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آتشسوزی در یک ساختمان مسکونی در شهر کراچی پاکستان جان سه کودک را گرفت.به گزارش ایسنا ،این حادثه روزگذشته در نزدیکی یک بازار معروف شهر
کراچی رخ داده است.سه کودک قربانی بر اثر خفگی ناشی از دود آتشسوزی و پیش از اطفای حریق توسط ماموران آتشنشانی جان باختهاند.به گزارش پایگاه
اینترنتی دی نیوز ،والدین این کودکان نیز در بیمارستان تحت درمان قرار گرفتهاند .حریق توسط آتشنشانها مهار شده است.

خط زرد
توصیه های الزم در خصوص پیشگیری
از تخلفات «چک» ()3
-1هنگامدریافتاسنادواوراقبهادارودستهچکازمرجع
صادرکننده حتم ًا برگ شماری کنید.
 -2مبلغ چک را هم به عدد و هم به حروف بنویسید و روی
نوشتهها بهخصوصمبلغعددیچسبشیشهاینصبکنید.
-3سعی کنید امضای روی چک ها نام ونام خانوادگی
داشته باشد.
پلیس پیشگیری

حادثه در قاب

از میان خبرها
قاتل نامرئی در قم قربانی گرفت
مسمومیت با گاز منواکسید کربن در قم منجر به فوت یک
نفر شد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم
پزشکی قم ،دلیل استفاده از زغال چوب در کارگاهی در
قم منجر به فوت یک مرد شد.استفاده نکردن از وسایل
گرمایشی مناسب از جمله مشکالتی است که منجر به
مسمومیت و فوت افراد میشود.

کشف چک پولهای جعلی در لردگان
چک پولهای جعلی  50هزارتومانی شهرستان لردگان
کشفوضبطشد.خسرونجفیفرماندهانتظامیشهرستان
لردگان در گفتو گو با فارس اظهار کرد :در پی تماس
با پلیس 110مبنی بر ارائه چک پول تقلبی به یکی از شعب
بانکها  با مراجعه ماموران به بانک مشخص شد فردی به
نام"م  .ی" قصد ارائه هفت فقره چک پول 50هزار تومانی به
صندوق بانک را داشته که با هوشیاری کارمند بانک ،تقلبی
بودن چک پولها تأیید و این تعداد چک پول به همراه متهم
به مرجع انتظامی منتقل شد.

دیوان عالی کشور حکم قصاص و اعدام
قاتل ستایش را تأییدکرد
شعبه  ۳۲دی��وان عالی کشور محکومیت قاتل ستایش
قریشی به قصاص و اعدام را تأیید کرد.به گزارش تسنیم،
شعبه  32دی��وان عالی کشور محکومیت قاتل ستایش
قریشی به قصاص و اعدام را تأیید کرد.نورا...عزیزمحمدی
وکیل مدافع اولیای دم ستایش قریشی در گفتوگو
با خبرگزاری تسنیم با اعالم این خبر گفت :شعبه 32
دیوان عالی کشور حکم دادگاه کیفری یک استان تهران
را در خصوص قاتل ستایش تأیید کرده است.به گزارش
تسنیم 21 ،فروردین امسال بود که رسانهها از قتل یک
دختربچه شش ساله افغانستانی توسط نوجوان 16ساله
ایرانی در شهر خیرآباد شهرستان ورامین خبر دادند که در
نهایت ،قاتل دستگیر و برای وی پرونده تشکیل شد.قاتل
ستایش از سوی دادگ��اه کیفری یک استان تهران بابت
ارتکاب قتل به قصاص ،تجاوز به عنف ،به اعدام و بابت
جنایت بر میت به دیه محکوم شد.عزیزمحمدی پیشتر به
خبرنگار تسنیم گفته بود که اولیای دم ستایش به اجرای
حکم قصاص اصرار دارند.

