
مرد تهرانی که برای دخترخاله همسرش که از انگلیس برگشته 
زن  خشن  ای  حمله  در  مرد  این  بود.  کشیده  شومی  نقشه  بود 

انگلیسی را در خیابان غافلگیر کرد.
آغاز  مجازی  فضای  در  دقیقه ای  چند  فیلم  یک  انتشار  از  ماجرا 
دو  که  هستید  شاهد  را  آمیزی  خشونت  لحظه  فیلم  این  شد.در 
نزدیک  از  پس  پایتخت  خیابان های  از  دریکی  موتورسوار  جوان 
فیلم  قاپی می کنند. وقتی  به کیف  اقدام  به دو زن جوان  شدن 
کیف قاپی خشن از 2 زن در تهرانی در فضای مجازی منتشر شد 
پلیس در جستجوی 3 زورگیر موتورسوار بود که بعد از چند روز 
زورگیران شناسایی و دستگیر شدند. مرد جوان از انگیزه اش در 
این زورگیری خشن گفت. این زورگیر تهرانی دخترخاله همسرش 

را به خاطر اختالفات مورد زورگیری قرار داد.
دو زن جوان درحال عبور از خیابان هستند که دو جوان موتورسوار 

آنها نزدیک می شوند.مردجوانی که ترک نشین است در یک  به 
به طرف  به صورت وحشیانه ای  و  پیاده می شود  موتور  از  لحظه 
دو زن جوان حمله ور می شود.مرد جوان در حرکتی ناجوانمردانه 
کیف یکی از خانم ها را می قاپد و پس از سوار شدن روی موتور 

متواری می شود.
هم زمان با شکایت زن جوان و تشکیل پرونده ای در این خصوص 
شد.  دست  به  دست  مجازی  فضای  در  نیز  سرقت  لحظه  ،فیلم 
همین مسئله باعث شد این پرونده از حساسیت بیشتری برخوردار 
را  خود  گسترده  تحقیقات  پلیس  کارآگاهان  حال  این  با  شود. 

همچنان ادامه دادند تا به یک سرنخ تازه برسند.
بررسی های کارشناسانه ادامه پیدا کرد تا  اینکه  کارآگاهان متوجه 
شدند پای یکی از اقوام زن جوان به نام علی در میان است. به 
این ترتیب بود که علی شناسایی شد مأموران پلیس آگاهی موفق 

شدند علی را در مخفی گاه خود محاصره و دستگیر کنند.
برای  و  شد  دستگیر  علی  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  تالش  با 

روشن شدن زوایای پنهان این ماجرا تحت بازجویی قرار گرفت.
 مردجوان تحت بازجویی قرار گرفت ووقتی خود را در پایان راه 
دید به ناچار لب به اعتراف گشود. او در جریان بازجویی هایش 
دلیل اصلی این کار را اختالف با زن جوان دانست و گفت قصد 

داشته با کیف قاپی از او زهر چشم بگیرد.
را طراحی  اظهارات خود اضافه کرد: نقشه سرقت  ادامه  علی در 
کردم و آن را دو نفر از دوستانم در میان گذاشتم. آنها هم به خاطر 
رفاقتی که با من داشتند قبول کردند. همین اعترافات مردجوان 
کافی بود تا مأموران پلیس آگاهی در دو عملیات غافلگیرانه دیگر 
با دستگیری دو  نیز محاصره و دستگیر کنند.  را  همدستان علی 

مردجوان ،پایان باند تبهکارانه آنها نوشته شد.

دختر جوان پس از 8 سال قتل مادرش به دستان دایی هایش را 
فاش کرد.

2 بردار و یک دوست در ماجرای هولناکی خواهرشان را به قتل 
رساندند و جسد را داخل چاه انداختند. سرهنگ کاووس محمدی، 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس گفت: دختری 2۰ 
ساله به مأموران پلیس شهرستان فسا مراجعه و اظهار داشته که در 
سال ۹۱ دایی ام به همراه دیگر برادر و یکی از دوستانش مادرم را 
در خانه به قتل رسانده اند و آن را درون چاهی در یکی از روستاهای 
این شهرستان انداخته اند، که بررسی موضوع در دستور کار مأموران 

قرار گرفت. وی افزود: مأموران انتظامی با هماهنگی مقام قضائی، 
دایی 3۴ ساله شاکی و همدست 28 ساله وی را شناسایی و آنان را 

