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مرگ راکب موتورسیکلت
در سانحه رانندگی

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از حادثه تصادف رانندگی بین یک دستگاه پژو  206و موتورسیکلت در مسیر
شمال به جنوب بزرگراه امام علی (ع) خبر داد.سرهنگ رازقی در گفتوگو با فارس ،اظهار داشت :در ساعت  24شب گذشته در بزرگراه امام علی
(ع) یک دستگاه پژو  206با یک دستگاه موتورسیکلت تصادف کرد که در پی این حادثه راکب  35ساله موتورسیکلت جان خود را از دست داد.

...

خط زرد
هشدارهای ایمنی درباره سد و دریاچه
-1ســواحــل شنی و ماسه ای شیب در اطــراف سدها و
آبگیرها باعث لغزیدن به طرف آن می شوند و برگشت فرد
به طرف ساحل نیز مشکل است و اغلب امکان پذیر نیست.
-2سواحل خاکی و گلی اطراف سدها و آبگیرها حالتی
باتالقی دارنــد که تا به حال افــراد بسیاری با فرو رفتن و
گرفتار شدن در آن جان باخته اند زیرا با مکان مورد نظر و
وضعیت داخل آن آشنایی نداشته اند.
-3در هنگام تفریح و استراحت خانواده ها در کنار این گونه
اماکن ،مواظبت از کودکان و نوجوانان ضروری است و از
نزدیک شدن آن ها به آب جدا ممانعت کنید.
 - 4به هیچ وجه به تنهایی اقدام به آب تنی و شنا در سدها و
آبگیرها نکنید زیرا درصورتگرفتگیعضالنی و غرقشدن
کسی به کمک شما نخواهد آمد.
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد

حادثه در قاب

تصادف تاکسی و خــاور در شهر قدس  6مجروح برجای
گذاشت

...

ازمیان خبرها
هروئین مایع ،شگرد جدید قاچاقچیان
توکلی-فرمانده انتظامی شهرستان"ریگان"از کشف بیش
از 14هزار آمپول تمچیسک( هروئین مایع) در عملیات
پلیسمبارزهباموادمخدراینشهرستانخبرداد.بهگزارش
خبرنگار ما سرهنگ" احمد پور" در تشریح این خبر اظهار
کرد :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر هنگام کنترل
محورهای مواصالتی به یک دستگاه کامیون مشکوک
شدند وبا استفاده از عالیم هشدار دهنده ،خودرو را متوقف
و اقدام به بازرسی از آن کردند .این مقام انتظامی افزود:
پس از بازرسی خودرو  9کارتن حاوی  14هزار و  397عدد
آمپول تمچیسک ( هروئین مایع ) به وزن  36کیلوگرم که
به طرز ماهرانه ای درخودرو جاسازی شده بود ،کشف شد
 .وی خاطر نشان كرد :در این باره دو متهم که قصد انتقال
آمپول ها را از ایرانشهر به تهران داشتند  ،دستگیر شدند و
یکدستگاهخودروکامیوننیزتوقیفشد.گزارشخراسان
حاکی است در عملیات دیگر پلیس مبارزه با مواد مخدر
رودبار جنوب با همكاری گروه های عملیاتی پلیس مبارزه
با مواد مخدر "كهنوج"و"عنبرآباد" ،در بازرسی از خودرو پژو
پارس 508كیلوگرم تریاك ،دو قبضه سالح جنگی و مقادیر
قابل توجهی مهمات جنگی و چندین عدد پالك سرقتی نیز
كشف و یك دستگاه خودرو زانتیا توقیف شد.