یک شرکت هرمی در بندرانزلی متالشی شد
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بندرانزلی از متالشی
شدن یک شرکت هرمی و دستگیری اعضای این باند خبر
داد.سرهنگ پاسدار هرمز عشقی روزگذشته در گفت و
گو با ایرنا افزود :با ارائه گزارش مردمی مبنی بر فعالیت
و تبلیغات گسترده یک شرکت هرمی در بندرانزلی با
محوریت بازاریابی شبکه ای  ،با اقدامات تخصصی پلیس،
محلفعالیتاینشرکتشناساییشدواعضایآندستگیر
شدند.وی یادآور شد :این شرکت هرمی با اجاره یک منزل
مسکونی و به صورت غیرمجاز و نامحسوس فعالیت می
کرد.عشقی افزود :در بازرسی از محل فعالیت این شرکت
غیرمجاز هرمی 11 ،عدد کوله لباس متعلق به اعضای
گ��روه 40 ،عدد کتاب آموزشی برای آم��وزش روش های
مختلف عضوگیری و 44دستگاه رایانه شخصی کشف شد
و  11عضو این گروه نیز دستگیر شدند.

حمل 115کیلو حشیش
در قالب اغذیه خارجی
توکلی-جانشین فرماندهی انتظامی " ارزوئیه " از توابع
کرمان  از کشف  115کیلو حشیش و توقیف سه خودروی
سوداگران مرگ خبر داد .کریمی تکلواظهارکرد :پلیس
پس از انجام   اقدامات فنی و پلیسی از حمل مقادیری
م��واد مخدر از محورهای مواصالتی این شهرستان به
مرکز کشور  با خبر شد که ماموران در ابتدا دو   خودروی
پراید و سمند را که اسکورت موادمخدر بودند  ،شناسایی
کردند و به ردگیری خودروی اصلی پرداختند .وی افزود:
با   گذشت مدتی ماموران به یک دستگاه خ��ودروی پژو
 405نقره ای رنگ مظنون شدند و دستور ایست دادند اما
راننده خودرو بدون توجه به دستور ایست پلیس به سرعت
خود افزود و به جاده های روستایی شهرستان منحرف
شد .وی اظهار کرد :ماموران به تعقیب خودروهای مذکور
پرداختند و پس از تعقیب و گریز در نهایت  6قاچاقچی را
دستگیر کردند .وی اضافه کرد :در بازرسی از خودروی پژو
 115،کیلو حشیش که به طرز ماهرانه ای در قالب اغذیه
خارجی جاسازی شده بود ،کشف شد.

خانواده  8نفره قربانی جنایت هولناک
بلوچستانمنتشرشد.رئیسپلیس سیستانوبلوچستان در
این خصوص گفت :ساعت 12ظهر دوشنبه ماموران پلیس
در تماس کارمند اداره بهداشت در جریان وقوع جنایتی
خونین در روستای نصرآباد ایرانشهر قرار گرفتند .با حضور
ماموران در محل آن ها با جسد خونین پنج کودک ،دو زن
و یک مرد روبه رو شدند .سردار حسین رحیمی ادامه داد:
کارمند اداره بهداشت ادع��ا کرد زمانی که ب��رای تزریق

واکسن هپاتیت به روستا آمده متوجه باز بودن در شده و پس
از ورود به خانه با این اجساد روبه رو شده و موضوع را به پلیس
اطالع داده است  .دادستان عمومی و انقالب ایرانشهر نیز
در باره این خبر گفت :این هشت نفر در ساعات اولیه صبح با
شلیک گلوله و در خواب به قتل رسیدهاند.خانی از تشکیل
پرونده برای بررسی این موضوع خبر داد و گفت :دادستانی
و نهادهای مسئول با جدیت پای کار هستند و تیمی از
پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان برای بررسی ابعاد و
جزئیات این حادثه در محل وقوع حادثه حاضر شدهاند.
وی تصریح کرد :پوکههایی از فشنگهای اسلحه در صحنه
قتل کشف شده که برای بررسی و کارشناسی به آزمایشگاه
تشخیص جنایی پلیس آگاهی فرستاده شد .دادستان

در امتداد تاریکی
فقط  4ماه زندگی مشترک!
عمومی و انقالب ایرانشهر گفت :سه نفر در این زمینه
مظنونهستنداماهنوزدالیلمتقنیمبنیبراینکهقتلبه
دست آن ها صورت گرفته باشد ،وجود ندارد و این موضوع
قطعی نیست و تحقیقات در این باره با جدیت ادامه دارد.

