حوادث

سه شنبه  18آبان  8 .1395صفر  .1438شماره 19396

برف و باد برق جنوب نروژ
را قطع کرد

جنوبی نروژ قطع شد.به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم رسانههای محلی نروژ یکشنبه بر اثر وزش باد
برق مناطق
در پی وزش باد شدید و بارش برف سنگینِ ،
ِ

شدیدوبارشبرف،برقحدود۱۰هزارخانواردرمناطقجنوبیاینکشورقطعشد.همچنینتعدادزیادیدرخترویتیرهایبرقسقوطکرد.مقامات
محلی منطقه "آگدر" همچنین اظهار کردند :از آنجا که وضعیت مناطق حادثه دیده نامطلوب است عملیات خدماتی با کندی انجام میشود.

...

خط زرد

توصیه ها و هشدارهای پلیس در
خصوص سالح سرد()2
 – 6حامل چاقوی نامتعارف ،از نظر پلیس مظنون است.
 – 7باحملچاقوینامتعارف،شخصیتخودرازیرسوالنبریم.
 – 8با حمل چاقوی نامتعارف ،امنیت را به شیوه خودسرانه
تعریف نکنیم.
 – 9با حمل چاقوی نامتعارف ،حضور پلیس را انکار نکنیم.
 – 10حمل چاقوی نامتعارف ،به ناامنی دامن می زند.
پلیس پیشگیری

حادثه در قاب

پژو  405پس از برخورد با پیکان و پراید و تیر برق در زنجان
واژگونشدودونفرمصدومبرجاگذاشت.

...

ازمیان خبرها
 15ویتنامی براثر جاری شدن سیل کشته شدند
دولت ویتنام روز گذشته اعالم کرد براثر جاری شدن سیل در
استان های مرکزی ،جنوبی و مناطق کوهستانی این کشور،
 15نفر کشته و  6نفر ناپدید شده اند.به گزارش ایرنا ،سایت
ویتنام پالس روز دوشنبه اعالم کرد براثر باران های سیل آسا
در این کشور جنوب شرق آسیا هزاران نفر نیز آواره شدند.این
آمار را مرکز کنترل و پیشگیری از فاجعه های طبیعی ویتنام
از  13منطقه این کشور که طی چند روز گذشته شاهد سیل
و رانش زمین بود ،جمع آوری کرده است.جاری شدن سیل و
بارانبسیارسنگینبههمراههوایسردویکسیستمکمفشار
گرمسیریضمنمسدودکردنجادهها،بیشاز 200خانهرا
در  12استان نابود کرد و بیش از  40هزار نفر آواره شدند.

معاون دادستان مشهد خبر داد:

