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برای چهارمین بار
زلزله خرمآباد را لرزاند

زلزلهخرمآبادمرکزاستانلرستانرالرزاند.بهگزارشروزگذشتهمهر،زمینلرزهاینسبت ًاشدیدحوالیخرمآباددراستانلرستانرالرزاندکهوقوعاین
زلزلهتوسطبیشترمردماینشهراحساسشد.اینزمینلرزهبهبزرگی 3.6ریشتردرعمق ۱۰کیلومتریزمینرخداد.زمانثبتاینزمینلرزه ۱۶و۲۴
دقیقهویکثانیهبودهاست.مطابقاعالممرکزلرزهنگاریکشوری،اینزلزلهدرطولجغرافیایی 48.4وعرض 33.53رخدادهاست.

...

خط زرد
هشدارهای ایمنی درباره سد و دریاچه
 – 1انباشت آب در پشت سد و جریان آب زیرین از خطرات
پنهان شنا در پشت سد است زیــرا جریان شدید آب در
قسمت زیرین برقرار بوده و روی آب ساکن به نظر می رسد
و بالفاصله پس از ورود فرد ،جریان زیرین او را کشیده و فرو
می برد و شخص قادر به کنترل خود نخواهد بود.
 – 2از شناکردن در جریان تند و شدید رودخانه ها جدا
خودداری کنید.
 – 3محل های خطرناک و مرگ آفرین اطــراف سدها و
آبگیرها اغلب حفاظ بندی و ممنوعه اعالم شده است.
نادیده گرفتن این گونه موانع ،خطرات جدی و جانی به
همراه خواهد داشت .مسئوالن ذیربط نیز موظف به اعالم
منطقه ممنوعه و گماردن گشتی های حفاظتی برای
جلوگیری از ورود و تردد غیرمجاز افراد هستند.
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد

...

ازمیان خبرها
آوارگیبیشاز 3هزارنفردرسیلمرگبارشیلی

بــارش سیلآسای بــاران و طغیان رودخانهها در شیلی
موجب جان باختن  4تن و آواره شدن بیش از  3هزار نفر
شده است.به گزارش فارس ،کوالک و بارندگی شدید و
سیلآسا در مرکز و جنوب شیلی  ۴کشته برجا گذاشته
و چندین هزار نفر را آواره کرده است.خیابانها در شهر
کیورانایالهیو به شدت دچــار آ بگرفتگی شده است و
ساکنان مجبورند از خودروی خود به عنوان قایق استفاده
کنند .بنا بر اعالم مقامات داخلی شیلی ،بر اثر بارش شدید
باران تا کنون 3هزار نفر آواره شده و 4نفر نیز جان باختهاند
که قطعا آمار افزایش خواهد داشت .طغیان رودخانهها
موجب قطعی برق  34هــزار خانواده شده است که در
شرایط کنونی امکان وصل برق برای ساکنان وجود ندارد.

...

 62کشته در آتشسوزی وسیع جنگلهای پرتغال
دست کم ۶۲نفر در جریان آتشسوزی گسترده جنگلها
در مرکز پرتغال جان خود را از دست دادهاند.به گزارش
بی بی سی ،بسیاری از ایــن افــراد در حالی در میان
شعلههای آتش گرفتار شدند که تالش میکردند با
خــودرو از آت ـشســوزی منطقه کوهستانی پدروگائو
گــرانــده بگریزند.جسد ســه نفر هــم در نزدیکی یک
گورستان پیدا شده که به نظر میرسد در اثر استنشاق

دود و گازهای سمی ناشی از آتشسوزی جان خود را از
دست داده اند ۵۹.نفر از جمله چند مأمور آتشنشانی
هم مصدوم شد هاند.به گفته آنتونیو کوستا ،نخست
وزیر پرتغال آمار تلفات احتماال افزایش خواهد یافت.
رسانههای پرتغال میگویند که  ۶۰۰آتشنشان در
تالش هستند تا آتش را مهار کنند ،اما آتش هنوز در
حال گسترش است.والدمار آلــوز ،شهردار پدروگائو

درامتدادتاریکی

گرانده گفته است برای مهار آتش که چندین روستا را
محاصره کرده ،تعداد مأموران آتشنشانی کافی نیست.
آتش به سرعت و از جهات مختلف در حال پیشروی است.
یک جبهه هوای گرم و خشک باعث شده که دمای هوا
در بعضی مناطق پرتغال به بیش از  ۴۰درجه سانتیگراد
برسد.بیش از  ۶۰مورد آتشسوزی در طول شنبه شب
گذشته در سراسر پرتغال گزارش شده است.