مادر قاتل و مقتول درباره انگیزه جنایت ادعا کرد

قتل به خاطر حرف مردم!
سیدخلیلسجادپور-پلیسدرتعقیبجوان24سالهای
استکهبهادعایمادرشبهخاطرحرفمردمخواهرخود
را به قتل رسانده و متواری شده است.به گزارش خراسان،
چند روزی بود که زن جوان پس از گذشت دوماه از رفتن
ناگهانی اش ،به منزل بازگشته بود .او قبال نیز به طور
ناگهانی منزل را ترک کرده و به مکان نامعلومی گریخته
بود ،به همین دلیل سوابق گم شدن وی در اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضوی ،وجود داشت .همسر تبعه
خارجی این زن21ساله به جرم حمل موادمخدر دستگیر
و روان��ه زن��دان شده ب��ود .از سوی دیگر نیز احمد برادر
24ساله سمانه که مدتی را در مرکز ترک اعتیاد گذرانده
بود تا به زندگی سالم بازگردد ،از سه روز قبل به منزل
آمده بود اما او حرف هایی را در کوچه و خیابان می شنید
که پاسخی برای آن ها نداشت .مردم از این که خواهرش
چند بار از خانه فرار کرده است ،به طور سرزنش آمیزی
صحبت می کردند ،تا این که این حادثه تلخ رخ داد.عقربه
های ساعت اوایل بامداد روز گذشته را نشان می داد که

شهروندان در تماس با مرکز فوریت های پلیسی ،از مرگ
مشکوکیکزنجواندرمنطقهاسماعیلآبادمشهدخبر
دادندومدعیشدندکهاعضایخانوادهقصددارندبیسر
و صدا این زن را دفن کنند.همین خبر کافی بود تا بی سیم
های پلیس به کار بیفتد .لحظاتی بعد مأموران کالنتری
سپاد مشهد با هدایت سرگرد زمینی وارد عمل شدند و با
تأیید درستی این خبر ،مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد
اعالمکردند.حدودیکساعتازنیمهشبسپریشدهبود
کهقاضیاحمدینژادبههمراهعواملبررسیصحنهجرم
و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی عازم اسماعیل آباد
شدند .جسد مربوط به زن 21ساله ای بود که آثار کبودی
در زیر گردنش خودنمایی می کرد اما هیچ مردی در این
منزل حضور نداشت و همین موضوع کافی بود تا مقام
قضایی ماجرای مرگ این زن را با دقت و وسواس خاصی
مورد بررسی قرار دهد .همه زن های حاضر یک جمله
می گفتند« :سمانه» به طور ناگهانی فوت کرده است ،اما
لباس خیس مردانه ای که در منزل وجود داشت ،حکایت

عکس:تزئینی است

برخورد شدید یک دستگاه وانتبار به تیر چراغ برق در
بزرگراه شهید یاسینی تهران منجر به مصدوم شدن
راننده وانتبار و سقوط تیر چراغ برق شد.

حریق در ساختمان مسکونی
جان  ۳کودک پاکستانی را گرفت

شناسایی  3مظنون در پرونده جنایت خونین در ایرانشهر

پوکههایی از فشنگهای اسلحه که در صحنه قتل هشت
نفر در ایرانشهرکشف شده برای بررسی و کارشناسی به
آزمایشگاه تشخیص جنایی پلیس آگاهی فرستاده شد و
سه نفر در این زمینه مظنون هستند اما هنوز دالیل متقنی
مبنی بر این که قتل ،قطعا توسط آن ها صورت گرفته باشد،
وجود ندارد .به گزارش خبرگزاری میزان ،دوشنبه خبری
مبنی بر قتل عام هشت نفر در ایرانشهر در استان سیستان و