شمار قربانیان آتش سوزی در برج مسکونی
لندن به  ۷۹تن رسید

شناسایی تنها  ۵قربانی حادثه «گرنفل»

پلیس لندن اعالم کرد :شمار قربانیان حادثه آتشسوزی
در برج مسکونی «گرنفل» به  ۷۹تن افزایش یافته است.
به گــزارش ایسنا« ،استوارت کندی» رئیس پلیس لندن
گفت :تاکنون اجساد پنج قربانی این حادثه به طور رسمی
شناسایی شده و  ۷۴نفر دیگر همچنان مفقود هستند و
احتمال میرود که جان باخته باشند.وی همچنین افزود:
واقعیت تلخ و وحشتآور این است که احتمال دارد امکان
شناسایی تمام قربانیان وجــود نداشته باشد .عــاوه بر
این ،برخی از خانوادهها بیش از یک عضو خود را از دست
دادهاند.به گفته کندی ،احتمال تغییر در آمار تلفات این
حادثه مهیب آتش سوزی وجود دارد اما همچون چند روز
اخیر چشمگیر نخواهد بود.به گزارش روزنامه گاردین،
رئیس پلیس لندن گفت :پنج نفر از افرادی که مفقود شدن
آن ها گزارش شده بود ،سالم پیدا شدهاند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران:

ریزش آوار در چهاردانگه جان 2نفر را گرفت
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران گفت:
ریزش آوار در چهاردانگه جان  ۲نفر را گرفت.سید جالل
ملکی ،در گفت و گو با مهر با بیان این که شب دوشنبه
گذشته ریزش آوار در شهرک «گلدسته» شهر چهاردانگه
به سازمان آتش نشانی اطالع داده شد ،افزود :ماموران
 ۳۳ایستگاه آتش نشانی به سرعت به محل حادثه اعزام
شدند.وی بیان کرد :هنگام فرو ریختن آوار  ۲کارگر که
در محل مشغول کار بودند زیر آوار محبوس شدند و آتش
نشانان توانستند از زیر حجم وسیعی از خاک ،آنان را خارج
کنند .وی اضافه کرد :متاسفانه هر  ۲کارگر که یکی از آن
ها  ۴۲ساله و از هموطنان و دیگری از اتباع افغانستان و ۵۰
ساله بود ،در این حادثه ،به دلیل شدت جراحات وارده جان
باختند.وی با تشریح جزییات محل حادثه گفت :این حادثه
در اثر فرو ریختن دیــواره های زیر زمین در حال حفر رخ
داد.ملکی گفت :این زیر زمین در قسمت حیاط یک مغازه
مصالحفروشیدرساختمانی ۳طبقهدرشهرک«گلدسته»
شهر چهاردانگه واقع شده است.

معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی خبر داد:

 10نفر بودند ،افزود :در بررسی مقدماتی مشخص شد
مالباختگان که در زمینه برگزاری نمایشگاه های صنایع
دستی و غذاهای سنتی و محلی فعالیت دارند ،از طریق
دوستان خود و شبکههای اجتماعی با شخصی که صاحب
شرکتی بنام بود ،آشنا میشوند.سرهنگ اکبری گفت:
شاکیان با اعتماد به وی و اسناد و مدارک ارائه شده توسط
این شخص که نشان دهنده مجوز برگزاری نمایشگاه
بود ،اقدام به عقد قرارداد برای اجاره غرفه می کنند.وی
با اشاره به این که هر یک از شاکیان بر اساس تعداد غرفه
و متراژ آن ،مبالغی از  3تا  30میلیون ریال به حساب وی
واریز کرده بودند ،تصریح کرد :پس از فرا رسیدن تاریخ

مقرر و برگزار نشدن نمایشگاه و پاسخگو نبودن متهم به
تماس ها ،مالباختگان پس از چندین بار مراجعه به آدرس
وی ،متوجه متواری شدن او شدند.معاون مبارزه با جعل
و کالهبرداری پلیس آگاهی ناجا بیان داشت :کارآگاهان
تهران بــزرگ با انجام تحقیقات میدانی محسوس و
نامحسوس ،محل های تردد متهم در چند نقطه از شهر
تهران را شناسایی کردند که مشخص شد متهم به صورت
پوششی در زمینه فروش سرویس خواب کودک فعالیت
میکند.ویبابیاناینکهپسازشناساییمخفیگاهمتهم،
وی طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد ،گفت :متهم
در تحقیقات پلیسی اعتراف کرد مجوزهای کالهبرداری

از غرفه های نمایشگاه را از فردی دریافت کرده است.
پس از اعترافات متهم ،همدست وی توسط کارآگاهان
پلیس دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش مقادیری
اوراق جعلی ،قراردادهای نمایشگاه و تعدادی مهرهای
مختلف ،پایه مهر و دو دستگاه رایانه کشف شد.معاون
مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ناجا با بیان این
که متهمان با قرار صادره روانه زندان شدند ،گفت :اعتماد
بی جا به اشخاصی که هیچ اطالعاتی در مورد پیشینه آن
ها نداریم و همچنین انعقاد قرارداد بدون استعالم شرکت
مربوطه از مبادی ذیربط ،سبب بروز آسیب هایی می شود
که گاهی جبران ناپذیر است.