سرویس خصوصی!

در اولین جلسه بازپرسی عنوان شد

اعترافاتگروگانگیرمخوف

زنم راکشتموبعدازآنبهگروگانگیریهایمسلحانهرویآوردم!
سیدخلیل سجادپور -سرکرده باند مخوف
قتل و گروگانگیری های مسلحانه که با تالش
عوامل امنیتی و انتظامی و صدور دستورات
ویژه قضایی در تربت جام دستگیر شده است،
صبح روز گذشته در اعترافاتی تکان دهنده،
راز قتل همسرش را فاش کرد و در حالی پرده
از چندین فقره گروگانگیری مسلحانه و اعمال
خالف دیگر برداشت که هنوز سرنوشت یکی از
گروگان های وی در هاله ای از ابهام قرار دارد.
به گــزارش خراسان« ،احمد-ب» (سرکرده
 36ساله باند مــخــوف) کــه بــه هــمــراه دیگر
همدستانش و در یک عملیات چند روزه با
نظارت مستقیم دادستان عمومی و انقالب
تربت جام دستگیر شد صبح روز گذشته در
حالی که همه اقدامات امنیتی صورت گرفته
بود به شعبه اول بازپرسی دادسرا منتقل شد
و توسط قاضی وزیــری مــورد بازجویی های
تخصصی و قضایی قــرار گرفت .گروگانگیر
مخوف که در برابر سواالت فنی مقام قضایی
چــاره ای جز اعــتــراف نــداشــت ،دقایقی بعد
به تشریح زوایــای پنهان اقدامات مجرمانه و
اعمال خطرناک خود پرداخت و گفت 8 :سال
قبل به دلیل برخی مسائل خاص و اختالفات
خانوادگی که بین من و همسرم به وجود آمد
او را به منطقه خلوتی در تربت جام کشاندم
و با  2ضربه چاقو به قتل رساندم .متهم این
«پرونده سیاه» ادامه داد :بعد از آن هم به راحتی
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سرکردهباندمخوفگروگانگیری

جسد همسرم را داخل چاله ای انداختم و با
ریختن خاک آن را دفن کــردم .پس از آن هم
به خاطر ترسی که از بستگان همسرم داشتم
ماجرای قتل او را پنهان کــردم و یک قبضه
اسلحه کالشینکف خریدم تا در صورت لزوم
از آن استفاده کنم .این گونه بود که با در دست
گرفتن سالح جنگی به فکر گروگانگیری های
مسلحانه افتادم و مدتی بعد فردی را به گروگان
گرفتم تا این که خانواده اش  200میلیون
تومان پرداخت کردند و من هم گروگان را آزاد
کــردم .حــدود یک سال بعد از این ماجرا بود
که فرد دیگری را به طور مسلحانه ربــودم و از
خانوادهاونیزپولگرفتم.اینمتهمخطرناکدر
حالی به سومین گروگانگیری خود اشاره کرد

که هنوز از سرنوشت گروگان مذکور اطالعی
در دســت نیست و تحقیقات پلیس با صدور
دستوراتی از سوی بازپرس وزیری در این باره
ادامهدارد.سرکردهباندمخوفقتلوآدمربایی
مسلحانهدراینخصوصگفت:وقتیازخانواده
گروگان پول ها را گرفتم به آن ها خبر دادم
که گروگان با دست و پاهای بسته کنار صخره
ای در بیابان های اطراف تربت جام قرار دارد
ولی دیگر از او خبری ندارم .گزارش خراسان
حاکی اســت :اظهارات متهم این پرونده در
حالی است که تنها پارچه و برخی آثار دیگر که
با آن ها دست و پای گروگان را بسته بودند در
محل پیدا شد و اثری از گروگان مذکور نیست
با این وجود تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی

براییافتنسرنخیازاینماجراهمچنانادامه
دارد .بنابراین گــزارش سرکرده باند مخوف
گروگانگیری در ادامه اعترافات هولناک خود
به گروگانگیری مسلحانه دیگری اشاره کرد
که هفتم خرداد انجام داده بود .او گفت :اوایل
شب فرد  50ساله ای به نام «حسن» را به طور
مسلحانهربودیموبهداخلسوهایتاریکقنات
های خشکیده در منطقه «کال جام رود» بردیم
آن شب با موتورسیکلت به محل رفته بودیم که
گروگان را داخل خودروی ال  90انداختیم و
در محل مذکور نگهداری می کردیم .خودرو
را هم در منطقه دیگری رها کردیم تا شناسایی
نشویم ولی آن شب موتورسیکلت سقوط کرد
و انگشت پایم شکست .با این وجود از خانواده
گروگان خواستیم تا مبلغ  800میلیون تومان
برای آزادی او بپردازند که در اجرای این نقشه
ناکام ماندیم و توسط ماموران دستگیر شدیم.
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی است:
قاضی رسیدگی کننده بــه پــرونــده جرایم
هولناک اعضای این باند ،در حاشیه جلسه
بازپرسی گفت :اعضای ایــن باند اقدامات
مجرمانه خود را از سال  88آغاز کرده بودند و
به اتهامات مختلفی مانند قتل ،گروگانگیری و
سرقت مسلحانه از سوی دستگاه قضایی تحت
تعقیب قرار داشتند چرا که بررسی سرنخ های
موجوددرپروندههایگروگانگیریبهسرکرده
این باند می رسید اما وی به طور قاچاق از
مرزهای زابل به کشور افغانستان گریخته و
حتی در آن جا ازدواج کرده بود .بازپرس وزیری
تصریحکرد:درحالیکهطیسالهایگذشته
اقدامات بسیاری بــرای دستگیری این فرد
انجام شده بود اما وی زندگی مخفیانه ای در
ایران و افغانستان داشت تا این که هفتم خرداد
جاریآخرینگروگانگیریمسلحانهدرمنطقه
تربت جام رخ داد .وی خاطرنشان کرد :در پی
وقوع این حادثه همه عوامل امنیتی و انتظامی

و به ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی و سربازان
گمنام امام زمان(عج) در کنار راهنمایی های
قاضی «قنبری راد» (دادستان تربت جام) وارد
عمل شدند و سرکرده باند را که برای درمان
انگشت شکسته اش نزد شکسته بند محل
مراجعه کرده بود به دام انداختند و این گونه
گروگان مذکور از داخل سوهای قنات نجات
یافت و همه اعضای این باند مخوف دستگیر
شدند.بازپرس شعبه اول دادســرای عمومی
و انقالب تربت جــام اف ــزود :در حــال حاضر
اتهاماتیازقبیلمشارکتدرسرقتمسلحانه،
قتل عمدی ،نگهداری و حمل سالح ،ورود و
خروج غیرقانونی از مرز و برخی اتهامات دیگر
به سرکرده باند تفهیم شده است اما مجموع
اقدامات و اعمال مجرمانه وی در حکم «افساد
فی االرض» خواهد بود .قاضی وزیری با اشاره
بهاقداماتمجرمانهسرکردهبانددرافغانستان
نیز گفت :بررسی های انجام شده با توجه به
اظهارات متهم حاکی از آن است که وی به
اتهامی درباره«سالح» در افغانستان دستگیر
و مدت  3ماه در زندان تحمل کیفر کرده است
تا این که فروردین سال جاری دوباره به ایران
بازگشته و به جرایم مخوف خودش ادامه داده
است.قاضی این پرونده تصریح کــرد :افراد
دیگری نیز که با اعضای این باند در ارتباط
بودند دستگیر شده اند که تحقیقات از آنان
ادامه دارد اما برخی اتهامات مانند مشارکت
در آدم ربایی مسلحانه و معاونت در سرقت
مسلحانه به عضو دیگر این باند و همچنین
اتهاماتمشارکتدرآدمرباییمسلحانه،حمل
و نگهداری سالح کالشینکف ،ورود و خروج از
مرز و معاونت در سرقت مسلحانه به یکی دیگر
از اعضای باند تفهیم شده است .این در حالی
است که هنوز تحقیقات برای کشف زوایای
مختلفباجستوجودرتاریکخانهاینپرونده
حساس همچنان ادامه دارد.