از یک ماجرای جنایی می کرد.قاضی ویژه قتل عمد در
ادامه تحقیقات ،دستور بازداشت مادر مقتول و چند تن
دیگر از بستگان وی را در حالی صادر کرد که بررسی ها
نشان می داد مردی از اهالی همین منزل با یک دستگاه
سمندسفیدرنگ از محل متواری شده است.بنابه گزارش
خراسان ،با انتقال بازداشت شدگان به پلیس آگاهی،
ناگهان مادر متوفی لب به سخن گشود و گفت :دخترم
حدود دو ماه قبل باز هم از منزل فرار کرده بود و مردم پشت

شلیک زورگیرنقابداردرتاریکی شب
سجادپور-دزد جوانی که برای زورگیری از متصدی
یک فروشگاه ،با سالح شکاری دولول در تاریکی شب
شلیک کرده است ،تحت تعقیب مأموران انتظامی قرار
گرفت.فرمانده انتظامی مشهد با تأیید این خبر گفت:
اوایل بامداد روز گذشته ،جوانی که چهره اش را با شالی
پوشانده بود و یک قبضه سالح شکاری دول��ول را در
دست می فشرد ،وارد مغازه خوار بارفروشی در خیابان
کوثر شد.سرهنگ «محمد بوستانی» افزود :این دزد
نقابدار که کاپشن مشکی به تن داشت ،به محض ورود به
فروشگاه و برای ایجاد رعب و وحشت ،گلوله ای به شیشه
مغازه شلیک کرد .او سپس با تهدید به مرگ متصدی
فروشگاه ،از وی خواست تا همه وجوه نقدی دخل را
خالی کند و به او بدهد .صاحب مغازه نیز برای حفاظت
از جان خود ،مجبور شد مبلغ 70هزار تومان پول موجود
دخل را به وی بسپارد.رئیس پلیس مشهد با اشاره به
این که فروشگاه مذکور ،به دوربین مداربسته مجهز
بود و صحنه های سرقت توسط این فرد نقابدار ضبط

محاکمهمتهمبهقتل 47زندرروسیهآغازشد
محاکمه یک مامور سابق پلیس روسیه به اتهام
قتل  47زن روز گذشته در حالی آغاز شد که وی
به کشتن  59نفر اعتراف کرده است.به گزارش
ایرنا ،میخاییل پوپکوف مامور سابق پلیس روسیه
از اهالی شهر «آنگارسک» در خاور این کشور در
مراحل اولیه بازجویی به قتل  25زن اعتراف کرده
بود .شبکه دوم تلویزیون دولتی روسیه با اعالم این
مطلب اف��زود :اکنون شواهد تازه نشان می دهد،
وی  22زن دیگر را نیز به قتل رسانده است.بنا به
این گزارش ،پوپکوف که از دو سال پیش در زندان
ایرکوتسک حبس شده با اعتراف به  59فقره قتل،
اسناد اتهام خود را نیز امضا کرده است .حداکثر
مجازات در روسیه به دلیل تعهد به کنوانسیون منع
مجازات مرگ ،حبس ابد است و مامور سابق پلیس
متهم به قتل های سریالی در صورت محکومیت نیز
به چنین مجازاتی محکوم خواهد شد.

سرماحرفمیزدند.شبحادثههممنبیرونبودم،وقتی
به منزل بازگشتم پسرم را دیدم که هراسان از خانه بیرون
آمدوفرارکرد،وقتیبهداخلاتاقرفتم،دخترمرادرحالی
نقشبرزمیندیدمکهپسازاستحمامازحماممنزلخارج
شده بود .در پی اعترافات این فرد ،تالش کارآگاهان اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی با صدور دستورات
ویژه قضایی برای دستگیری متهم فراری که احمد نام
دارد ،آغاز شده است.