براساس رای دادگاه قاتل یک نفر است

«قرارمرگ»درجاده وحشت!

سیدخلیل سجادپور  -مرد جوانی که با
طرح نقشه ای حساب شده و با همدستی
شوهر خواهرش ،پسرعموی خود را به جاده
روستایی کشانده و او را با ضربات مرگبار
چاقو به قتل رسانده بود با صدور رای دادگاه
در حالی به قصاص نفس محکوم شد که
شوهر خواهرش نیز باید پس از قطعی شدن
این رای 25 ،سال زندان را به جرم معاونت در
قتل تحمل کند.
به گــزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای
ای ــن جــنــایــت وحــشــتــنــاک بیست و پنجم
فروردین سال  94از آنجا آغاز شد که ساعت
 19ماموران کالنتری چناران پیکر خون
آلود فردی به نام «محمد» را در جاده خلوت
روستای بقمچ پیدا کردند و بالفاصله او را
به مرکز درمانی انتقال دادنــد اما وخامت
شدید حال مجروح که آثــار ضربات عمیق
شیئی تیز و برنده بر سر و صورت وی نمایان
بود ،موجب شد تا پزشکان دستور اعزام او
را به بیمارستان امدادی مشهد صادر کنند
اما مجروح این حادثه  3روز بعد بر اثر شدت
جراحات جان سپرد و بدین ترتیب پرونده
ای جنایی در دستگاه قضایی گشوده شد.
در بررسی های اولیه مشخص شد «محمد»

(مقتول) در پی تماس تلفنی فرد ناشناسی
از منزل خارج شده و دیگر بازنگشته است.
ادامه تحقیقات پلیسی برای شناسایی فرد
ناشناس به جوانی به نام «رضــا» رسید که
پسر عموی مقتول بود به همین دلیل «رضا»
با صــدور دستورات قضایی دستگیر شد و
در همان بازجویی های اولیه به صراحت
ارتکاب قتل با همدستی شوهر خواهرش
را پذیرفت .او گفت :مقتول با خواهرم که
همسر حمید همدست متهم است ارتباط
پیامکی داشت به همین خاطر او را با طرح
نقشه ای به جاده روستایی خلوت بردیم و
به قتل رساندیم .آن روز «حمید» با «محمد»
تماس گرفت و با او قرار گذاشت .وقتی من و
حمید سوار بر خودرو بودیم در راه من چاقوی
کوچکی را که همراه داشتم به حمید دادم و
برای خودم چاقوی دو لبه خریدم پس از آن
هم محمد را در محل قرار سوار خودرو کردیم
و به سمت روستای بقمچ به راه افتادیم.
«حمید» رانندگی خودرو را به عهده داشت
که در مسیر و در مکانی خلوت به بهانه جوش
آوردن موتور ،خودرو را متوقف کرد .وقتی 3
نفری پیاده شدیم من با اشاره حمید ،اولین
ضربه را به محمد زدم .او که انتظار نداشت

