکاندرمشهد

در پی عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد
مخدر خراسان رضوی و سمنان ،یک محموله
105کیلویی هروئین از یک تریلی یخچا لدار
کشف شد.
به گزارش شهرآرا ،فرمانده نیروی انتظامی
خراسان رضوی درباره جزئیات این عملیات
گفت :تیمهای پلیس مبارزه با مواد مخدر
خراسان رضوی با اقدامهای اطالعاتی ،رد یک
خودرو حامل مواد مخدر را در شهرک صنعتی
گرمسار زدند
سردار کریمی افزود :پلیس خراسا ن رضوی
با اخذ نیابت قضایی به گرمسار اعزام شد و در
عملیاتی مشترک با فرماندهی انتظامی استان
سمنان ،این خودرو توقیف گردید.
فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی ادامه
داد :مأموران در بازرسی از این تریلی یخچالدار،
بیش از 105کیلوگرم هروئین کشف کردند و
راننده این خودرو نیز دستگیر شد.

دستگیریمأمورنماهایشیاد

دو فرد در حالی که لباس مأموران را به تن
داشتند و سوار بر موتورسیکلت از شهروندان
سرقت میکردند ،به دام افتادند.
به گزارش شهرآرا ،فرمانده انتظامی شهرستان
نیشابور دراینباره گفت :در پی گزارش یکی از
شهروندان مبنیبر سرقت مدارک و وجوه نقد او
به دست دو سارق مأمورنما در یکی از جادههای
ییالقی این شهرستان ،موضوع در دستور کار
پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
سرهنگ حسین بیات مختاری افزود :برابر
اعالم شاکی پرونده ،دو موتورسوار خودرو
وی را متوقف و پس از معرفی خود به عنوان
مأموران پلیس آگاهی ،اقدام به دریافت
مدارک او میکنند .آنها پس از گرفتن مدارک،
پاسپورت و تلفن همراه 10 ،میلیون ریال وجه
نقد درخواست میکنند .با توجه به اینکه
شاکی متوجه میشود آ نها واقعا مأمور
نیستند ،در یک فرصت ،اقدام به فرار میکند و
مأمورنماها گوشی تلفن و مدارک او را به سرقت
میبرند.
فر ما ند ه ا نتظا می شهر ستا ن نیشا بو ر
خاطرنشان کرد :با توجه به حساسیت
موضوع ،پرونده به بخش عملیات ویژه پلیس
آگاهی ارجاع شد .پس از ردزنیهای پلیسی
و اطالعاتی ،زمانی که سارقان مأمورنما از
مالباختهای دیگر تقاضای وجه نقد میکردند
تا مدارک و تلفن همراهش را برگردانند ،پلیس
آنان را دستگیر کرد و گوشی تلفن و پاسپورت
شاکی از آنها کشف شد.

واژگونیپژو
جانسرنشینانشراگرفت

واژگونی یک خودرو سواری پژو موجب جان
باختن دو سرنشین این خودرو شد.
به گزارش ایرنا ،رئیس پلیسراه خراسان رضوی
دراینباره گفت :این حادثه شامگاه دوشنبه در
پی بارش باران در محور تربتحیدریه به فریمان
رخ داد.
سرهنگ هادی امیدوار افزود :با اعالم حادثه،
بالفاصله مأموران انتظامی به محل اعزام
شدند .بررسیها نشان داد دو سرنشین این
خودرو به علت شدت جراحات در دم جان
باختهاند.
رئیس پلیسراه خراسا نرضوی با هشدار
به رانندگان برای تجهیز خودروهای خود
به وسایل ضروری مور دنیاز در زمستان
بیان کرد :رانندگان توجه داشته باشند
که رانندگی در شرایط بارندگی نیازمند
مهارتهای ویژه و تجربه کافی است و بیشتر
حوادث رانندگی در لحظات آغاز بارندگیها
رخ میدهد.