بازداشت وکیلدادگستری به اتهام پرداخت رشوه به بازپرس

2شمش طال3 ،سکه و  15میلیون تومان رشوه پرداختی ضبط شد
سیدخلیل س��ج��ادپ��ور -یکی از وک�لای
دادگستری که ب��رای رهایی متهم پرونده
کشفیات 2تنی موادمخدر ،قصد پرداخت
میلیونی رشوه به بازپرس پرونده را داشت ،با
گزارشبازپرسمذکورواقدامبهموقعمأموران
حفاظتاطالعاتدادگستریاستانخراسان
رضوی ،در چنگ قانون گرفتار شد.
معاون دادستان مشهد روز گذشته در تماس
خبرنگارخراسانوباتأییداینخبر،گفت:سال
گذشته ،مأموران ستاد مبارزه با موادمخدر
استان خراسان رضوی به اطالعاتی دست
یافتندکهنشانمیداداعضاییکباندقاچاق
م��واد افیونی ،قصد دارن��د محموله سنگین
موادمخدر را از استان سیستان و بلوچستان به
مشهد انتقال دهند.
قاضی ح��ی��دری اف���زود :ب��ا جمع آوری این
اطالعاتوبهدستورمقاماتقضایی،رصدهای
اطالعاتیوردیابیهایپلیسیدراینبارهآغاز
و مشخص شد که اعضای این باند قصد دارند
با استفاده از دو دستگاه خودروی گران قیمت
و مدل باال ،مواد مخدر را حمل کنند ،بنابراین
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چهار گروه عملیاتی از مأموران انتظامی به
کمین حامالن مواد مخدر نشستند.
سرپرست مجتمع قضایی انقالب اسالمی
مشهد ادامه داد :با ردیابی های اطالعاتی،
خودروهای مذکور و سرنشینان آن شناسایی
شدند و بدین ترتیب ،قاچاقچیان مواد افیونی
زیر چتر اطالعاتی پلیس قرار گرفتند.
قاضی حیدری تصریح کرد :برای شناسایی
دیگر ع��وام��ل مرتبط ب��ا ای��ن ب��ان��د ،عملیات
دس��ت��گ��ی��ری ق��اچ��اق��چ��ی��ان در ج���اده ه��ای
مواصالتی به تأخیر افتاد و مأموران انتظامی
به تعقیب نامحسوس خودروهای حامل مواد
مخدر پرداختند تا این که قاچاقچیان هنگام
توقف در شهرک غرب مشهد متوجه حضور
نیروهای انتظامی شدند.
این مقام قضایی با اش��اره به وق��وع درگیری
مسلحانه ب���رای دستگیری قاچاقچیان
خاطرنشان کرد :سوداگران مرگ با دیدن
م��أم��وران انتظامی ،پ��دال گ��از خ��ودروه��ا را
فشردند و از محل متواری شدند اما گروه های
عملیاتی که خیابان های اطراف را محاصره

کرده بودند ،پس از دادن اخطارهای قانونی،
به سوی قاچاقچیان شلیک کردند که در این
درگیری،یکیازسوداگرانمرگبراثراصابت
گلوله پلیس مجروح شد و دو خودروی مذکور
در کمین نیروهای انتظامی متوقف شدند.
قاضی حیدری اضافه کرد :با انتقال مجروح
حادثه به مرکز درمانی ،سه سرنشین دیگر این
خودروها نیز در چنگ قانون گرفتار شدند.
وی گ��ف��ت :در ب���ازرس���ی از خ���ودروه���ای
قاچاقچیان یک هزار و 942کیلوگرم تریاک
کشف شد و بدین ترتیب ،تحقیقات قضایی
مجتمعانقالباسالمیمشهدبرایریشهیابی
این پرونده و دستگیری دیگر عوامل مرتبط با
سوداگران مرگ ادامه یافت.
معاون دادس��ت��ان مشهد ادام��ه داد :پرونده
مذکوربابرگزاریجلساتبازپرسیازمتهمان
دریکیازشعبههایدادسرادرحالرسیدگی
بود که وکیل یکی از متهمان به بازپرس پرونده
مراجعهکردوپیشنهادپرداخترشوهکالنیرا
داد تا بتواند موکل خود را از مجازات برهاند.
قاضی حیدری یادآور شد :بازپرس پرونده که

10سال حبس برای عامل آتش زدن منطقه حفاظت شده شیمبار
عاملآتشسوزیعمدیدرمنطقهحفاظتشدهشیمبار
شهرستان اندیکا در شمال خوزستان به  10سال حبس
محکوم شد.
به گ��زارش ایرنا در آتش سوزی عمدی در این منطقه
حفاظت شده در مرداد گذشته 85 ،هکتار از مراتع و
 320درخت جنگلی بلوط و دیگر گونه های گیاهی از
بین رفت .رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان
اندیکا در این ب��اره گفت :دادگ��اه با تایید صحت آتش
سوزی با استناد به ماده  675قانون مجازات اسالمی
مصوب  1375و با رعایت ماده  134قانون مجازات
اسالمی مصوب  ، 1392متهم را به  10سال حبس
تعزیری و پرداخت خسارت  408میلیون و  980ریال
به کشاورزان و دامداران و  353میلیون و  750ریال به
محیط زیست و منابع طبیعی محکوم کرد.
وحید شالوئی افزود :در برخورد با عامالن آتشسوزی
در جنگلها خالء قانونی چندانی وجود ندارد؛ از این رو،