او را با چاقو بزنم گفت :چرا می زنی؟ که در
همین حال ضربات دیگر را هم زدم! البته
نقشه این کار را حمید کشیده بــود ،او مرا
فریب داد ولی من قبول دارم که ضربات چاقو
را زدم! گزارش خراسان حاکی است« :رضا»
متهم این پرونده جنایی در بخش دیگری از
اظهارات خود عنوان کرد که ضربات چاقو را
به همراه «حمید» و  2نفری بر بدن «محمد»
وارد کرده اند و ضربه ای که بر پشت مقتول
فرود آمده است را نیز «حمید» زده است اما ما
قصد کشتن او را نداشتیم و تنها میخواستیم
او را بترسانیم!
بنابراین گزارش با صدور دستورات قضایی،
«حمید» نیز دستگیر شد و مورد بازجویی
قرار گرفت .او نیز انگیزه خود از کشاندن
محمد به جاده روستایی و قتل او را ارتباط
پیامکی مقتول با همسرش عنوان کرد و در
مراحل بازجویی گفت :من دیدم که رضا2
چاقو به قفسه سینه و  2ضربه هم به سر محمد
زد به طــوری که وقتی ضربه چاقو را به سر
او فرود آورد آن قدر این ضربه شدید بود که
چاقو در میان سرش گیر کرده بود! و  ...به
دنبال اظهارات متهمان ،کیفرخواست این
پرونده جنایی به اتهام مشارکت  2متهم

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داد:

مذکور در قتل عمدی در دادسرا صادر شد
و این پرونده برای صدور حکم در شعبه پنجم
دادگــاه کیفری یک خراسان رضــوی مورد
رسیدگی دقیق قــرار گــرفــت .در چندین
جلسه محاکمه که به ریاست قاضی مجتبی
علیزاده و مستشاری قاضی بنده ای در شعبه
پنجم دادگــاه کیفری یک استان خراسان
رضــوی بــرگــزار شــد ،قضات بــا تجربه این
شعبه با استنادات دقیق علمی و تخصصی
اثبات کردند که قاتل یک نفر است و ضربه
مرگبار را «رضا» بر سر «محمد» فرود آورده
است .بنابراین قضات دادگاه پس از بررسی
هــای دقیق پــرونــده و واشکافی اظهارات
متهمان ،به این نتیجه رسیدند که ضربه به
سر مقتول منجر به مرگ وی شده است و این
در حالی است که رضا هنگام سوار شدن به
خــودرو حمید چاقوی کوچک جیبی خود
را به حمید داده و خــودش چاقوی  2لبه
بزرگ خریده است که آثار همین چاقو در سر

مقتول باقی مانده است.گزارش خراسان
حاکی است :قضات دادگاه با توجه به دالیل
و مستندات دیگر پرونده و همچنین گواهی
پزشکی قانونی و تحقیقات جامع قضایی در
دادگاه کیفری« ،رضا» را به اتهام ارتکاب قتل
عمدی به قصاص نفس و همچنین «حمید»
را به اتهام معاونت در قتل به تحمل  25سال
زندان محکوم کردند .براساس رای صادر
شده که به امضای قاضی علیزاده و قاضی
بنده ای رسیده ،آمده است :همچنین دادگاه
هر دو متهم را به خاطر وارد کردن جراحات
غیرکشنده نسبت به مقتول به پرداخت دیه
محکوم می کند که باید ظرف یک سال از
تاریخ وقــوع حادثه در حق ولی دم مقتول
پرداخت شود .شایان ذکر است« :حمید»
طبق نظر دادگاه از اتهام مشارکت در قتل
عمدی با استناد به اصل  37قانون اساسی
کشور تبرئه شد اما رای صادره قابل فرجام
خواهی در دیوان عالی کشور است.

