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اخبار ضد و نقیض از مرگ  ۲صیاد
در انفجار خط لوله گاز هورالعظیم
عصر دیروز در حالی یک پایگاه خبری از انفجار
ناشی از نشت خط انتقال گاز به یکی از شرکت
های نفتیفعال درتاالب هورالعظیم(هویزه)با دو
کشته خبر داد که رئیس اچاس شرکت مهندسی
و توسعه نفت (متن) گفت این خبر صحت ندارد و
تاکنون چنین گزارشی به دست ما نرسیده است.
به گزارش عصرجنوب ،کشته شدگان از صیادان
محلی بودند.
به گزارش شانا ،کوروش رضازاده رئیس اچ اس
شرکت مهندسی و توسعه نفت دربــاره انتشار
خبری مبنی بر «انفجار ناشی از نشت خط انتقال
گــاز یکی از شرکتهای نفتی فعال در تاالب
هورالعظیم» افزود :هیچ گونه خط لوله گازی در
منطقه تاالب هورالعظیم وجود ندارد که سبب
انفجار در این منطقه شود .وی ادامه داد :خطوط
نفتی مستقر در تاالب هم بهصورت مستمر رصد
میشوند که بر اساس بازدیدهای روزانــه ،هیچ
گونه نشتی مشاهده و گ ــزارش نشده اســت.
وی ضمن ابراز تأسف از مرگ دو تن از صیادان
منطقه هورالعظیم افزود :علت مرگ باید از سوی
کارشناسانپزشکیقانونیمشخصواعالمشود.
در همین حال فرماندار هویزه نیز ضمن تکذیب
وقوع انفجار گفت  :مرگ دو صیاد احتماال به دلیل
مسمومیت بوده است.

دستگیری سارق کابل های برق
با خودروی سرقتی
تــوکــلــی /ســرپــرســت فــرمــانــدهــی انتظامی
سیرجان از دستگیری سارق کابل و سیم های
برق با خــودروی سرقتی هنگام عبور در محور
بندرعباس-سیرجان خبر داد.
به گزارش خراسان ،سرهنگ رمضان نژاد افزود:
ماموران بر اساس اعالم مرکز مانیتورینگ کرمان
از تردد یک پراید سرقتی در محور بندرعباس-
سیرجان باخبر شــدنــدو بــا حــضــور ضربتی،
خــودروی سرقتی را در یک نقطه متوقف و در
بازرسی از آن ،مقداری کابل و سیم برق به همراه
سیم چین بــزرگ ،انبر دست ،کلنگ و مقداری
میلگرد کشف کردند .در ادامــه مشخص شد
سارق در حال انتقال این تجهیزات به مخفیگاه
خود برای انجام دیگر سرقت ها بوده است .طی
این عملیات یک پراید سرقتی کشف و سارق هم
تحویل مرجع قضایی شد.

اب کشف جسد یک جوان فاش شد

اخت

صاصی
خراسان

جنایتدرطبقهسوم!

سجادپور -با کشف جسد جوان 29ساله در
یک منزل مسکونی ،راز جنایت در طبقه سوم
فاش شد .به گزارش اختصاصی خراسان،
بیستم شهریور ،فردی با مراجعه به نیروهای
انتظامی ،از گم شــدن جوانی به نــام «ع-
ج» خبر داد و گفت :او از روز قبل (نوزدهم
شهریور) سوار بر خودروی پژو از منزل خارج
شده و دیگر بازنگشته است! به دنبال این
گــزارش ،بالفاصله پرونده مذکور به پلیس
آگاهی خراسان رضوی ارسال شد و مورد
بررسی های پلیسی قــرار گرفت اما هنوز
چند ساعت بیشتر از این ماجرا سپری نشده
بود که خــودرو پژویی با شیشه شکسته در
بولوار مالصدرای مشهد کشف شد .بررسی های
مقدماتی حاکی از آن بود که خودرو به جوان گم شده
تعلق دارد بنابراین فرضیه وقوع جنایت قوت گرفت و
تحقیقات گسترده ای با صدور دستورات محرمانه از
سویقاضیدکترحسنزرقانی(قاضیویژهقتلعمد
مشهد) در این باره آغاز شد.
درحالی که کنکاش های کارآگاهان بــرای یافتن
سرنخی از این ماجرا ادامه داشت ،یکی از دوستان

