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کوتاه تر از حادثه

همسایه شیطان
متین نیشابوری -زن همسایه آدم درستی نبود .چندبار به همسرم تذکر دادم که با او رفتوآمد نکند،
اما فایدهای نداشت .این رفاقت بیجا شرم و حیا را در شریک زندگیام از بین برد .او از نظر نوع پوشش و
حجابش به کلی عوض شد .ما سر این مسئله اختالف جدی پیدا کردیم .اما به خاطر بچهام و از طرفی چون
خودم او را انتخاب کرده بودم ،خوندل میخوردم و چیزی نمیگفتم .در مدت کوتاهی صدای پدر و مادرم
و همچنین خانواده خودش درآمد.
آنها هم از نوع آرایش و بدپوششی او ناراحت بودند .اما همسرم بهحرف هیچکس گوشنمیداد و راه
خودش را میرفت .یک روز هم آمد و گفت در یک مغازه مشغول کار شده است .هرکاری کردم بتوانم به
او بفهمانم که ما زن و شوهر هستیم و درقبال همدیگر تعهد و مسئولیتهایی داریم ،فایدهای نداشت که
نداشت .دعوای مفصلی کردیم .شناسنامهاش را برداشت و به خانه پدرش رفت .اما خانواده او هم که دل
خوشی از رفتارو کردارش نداشتند بیرونش کردند و به خانه برگشت.
در این چند روز به مشاوره رفته بودم و سعی می کردم خیلی منطقی برخورد کنم .باز هم نتیجهای
نگرفتم .تا این که رفتار همسرم از یک هفته قبل تغییر کرد .از خانه بیرون نمیرفت و تلفن همراهش را هم
خاموش کرده بود .فکر میکردم معتاد شده است اما حاال فهمیدهام یک فرد شرور که از اراذل و اوباش
است مزاحمش شده و امانش را بریده است .با این فرد مزاحم
جلوی خانهمان روبهرو شدم او مرا هم تهدید
میکند و با بیشرمی و وقاحت میگوید
بهتر است خودت را قاطی ماجرا نکنی .به
کالنتری آمدهام تا از پلیس کمک بگیرم.
همسرم خیلی ترسیده است و میگوید مزاحم خیابانی
او را تهدیدهای وحشتناکی کرده است.
این مسئله اگر چه اعصاب ما را بههم ریخته است اما
برای همسرم تجربه خوبی بود تا معنی حجاب و
حیا را بهتر درک کند.

شهــروندان گرامی ،با توجه به راهانــدازی ستون « مشاوره حقوقی»،
پرسشهای خود را برای ما بفرستیدو پاسخ آن را در همین صفحه دریافت
کنید .در ابتدای پیامها حتما عبارت «مشاوره حقوقی» را بنویسید.
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روابط عمومی37243110 :

Email:info@Shahrara.com
روی خط حادثه

دستگیری مرد جوان به اتهام ترویج خشونت

فردی که در فضای مجازی اقدام به ترویج خشونت و همچنین تبلیغ برای فروش سالح میکرد ،صید
مأموران شد.
به گزارش شهرآرا ،کارشناسان پلیس فتا با رصد فضای مجازی ،توانستند کانالی را ردزنی کنند که مالک آن
مدعی شده بود میتواند انواع سالحهای ممنوعه را در کمترین زمان ممکن برای مشتریانش تهیه کند.
گرداننده این کانال عالوه بر فروش انواع سالحهای غیرمجاز به بارگذاری فیلمهایی از ضرب و جرح و
نزاعهای خونین نیز اقدام کرده بود.
با شناسایی این کانال که اقدام به ترویج خشونت در فضای مجازی میکرد ،اقدامات فنی و تخصصی
کارشناسان آغاز و گرداننده این کانال در شهرستان تایباد شناسایی شد.
مأموران پلیس فتا در شهرستان تایباد با هدایت سرهنگ ناگهانی اقدامات اطالعاتی گستردهای را آغاز
کردند و توانستند مخفیگاه این متهم را شناسایی و این فرد را پس از دستگیری به مقر پلیس فتا در این
شهرستان منتقل کنند.
متهم که از شروران سابقهدار بود ،دو پرونده کیفری دیگر نیز در کارنامه دارد و پس از دستگیری با ندامت از
رفتار خشن خود هدف از راهاندازی این کانال را صرفا خودنمایی و بزرگنمایی خودش بیانکرد.

دستگیری 900مجرم
در یک روز

پیرمردی كه برای بهدستآوردن پول حاضر به دور زدن قانون شده بود ،دستگیر شد

زندانبهایطمع3میلیونی

ایسنا :ســـردار رحیمی ،رئیس پلیس
پایتخت از دستگیری حــدود ۹۰۰ســارق
و قاچاقچی در پایتخت خبر داد و گفت:
اجـــرای مرحله یــازدهــم رعــد در تهران
موجب دستگیری ۵۴۴ســارق ومالخر و
۳۲۰خــردهفــروش موادمخدر در یک روز
شد ،با این تعداد دستگیری ۴۵باند سرقت
متالشی و ۴۷میلیارد ریال کاالی سرقتی
کشف شده است.