یک زن طعمه ای برای زورگیری

پاتک پلیس تهران به  ۳۰باند سرقت

پلیس از شهروندان خواست این زن زورگیر را شناسایی کنند

فــرمــانــده انــتــظــامــی تــهــران
بزرگ با اعالم این که در طرح
امنیت محله محور طی 24
ساعت ۳۰ ،باند بزرگ سرقت،
سرقت مسلحانه و کیف قاپی
شناسایی شد ه اســت ،گفت:
اجـــرای ایــن طــرح همچنان
ادامــه دارد.ب ــه گزارش مهر،
سردار حسین ساجد ینیا در
حاشیه اجــرای طرح برخورد
با سارقان سابقهدار در جمع
خبرنگاران گفت :با اجــرای
طــرح امنیت محله مــحــور و
رصــد ســارقــان ســابــق ـهداری
که بعد از گــذران دوران محکومیت ،بار دیگر جذب
باندهای تبهکاری شدهاند ،مأموران پلیس آگاهی موفق
شدند ۳۰باند در قالب  ۱۴۵سارق سابقه دار که اقدام
به سرقت ،سرقت مسلحانه ،کیف قاپی و زورگیری در
سطح شهر تهران میکردند را شناسایی کنند.وی با
اشاره به این که بیش از  ۶۰درصد افراد دستگیر شده
در این طرح ،متهمان سابقه دارنــد افــزود :در جریان
اجــرای ایــن طــرح ،کــارآگــاهــان موفق شدند دو باند
سرقت مسلحانه که یکی از آن ها اقدام به سرقت کرده
و دیگری قصد انجام سرقت مسلحانه از یک مغازه فرش
فروشی را داشت ،شناسایی و دستگیر کنند.فرمانده
انتظامی تهران بــزرگ با اشــاره به ایــن که طر حهای
امنیت محله محور در سطح شهر تهران و همه محلهها
اجرا میشود ،اظهار داشت :با توجه به تعطیلی مدارس
و همچنین تعطیالت تابستانی ،سعی من و همکارانم
در پلیس آگاهی افزایش گشتها به ویژه در تفرج گاهها
و پارکهاست.ساجدی نیا با اعالم این که طرح امنیت
محله محور به هیچ وجه تعطیل بــردار نیست ،تأکید
کــرد :در کنار اجــرای طرح شناسایی سارقان سابقه
دار ،طرح شناسایی اراذل و اوباشی که باعث ایجاد
مزاحمت برای نوامیس میشوند ،نیز در حال اجراست
و امیدواریم با همکاری مردم و اعالم محلهای حضور

پلیس با انتشار تصویری ،ازشهروندان خواست زنی که از
رانندگان متمول زورگیری می کرد را شناسایی کنند .به
گزارش ایرنا ازپایگاه خبری پلیس ،سرهنگ جواد صفایی
رئیس پلیس آگاهی استان البرز با انتشار تصویر زن زورگیر
ازشهرونداندرخواستکردچنانچهبااینشیوهیاازسوی
این فرد مورد زورگیری قرار گرفته اند برای شناسایی متهم
و طرح شکایت به پلیس آگاهی مراجعه کنند.وی افزود:
درپی اعالم مرکز فوریت های پلیسی  110مبنی بر وقوع
یک فقره قتل در منطقه حسن آباد کرج ،بالفاصله گروهی
از کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی
استان البرز برای بررسی موضوع به محور مذکور اعزام
شدند.وی افزود :ماموران کالنتری  14رسالت موفق به
دستگیری دو متهم که یکی از آن ها زن بود شدند اما دو
نفر دیگر از همدستان آن ها موفق به فرار شدند.این مقام
انتظامی اظهارکرد :متهمان دستگیر شده پس از انتقال به
پلیس آگاهی به جرم خود مبنی بر سرقت ،زورگیری و قتل
(ع  -س) اعتراف کردند.سرهنگ صفایی گفت :با توجه به
اظهارات متهمان ،اقدامات فنی و اطالعاتی گسترده ای
برای شناسایی سایر اعضای باند انجام شد که درنهایت
دو متهم متواری شناسایی و طی دو عملیات غافلگیرانه
دستگیر شدند و به قتل ،بر اثر ضرب و شتم ،دو فقره سرقت
به عنف خودرو و دو فقره زورگیری اعتراف کردند.رئیس
پلیس آگاهی استان البرز دربــاره شیوه و شگرد سارقان
زورگیر گفت :متهمان دستگیر شده با تشکیل یک باند
چهار نفره با طعمه قرار دادن یک زن ،مردان متمول را به
بهانه دوستی شناسایی می کردند و با کشاندن آن ها به
مخفیگاهشان با سالح سرد به ضرب و شتم سوژه خود می
پرداختند و پس از گرفتن فیلم و عکس ،وجوه نقد ،اموال
و اشیای قیمتی و کارت های عابر بانک آن ها را به سرقت
می بردند و با تهدید به پخش و تکثیر فیلم و عکس های