«ع -ج» به واحد آپارتمانی در خیابان پایداری اشاره
کرد که وی به آن منزل رفت و آمد داشت.
گزارش خراسان حاکی است به همین دلیل شب
بیست و پنجم شهریور ،سرنخ ها و تحقیقات میدانی
به طبقه سوم مجتمع مسکونی مذکور کشیده شد اما
در آن منزل از بیرون قفل بود .احتمال وقوع حادثهای
تلخ در آن مکان ،موجب شد تا در منزل مسکونی با
دستور قضایی گشوده شــود .وقتی «قفل ســاز» در
واحد آپارتمانی را باز کرد ناگهان جسدی در پذیرایی

نمایان شد که به خاطر گذشت زمان از حالت
طبیعی خارج شده بود!
بررسی های اولیه نشان داد که جسد مربوط
به «ع -ج» است که از نوزدهم شهریور گم
شده بود! دقایقی بعد با حضور قاضی شعبه
 211دادسرای عمومی و انقالب مشهد در
طبقه سوم این مجتمع مسکونی ،بررسی
های تخصصی ادامــه یافت و مشخص شد
که جوان  29ساله به قتل رسیده است چرا
که آثار به جا مانده و ظواهر ماجرا از وقوع
یک جنایت حکایت می کرد به همین دلیل
جسد مذکور با صدور دستوری از سوی مقام
قضایی و بــرای تعیین علت دقیق مرگ به
پزشکی قانونی مشهد انتقال یافت.
به گزارش خراسان ،از سوی دیگر نیز سرنخ هایی از
اختالفات ملکی بین مقتول و فرد دیگری به دست
آمد که بر این فرضیه قضایی و پلیسی مهر تایید می
زد! بنابراین با افشای این جنایت ،تحقیقات گسترده
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی
با راهنمایی های قاضی دکتر زرقانی آغاز شد و برخی
از مظنونان این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند.

سوداگرمرگاب  100کیلوشیشهدستگیرشد
توکلی /قاچاقچیمادهروانگردانشیشهدرعملیات
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به دام افتاد .به
گزارش خراسان ،فرمانده انتظامی «منوجان» دراین
بــاره گفت :نیروهای پلیس مــبــارزه با موادمخدر و
پاسگاه انتظامی«چاه شاهی» این شهرستان هنگام
گشت زنی نامحسوس در محور منوجان-هشتبندی

استان هرمزگان به یک خودروی پژو  ۴۰۵مشکوک
شدند و به آن دستور ایست دادند .سرهنگ منوچهر
نوری افزود :راننده این خودرو بدون توجه به اخطار و
ایست پلیس با افزایش سرعت و حرکات مارپیچ ،اقدام
به فرار به سمت مناطق روستایی اطراف این محور کرد
که طی تعقیب و مراقبت ضربتی ماموران متوقف شد.

ویادامهداد:ماموراندربازرسیازاینخودروبیشاز
 ۱۰۰کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف کردند و
در این زمینه یک قاچاقچی که قصد داشت این حجم
زیاد ماده روان گردان و فوق العاده خطرناک شیشه را
ازهمسایههایشرقیکشوربهکرمان وسپسبهدیگر
نقاطکشورمنتقلکند،دستگیرکردند.

ماجرایکشفجسددراتوبوساپیتخت

خبر کشف جسد در اتوبوس شرکت واحد تهران در فضای
مجازی دیروز در حالی دست به دست شد که مدیرعامل

شرکت واحد اتوبوسرانی این خبر را تایید کرد .به گزارش
ایرنا،محمودترفعروزیکشنبهبهخبرنگارانگفت:جمعه
شب گذشته همکاران شرکت واحد متوجه جسد نشسته
روی صندلی اتوبوس در محدوده غرب تهران شدند و این
موضوع را بالفاصله به مراجع قضایی و انتظامی اطالع
دادنــد .وی افــزود :هم اکنون گمانهزنیها دربــاره این
جسد بسیار زیاد بوده و بر همین اساس منتظر گزارش
پلیس و پزشکی قانونی در این زمینه هستیم .مدیرعامل

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به این که حتی
در تصادفات ساده هم نظر پزشکی قانونی و پلیس را جویا
می شویم ،خاطرنشان کرد :پرونده کشف جسد نیز به
پزشکی قانونی ارجاع شده و به محض دریافت گزارش از
سوی پزشکی قانونی ،اطالعات دقیق در این باره اعالم
می شود .وی تاکید کرد :در روزهای آینده از سوی مقامات
پزشکیقانونیونیرویانتظامیجزئیاتایناتفاقاطالع
رسانی خواهد شد.