محمدجواد ابوعطا -در حالی یک نوجوان 16ساله
هنگام زورگیری از یک کودک در مشهد دستگیر شد که
بررسیها نشان داد او از 15کودک دیگر نیز زورگیری
کرده است.
به گزارش شهرآرا ،تیم گشتی کالنتری نجفی مشهد
در حــال گشتزنی در حــوزه استحفاظی خــود در
حالی به بولوار رضوی وارد شد که رفتار مشکوک یک
پسربچه دوچرخهسوار و یک پسر نوجوان ظن آنها را
برانگیخت.
مأموران بدون هیچ حرکتی رفتار این دو نفر را زیر نظر
گرفتند .دقایقی بعد ،برق تیغه چاقو زیر گلوی پسربچه
دوچرخهسوار که حدود 10سال سن داشت مأموران را
درجا میخکوب کرد .تیم گشت کالنتری نجفی پیش از
بروز هر حادثهای ،به منظور پیشگیری از زخمی شدن
این کودک ،بالفاصله وارد عمل شدند و این نوجوان
چاقوکش را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.
پسربچه 10ساله در حالی که گریه میکرد به مأموران
گفت« :داشتم میرفتم خانه که این پسر جلو مرا
گرفت .میخواست با چاقو بهزور دوچرخهام را بگیرد».
این پسربچه 16ساله در حالی به کالنتری منتقل شد
که سرهنگ محمد بوستانی ،رئیس پلیس مشهد ،در
جریان این پرونده قرار گفت و دستور رسیدگی فوری به
این پرونده را با توجه به اینکه پای کودکان و نوجوانان

مشهدی در میان بود صادر کرد.

پای یک مهاجر غیرقانونی در میان است

افسران باتجربه کالنتری نجفی با دریافت این دستور
بالفاصله تحقیقات خود را از این نوجوان دستگیرشده
که 16ســال داشــت و نامش مالک بود آغــاز کردند.
مأموران دریافتند این پسر نوجوان خارجی است و فاقد
مدارک قانونی اقامت در ایران میباشد.
بازجویی از متهم نشان از این داشت که او پیش از
این نیز سابقه سرقت داشته است و اعتیادی شدید
نیز به مواد مخدر دارد .در حالی که افسران تجسس
کالنتری نجفی آدرس محل سکونت این نوجوان در
شهرک شهید باهنر را ثبت میکردند او در بازجوییها
به زورگیری دوچرخه از 15کودک و نوجوان دیگر در
مناطق مختلف مشهد اعتراف کرد.
ایــن متهم به زورگــیــری در پاسخ به بازجوییهای
تخصصی گــفــت« :بــعــد از اینکه دوچــرخ ـههــا را
میدزدیدم ،آنها را به مبلغ  ۱۵۰هزار تومان در روزبازار
قلعهساختمان به فردی میفروختم».
با به دست آمدن این اطالعات ،در حالی که تیمی از
مأموران برای دستگیری این مالخر وارد عمل شده
بود ،تحقیقات پلیسی نشان داد برادر کوچکتر این
متهم نیز که حدود 14ساله است دو هفته قبل به اتهام

زورگیری دوچرخه دستگیر شده است.

زورگیری برای تهیه مواد مخدر

فرمانده انتظامی مشهد با اشــاره به ادامــه داشتن
بررسیها بیان کــرد :ایــن نــوجــوان دستگیرشده
مشکالت مالی و بیکاری را علت اقــدام به زورگیری
عنوان کرده است هرچند این توجیه پذیرفته نیست
زیرا این فرد برای تهیه مواد مخدر اقدام به زورگیریهای
خشن میکرده است.
سرهنگ بوستانی افزود :خانوادهها نیز باید از کودکان
خود بیشتر مراقبت کنند و آنها را با مسائل ایمنی آشنا
کنند .باید به آنها آموزش دهند که در مواجهه با افراد
غریبهای که قصد ارتباط با آنها را دارند یا خوراکی
به آ نهــا تعارف میکنند چه عکسالعملی داشته
باشند.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین نکات موجود در
این پرونده وجود فردی دیگر به عنوان مالخر است
تصریح کرد :تا زمانی که بستری برای فروش لوازم
سرقتی از سوی تبهکاران وجود نداشته باشد ،این افراد
اقدام به سرقت نمیکنند .به همین خاطر ،قانونگذار
مجازاتهای سنگینی برای افراد مالخر در نظر گرفته
است .در واقع ،این افراد نیز شریک مجرم محسوب
میشوند.
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درجستوجویقاتالنسنگدل
سهیل دیبا -در حالی دو پرونده جنایی پیش روی
بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقالب مشهد
گشوده شد که در هردو پرونده ،قاتالن پس از دست
یافتن به طعمه خود ،در یک درگیری نابرابر ،این
افراد را به قتل رسانده و گریخته بودند.
به گزارش شهرآرا ،شامگاه دوشنبه گذشته ،دختری
جوان که برای دیدن پدرش به محل کار این پیرمرد
70ساله که نگهبان یک مجتمع در مشهد بود رفته
بود ،با در بسته ساختمان محل نگهبانی او مواجه
شد.
تالش دختر جوان برای باز کردن در و همچنین صدا
زدن پدرش بینتیجه بود .او که نگران شده بود ،با
مراجعه به ساختمان در حال ساخت در مقابل این
مجتمع ،از کارگران خواست بــرای باز کــردن در
ساختمان نگهبانی که از داخل بسته شده بود به او
کمک کنند.
با حضور کارگران ،در این ساختمان باز شد اما اتاق
پیرمرد که برای استراحت به آنجا میرفت خالی
بود .دختر جوان به سایر اتاقها سر کشید و ناگهان
پدرش را در حالی که در یکی از اتاقها نقش زمین
شده بود پیدا کرد.
با کشف پیکر این پیرمرد ،بالفاصله عوامل امدادی
و انتظامی در محل حاضر شدند و تکنسینهای
اورژانــس مرگ پیرمرد را اعالم کردند .با مشخص