مسئوالن حفاظت از جنگلها و مراتع کشور باید با قدرت
و جدیت به وظیفه خود عمل و افرادی را که جنگلها را
عمدی آتش میزنند ،برای تنبیه و مجازات به مراجع
قضایی معرفی کنند.

چهره اش از پیشنهاد مذکور برافروخته شده
بود ،موضوع را به مقامات قضایی و مأموران
حفاظت اطالعات گزارش کرد که بالفاصله
اقدامات الزم در این باره به عمل آمد و وکیل
مذکور با تحویل کیف حاوی رشوه دستگیر
شد .در بازرسی از کیف همراه این وکیل ،دو
قطعه شمش طال ،سه عدد سکه بهار آزادی
و 15میلیون تومان وجه نقد کشف و صورت
جلسهشد.

ویافزود:باپیگیریهایتخصصیاینماجرا،
مقادیری مشروبات الکلی و آالت و ادوات
استعمال موادمخدر نیز از منزل مجردی این
متهم کشف شد .سرپرست مجتمع قضایی
انقالب اسالمی مشهد در پایان ،تصریح کرد:
وکیل مذکور هم اکنون با صدور قرار بازداشت
موقت در اختیار مأموران حفاظت اطالعات
دادگستری ق��رار گرفته اس��ت تا تحقیقات
بیشتری در این باره صورت گیرد.

ماجرای سارقی که چند مزدا  3و موتورسیکلت سنگین را ربود

انتخاب شکاراز «دیوار»
سارق موتور سیکلت های سنگین که برای سرقت موتور
ابتدا خ��ودروی مزدا 3می دزدید باالخره توسط یکی از
مالباختگان در خیابان شناسایی و دستگیر شد.
به گ��زارش خبرگزاری میزان 21 ،مهر از طریق پلیس
 110به کالنتری تهرانپارس اعالم شد یکی از شهروندان
خودروی مسروقه اش را محدوده تهرانپارس شناسایی
ک��رده و هم اکنون در ح��ال تعقیب خ���ودروی مسروقه
است  .بالفاصله مأموران از طریق تماس با مالباخته
به شناسایی محل دقیق تردد خ��ودروی مسروقه اقدام
و سرنشین خودروی مسروقه را دستگیر کردند.
در ادام��ه با شناسایی هویت متهم ( میثم  27ساله)
کارآگاهان با بررسی سوابق وی اطالع پیدا کردند که وی
یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه ارتکاب جرایم مختلف
از قبیل سرقت خودرو  ،موادمخدر و سرقت موتورسیکلت
است و در سال  90نیز به اتهام مشارکت در یک نزاع و
درگیری منجر به جنایت ،روانه زندان شده و آخرین سابقه
دستگیری او اواخر آذر گذشته بوده که به اتهام سرقت
موتورسیکلت مدتی را در زندان گذرانده است .با بهره
گیری از اطالعات به دست آم��ده ،کارآگاهان موفق به
کشف بیش از  5دستگاه خ��ودروی مزدا  3سرقت شده
توسط متهم شدند .در بررسی سوابق خودروهای کشف
شده  ،کارآگاهان اطالع پیدا کردند یکی از این خودروها
برای سرقت موتورسیکلت های سنگین ( باالی 250
سی سی ) استفاده شده است.
شاکی پرونده سرقت موتورسیکلت سنگین پس از حضور
در پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت :چندی
پیش ،تصویر موتورسیکلت خود را به همراه آگهی فروش
آن در سایت دیوار قرار داده بودم که پس از مدت کوتاهی
شخصی با تلفن همراه من تماس گرفت و عنوان کرد که
قصد خرید آن را دارد ؛ پس از توافق در خصوص قیمت
موتورسیکلت( 24ملیونتومان)،جوانیبهعنوانخریدار
با یک دستگاه خودروی مزدا  3به در منزل ما مراجعه کرد
و پس از بازدید موتورسیکلت عنوان داش��ت که تا چند
روز دیگر نسبت به تحویل پول خرید موتور اقدام خواهد
ک��رد .وی ادام��ه داد 14 :م��رداد در زمان ورود به داخل
پارکینگ مجتمع متوجه شدم که موتور سرقت شده است.
با طرح شکایت درباره سرقت موتور و در بررسی تصاویر
دوربین های مداربسته محدوده محل سکونتمان  ،موفق
به شناسایی همان ج��وان مدعی خرید موتورسیکلتی