علت غرق شدن کشتی دنا در کیش ،اعالم شد
کشتی دنــا بــه دلــیــل ســهـلانــگــاری خــدمــه در اسکله
بندر تجاری کیش غرق شد .به گــزارش ایسنا ،کشتی
مسافربری دنــا که در اسکله  16بندر تجاری کیش
پهلوگرفته بــود بــه دلیل سهلانگاری خدمه کشتی
و بــازمــانــدن دریــچــه مــجــاور اگ ــزوز سمت چــپ و شدت
آبگرفتگی ،غرق شد.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای
کیش در این باره در جمع خبرنگاران گفت :پسازاین
که خدمه کشتی تجاری دنــا ،متوجه تعادل نداشتن
ایــن کشتی و ورود آب به قسمت خن و فضای داخلی
کشتی شدند به مسئوالن بندرگاه اطالع دادند .موسوی
افزود :با این که ما بهسرعت در محل حاضر شدیم و برای
خارج کردن آب از کشتی تالش فراوانی شد اما شدت
آ بگرفتگی بهانداز های بود که درنهایت کشتی کام ً
ال
در آب فــرورفــت .وی با اشــاره به ایــن که در ایــن حادثه
هیچیک از  8خدمه حاضر در کشتی آسیب ندیدند ،بیان
کرد :پس از بررسی تیم غواصی ،مشخص شد که دریچه
مجاور اگزوز سمت چپ به دلیل بیتوجهی خدمه کشتی
بازمانده و در طول شب آب وارد کشتی شده است .البته
خوشبختانه به دلیل این که بدنه کشتی بسیار سالم بوده
و هیچگونه پارگی یا شکستگی نداشته است میتوان
بهسرعت مشکل را برطرف و کشتی را دوباره بر سطح آب
غوطهور کرد.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای
کیش تصریح ک ــرد :در حــال حــاضــر دو تیم غواصی
بررسیهای الزم را انجام داده و تالش میکنند با استقرار

به تازگی از افغانستان به ایران بازگشته بودم که قابلمه و
استکان هایم را برداشتم و برای فروش آن ها وارد کوچه
پس کوچه های شهر شدم .هنوز مدت زیادی از این ماجرا
نگذشته بود که ناگهان خــودم را در محاصره نیروهای
انتظامی دیدم و ...جوان  28ساله افغانی که در ارتباط با
پرونده قتل فجیع راننده  70ساله توسط کارآگاهان پلیس
آگاهی خراسان رضوی دستگیر شده است ،پس از آن که
به سواالت تخصصی سرگرد نجفی (افسر پرونده) درباره
این پرونده جنایی پاسخ داد به تشریح ماجرای زندگی اش
پرداخت و گفت :مدت ها قبل به طور غیرقانونی وارد ایران
شدم و در منطقه زابل زندگی می کردم تا این که به اتهام
اقامت غیرمجاز در ایران دستگیر شدم و مرا به کشور خودم
بازگرداندند .آن زمان در شغل سمساری فعالیت می کردم
و کاالهای دست دوم را از ایران به افغانستان می بردم و در
آن جا می فروختم .با آن که به قول معروف «رد مرز» شده
بودم اما مدام به ایران رفت و آمد می کردم و از شهرهای
مختلف کاالهای دســت دوم می خریدم .با ایــن وجود
حدود  7سال قبل با یکی از بستگانم در افغانستان ازدواج
کردم و اکنون  3فرزند دارم .وقتی شرایط عبور از مرز
برایم دشوار شد ،به دنبال گذرنامه رفتم تا به طور قانونی
وارد ایران شوم .این گونه بود که منزلی را در منطقه قلعه
خیابان مشهد اجاره کردم و به کار «دوره گردی» مشغول
شدم .این بار لوازم خانگی و ظرف و ظروف آشپزخانه را
در کوچه پس کوچه های شهر به صورت نقدی و اقساطی
می فروختم .وقتی مدت اقامتم در ایران به پایان می رسید
چند روزی نزد خانواده ام بازمی گشتم و دوباره به صورت
قانونی به ایران می آمدم تا به کارم ادامه دهم چرا که ما
در افغانستان شرایط تحصیل نداشتیم و به همین خاطر
من بی سواد هستم و کار دیگری نمی توانم انجام بدهم.
روزها به همین ترتیب سپری می شد تا این که مدتی قبل
با پیرمرد  70ساله ای که مسافرکشی می کرد آشنا شدم
واز او خواستم به عنوان سرویس خصوصی برای من کار
کند .او هم قبول کرد و حدود یک هفته صبح ها مرا سوار
می کرد و به مقصد می رساند .با این وجود من حتی نام او
را نمی دانستم و «حاجی» صدایش می کردم تا این که یک
هفته بعد از این ماجرا روزی به من گفت به فردی 150
هزار تومان بدهکارم ،تو  80هزار تومان به من بده ،بعد من
کار می کنم و پول تو را پس می دهم .اول قبول نکردم ولی
بعد گفتم پیرمرد است ،کار می کند و پولم را پس می دهد.
خودروی مدل پایین او همواره دچار نقص فنی می شد .آن
روز هم به من گفت به تعمیرگاه می روم! ولی دیگر پاسخ
تلفن هایم را نداد .من هم بعد از این موضوع و در تاریخ
بیست و چهارم اردیبهشت امسال دوباره به افغانستان
رفتم و پنجم خرداد به ایران بازگشتم .طبق معمول لوازم
خانگی را برای فروش به کوچه پس کوچه های شهر برده
بودم که ناگهان کارآگاهان پلیس آگاهی مرا دستگیر
کردند.آن جا بود که فهمیدم پیرمرد راننده به قتل رسیده
و جسد اورا داخل خودرواش به آتش کشیده اند ولی من از
ماجرای قتل اطالعی ندارم ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس آگاهی خراسان رضوی