دستگیر و به مقر پلیس آگاهی انتقال دادند.
دلیل  به  که  کرد  اقرار  اولیه  بازجویی  در  متهم  کرد:  نشان  خاطر 
با خواهرم، به همراه دیگر بردارم )38 ساله( که در حال  اختالف 
حاضر در یکی از کشورهای اروپایی است خواهرم را به قتل رساندیم 
و با کمک دوستم با موتورسیکلت وی را به درون چاهی در یکی از 

روستاهای این شهرستان انداختیم.
سرهنگ محمدی با بیان اینکه پس از هماهنگی با مقام قضائی، 

مأموران انتظامی به همراه عوامل امدادی به محل مورد نظر اعزام 
شدند، گفت: در بازدید از آن چاه، تعدادی از استخوان های مقتول 

کشف و تحویل پزشک قانونی شد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان پس از سیر مراحل قانونی 
روانه زندان شدند، به شهروندان توصیه کرد که مشکالت خانوادگی 

خود را با مراجعه به مراکز مشاوره مجاز حل و فصل کنند.
گفتنی است شاکی در پاسخ به این سوال که علت مخفی نگه داشتن 
راز قتل تاکنون چیست؟ علت پنهان نگه داشتن راز قتل را ترس از 

دایی عنوان کرد.
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نتایج مرحله سوم آزمایش نشان داد ؛
واکسن کرونای روسی
 ۹١ درصد کارآمد است

نتایج مرحله سوم آزمایش بالینی واکسن روسی اسپوتنیک 
مقابل  در  آن  درصدی   ۹۱.۶ کارآمدی  دهنده  نشان   V

کووید ۱۹ است.
تحقیقی تازه منتشر شده که نشان می دهد واکسن روسی 
اسپوتنیک V در مقابل ویروس کرونا ۶. ۹۱ درصد کارآمد 
نهایی  مرحله  تکمیل  از  قبل  ماه  چند  واکسن  این  است. 

آزمایش بالینی اش در روسیه تأیید شد.
اکنون تحلیل اطالعات مربوط به فاز سوم آزمایش بالینی 
با شرکت 2۰ هزار نفر نشان می دهد 2 دوز از این واکسن 

کارآمدی بیش از ۹۰ درصد در مقابله با کووید ۱۹ دارد.
براساس  لنست  نشریه  در  شده  منتشر  اولیه  یافته های 
است  کننده  از ۱۹8۶۶ شرکت  آوری شده  اطالعات جمع 
که حدود یک سوم آنها یعنی ۱۴۹۶۴ نفر 2 دوز از واکسن 
چهارم  یک  کردند.  دریافت  روز   2۱ فاصله  در  را  روسی 
جمعیت نیز یعنی ۴۹۰2 نفر واکسن پالسیبو دریافت کردند.

دانشکده  از  روی  پلی  و  ریدینگ  دانشکاه  از  جونز  یان 
در  تحقیق  این  درباره  لندن  استوایی  درمان  و  بهداشت 
به   V اسپوتنیک  واکسن  توسعه  نوشته اند:  لنست  نشریه 
دلیل سرعت باال و عجله و فقدان شفافیت تحت انتقادات 
اصول  و  هستند  شفاف  شده  گزارش  نتایج  اما  بود  زیادی 

علمی واکسن نشان داده شده اند.
با  مقابله  برای  دیگر  واکسن  که یک  است  معنا  بدان  این 

ویروس کرونا وجود دارد.

تعیین جایگزین جدید ؛
»جف بزوس« از مدیریت

 آمازون کناره گیری می کند
جف بزوس تابستان 2۰2۱ از سمت خود به عنوان مدیریت 

ارشد اجرایی کناره گیری می کند.
ارشد  مدیریت  سمت  از  آمازون  گذار  بنیان  بزوس  جف 
اجرایی این شرکت کناره گیری می کند و پست مدیر اجرایی 

را برعهده می گیرد.
آمازون  رایانشی  ابر  بخش  مدیر  است  قرار  همچنین 

جایگزین بزوس شود.
این اقدام نشان می دهد شرکت در حال تغییر از یک خرده 

فروشی آنالین به یک مجموعه بزرگ اینترنتی است.
طبق اطالعات موجود تابستان سال 2۰2۱ میالدی بزوس 
خرده  بزرگترین  مدیر  عنوان  به  خود  سمت  از  ساله   ۵۷
فروشی آنالین جهان کناره گیری می کند و آن را به اندی 
 )AWS( آمازون  وب  سرویس های  بخش  مدیر  جاسی 
واگذار می کند. او در حالی سمت خود را ترک می کند که 
2۷ سال قبل فعالیت خود را به عنوان یک فروشنده اینترنتی 

کتاب آغاز کرد.
جاسی ۵3 ساله در سال ۱۹۹۷ میالدی به آمازون پیوست و 
بخش سرویس های وب آمازون را پایه گذاری کرد و شاهد 

رشد پلتفرم گسترده ای شد که میلیون ها مشتری دارد.