شدم که در روز سرقت نیز با یک دستگاه خودروی مزدا 3
به محل زندگی ما مراجعه کرده است .در ادامه مشخص
شد خودروی مزدا  3که در تصاویر به دست آمده از دوربین
های مداربسته دیده می شود نیز دارای سابقه سرقت
است .با توجه به اظهارات مالک خودرو و موتورسیکلت ،
مواجهه حضوری انجام و بالفاصله متهم مورد شناسایی
ق��رار گرفت  .با شناسایی متهم پرونده از س��وی مالک
موتورسیکلتمسروقه،ویصراحتابهسرقتموتورسیکلت
از داخل پارکینگ محل سکونت مالباخته اعتراف کرد و در
خصوص نحوه سرقت موتور نیز به کارآگاهان گفت :حدود
یک سال پیش من خودم مالک همین موتورسیکلت بودم
که به دلیل اعتیاد شدید به شیشه مجبور به ف��روش آن
شدم تا این که چندی پیش  ،در زمان جست وجو در سایت
دیوار به صورت کامال اتفاقی موفق به شناسایی تصویر
موتورسیکلت خودم شدم با توجه به این که کلید یدک
موتورسیکلت را از قبل نزد خود داشتم  ،طی تماس تلفنی
بافروشندهموتوربهدرخانهایشانرفتموپسازرؤیتموتور
و اطمینان از این که  ،این موتور همان موتورسیکلت سابق
بندهاستتصمیمگرفتمدرزمانیمناسبنسبتبهسرقت
آن اقدام کنم  .
سرهنگ کارآگاه امیر افراسیابی  ،رئیس پایگاه چهارم
پلیس آگاهی تهران بزرگ  ،با اشاره به اعتیاد شدید متهم
به مصرف موادمخدر از نوع شیشه عنوان کرد:در ادامه
رسیدگی به پرونده جرایم ارتکابی متهم  ،تاکنون بیش از
 10دستگاه خودروی مزدا  3سرقت شده که تعدادی از
آنها در مناطق حاشیه ای شهر تهران توسط متهم رها شده
بودند،کشفوبهمالکانآنهابازگرداندهشدهاست  .رئیس
پایگاهچهارمپلیسآگاهیتهرانبزرگدربارهسرقتهای
موتورسیکلت های سنگین توسط متهم پرونده نیز گفت:
با انجام اقدامات پلیسی  ،تعدادی از شکات شناسایی و
در تحقیقات از آن ها مشخص شد که تمامی این افراد از
طریق سایت دیوار قصد فروش موتورسیکلت های خود را
داشتهاندکهازهمهآنهابهشیوهاییکسان موتورسیکلت
س��رق��ت ش��ده ب���ود .متهم ب��راب��ر اع��ت��راف��ات تکمیلی ،
موتورسیکلتهایمسروقهبعضاچنددهمیلیونتومانیرا
به قیمت هر دستگاه 3تا 5میلیون تومان به فروش رسانده
است که اقدامات تکمیلی در خصوص دستگیری خریدار
ام��وال مسروقه و کشف موتورسیکلت های مسروقه در
دستور کارآگاهان این پایگاه قرار گرفته است.