شدن مرگ مشکوک این پیرمرد ،مأموران کالنتری
نواب صفوی موضوع را به قاضی کاظم میرزایی،
بازپرس جنایی دادسرای عمومی و انقالب مشهد،
گــزارش کردند .لحظاتی بعد ،قاضی میرزایی به
همراه تیمی از کارآ گاهان پلیس آگاهی در محل
حاضر شد.
بررسیهای مقدماتی نشان داد لوازم اتاق به هم
ریخته و دستمالی دور گردن پیرمرد 70ساله گره
خورده است .همین شواهد از به قتل رسیدن این
پیرمرد حکایت داشــت .جسد به دستور بازپرس
شعبه 211دادســـرای عمومی و انقالب مشهد
به پزشکی قانونی منتقل شد و سرنخهایی برای
شناسایی عامل یا عامالن این جنایت به دست
آمد .به دستور قاضی میرزایی ،کارآگاهان با تمرکز
روی این سرنخها دامنه اقدامات اطالعاتی خود
را بــرای یافتن عامل یا عامالن این جنایت آغاز
کردند.

قتل در خیابان

هنوز ساعتی از قتل این پیرمرد 70ساله در مشهد
نگذشته بود که صدای زنگ تلفن همراه قاضی
میرزایی حاکی از یک جنایت هولناک دیگر در
مشهد بود.
مقام قضایی و کارآ گاهان پلیس آ گاهی خراسا ن

رضــوی بــا دریــافــت ایــن گـــزارش ،بالفاصله به
سمت بــولــوار تــوس و محله کــال زرکــش بــه راه
افتادند.
با حضور تیم جنایی در محل ،مشخص شد مردی
 53ساله در حالی که از ناحیه سر و گردن مورد اصابت
یک شیء تیز همچون یک تبر یا قمه قرار گرفته ،به
علت شدت خونریزی ،قبل از رسیدن اورژانس ،در
محل ،جان خود را از دست داده است.
تنها شاهد ایــن مــاجــرا وقتی مقابل بازپرس
شعبه 211دادسرای عمومی و انقالب مشهد قرار
گرفت ،درباره مشاهدات خود گفت« :وقتی به این
خیابان پیچیدم ،از دور دیدم سه نفر نقابدار در حال
ضرب و شتم این مرد هستند .من برای جلوگیری از
کتک زدن این فرد ،سر و صدا راه انداختم .با صدای
من ،این افراد سوار یک موتورسیکلت شدند و فرار
کردند».
در بررسیهای بعدی ،مشخص شد این فرد مردی
 53ساله و تبعه کشور افغانستان است که به دالیلی
نامعلوم ،پس از درگیری با این افراد ،به قتل رسیده
است .این جسد نیز به پزشکی قانونی منتقل شد.
تحقیقات برای بررسی علت این جنایت و شناسایی
متهمان ،با توجه به سرنخهای ویژهای که به دست
آمده است ،ادامه دارد.