9
در امتداد تاریکی

اخاذیازدخترفریبخورده!
وقتی آن جوان خودش را مهندس معرفی کرد و به تعریف و تمجید از من
پرداخت،خودمهمنفهمیدمچگونهفریبادعاهایشراخوردمودرحالی
کهبهاودلبستهبودمراهیشرکتیشدمکه...
به گــزارش اختصاصی خراسان  ،این ها بخشی از اظهارات دختر
22ساله ای است که مدعی بود توسط جوانی اغفال و از او اخاذی شده
است .این دختر جوان درباره این ماجرای تاسف بار به مشاور و مددکار
اجتماعی کالنتری نجفی مشهد گفت :دو سال قبل در حالی که وارد
بیستمینبهارزندگیامشدهبودم،دریکیازمهدهایکودکمشهدکار
میکردمتابخشیازهزینههایزندگیامراتامینکنم.دراینمیانروزی
یکیازدستگاههایالکترونیکیمهدکودکدچارنقصفنیشدومابرای
انجامخدماتبانکیبهمشکلخوردیم.بههمیندلیلمدیرمهدکودکبا
یکیازشرکتهایپشتیبانیوخدماتمربوطبهآندستگاهالکترونیکی
تماسگرفتتابرایرفعنقصآناقدامکنند.بعدازمدتیمردجوانیکه
خودشرامهندسمعرفیمیکردواردمهدکودکشدتادستگاهمذکور
راتعمیرکند.منهماورابهطرفدستگاهراهنماییکردموازایرادبهوجود
آمدهسخنگفتم.آنجواندرحالیکهمشغولرفعنقصدستگاهبود،به
تعریفوتمجیدازمنپرداختوگفت:شماروابطعمومیباالییداریدواز
فنبیانخوبینیزبرخوردارهستید،حیفاستکهدرمهدکودککارمی
کنید .از سوی دیگر نیز ظاهری جذاب دارید و این ویژگی ها به پیشرفت
شماکمکمیکند.بههمیندلیلاگرمایلباشیدمیتوانمشغلمناسبی
در شرکت خودمان به شما بدهم و  ...بعد از این گفت وگوها ،او شماره
تلفن مرا گرفت تا برای استخدام در شرکت به من خبر بدهد ولی همین
گفت وگوها و ارتباط تلفنی به یک ماجرای عاشقانه انجامید ،به گونه ای
که آن مهندس جوان پیامک هایی با مضامین عاشقانه برایم ارسال می
کرد و من هم که شیفته او شده بودم به این پیامک ها پاسخ می دادم .این
ارتباط ها و تماس ها دامه داشت تا این که روزی آن مهندس جوان از من
خواست برای استخدام و تکمیل فرم های مربوط به شرکت آن ها بروم.
منهمکهدیگررویاهاوآرزوهایمرادردسترسمیدیدمبدونهیچتاملی
به راه افتادم و به طرف نشانی شرکت آن ها حرکت کردم اما زمانی که به
محل قرار رسیدم فقط «ساسان» و دوستش آن جا بودند .او با توسل به
فریبوحیلهمراهدفآزارقراردادودوستشنیزازاینصحنههایزننده
فیلمگرفت.وقتیاحساسکردمهمهاینهایکنقشههوسآلودبوده،با
سرخوردگی به خانه بازگشتم اما از شدت شرم و حیا به هیچ کس چیزی
نگفتم ولی «ساسان» از آن فیلم سوءاستفاده می کرد و مرا در تنگناهای
رسواییاخالقیقرارمیدادتاازمناخاذیکند.منهمازترسآبروریزی
همه درآمدم را به حساب بانکی او واریز می کردم تا این که «هومن» به
خواستگاری ام آمد و مقدمات ازدواج مان فراهم شد ولی ساسان که از
ماجرای ازدواجم مطلع شده بود ،آن فیلم زشت را به خواستگارم نشان
دادواوراازازدواجبامنمنصرفکرد.دیگراینوضعیتبرایمقابلتحمل
نبود و آینده ام در مسیر تباهی قرار داشت ،این بود که قانون را پناهگاه
خودمیافتموبهکالنتریآمدمتامراراهنماییکنندو...شایانذکراست،
به دستور سرگرد مهدی کسروی (رئیس کالنتری نجفی مشهد) پرونده
ایندخترجوانبرایاقداماتمشاورهایوقضاییدراختیارکارشناسان
زبدهدایرهمددکاریاجتماعیکالنتریقرارگرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

استفاده ازمطالباینستونفقطباذکرمنبعمجازاست.