راز گشایی قتل  2خواهر توسط  2برادر پس از  8ماه
راز مرگ مرموز  2زن که اواخر سال گذشته اجسادشان
در جاده صدرا پیدا شده بود ،فاش شد.
 2ب��رادر وقتی نقشه قتل خواهرانشان را کشیدند،
تصمیم گرفتند آن ها را در بیابان های اطراف شیراز
دفن کنند اما پس از گذشت چند ماه ،راز این جنایت
فاش شد.به گزارش آفتا ب نیوز به نقل از خبرجنوب در
آخرین روز سال  94گزارش کشف جسد  2زن در جاده
صدرا در اختیار بازپرس ویژه قتل قرار گرفت .محل
حادثه بیابان های اطراف صدرا بود كه در آنجا اجساد
دو زن که دفن شده بودند ،پیدا شد .تحقیقات نشان
می داد كه هر  2زن با هم خواهر هستند و این جنایت
در خانه ای رخ داده است .كارآگاهان كه احتمال می
دادند جنایت از سوی فردی آشنا و با انگیزه انتقامجویی
رخ داده باشد به تحقیق از آشنایان قربانیان پرداختند،
اما هیچ گونه سرنخی از این جنایت به دست نیاوردند.
در حالی که تحقیقات برای کشف راز این جنایت ادامه
داشت ،کارشناسان پزشکی قانونی اعالم کردند که
این  2زن جوان خفه و پس از آن اجسادشان به خارج
از شهر منتقل شده و قاتل یا قاتالن اجساد را در اطراف
شهردفن کرده اند .تحقیقات ماموران روی این موضوع

متمرکز شد تا این که پس از گذشت نزدیك به  8ماه
از وقوع این جنایت ،ماموران به سرنخ هایی دست
یافتند که نشان می داد اعضای خانواده آن ها در این
جنایت نقش دارند و با جمع آوری دالیل و مدارکی
مبنی بر دست داشتن 2برادر در جنایت ،رفتار آنها را
زیر نظر گرفتند و با تکمیل تحقیقات هر دو را دستگیر
کردند 2.مرد جوان در همان بازجویی های اولیه به
قتل خواهرانشان اعتراف كردند.یکی از آن ها گفت:
از مدتی قبل با  2خواهرم دچار اختالف شدیم .این
اختالفات آنقدر شدید شد كه از هر  2خواهرم كینه
به دل گرفتیم و نقشه انتقامجویی كشیدیم .آن ها با
رفتارهایشان باعث شده بودند که آب��روی ما جلوی
بستگانمان برود .از نظر اخالقی مشکالتی داشتند.
روز حادثه با همدستی برادرم هر دو را خفه و پس از آن
سوار خودرو کردیم.
وی ادام��ه داد :زمانی که به منطقه خلوتی رسیدیم
اجساد را از داخل خودرو بیرون كشیدیم و هر دو را
دفن کردیم .پس از اعترافات متهمان برای آنها قرار
بازداشت صادر شد  .تحقیقات تكمیلی درخصوص این
پرونده ادامه دارد.

یک کشته و 10زخمی در تصادف 2اتوبوس در محور سنندج – دیواندره

 /٩٥٢٤٩٠٩٣ب

   در تصادف میان  2دستگاه اتوبوس اسکانیا در محور
سنندج – دیواندره ،یک نفر کشته شد و  10نفر زخمی
شدند.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در
گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :ساعت ۲۳:۳۰یکشنبه 2
دستگاه اتوبوس اسکانیا به صورت روبه رو در نزدیکی
روستای باقرآباد در مسیر سنندج  -دیواندره تصادف

کردند.دکتر هومن قصری اف��زود :در پی این حادثه
یک نفر کشته شد و  10نفر زخمی شدند که مجروحان
به بیمارستان انتقال داده شدند.در خور ذکر است؛
رهاسازی و انتقال مصدومان حادثه توسط اورژانس،
گروه عملیات امداد و نجات هالل احمر مرکز سنندج و
دیواندره ،آتش نشانی و پلیس راه انجام گرفت.