همزمان با تداوم تحریم ؛
»تیک تاک« به فعالیت 

خود در هند پایان می دهد
همزمان با تداوم تحریم تیک تاک توسط هند، این شرکت 
چینی از تعداد نیروی کار خود در هند کاسته و ممکن است 

فعالیت در این کشور را به طور کامل متوقف کند.
تاک  تیک  از  استفاده  ممنوع شدن  از  ماه  با گذشت هفت 
در هند، مدیران این اپلیکیشن گپ و گفتگو تصمیم گرفته 
اند از تعداد نیروی کار خود در هند به طور جدی بکاهند و 
برخی منابع مطلع از احتمال توقف کامل فعالیت های تیک 

تاک در هند خبر می دهند.
سخنگوی تیک تاک توقف فعالیت در هند را تأیید نکرده، 
اما می گوید نیروی کار این شرکت در هند کاهش می یابد. 
اینکه دولت هند  به  با توجه  این مورد گفته است:  وی در 
در هفت ماه اخیر اظهارنظری در مورد نحوه حل و فصل 
تأسف  کمال  با  تاک  تیک  نداشته،  فیمابین  موضوعات 

تصمیم گرفته تا نیروی کار خود در هند را کاهش دهد.
ما امیدواریم تا فعالیت خود در هند را از نو آغاز کرده و از 

صدها میلیون کاربر خود پشتیبانی کنیم.
گفته می شود تیک تاک اکثر کارکنان محلی خود را اخراج 
می کند. در عین حال مشخص نیست چند نفر کماکان به 

کار برای تیک تاک ادامه می دهند.

در رابطه با برابرسازی 2 درصدی ؛
فیس بوک و گوگل با قانون 

مالیات دیجیتال هند مخالفت کرد
هند قانون دیجیتال جدیدی وضع کرده تا از شرکت های 
مالیات  آنالین  پرداخت  با  های  پلتفرم  و  آنالین  تجارت 
برابرسازی 2 درصدی دریافت کند، این موضوع با مخالفت 

فیس بوک و گوگل روبرو شده است.
این  کرد.  دفاع  خود  جدید  دیجیتال  مالیات  قانون  از  هند 
درحالی است که شرکت های بزرگ فناوری از جمله گوگل 
متحده  ایاالت  تجاری  نماینده  همچنین  و  بوک  فیس  و 

آمریکا )USTR( با آن مخالف هستند.
برابرسازی  مالیات  اعالم شد  هند  بودجه ساالنه  در جلسه 
2 درصدی بر شرکت های تجارت آنالین خارجی که سال 
اکنون شامل شرکت هایی هم می شود  گذشته وضع شده، 
یکی  اگر  نمی کنند. همچنین  عرضه  یا سرویسی  کاال  که 
پلتفرمی  یا  باشد  آنالین  پلتفرم  یک  تراکنش،  طرفین  از 
که فقط پرداخت آنالین انجام می دهد بازهم باید مالیات 
مذکور را بپردازد. وزیر بازرگانی هند در این باره گفت: در 
اصل اگر منافع اقتصادی از یک حوزه خاصی وجود داشته 

باشد، باید مالیاتی بر آن حوزه وضع شود.
در  دولت  سازی  شفاف  اساس  بر  که  است  حالی  در  این 
سرویس های  هزینه های  و  امتیاز  حق  بودجه،  خصوص 

فناوری از این قانون مستثنی هستند.
هند و آمریکا مذاکراتی برای یک توافقنامه تجاری دوطرفه 
از  انجام داده اند و دولت جدید آمریکا به رهبری جوبایدن 

ادامه مذاکرات استقبال کرده است.

از جنس »تنگستن کارباید« ؛
دانش بنیان ها 

ابزارهای حفاری و برش ساختند
شرکتی دانش بنیان مرغوبترین ابزار برش را تولید می کند تا بازار 
واردات این محصوالت کساد و تولیدات داخلی جایگزین آنها 
ابزارهای براده برداری از جنس  شود.یک شرکت دانش بنیان 
کاربردی  هلدرهای  و  الماسه  به  معروف  کارباید«  »تنگستن 
برشی  ابزار  و  سوراخ کاری  فرزکاری،  تراشکاری،  زمینه  در 
ماشین های حفاری TBM و EPB ابزارهای حفاری نفت و 