اراذل و اوباش برای دستگیری و شناسایی این افراد
اقدام کنیم.وی با اشاره به این که  ۴۰درصد از متهمان
در حاشیه تهران و شهرستانهای اطراف شناسایی و
دستگیر شدهاند ،افزود ۶۰ :درصد از متهمان ،ساکن
و اهل تهران بودند که این افراد در رصدهای اطالعاتی
همکارانم در شهر تهران شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده نیروی انتظامی در ادامه با اشاره به اجرای طرح
جمعآوری معتادان متجاهر از سطح شهر تهران گفت:
طرحهای پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز تعطیل بردار
نیست ولی برای انجام طرحهای گسترده به همکاری
همه دستگاههای ذیربط احتیاج داریم .از ابتدای سال
تاکنون ،ظرفیت جمعآوری معتادان متجاهر به ۷۰۰
نفر افزایش یافته است که در صورت افزایش مجدد این
ظرفیت ،پلیس با جدیت طرحهای جمعآوری معتادان
متجاهر را اجرایی میکند .وی در پایان با اشاره به این
که پلیس در اجرای برنامههای خود به شدت نیازمند
کمک و همیاری شهروندان است ،گفت :از شهروندان
مسئول تهرانی درخواست می کنم موارد مشکوک را هر
چه سریع تر با سامانه  ۱۱۰در میان بگذارند تا همکارانم
در کمترین زمــان ممکن بــرای رفــع مزاحمت اقــدام
کنند.شایان ذکر است طبق اعالم پلیس ،ارزش اموال
مکشوفه حدود  ۲۴میلیارد تومان برآورد شده است.

قتل،پشت پرده ماجرای آتشسوزی یک منزل دراراک
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان مرکزی
گفت :زنی که دامادش را به علت اختالفات خانوادگی
در اراک به قتل رسانده بود و با کمک دخترش قصد
نابودی آثار جرم از طریق ایجاد آتش سوزی را داشت،
دستگیر شد.به گزارش مهر به نقل از پایگاه پلیس،
محمود خلجی اظهار داشت :حدود ساعت  4صبح
روز ۲۶خ ــرداد امسال ،در پی اعــام گزار شهای
مردمی مبنی بر آتشسوزی در یک مجتمع آپارتمانی
در یکی از شهر کهای اراک ،بالفاصله تیمهای
امدادی و انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام
شدند.وی افزود :در بررسی های اولیه ،آپارتمانی که
گزارش آتش سوزی آن داده شده بود ،شناسایی و با
پیگیریهای ماموران انتظامی و هماهنگی دستگاه
قضایی ،جسد مردی میانسال در حمام منزل کشف

...

درامتدادتاریکی

دستگیری باندکالهبرداری فروش غرفههای نمایشگاهیدرتهران

مــعــاون مــبــارزه بــا جعل و کــاهــبــرداری پلیس آگاهی
ناجا گفت :اعضای باندی که به بهانه فروش غرفههای
نمایشگاهی با جعل اوراق ،از شهروندان کالهبرداری
کرده بودند توسط کارآگاهان پلیس تهران بزرگ دستگیر
شدند.به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری پلیس،
سرهنگ محمدرضا اکبری معاون مــبــارزه با جعل و
کالهبرداری پلیس آگاهی ناجا در تشریح ایــن خبر،
اظهار داشت :با دستور قضایی ،پروندهای تحت عنوان
کالهبرداری به پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد و
کارآگاهان ،رسیدگی به این پرونده را در دستور کار خود
قرار دادند.وی با بیان این که شاکیان این پرونده حدود
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فریب تلگرامی