...

درامتدادتاریکی

طعمه یک دختر!

فقط به دنبال شریک و همدمی در زندگی بودم و هیچ قصد و
نیت سوئی نداشتم ،اما با ترفندها و حیله گری های دختری رو
به رو شدم که مرا به روز سیاه نشاند و ...
مرد 35ساله در حالی که دستانش را روی صورتش گذاشته
بود تا قطرات اشک جاری شده از چشمانش را پنهان کند ،به
کارشناس اجتماعی کالنتری سجاد مشهد گفت :هیچ وقت
فکر نمی کردم که به این راحتی طعمه دختر 20ساله ای
شوم که به قصد اخاذی ،با من ارتباط برقرار کرده بود .من و
همسرم مدت ها قبل از یکدیگر جدا شده بودیم .من در منزل
پدرم زندگی می کردم ،با وجود این ،باز هم خیلی تنها بودم و
بیشتر اوقات خودم را پای رایانه می گذراندم تا این که از طریق
اینترنت با خانمی آشنا شدم که خودش را مجرد و دانشجو
معرفی می کرد .آشنایی ما تا جایی پیش رفت که من از شرایط
زندگیومشکالتمبرایسهیالسخنمیگفتم.اوهمبااحترام
و ادب حرف هایم را می شنید و با من ابراز همدردی می کرد.
هم صحبتی با سهیال و آرامشی که در گفتارش وجود داشت،
مراوادارکردباقرارمالقاتهایحضوریاورابیشتربشناسمتا
بتوانم برای انتخاب شریک زندگی ام تصمیم درستی بگیرم.
در این میان ،یک روز او را به شرکتم دعوت کردم تا از نزدیک
محل کارم را ببیند و با آنجا آشنا شود .در آن روز من از سهیال
خواستم که به عنوان همسرم در زندگی ام قرار بگیرد و مرا از
تنهایی نجات دهد اما سهیال حرفم را قطع کرد و گفت :من
خانواده آبرومندی دارم و نمی خواهم فعال از این رابطه چیزی
بفهمند،بایدمدتیصبرکنیتامنکمکمموضوعراباخانواده
ام در میان بگذارم .من هم قبول کردم تا او در فرصت مناسب
ماجرای آشنایی و خواستگاری را بازگو کند .این در حالی بود
که من ،پدر و مادرم را از انتخاب همسر مورد عالقه ام مطلع
کرده بودم.یک ماهی از آشنایی ما می گذشت که سهیال از من
مبلغدومیلیونتومانبهعنوانقرضطلبکردومدعیشدکه
بهخاطربرقراریرابطهاشبامن،نتوانستهازواحدهایدرسی
اش نمره قبولی بگیرد و باید آن واحدهای درسی را دوباره
انتخاب کند .ضمن این که نمی خواست پدر و مادرش متوجه
این موضوع شوند .از این رو ،من مبلغ مذکور را به حسابش
واریز کردم .این شروع سوءاستفاده های سهیال بود و او هر بار
به بهانه های مختلف مرا سرکیسه می کرد و مبالغ میلیونی
از من می گرفت .من هم به خاطر اعتمادی که به او داشتم در
طول این یک سال آشنایی هیچ وقت به خودم اجازه ندادم که
دچار گناهی شوم و از این رابطه سوءاستفاده کنم.روزها به
همینترتیبمیگذشتتااینکهسهیالعملجراحیزیبایی
صورتش را مطرح کرد و گفت به خاطر بزرگی بینی اش دچار
افسردگی شده است و قصد دارد قبل از مراسم خواستگاری
به جراح زیبایی مراجعه کند ،من هم که نمی خواستم او را
برنجانم ،بالفاصله از پزشک جراح زیبایی وقت گرفتم و او را
به مطب بردم ،مبلغ هفت میلیون تومان هزینه عمل بینی او را
پرداختم ولی بعد از این ماجرا بود که رفتارهای سهیال به کلی
تغییر کرد ،دیگر پاسخ تلفن هایم را نمی داد و به من توهین می
کرد .او سر ناسازگاری گذاشته بود و مرا مردی بی عرضه می
خواند .تا این که یک روز بعد از مراجعه به شرکت متوجه شدم
کهخانوادهسهیالازمنبهجرماغفالدخترشانشکایتکرده
اند .با دیدن این شکایت ،مات و مبهوت ماندم و حیرت زده به
کالنتری مراجعه کردم .اینجا بود که فهمیدم کالهبرداری و
اخاذی از طریق ارتباط اینترنتی ،شگرد سهیال و خانواده اش
است و آن ها طعمه های خود را توسط دخترشان و از طریق
آشنایی در فضای مجازی به دام می اندازند.
حاال با خودم می اندیشم که چگونه برای یک زندگی خیالی
همه دارایی و سرمایه ام را به پای او ریختم ...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