معدن و قطعات سایشی و ابزار مخصوص تولید می کند.
رضا رحیمی طاری مدیر عامل این شرکت دانش بنیان درباره 
روند تولید الماسه ها گفت: این محصول با روش متالوژی پودر 
برای  نو  روش  یک  ایران،  در  روش  این  که  می شود  ساخته 
ساخت اینگونه ابزارها محسوب می شود. ابتدا مواد خام پس از 
کنترل وارد کارگاه اسپری درایر شده و در آنجا طی یک سیکل 

برنامه ریزی شده به انواع گرانول تبدیل می شود.
وی اضافه کرد: برای آنکه بتوانیم در عملیات تراشکاری و برش 
درست عمل کنیم الزم است که ابزار برشی مناسبی را انتخاب 
کنیم. یکی از عوامل مهم در عمر ابزارهای برشی، جنس خود 
ابزار است. الماس تراشکاری سخت ترین ماده شناخته شده در 
جهان است. این الماس ها ابزارهایی قابل تعویض هستند که 
استفاده می شود.  براده برداری و برش کاری روی فلزات  برای 
ویژگی های خاص و مفید الماس تضمین اندازه های یکنواخت 

قطعات، برش دقیق و صافی سطح برش است.

با شارژ خودکار ؛
سگ رباتیک رونمایی شد

شرکت تولید کننده سگ های رباتیک از نسخه جدید این ربات 
ها رونمایی کرده که به طور خودکار شارژ می شود و بازوی 
پنجمی دارند که می تواند اشیا را حمل کند.شرکت رباتیک 
سگ  الین  برای  جدیدی  محصول  از  دینامیکز«  »بوستون 
رباتیک اسپات رونمایی کرده که قیمت آن ۷۵ هزار دالر است. 
در همین راستا ویدئویی از این ربات منتشر شده است.محصول 
جدید شامل یک نسخه از سگ رباتیک است که می تواند خود را 
 )Enterprise Spot( »شارژ کند. این ربات »اسپات شرکتی
و بازوی اسپات نام دارد. این بازو در واقع یک عضو پنجم برای 
ربات است و می تواند اشیای مختلف را کنترل و حمل کند یا 
بکشد.در کنار این موارد شرکت مذکور از نرم افزار عملیات های 
راه دور رونمایی کرده که بر وب مبتنی است و اسکات نام دارد. 
این نرم افزار به اپراتور اجازه می دهد ناوگانی از سگ های رباتیک 
را از یک اتاق کنترل مجازی هدایت کند.ربات اسپات می تواند 
محیط را بررسی و موانع را ردیابی کند و از پله ها باال برود یا در 
را باز کند. همچنین می توان وظیفه های خطرناک در محیط های 
یا  ساز  و  ساخت  اماکن  هسته ای،  واحدهای  مانند  نامناسب 

میدان های نفتی دریایی به این ربات ها واگذار کرد.

تا قبل از پایان سال 2۰21 ؛
اولین فرودگاه جهان برای تاکسی های

 هوایی برقی راه اندازی می شود
شرکت هیوندایی از راه اندازی اولین فرودگاه برقی جهان برای 
هدایت تاکسی های هوایی خبر داده است. این فرودگاه در عین 

حال کوچک ترین فرودگاه جهان نیز خواهد بود.
این فرودگاه محلی برای نشست و برخاست تاکسی های برقی، 

پهپادها و دیگر پرنده های مشابه خواهد بود.
فرودگاه یادشده با همکاری دولت انگلیس در این کشور تأسیس 
خواهد شد. هیوندایی امیدوار است فرودگاه یادشده را تا قبل از 

پایان سال 2۰2۱ به بهره برداری برساند.
انگلیس قصد دارد با استفاده از تاکسی های برقی پرنده هم حمل 
و نقل در این کشور را تسریع کند و هم از میزان آالیندگی 
هوا بکاهد. انتظار می رود روند آزمایش تاکسی های پرنده در 
این فرودگاه تا سال 2۰2۴ به طول بینجامد و استفاده قطعی و 
عمومی از آن در سال 2۰28 آغاز شود.قرار است این فرودگاه هم 
برای پرواز تاکسی های پرنده و هم برای رفت و آمد پرنده ها و 
پهپادهای باری مورد استفاده قرار بگیرد. در عین حال با توجه به 
بارش مداوم باران در انگلیس قرار است این فرودگاه به گونه ای 
طراحی و ساخته شود که در شرایط جوی نامساعد نیز بتواند 
به فعالیت خود ادامه دهد.همچنین سکوهایی بزرگ و ویژه نیز 
برای انتظار و رفت و آمد مسافران در نظر گرفته شده است. 
تعدادی شاتل خودران وظیفه جابجایی مسافران و انتقال آنها از 
تاکسی های هوایی به سمت سکوها و بالعکس را بر عهده دارند. 
قطر سکوی نشست و برخاست دایره ای پهپادها و تاکسی های 
پرنده ۴۰ متر خواهد بود که ۶۰ درصد کوچک تر از فضای مورد 
نیاز برای پرواز هلیکوپترهای معمولی است. همچنین تجهیزات 
نیز در نزدیکی سکوی  این تاکسی ها و پهپادها  باتری  شارژ 
نشست و برخاست نصب می شود. هزینه تکمیل این طرح بالغ 

بر ۱.۶۴ میلیون دالر برآورد شده است.