8کشته
در پی مصرف قارچ سمی

ایرنا :بارشهای چشمگیر اخیر در سراسر
کشور موجب رویش انواع قارچهای سمی و
غیرسمی شده است که متأسفانه هشت نفر
از شهروندان استانهای لرستان و کرمانشاه
با مصرف قارچهای سمی تا کنون جان خود
را از دست دادهانــد و ۴۳1نفر نیز مصدوم
شدهاند .طبق اعالم پزشکان چند نفر از این
مصدومان برای پیوند کبد به شیراز اعزام
شدهاند.

حادثه تلخ در ورامین

مهر :صبح دیــروز یک کودک هشت ساله
در شهرستان ورامین مشغول بازی بوده
است که توپ درون کانال آب میافتد و این
کــودک به دنبال توپ درون کانال سقوط
میکند .دو مرد که در حال عبور از آن محل
بودند ،به محض دیدن این اتفاق برای نجات
کــودک وارد کانال آب می شوند که یکی
از آن ها کشته می شود و فرد دیگر توسط
آتشنشانان نجات پیدا میکند.

صدور کیفرخواست
برای قاتل سالله

مهدی قرآنی -راننده 6۵ساله نیسان آبی که با یک
باند بزرگ قاچاق مشروبات الکلی همکاری می کرد
در حال مخفی سازی محموله 1۴۰میلیون تومانی
مشروب درون خانه یکی از بستگانش در مشهد
شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش شهرآرا ،با گشوده شدن پرونده پیرمردی
ســابــقــه دار در شعبه ۲۰6دادســــــرای عمومی و
انــقــالب ناحیه ۲مــشــهــد ،ایــن متهم بــه دادســـرا
منتقل و در مواجهه با بازپرس پرونده ،اتهاماتش
را نــاعــادالنــه خــوانــد و مــدعــی شــد هــیــچ نقشی
در خــصــوص قــاچــاق ایــن محموله الکلی نداشته
است.
متهم که راننده یک نیسان باری و ساکن شهرستان
شاندیز است در اظهاراتش مدعی شد « :از منطقه
سه راه فردوسی به سمت شاندیز در حرکت بودم که
مردی جوان در کنار جاده برایم دست بلند کرد و از
من خواست تا باری را برایش جابهجا کنم ».این مرد
سالخورده طبق روند هر روزهاش به همراه مشتری خود
به محل بار واقع در منطقه فردوسی میروند و در آنجا
مشاهده می کند یک دستگاه کامیون در کنار جاده
متوقف و دو مرد جوان دیگر در کنار آن ایستادهاند.
متهم در مواجهه با این صحنه از مشتری اش سؤال
می کند کــه بــارتــان چیست؟ و او پاسخ می دهد
«چینیجات و شکستنی است».
متهم ردیــف اول هویت سعید ،اکنون فــراری است
و آن روز در محل جابه جایی محموله حضور داشته
است به راننده نیسان می گوید « :قــرار بــوده اینجا
محموله را به صاحبش تحویل دهیم که برای او مشکلی
پیشآمده است و نمیتواند بارش را تحویل بگیرد و
از آنجا که قرار است کامیون را ترخیص کنیم ،بار را
در نیسان شما می گذاریم و فــردا تحویل صاحبش
میدهیم ،البته کرایه دو روز شما را هم تمام و کمال
میپردازیم».