مرد هندی بینی همسرش را گاز گرفت و کند
یک مرد هندی پس از آن که نتوانست از خانواده همسرش باج
گیریکند،باحملهبهاوبینیاشراگازگرفتوقسمتیازآنرا
کند.بهگزارش خبرگزاریمیزان،راجکوماریدختر 21ساله
هندی ،دو سال قبل با همسر  23ساله اش ازدواج کرد و سال
گذشته از او جدا شد.راج می گوید همسرش از ابتدای ازدواج
ازخانوادهاودرخواستمبالغزیادیپولوخریدموتورسیکلت
لوکس داشت و به رغم آن که دختر جوان بعد از مدتی برای فرار
ازآزارواذیتهایهمسروکتکهاییکهازخانوادهاومیخورد
به منزل پدرش در شهر دیگری رفته بود ،اما مزاحمتهای مرد
جوانپایانینداشت.راجکهازسویخانوادههمسرشازادامه
تحصیل منع شده بود ،پس از بازگشت به منزل پدری ،به ادامه
تحصیل پرداخت اما همسرش در یک روز ناگهان سر راه او سبز
شد و با حمله به وی قسمتی از بینیاش را با دندان کند.مرد
جوانعلتایناقدامخویشراخودداریهمسرشازبازگشت
به منزل عنوان کرده است.

زن خانواده
یک مرد جوان در "بلخ"  ۴عضو ِ
خود را کشت
پلیس بلخ در شمال افغانستان اعالم کرد که یک مرد جوان،
 4عض ِو زن خانواده خود را به ضرب گلوله کشته است.
به گزارش ایسنا" ،عبدالرزاق قادری" از مسئوالن پلیس بلخ
روزگذشته گفت :این مرد آنها را در روستای "پالسپوش"
در بلخ با کالشینکف به قتل رسانده است.وی افزود  :در این
حادثه یک زن و یک مرد دیگر هم زخمی شده اند و ضارب
فرار کرده است.قادری گفت :هنوز انگیزه اقدام این مرد
برای قتل زنان خانوادهاش مشخص نیست و پلیس سرگرم
تحقیق در این باره است.

 /٩٥٢٤٧٥٠٣ق

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻣﺤﺘﺮم

ﺗﻌﺪاد� زﻣﻴﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و�ﻴﻞ آﺑﺎد -ﺳﺠﺎد و
اﺣﻤﺪآﺑﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬار� و ﻣﺸﺎر�ﺖ
در ﺳﺎﺧﺖ واﮔﺬار ﻣ� ﺷﻮد.
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