گاهی آرزو می کنم کاش همه این اتفاقات تلخ ،یک کابوس
باشد و هنگامی که از خواب بیدار می شوم تنها وحشت
یک کابوس برایم باقی بماند ،کابوسی که باالخره پایان
خواهد یافت و من چشمانم را به روی حقیقت می گشایم
امــا افسوس که همه ایــن تیره روزی ها حقیقت دارد،
واقعیتی تلخ که از یک آشنایی احساسی در فضای مجازی
آغاز شد و ...
جــوان  18ساله ای که به اتهام فــرار از صحنه تصادف
دستگیر شده بود ،در حالی که عنوان می کرد پدرم همیشه
می گفت« :مرد هیچ وقت گریه نمی کند» چشمان پر از
اشکش را به موزاییک های کف اتاق دوخت و به کارشناس
اجتماعیکالنتریپنجتنمشهدگفت:چندسالقبلپدرم
را در یک حادثه تلخ از دست دادم .او به مصرف مشروبات
الکلی اعتیاد داشت تا این که مدتی بعد به خاطر عوارض
ناشی از مصرف مشروبات دچار مسمومیت شدید شد.
او را به مرکز درمانی انتقال دادیم و مدتی در بیمارستان
بستری شد اما مصرف مشروبات ،وجودش را تخریب کرده
بود و پزشکان نتوانستند او را از مرگ نجات دهند .با آن که
مخارج زیادی را برای عمل جراحی او متحمل شدیم اما
پدرم خیلی زود مرا تنها گذاشت .از آن روز به بعد به شدت
دچار ناراحتی های روحی و روانــی شدم به طوری که با
تجویز روان پزشک به مصرف داروهای اعصاب و روان روی
آوردم .در همین زمان بیشتر اوقاتم را در فضاهای مجازی
می گذراندم و برای رهایی از تنهایی وارد شبکه اجتماعی
تلگرام شدم .روزی هنگام جست و جو در تلگرام با دختری
اهل اراک به نام «سمیرا» آشنا شدم که خودش را دختری
هم سن و سال من معرفی کرد .ارتباط تلفنی و پیامکی ما به
جایی رسید که از نظر عاطفی به شدت به او وابسته شدم و
تصمیم به ازدواج با او گرفتم .وقتی موضوع را با خانواده ام
در میان گذاشتم آن ها به شدت مخالفت کردند اما من که
عاشق سمیرا شده بودم ،حرف های آن ها را نمی شنیدم.
شناسنامه ام را برداشتم و سوار بر اتوبوس به اراک رفتم و
بدون هیچ گونه تحقیقی و تنها بر پایه اعتمادی که از سر
احساسات در فضای مجازی شکل گرفته بود از سمیرا
خواستگاری کــردم .چند روز در یک مسافرخانه اقامت
کــردم تا ایــن که مراسم خواستگاری و عقدکنان بدون
برگزاری هیچ گونه تشریفاتی انجام شد .سمیرا هیچ وقت
نمی گذاشت به خانه آن ها بروم و من هم که عالقه عجیبی
به او داشتم هر چه می گفت ،می پذیرفتم .تا این که یک
هفته بعد از عقد تازه فهمیدم که سمیرا نه تنها  8سال از من
بزرگ تر است بلکه قبال ازدواج کرده و زنی مطلقه است.
باورم نمی شد کسی که خود را دختری پاک و معصوم و
همدم تنهایی های من معرفی می کرد این گونه مرا فریفته
باشد آن روز وقتی ماجرای ازدواجش را به میان کشیدم
او با حالت قهر به منزلشان رفت و روز بعد هم مهریه اش را
به اجرا گذاشت .این گونه بود که من از ترس دستگیری با
کوله باری از شکست ،نفرت و ناامیدی به مشهد بازگشتم.
همه راه ها را بسته می دیدم و به یک بیمار روانی تبدیل
شده بودم به همین خاطر به سوی مواد مخدر رفتم و به
شیشه آلوده شدم .آن شب هم وقتی در حالت توهم سوار بر
موتورسیکلت شدم با دختر بچه ای تصادف کردم و با دیدن
خون از صحنه گریختم .حاال هم که روی صندلی های سرد
کالنتری نشسته ام به یاد حرف پدرم می افتم که «مرد هیچ
گاه گریه نمی کند» اما گاهی تنها اشک است که ...