کشف 200کیلوگرم موادمخدر در مشهد

شده است ،خاطرنشان کرد :تحقیقات برای دستگیری
سارق مسلح با حضور مأموران کالنتری نجفی در محل
آغاز شده است.سرهنگ بوستانی به متصدیان فروشگاه
ها توصیه کرد :محل کسب و کار خودشان را به تجهیزات
بازدارنده مناسب امنیتی و همچنین لوازم پیشگیری از
سرقت مجهز کنند تا در صورت بروز سرقت ،موضوع قابل
ردیابی سریع باشد.

دستگیری پلیس های قالبی درجنوب  کرمان
توکلی -افرادی که با جعل عنوان مامور انتظامی از
شهروندان رودب��ار جنوب اخ��اذی می کردند ،دستگیر
شدند .فرمانده انتظامی رودبارجنوب گفت :با کسب
خبری مبنی بر این که اف��رادی با جعل عنوان ماموران
انتظامی در حوالی ایستگاه ب��ازرس��ی ب��ه��ادرآب��اد این
شهرستان اق��دام به اخ��اذی از م��ردم می کنند ،بررسی
موضوع در دستور کار قرار گرفت .سرهنگ فیروزبخت
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اف��زود :ماموران با انجام تحقیقات اولیه ،موفق شدند
متهمان را به سرعت شناسایی ک��رده و طی  عملیاتی
غافلگیرانهآنهارادرحوالیایستگاهمذکوردستگیرکنند.
وی خاطر نشان کرد :در این عملیات یک خودرو توقیف،
یک عدد تابلوی ایست  ،دو عدد تلفن همراه و مقادیری
فشنگ ساچمه ای کشف شد و دو متهم نیز دستگیر شدند
که پس از تشکیل پرونده   ،تحویل مرجع قضایی شدند.

ساجدی -مأموران انتظامی مشهد در یک عملیات
اطالعاتی موفق شدند 201کیلوگرم تریاک را از یک
دستگاه تریلر کشف و ضبط کنند.جانشین فرمانده
انتظامی مشهد با بیان این خبر ،به خراسان گفت:
مأموران انتظامی در راستای مبارزه با سوداگران مرگ،
به سرنخ هایی از یک محموله مواد مخدر رسیدند که
بررسی های آن��ان نشان می داد ق��رار است محموله
موادمخدر با جاسازی داخ��ل یک دستگاه تریلر به
مشهد انتقال یابد.سرهنگ اکبر حسین پور افزود :به
همین دلیل عملیات اطالعاتی مأموران انتظامی آغاز و

 8ماهیگیر فیلیپینی در یک حمله دریایی مردان مسلح کشته شدند
گروهی از مردان مسلح در یک حمله دریایی هشت ماهی
گیر فیلیپینی را در آب های جنوبی این کشور کشتند.
به گزارش ایرنا «آرماند بالیلو» سخنگوی گارد ساحلی
فیلیپین اعالم کرد این دزدی دریایی در حالی دوشنبه
شب اتفاق افتاد که نظامیان فیلیپین یک دوره شش ماهه
به منظور پایان دادن به تهدیدات گروه های تروریستی
در جنوب این کشور تعیین کرده بودند.فعالیت این گروه
ها ،عملیات تروریستی و حمله به کشتی ها در جنوب
فیلیپین است که بعد از شکل گیری گروه تکفیری داعش
افزایش یافته است .دزدان دریایی و گروه های تروریستی
سال گذشته ده ها نظامی و گردشگر را در حمله به کشتی
ها و قایق ها به گروگان گرفتند که این موضوع نگرانی
کشورهای منطقه از جمله فیلیپین ،اندونزی و مالزی را