بر اساس تحلیل جدید اطالعات ؛
یک دوز واکسن آکسفورد

 فقط 7۶ درصد کارآمد است
دانشگاه  کووید۱۹  واکسن  بالینی  آزمایش  از  جدید  تحلیلی 
آکسفورد نشان می دهد یک دوز از این واکسن در برابر ویروس 
کرونا فقط ۷۶ درصد کارآمد است.طبق تحلیلی جدید واکسن 
کووید ۱۹ اکسفورد تا ۱2 هفته پس از دریافت دوز اول فقط ۷۶ 
درصد کارآمد است.محققان دانشگاه آکسفورد ادعا می کنند این 
واکسن انتقال ویروس را ۶۷ درصد کاهش می دهد. همچنین 
طبق تحقیق جدیدی که روز سه شنبه منتشر شده کارآمدی 
واکسن پس از تزریق دوز دوم با فاصله زمانی 3 ماه، در جلوگیری 

از ابتالء به کووید ۱۹ به 82.۴ درصد اعالم شده است.
به گفته پژوهشگران این یافته ها هم اکنون در لنست منتشر شده 
است. اندرو پوالرد محقق ارشد آزمایش بالینی واکسن آکسفورد 
در این باره می گوید: اطالعات جدید تاییدیه ای بر اطالعات به 
دست آمده از مرحله میانی آزمایش بالینی است. همچنین از 
توصیه کمیته واکسیناسیون و ایمن سازی انگلیس برای تزریق 
دوز ارتقادهنده در فاصله ۱2 هفته پشتیبانی می کند.این نخستین 
باری است که اطالعاتی از قابلیت واکسن آکسفورد برای متوقف 
کردن گسترش ویروس کرونا منتشر شده است. هیچیک از 
۱2۴۰8 نفر واکسینه شده با یک دوز، 22 روز پس از ایمن سازی 

به دلیل کووید ۱۹ در بیمارستان بستری نشده است.

پرتـو علمي

آدم  پرونده  متهمان  از  تعدادی  دستگیری  با 
ربایی و تجاوز به عنف در مشهد، ماجرای جلگه 

وحشت لو رفت.
که  مرد  و  زن  چند  گذشته  تیر  یکم  و  سی 
مدعی بودند از چنگ »شیاطین جلگه وحشت« 
گریخته اند، هراسان خود را به ماموران انتظامی 

رساندند و پرده از ماجرایی وحشتناک برداشتند.
با  دوستی  رابطه  و  آشنایی  تنها  که  افراد  این 
کردند:  ادعا  خود  اظهارات  در  داشتند  یکدیگر 
ما قصد داشتیم برای یکی از همراهانمان جشن 
تولد برگزار کنیم تا آن زن 3۵ ساله غافلگیر شود.

از آشنایان و  به همین خاطر به همراه چند نفر 
دختر ۱۵ ساله آن زن برنامه ریزی کردیم تا این 
برگزار  تفریحی شاندیز  را در منطقه  تولد  پارتی 
به  مرد  دو  و  بود که شش زن  گونه  این  کنیم. 
به  عزیمت  برای   2۰۶ خودرو  اما  افتادیم  راه 
شاندیز کافی نبود به همین خاطر از یکی دیگر 
این  در  ما  همراه  به  خواستیم  مان  دوستان  از 
جشن شرکت کند. او هم قبول کرد و چند نفر 
از ما داخل پراید نشستیم و حرکت کردیم اما در 
مسیر حرکت با یکی از دوستان مان که سوار بر 
موتورسیکلت بود روبه رو شدیم وماجرای جشن 

تولد را برایش بازگو کردیم.
ای  خانه  ما  گفت:  ها  حرف  این  شنیدن  با  او 
منطقه  در  روستایی  باالی  جلگه  در  ویالیی 
و  است  شده  واقع  تپه  کنار  که  داریم  غیبی  ده 
منظره ای زیبا دارد! می توانید از آن مکان برای 