دستگیری مرد  41ساله به جرم
ساخت کانال همجنسبازی در
فضای مجازی
پمپهای قوی ،آب را از درون کشتی تخلیه کنند تا دوباره
کشتی بر سطح آب غوطهور شود.
موسوی افزود :با تالش بیوقفه گروه و سرعت عملیات
پیشبینی میشود کشتی دنا به زودی بر سطح آب شناور
و روند تعمیر آسیبدیدگیها آغاز شود.
ویبابیاناینکهکشتیمسافربریدنایکیازکشتیهای
ایمن و باکیفیت جزیره کیش است که با ظرفیت 230
مسافر در مسیر جزیره کیش تا بندر چارک تردد میکند،
عنوان کــرد :ایــن کشتی از پوشش بیمهای مناسبی
برخوردار است و پس از بررسی دقیق میزان خسارات و
تعمیر سریع بخشهای آسیبدیده ،این کشتی بهزودی
فعالیت دوباره خود را از سر خواهد گرفت.
موسوی گفت :طبق بررسیهای اولیه فقط ژنراتورها و
سیستم سرمایشی و گرمایشی کشتی آسیبدید ه است.

رئیس پلیس فتای استان یزد از شناسایی فــردی که با
سوءاستفاده از عکسهای پروفایل دیگران اقدام به ساخت
کانالهای همجنس بازی کرده بود ،خبر داد .به گزارش
ایسنا ،سرگرد«مرتضی ابوطالبی» با بیان اینکه پلیس
فتا با هوشیاری کامل در حال رصد فضای مجازی است،
اظهار کرد :فردی  18ساله با در دست داشتن مرجوعه
قضایی از دادســرای عمومی و انقالب شهرستان یزد به
این پلیس مراجعه و ادعــا کرد فــردی ناشناس ،تصاویر
شخصیام را که بر روی پروفایلم بوده  ،برداشته و سپس
این تصاویر را بــرای دوستان و همسایهها ارســال کرده
اســت.وی افــزود :فرد شاکی مدعی شد فرد ناشناس با
گذاشتن تصویری از او روی پروفایل دیگری ،اقــدام به
ایجاد مزاحمت و فحاشی به همه دوستان وی کرده و با
استفاده از عکس او در شبکه اجتماعی با ساختن کانالی
خاص با محتوای همجنس بازی در حال فعالیت است.
رئیس پلیس فتای استان یزد در ادامه با اشاره به تشکیل
پروندهای با عنوان همجنس بازی در فضای مجازی  ،گفت:
با انجام اقدامات فنی و اطالعاتی ،شماره سیم کارت متهم
که به صورت ناشناس در فضای مجازی فعالیت می کرد،
مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد فردی  42ساله به
هویت فرزاد که متاهل و دارای  4فرزند است اقدام به هتک
حیثیت و آبروریزی شاکی کرده است .سرگرد ابوطالبی
خاطرنشان کرد :از طریق مخبرین فعال این پلیس و با
دریافت مجوز قضایی ،متهم در محل کار خود دستگیر و
پس از بازجوییهای الزم و با توجه به مستندات موجود در
گوشی وی ،توسط کارشناسان فنی این پلیس مشخص
شد ،چندین سال است که وی با افراد زیادی که همجنس
خودش هستند ارتباط نامتعارف داشته و از طریق سوء
استفاده از تصاویر دیگران اقدام به ارتباط با هم جنس
خود کرده است .

نزاع خانوادگی در رفسنجان 5
زخمی برجا گذاشت
توکلی -در پی نزاع خانوادگی در رفسنجان  5نفر راهی
بیمارستان شدند.
جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان رفسنجان در
این باره اظهار کرد :در این حادثه که شامگاه شنبه میان
دو طایفه در روســتــای احمدآباد رضــوی رخ داد  5نفر
زخمی شدند.خلیلینژاد افزود :یکی از افراد حاضر برای
خاموش کردن آتش نزاع با اسلحه شکاری چند تیر هوایی
شلیک کرد که زخمی نداشت .وی اضافه کرد  :چند نفر از
نزاعکنندگان دستگیر شدند و دو دستگاه خودروی آن ها
توقیف شد .دستگیری سایر خاطیان در دستور کار ویژه
پلیس قرار دارد .
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