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

نامبردگان ،آن ها را رها می کردند.وی گفت :در روز حادثه
یکی از سوژه ها که با فریب زن متهم وارد مخفیگاه آن ها
شده بود ،پس از سرقت اموالش در یکی از اتاق ها حبس
می شود .در این حین یکی دیگر از سوژه ها که از قبل با آن
زن قرار مالقات گذاشته بود به منزل آن ها وارد می شود و
به محض ورود ،مورد حمله همدستان آن زن قرار می گیرد.
رئیس پلیس آگاهی استان اظهارداشت :در ادامه متهمان
قصد سرقت اموال وی را داشتند که مال باخته ضمن داد
و فریاد با آن ها درگیر می شود .متهمان با فشردن گلوی
وی او را به قتل می رسانند و هنگامی که قصد انتقال جسد
را داشتند با سر و صدای مردی که در داخل اتاق زندانی
بود ،اهالی متوجه موضوع می شوند و با مرکز فوریت های
پلیسی 110تماس می گیرند و با حضور به موقع ماموران،
متهمان دستگیر می شوند.با توجه به احتمال سرقت
اعضایاینباندازافرادمتعدد،بازپرسشعبه 13دادسرای
کرج ،دستور چاپ تصویر بدون پوشش متهم زن را در رسانه
های جمعی صادر کرده است ،بنابراین از شهروندانی که
به این شیوه یا توسط این فرد و همدستانش مورد سرقت
قرارگرفته اند ،درخواست می شود تا برای پیگیری شکایت
خود به اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان
البرز واقع در میدان طالقانی کرج  ،بلوار تعاون یا شعبه 13
دادسرای ناحیه کرج مراجعه کنند.

...
خبر

برخورد هواپیمای مسافربری چین با چاله
هوایی  26مجروح بر جای گذاشت
بر اثر برخورد یک فروند هواپیمای مسافربری چین با چاله
هوایی دستکم  ۲۶نفر مجروح شدند.به گزارش ایسنا،
این هواپیمای مسافربری که روز یکشنبه از پاریس عازم
جنوب غرب چین بود با چاله هوایی برخورد کرد و دچار
تالطم شدید شد .در این حادثه دستکم  ۲۶نفر مجروح
شدند و وضعیت جسمی چهار نفر از آن ها وخیم است.
بنابر اعالم شرکت هواپیمایی  China Easternتمامی
مسافران ایــن پــرواز خدمات درمانی دریافت کرد هاند
هرچند جزییات آسیبدیدگی آن ها تایید نشده است.
یکی از مسافران این هواپیما گفت :چندین تالطم شدید و
خفیف را احساس کردیم که حدود  ۱۰دقیقه طول کشید.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،در مدت حدود یک هفته،
این دومین حادثهای است که هواپیمای این شرکت هوایی
چینی تجربه کرده است .در یازدهم ماه جاری میالدی یک
فروند هواپیما که عازم شانگهای بود به دلیل سوراخ شدن
محفظه موتور مجبور به فرود اضطراری در سیدنی شد.

فرار 4زندانی خارجی دراندونزی
مقامات اندونزی از متواری شدن چهار زندانی خارجی
از طریق حفر تونل خبر دادند.به گزارش ایسنا ،به گفته
مقامات اندونزی ،این چهار زندانی خارجی که در حال
گذراندن دوران محکومیت خود در زندانی در منطقه
بالی بودند ،اقدام به حفر تونل کرده و سپس متواری

شده اند.آن ها ملیت های استرالیایی ،بلغاری ،هندی
و مالزیایی داشته اند .به گــزارش خبرگزاری رویترز،
مسئوالن این زندان اظهار داشته اند :این تونل  12متر
طول داشته و حفر آن بیش از یک هفته زمان برده است.
پلیس در حال انجام بررسی های بیشتر است.

شد.خلجی بیان کــرد :بالفاصله مــادر زن و همسر
مقتول که در منزل حضور داشتند ،دستگیر و برای
تحقیقات به پلیس آگاهی استان منتقل شدند.وی
گفت :در تحقیقات کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم
جنایی پلیس آگاهی استان ،سرانجام مادر زن مقتول
اعتراف کرد که به علت اختالفات قبلی و مشکالتی
که با دامادش داشته ،او را به قتل رسانده است و به
همراه دخترش(همسر مقتول) قصد داشتند که با
برافروختن آتش ،آثار جنایت را از بین ببرند که در
همان لحظات اولیه ،همسایهها متوجه آتش شدند و
موضوع را به پلیس گزارش دادند.وی افزود :با ارجاع
پرونده به مرجع قضایی ،قرار بازداشت موقت برای هر
دو متهم پرونده صادر شد و بررسی پرونده و تحقیقات
تکمیلی در دستور کار پلیس قرار گرفت.
CMYK