برگزاری جشن استفاده کنید!!
سمت  به  او  همراه  به  و  کردیم  قبول  هم  ما 
طی  از  بعد  ولی  افتادیم  راه  به  مذکور  روستای 
که  زنانی  از  بعضی  و  شد  تاریک  هوا  مسافتی 
جلگه  باغ  »خانه  به  رفتن  از  بودند  مان  همراه 
ای« منصرف شدند، وقتی موضوع را با دوستمان 
جا  آن  که  کرد  می  اصرار  او  گذاشتیم  درمیان 
همه امکانات فراهم است و در واقع از بازگشت 

ما جلوگیری می کرد.
در همین حال بود که ناگهان حدود ۱۰ نفر که 
سوار بر یک دستگاه پراید و چند موتورسیکلت 
را  مان  اطراف  چماق  و  چوب  و  قمه  با  بودند 
محاصره کردند و با تهدید به مرگ از ما خواستند 

به سوی خانه باغ جلگه ای حرکت کنیم.
یکی از آن ها که 'م. غ' نام داشت برای عملی 

ای  کارد ضربه  ته دسته  با   ، تهدید خود  کردن 
زد. در حالی که دیگر  از همراهان  به سر یکی 
چاره ای نداشتیم به همراه آن ها به سوی خانه 

باغ جلگه ای به راه افتادیم.
هوا کامال تاریک شده بود که ما را به آن خانه 
 3۵ زن  به  ها  آن  از  یکی  بردند.  وحشتناک 
قربانی  باید  تو  بود، گفت:  ما  ساله ای که همراه 

دیگران شوی!
و  زنان  با  بدهی  تن  ما  های  خواسته  به  اگر 
آن  از  نفر  دو  نداریم!!  کاری  دیگر  دختران 
بردند  خانه  پشت  به  را  ساله   3۵ زن  شیاطین، 
و راننده پراید را نیز نزد خودشان نگه داشتند. ما 
تاریکی  این فرصت استفاده کردیم و در  از  هم 

شب از آن جا گریختیم.
انتظامی  ماموران  شاکیان،  اظهارات  پی  در 
حسینی  سیدجواد  قاضی  به  را  مراتب  بالفاصله 
بدین  و  دادند  اطالع  مشهد(  دادستان  )معاون 
سوی  از  ای  ویژه  دستورهای  صدور  با  ترتیب 
وارد  شبانه  انتظامی  ماموران  قضایی،  مقام 

عملیات شدند.
محاصره  به  را  ای  جلگه  باغ  خانه  وقتی  آنان 
از  استفاده  با  متهمان  از  تعدادی  که  درآوردند 
تاریکی شب و فضای باز دشت از محل گریخته 
مرد  همراه  به  پراید  راننده  میان  این  در  بودند. 
۴۵ ساله ای که مدعی بود فقط برای دوستانش 
مشروب به این مکان آورده است درحالی داخل 
باغ به دام افتادند که مشخص شد شیاطین جلگه 

وحشت الستیک های پراید او را پنچر کرده اند 
تا نتواند از محل بگریزد.

جلگه  شیاطین  چنگ  از  که  نیز  ساله   3۵ زن 
از ماجرایی هولناک پرده  بود،  وحشت رها شده 
برداشت و از تجاوز به عنف گروهی چهار نفره 
اهمیت  به  توجه  با  گفت.  سخن  متهمان  از 
وحساسیت موضوع و ادعاهای هولناک شاکیان، 
مرکز  )دادستان  صادقی«  غالمعلی  »قاضی 
خراسان رضـوی( با صـدور دستوراتی، خواستار 
شد  متهمان  دستگیری  و  ماجرا  سریع  پیگیری 
در شعبه ۴۰۹  مذکور  پرونده  به همین خاطر  و 
دادسرای عمومی و انقالب مشهد و توسط قاضی 

«محمد دشتبان» رسیدگی شد.
عامالن  با  قاطع  برخورد  برای  دادستان  تاکید 
آدم ربایی و ادعای هولناک زن 3۵ ساله دربـاره 
مقام  تا  شد  موجب   ، وحشت  جلگه  شیاطین 
به  را  پرونده  فراری  متهمان  دستگیری  قضایی 

نیروهای عملیات ویژه مشهد بسپارد.
بنابراین گروه زبده ای از ماموران به سرپرستی 
ویژه  عملیات  اداره  )رئیس  بهرامزاده  سرهنگ 
و هدایت مستقیم سرهنگ  نظارت  با  و  مشهد( 
مشهد(  انتظامی  )فرمانده  بوستانی  محمد 
تحقیقات پلیسی خود را در این باره آغاز کردند.