دستگیری آدم ربایان درآران و بیدگل
کمتر از  ۱۲ساعت
فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل از پایان گروگان
گیری و آزادی کودک  ۱۰ساله از چنگال آدم ربایان خبر
داد.سرهنگ مسعود سپهوند در گفت و گو با خبرگزاری
شبستان گفت :گ��زارش گروگان گیری دختری 10
ساله ،ساعت 18و 40دقیقه روز دوشنبه به پلیس مخابره
شد.وی افزود :موضوع به سرعت در دستور کار مأموران
انتظامی شهرستان قرار گرفت و در کمتر از  12ساعت،
گروگان ربوده شده آزاد و در صحت و سالمت کامل تحویل
خانوادهویشد.فرماندهانتظامیشهرستانآرانوبیدگل
افزود :همچنین دو گروگان گیر این عملیات ،دستگیر و
تحویلمقاماتقضاییشدندورسیدگیبهاینپروندهادامه
دارد.سرهنگ سپهوند تصریح کرد :آدم ربایان از خانواده
کودک ،درخواست 4میلیارد ریال وجه نقد در قبال آزادی
گروگان داشتند که با اعتماد خانواده کودک به پلیس،
موضوع بدون پرداخت وجه و یا تلفاتی ختم به خیر شد.

مشخص شد ،محموله مذکور از زاهدان بارگیری شده
و پس از طی مسیری از استان کرمان و خراسان جنوبی
در مشهد بارانداز شد.وی اضافه کرد :مأموران انتظامی
با کسب مجوز قضایی از معاون دادستان مشهد در
مجتمع قضایی انقالب اسالمی وارد عمل شدند و
تریلر مذکور را در حالی توقیف کردند که سرنشینان
یک دستگاه خ��ودروی زانتیا نیز تریلر حامل م��واد را
اسکورت می کرد.سرهنگ حسین پور خاطرنشان کرد:
در این عملیات ،چهار متهم دستگیر و 201کیلوگرم
موادمخدر کشف شد.

دربارهافزایشدزدیهایدریاییوفعالیتهایتروریستی
افزایش داد .ب��ه نوشته تارنمای «فیل استار»« ،آرماند
بالیلو» گفت که 15ماهی گیر فیلیپینی بر عرشه یک قایق
ماهی گیری در آب های نزدیک به منطقه «زامبوآنگا» در
حال ماهی گیری بودند که هدف حمله پنج مرد مسلح که
سوار بر یک قایق تندرو بودند ،قرار گرفتند .وی گفت :این
افراد مسلح با آتش گشودن به روی این ماهی گیران باعث
کشته شدن هشت نفر از آن ها شدند .پنج نفر خود را به
آب انداختند و با شنا به جزیره ای در نزدیکی محل حادثه
رسیدندودونفرنیزکهدرقایقماندهبودند،آسیبیندیدند.
ویایناقدامرایکحملهدریاییدانستوگفت:اگرحمله
کنندگان از تروریست ها بودند ،این افراد را به گروگان می
گرفتند و درخواست باج می کردند.

 3نفردرتخریب ساختمان  4طبقه جان باختند
با گذشت دو روز از تخریب ساختمان چهار طبقه ای که
به دلیل گودبرداری غیر مجاز در ورامین دچار حادثه
شده بود سه نفر در آن جان باختند و وسایل باقی مانده
منزل از محل حادثه خارج شد.به گزارش ایرنا  ،شامگاه
یکشنبه هفته جاری  ،یک ساختمان چهار طبقه به دلیل
گودبرداری غیر مجاز به یک باره فرو ریخت و طی آن
طیبه بوربور به همراه دو فرزند  12و شش ساله اش به
نام های ریحانه و علیرضا بوربور زیر آوار جان خود را از
دست دادند.پس از وقوع این حادثه  ،دو منزل مجاور این
ساختمان به دلیل احتمال بروز حادثه و فروریختن  ،به
طور کامل از سکنه تخلیه و پلمب شد.با توجه به امکان

فروریختن باقی مانده ساختمان  ،این مکان به طور کامل
محصور و صبح سه شنبه با حضور بستگان و صاحبان
این ساختمان  ،وسایل باقی مانده منزل با استفاده از
جرثقیل از محل حادثه خارج شد.