پول برایم مهم بود

متهم در پاسخ به قاضی پروندهاش مبنی بر اینکه چه
زمان از ماهیت محموله مشروبات باخبر شده است،
بیان کرد« :خودرو کامیون حامل بار نمک بود برای
همین مردی که سعید صدایش میکردند به همراه دو
همدست دیگرش شروع به تخلیه بخشی از بستههای
نمک کردند و رفته رفته کارتنهایی پلمب شده که در
البــهالی بستههای نمک قرار داشت را دیــدم .آنها
همان کارتن ها را با مالحظه زیاد برداشتند و از من
خواستند که در کمال دقت آنها را در نیسانم بگذارم».
این مرد سالخورده ادامه داد :در لحظه انتقال کارتنها
متوجه برخورد قطعات شیشهای داخل آنها با یکدیگر
شدم برای همین مجددا از سعید پرسیدم داخل این
کارتنها چیست؟ و او گفت« :ظروف چینی است».
در زمان انتقال کارتن ها و نوع چینش آن ها در زیر
بستههای نمک ،به ماهیت این بستهها مشکوک شدم،
اما از جایی که من باربر بودم و پول باربری برایم اهمیت
داشت به این موضوع اهمیت ندادم .انتقال کارتنها
تمام شده بود که سعید به سراغم آمد و سه میلیون تومان
پول به من داد و از من خواست تا بارشان را تا صبح در
محلی مخفی کنم و منتظر تماس آن ها برای اعالم
محل تحویل محموله شان باشم .من که سه میلیون
پول از یک باربری ساده گیرم آمده بود متعجب از سعید
پرسیدم مگر بارتان چیست که حاضرید بابت نگهداری
و جابهجاییاش این مقدار پول به من بدهید؟ او پاسخ
داد« :این کارتنها حاوی شیشههای مشروب هستند
و چون کسی به تو شک نمیکند قصد داریم از طریق تو
آن را به صاحبش در مشهد تحویل دهیم».
متهم بیانکرد :راستش پول الزم بودم برای همین با
درخواستشان موافقت کردم و آن پول را به جیب زدم.
پس از اتمام بارگیری سعید یکی از همدستانش را با من
راهی کرد و دو نفری به مشهد آمدیم و به خانه خواهرم

در بولوار کریمی رفتیم .خواهرم از این موضوع اطالع
نداشت برای همین به او گفتم این کارتن ها داخل
خانهات باشد ،صبح میآیم و آنها را میبرم .مشغول
تخلیه بار و مخفی سازی آن ها داخل خانه خواهرم
بودیم که سر و کله خــودرو گشتی کالنتری شفا در
محل پیدا شد .مأموران به ما مشکوک شده بودند برای
همین از خودروشان پیاده شدند و به سمت ما آمدند.
مرد جوانی که همراهم بود با دیدن این صحنه خود را
داخل خانه خواهرم انداخت و بالفاصله از روی پشتبام
در یکی از کارتنها را باز کرد
فرار کرد .یکی از مأموران ِ
و متوجه محتویات داخل آن شد .آنها من و خواهر و
شوهرخواهرم را دستگیر و به کالنتری بردند.

نابودسازی مشروبات با دستور قضایی

پس از تکمیل تحقیقات اولیه این پرونده و محرز شدن
اینکه خواهر و شوهرخواهر متهم نقشی در این ماجرا
نداشتهاند و از ماهیت کارتنها مطلع نبودهاند ،این
افراد به دستور مقام قضایی آزاد شدند اما در این میان
متهم پرونده که هنگام دستگیری قصد دادن رشوه
به پلیس را داشت دستگیر و با قرار متناسب قضایی
راهــی زنــدان شــد.در ایــن عملیات ضربتی تعداد
6۰۰بطری مشروباتالکلی خارجی که از کرمانشاه
بارگیری شده بود کشف شدو با دستور بازپرس شعبه
۲۰6دادســرای عمومی و انقالب ناحیه ۲مشهد در
اختیار اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی
خراسانرضوی قرارگرفت .طبق بررسی کارشناسان
این پلیس تخصصی ارزش ریالی محموله مکشوفه
حدود 1۴۰میلیون تومان ارزیابی شده است.
با دستور قضایی محموله مکشوفه نابود و تحقیقات،
شناسایی و دستگیری سه متهم اصلی این پرونده که
اکنون متواری هستند از سوی مأموران اداره مبارزه با
قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی خراسانرضوی ادامه
دارد.

افرادی كه با گروگذاشتن مدارک دزدی اقدام به سرقت میكردند ،دستگیر شدند

انهدام باند سارقان مکار در مشهد

خسارت 10میلیارد تومانی سیل به کالت
مــیــزان :کیفرخواست قــاتــل سالله،
دختربچه آققالیی به اتهام آدمربایی ،قتل
عمد و ضرب عمدی صادر شد .متهم ششم
اردیبهشت امسال پس از ربودن دختربچه
6ساله در آققال این کودک را به قتل رسانده
بود.