زن 3۵ ساله که برای روشن شدن برخی زوایای 
ماجرای  تشریح  به  دوباره  پرونده  این  تاریک 
در  بود  پرداخته  وحشت«  جلگه  »شیاطین 
اظهاراتی تکان دهنده اضافه کرد: وقتی دو نفر 

از شیاطین مرا به پشت آن خانه بردند و حدود 
۴۵ دقیقه مرا آزار دادند، دیگر همراهانم از محل 
گریختند اما وقتی دوباره به داخل اتاق بازگشتیم 
دو نفر دیگر از آنان به طرز بی شرمانه ای به آزار 
ساله که «و-  مرد ۴۵  به  وقتی   . پرداختند  من 
ص» نام داشت و برای آن افراد شیطان صفت 
از  بیشتر  نگذارد  گفتم  بود،  کرده  تهیه  مشروب 
این مرا آزار بدهند، با وقاحت گفت: تا حاال که 

تحمل کرده ای!! باز هم تحمل کن!
بود  مدعی  که  جوان  زن  این  اظهارات  پی  در 
»شیاطین  ماجرای  شنیدن  از  پس  همسرش 
جلگه وحشت« دو بـار دسـت به خودکشی زده 
است، ماموران عملیات ویژه در اقدامی هماهنگ 
و غافلگیرانه موفق شدند طی چند روز گذشته، 
برخی از عامالن اصلی پرونده آدم ربایی و تجاوز 

به عنف را دستگیر کنند.
این افــراد در مواجهه حضوری با زن 3۵ ساله، 
شناسایی و با صدور قرار قانونی از سوی قاضی 
بیشتری  تا تحقیقات  زندان شدند  روانه  دشتبان 
دربـاره زوایای تاریک این پرونده صورت گیرد. 
در همین حال قاضی شعبه ۴۰۹ مجتمع قضایی 
شهید بهشتی مشهد با تایید دستگیری تعدادی 
از متهمان این پرونده گفت: هنوز عملیات پلیسی 
با صدور دستورات ویژه قضایی برای دستگیری 

دیگر افراد فراری ادامه دارد.
عناوین  با  افراد  این  افزود:  دشتبان  قاضی 
چاقو،  با  نمایی  قدرت   ، ربایی  آدم  اتهامی 
و  بدنی  صدمه  ایراد  غیرقانونی،  حبس  تهدید، 
به  رسیدگی  اما  هستند  رو  روبه  خمر  شرب 
صالحیت  در  گروهی  عنف  به  تجاوز  اتهام 
در  الزم  اقدامات  که  است  یک  کیفری  دادگاه 

این زمینه صورت می گیرد.
با  نیز  مشهد  دادستان  معاون  گزارش،  بنابراین 
تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با عوامل 
برخی  گفت:  جامعه  در  ناامنی  احساس  ایجاد 
ضعف  اخالقی،  اصول  نشدن  رعایت  از  جرایم 
سرچشمه  عرف  از  خارج  ارتباطات  و  ایمان 
منجر  خطرناک  جرایم  به  گاهی  که  می گیرد 
و  مذهبی  اعتقادات  تقویت  بنابراین  می شود 
پناهگاهی  تنها  اخالقی  و  شرعی  اصول  رعایت 
است که می تواند انسان را در برابر هجمه های 

گناه محفوظ نگه دارد.

اقدام وحشیانه با زن جوان ؛

 جشن تولد به جنایت گروهی تبدیل شد  

 نقشه ای برای بازگشت از انگلیس ؛

3 مرد نوچه یک دختر شرور بودند

سکوت جنایت از ترس قاتل ؛

دختر 12 ساله بعد از 8  سال قاتالن مادرش را معرفی کرد

 سردار سید محمد صالحی :
۲۰۰ میلیارد ریال کاالی قاچاق

 در اندیمشک کشف شد
فرمانده انتظامی خوزستان از توقیف چهار محموله اشیای تزئینی 
شهرستان  در  ریال  میلیارد   2۰۰ ارزش  به  قاچاق  آب  پمپ  و 

اندیمشک خبر داد.
اظهار  خبر  این  جزئیات  تشریح  در  صالحی  محمد  سید  سردار 
داشت: در راستای تشدید مقابله با قاچاق کاال و ارز و حمایت 
شهرستان  زال  پل  بازرسی  و  ایست  ماموران  ملی،  تولید  از 
اندیمشک با کار اطالعاتی طی 2۴ ساعت گذشته چهار دستگاه 
خودرو تریلر کشنده حامل بار قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروهای توقیفی تعداد ۹۱۷ کارتن 
پمپ آب و سه هزار و 3۹3 کارتن انواع مجسمه سرامیکی آب 
فاقد مجوز گمرکی کشف شد. فرمانده انتظامی خوزستان تصریح 
کرد:  در این ارتباط چهار متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده 

به مرجع قضایی معرفی شدند.
پیش از این در ۱8 دی ماه فرمانده انتظامی خوزستان از کشف 
۵۰ میلیارد و ۶۷3 میلیون ریال کاالی قاچاق از جمله بیش از 

۴۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در این استان خبر داده بود.