از جلسه دادگاه که بیرون آمدیم رو به پدر زنم کردم و گفتم
چرا به همین سادگی می خواهی حق مرا پایمال کنی؟
درحالیکهخودتمیدانیمن 20میلیونتومانبدونهیچ
گونه سند و مدرکی بابت رهن منزل به شما دادم چرا که ...
جوان  34ساله که مدعی بود فقط چهار ماه با همسرش
زی��ر یک سقف زندگی ک��رده اس��ت و اکنون با احضاریه
های مختلف از پله های دادگستری باال و پایین می رود،
به تشریح ماجرای ازدواجش پرداخت و با بیان این که به
جوان ها بگویید هیچ موضوعی را در زندگی ساده نگیرند،
به کارشناس اجتماعی کالنتری سجاد مشهد گفت :روزی
که به خواستگاری «رحیمه» رفتم آن قدر مورد استقبال و
تعریف و تمجید قرار گرفتم که فکر می کردم در آسمان ها
به پرواز درآمده ام .پدر رحیمه می گفت من فقط دو دختر
دارم و خداوند پسری به من نداده است به همین خاطر من
تو را جای پسرم می دانم پس هیچ وقت تنها به چشم پدر
زن به من نگاه نکن.این در حالی بود که رحیمه نیز خود
را دختری محجبه و با ایمان جلوه می داد و ادعا می کرد
تا لحظه مرگ از من جدا نخواهد شد .این گونه بود که ما
به عقد یکدیگر درآمدیم و روزهای خوش و شیرین ما فرا
رسید اگرچه در دوران نامزدی همانند همه زوج های جوان
اختالفاتجزئیبایکدیگرداشتیماماایناختالفاتدر پس
سعادت و خوشبختی آن روزها گم می شد و اختالفات ریشه
دار ما از آن جا آغاز شد که «رحیمه» از کمک های مالی من
به مادر و خواهرانم ناراحت می شد چرا که پس از فوت پدرم
من سرپرستی خانواده ام را به عهده داشتم و سعی میکردم
از نظر مالی هم به آن ها کمک کنم .به همین خاطر وقتی
قرار شد زندگی زیر یک سقف را آغاز کنیم رحیمه هر دو
پایش را داخل یک کفش کرد و گفت که باید خانه ای را در
نزدیکی خانه پدرم اجاره کنیم چرا که من و خواهرم تنها
هستیم و باید در کنار مادرم زندگی کنیم .از سوی دیگر من
هم میگفتم باید در کنار مادرم باشم چرا که او تنها و بیمار
است .خالصه تسلیم اصرارهای رحیمه شدم و قرار شد در
یکی از واحدهای آپارتمانی پدر زنم زندگی کنیم به شرط
این که من پول رهن واحد آپارتمانی را به پدر زنم بپردازم
اما از ما اجاره ای نگیرد .باالخره قبل از آغاز مراسم عروسی
من مبلغ  20میلیون تومان را بدون دریافت هیچ گونه سند
و مدرکی به پدر زنم دادم و این گونه زندگی مشترکمان را
در کنار خانواده همسرم آغاز کردیم اما هنوز چهار ماه بیشتر
از زندگی مشترکمان نگذشته بود که ماجرای یک تلفن
رشته افکارم را گسست و زندگی ام را متالشی کرد .پشت
خط ،پدر زنم بود که می گفت واحد آپارتمانی اش را فروخته
است و من باید آن جا را تخلیه کنم .گوشی تلفن در دستم یخ
کرده بود که صدای قطع کردن گوشی را شنیدم .بالفاصله
به خانه ام رفتم و موضوع را به رحیمه گفتم او هم با کمال
خونسردی گفت حاال که این طور است من کلیه جهیزیه
ام را به خانه مادرم می برم تا جای مناسبی را پیدا کنیم.
من هم که از نقشه آن ها بی خبر بودم چمدان لباس هایم را
برداشتم و به خانه مادرم رفتم اما هنوز چند روز از این ماجرا
نگذشتهبودکهاحضاریههایمتعدددادگاهبهدستمرسید.
توقیف حساب و حقوق ،نپرداختن نفقه و مهریه و  ...مادرم با
شنیدن این ماجرا راهی بیمارستان شد و من هم به دادگاه
رفتم ،ولی پدر زنم حتی گرفتن  20میلیون تومان را انکار
کرد و من مانده ام با دنیایی از سواالت بی پاسخ!
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