دستگیری
دو کارمند گمرک

فرماندار کالت گفت :بررسیهای صورت گرفته در بخشهای مختلف حکایت از آن دارد که بارندگی و
سیل هفتهجاری در این شهرستان حدود 1۰میلیارد تومان خسارت به بار آورده است.
سیداصغر علوی تبار ،در گفت و گو با ایرنا افــزود :در پی جــاری شدن سیل به ترتیب کشاورزی،
زیرساختهای شهری ،راه و آب و فاضالب ،بیشترین خسارتها را داشتهاند.
وی ادامه داد :مدیریت جهاد کشاورزی کالت ،آسیب وارده به این بخش را ۷۰میلیارد ریال برآورد کرده
که شامل تخریب 1۳کیلومتر کانال آب ،سه کیلومتر لوله انتقال آب1۵۰ ،هکتار باغ گردو1۰ ،واحد
دامداری۳۰ ،دهانه آبگیر و اتالف ۷۰رأس دام سبک است.
فرماندار کالت گفت :شهرداری نیز میزان خسارتهای وارده به جداول ،آسفالت ،دیوارساحلی ،پل و نیز
خرابیهای ناشی از آبگرفتگی معابر را حدود ۲۰میلیارد ریال اعالم کرده است.
وی ادامه داد :بارشهای اخیر 8.۵میلیارد ریال خسارت نیز به راهداری و حمل و نقل جادهای این
شهرستان در محورهای کالت-درگز و مسیرهای روستایی سنگدیوار ،بابارمضان ،گرو ،خشت ،سینی و
آقداش ،قرهسو ،بابافرجی و نفطه وارد آورده است.
علوی تبار خسارات سیل به خطوط آبرسانی شهر کالت را نیز 1.۵میلیارد ریال اعالم و بیان کرد :سیل به
۳۵۰متر شبکه اصلی و فرعی ۵6 ،فقره انشعاب و کاورهای خط انتقال آسیب رسانده است.

مــیــزان :بــر اســاس اقــدامــات اطالعاتی
ســـربـــازان گــمــنــام امـــام زمـــان (عـــج) و
هماهنگیهای قضایی یک باند قاچاق کاال
در خراسانشمالی شناسایی شد ،اعضای
این باند با تبانی دو نفر از کارمندان گمرک به
قاچاق کاال اقدام میکردند که در این راستا
دو دستگاه کامیون و کانتینر متوقف شد و
کاالی قاچاق که لــوازم الکترونیکی بود،
توقیف شد.

سهیل دیبا -اعضای یک باند که با سوءاستفاده از
اعتماد فروشندگان فروشگاه های مشهد اقــدام به
سرقتهای سریالی میکردند دستگیر شدند.
به گــزارش شهرآرا ،مالکان ده هــا فروشگاه در مشهد
طی تماس با پلیس 11۰مشخصات ثابتی از یک فرد
میدادند که با سوءاستفاده از اعتماد فروشندگان اقدام
به سرقت کاالها میکرد.
پلیس مشهد با دریافت این گزارش های سریالی ،با
دعوت از چند مالباخته اولینگام را برای شناسایی و
دستگیری متهمان برداشت .اظهارات شاکیان نشان
میداد ،مردی جوان برای خرید لوازم به این فروشگاهها
مراجعه و هنگام خرید جنس محترمانه از فروشنده
تقاضا میکرده است که اجازه دهد تا کاال را قبل از خرید
به خانوادهاش که درون خودرو هستند نشان بدهد و برای
جلب اطمینان به فروشندگان یک کارت شناسایی نیز

میداده است .این فرد شیاد با این شگرد اقدام به سرقت
کاالها میکرده که پس از پیگیری فروشندگان مشخص
شد ،کارتهای شناسایی سرقتی است.
پس از ثبت اظهارات شاکیان ،تحقیقات گستردهای از
سوی مأموران کالنتری نجفی مشهد آغاز شد و مأموران
توانستند با رصد فیلم های ضبط شده دوربین های
مداربسته فروشگاهها ،چهره سارق را شناسایی کنند.
به دستور سرهنگ آقابیگی ،فرمانده انتظامی مشهد
طرحی ویژه برای دستگیری اعضای این باند آغاز کرد و
گردانندگان آن که یک زن ۲8ساله و دو مرد جوان بودند
شناسایی شدند .روز گذشته این افراد در حال تردد با یک
خودرو سواری در یکی از خیابانهای مشهد دستگیر
شدند.
با انتقال متهمان به کالنتری و آغاز بازجویی ها ،زن
۲8ساله اتهامش را پذیرفت و اعالم کرد « :چند وقت

پیش در خیابان با این دو مرد آشنا شدم و پس از چند
وقت نقشه این سرقتها را کشیدیم و برای اینکه گرفتار
نشویم اقدام به ربودن کارتهای شناسایی شهروندان و
با گروگذاشتن آن ها اقدام به سرقت میکردیم».
فرمانده انتظامی مشهد با اشــاره به دریافت مجوز
قضایی بــرای بازرسی مخفیگاه متهمان بیان کرد:
در نتیجه این بازرسی مقادیر زیادی اموال مسروقه و
آثار 1۰۰فقره سرقت کشف شد.سرهنگ آقابیگی به
مالکان و فروشندگان فروشگاهها هشدار داد که مراقب
شگرد های جدید کالهبرداران باشند .وی بیان کرد:
متهمان برای بهدستآوردن خرج موادشان این نقشه
را کشیده اند .پس از تحقیقات اولیه مشخص شد که
آن هــا دارای سوابق کیفری نیز هستند .تحقیقات
دربـــاره دیگر ســرقــت هــای احتمالی ایــن متهمان
ادامه دارد.