بعد از مرگ پدرشان ؛
مردان عصبانی به یک درمانگاه حمله کردند
مردان عصبانی وقتی متوجه مرگ پدرشان شدند با چوب و میله 

به درمانگاه روستایی در آبادان حمله کردند.

چند مرد وقتی متوجه مرگ مرد میانسال در درمانگاه روستایی 
شدند با چوب و میله به یک درمانگاه حمله کردند.

یک  کادر  به  آور  وحشت  حمله  خصوص  در  آگاه  منبع  یک 
درمانگاه در روستای کوت شنوف آبادان گفت: ه ۱۴ بهمن ماه 
که  را  میانسالی  مرد  شنوف  کوت  روستای  اهالی  از  مرد  چند 

عالئم حیاطی نداشت را به درمانگاه روستا منتقل کردند.
وی افزود: کادر درمانگاه و پزشکان برای نجات جان این مرد 
وارد عمل شدند اما اقدامات احیاء به نتیجه نرسید و مرد میانسال 
به کام مرگ فرو رفت که خانواده این مرد با اطالع از این خبر 
به سمت کادر درمان حمله کرده و شروع به فحاشی و با میله 
و چوب لوازم داخل درمانگاه را تخریب کردند و مرد فوت شده 
گزارش،  این  بر  بنا  منتقل کردند.  دیگری  بیمارستان  به  نیز  را 
تحقیقات برای دستگیری عامالن حمله به درمانگاه روستایی در 

دستور کار ماموران پلیس آبادان قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی ماهشهر :
عامالن تیراندازی به حراست 

پتروشیمی تحت تعقیب قرار دارند
تیراندازی  موضوع  جدی  پیگیری  از  ماهشهر  انتظامی  فرمانده 
و  داد  خبر  شهرستان  این  پتروشیمی  حراست  نیروهای  به 
برای شناسایی و دستگیری عامالن  پلیس  گفت:تیم های ویژه 

این تیراندازی تشکیل شده است.
سرهنگ رضا پاپی بامداد جمعه در این خصوص اظهار داشت: 
نیروهای  به  ناشناس  افراد  تیراندازی  از موضوع  اطالع  از  پس 

محل  به  بالفاصله  انتظامی  ویژه  های  گشت  ممکو،  حراست 
اعزام و پیگیری چگونگی حادثه در دستور کار قرار گرفت.

افراد  اولیه مشخص شد که  بررسی های  با  باتوجه  افزود:  وی 
ناشناس با اسلحه شکاری به سمت نیروهای حراست تیراندازی 
کرده اند که بررسی دقیق و هدف از این اقدام در حال بررسی 
است. فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر گفت: اکنون تیم های 
و  شناسایی  خصوص  در  فنی  اقدامات  و  تشکیل  پلیس  ویژه 

دستگیری عامالن تیراندازی در دستور کار قرار گرفته است.
گفتنی است افراد مسلح ناشناس روز گذشته به دالیل نامعلومی 
با استفاده از اسلحه شکاری به سمت نیروهای حراست منازل 

سازمانی پتروشیمی های ماهشهر تیراندازیکردند.

در رفسنجان ؛
 سگ های ولگرد 

گردن دختر بچه را پاره کردند
سگ های ولگرد دختر ۶ ساله را در رفسنجان مورد حمله قرار 
از ۱۴ ساعت فوت کرد.یک دختر شش  داده و این دختر پس 
ساله اتباع افغان ساکن در یکی از محله های کشکوییه رفسنجان 

صبح دیروز در حمله سگ های ولگرد جان باخت.
به  مصدوم  رفسنجان  اورژانس  عمومی  روابط  گزارش  به  بنا 
بیمارستان  به  آمبوالنس  با  و سپس  منتقل  کشکوئیه  درمانگاه 
علی ابن ابیطالب )ع( رفسنجان منتقل می شود که به بازو، ران و 
گردن این کودک آسیب جدی وارد شده بود و مورد عمل جراحی 

قرار می گیرد، اما بعد از ۱۴ ساعت فوت می کند.