عامل قتل پدر و پسر ایرانشهری دستگیر شد
عامل قتل پ��در و پسر ایرانشهری شناسایی و دستگیر
شد .فرمانده انتظامی ایرانشهرروز گذشته اظهار کرد:
کارآگاهان پلیس آگاهی ایرانشهر در پنجم دی از قتل پدری
 45ساله و فرزند  23ساله اش بر اثر اصابت گلوله توسط
سرنشینان یک دستگاه پژو  405با خبر شدند.سرهنگ
دوستعلیجلیلیان افزود:مقتوالنهنگامقتلبایکدستگاه
پراید در خیابان کارگر این شهرستان در حال تردد بودند.به
گزارش ایرنا ،وی ادامه داد :پس از وقوع این قتل اقدامات
تخصصیپلیسبرایشناساییمتهمانآغازشدو کارآگاهان
پلیس ،سرنخ هایی از دخالت یک فرد سابقه دار در این جرم
به دست آوردند.سرهنگ جلیلیان افزود :پس از چندین روز
اقدامات فنی شبانه روزی ،کارآگاهان پلیس شب گذشته
یکیازضاربانراشناساییودرمنزلیدرشهرستانایرانشهر
دستگیر کردند.وی با اشاره به این که فرد دستگیر شده 42
سال دارد ،گفت :ماموران پلیس در بازرسی از محل سکونت
وی یک دستگاه پژو  405را که تحت تعقیب مراجع قضایی
تهران بود ،کشف کردند.وی اظهار کرد :این متهم حرفه ای
در تحقیقات تخصصی کارآگاهان پلیس به ارتکاب این قتل
با همکاری دو نفر دیگر اعتراف کرد و انگیزه خود از ارتکاب
این جرم را دخالت این فرد در قتل یکی از بستگانش در بهار
سالگذشتهعنوانکرد.ویبااشارهبهاینکهمتهمبهمراجع
قضایی معرفی شده اس��ت ،خاطرنشان ک��رد :تالش های
گسترده پلیس برای دستگیری سایر متهمان ادامه دارد.

 /٩٥٢٩٤٤٥١ق

سقوط پل چوبی در کلمبیا  9کشته
و  22مجروح بر جا گذاشت
سقوط پل هوایی چوبی در دهکده «ال کارمن» از توابع
استان «متا» در مرکز کلمبیا  9کشته و  22مجروح بر
جا گذاشت.به گ��زارش ایرنا به نقل از خبرگزاری
اروپاپرس« ،هیلتون گوتیرز» معاون دولت محلی این
منطقه دوشنبه ضمن اعالم این خبر گفت :در زمان
سقوط این پل که دو دره را به هم وصل می کرد31 ،
نفر روی پل در حال تردد بودند و وضعیت برخی از
مجروحانی که به بیمارستان منطقه انتقال یافته اند،
یاست.وی افزود :در میان کشته شدگان ،چهار
بحران 
کودک از جمله یک نوزاد  18ماهه که همراه مادرش
به دره سقوط کرده اند ،به چشم می خورد.به گفته
گوتیرز ،صاحب این پل فرو ریخته یک دالر از هر نفر
می گیرد و به آن ها اجازه عبور می دهد.گفته شده
که مقامات از صاحب این پل به دلیل رعایت نکردن
قوانین شکایت کرده اند و یک پرونده علیه او تشکیل
شده اما به این دلیل که فرایند قضایی کند است ،هنوز
به پرونده این شخص رسیدگی نشده است.

 /٩٥٣٠٣٢٤٣ف

 /٩٥٢٢٣٢٤٤د

 /٩٥٣٠٣٣٣١ب

 /٩٥٣٠٣٨٤٥ب
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