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کشف گوشت االغ
در یک قصابی کازرون

پلیس کازرون از کشف 450کیلو گرم گوشت االغ در یک قصابی خبر داد.به گزارش ایرنا سرهنگ علی رزمجویی فرمانده انتظامی کازرون استان
فارس افزود :ماموران انتظامی بخش چنارشاهیجان شهرستان کازرون از یک باب مغازه قصابی در شهر قائمیه 450،کیلوگرم گوشت االغ کشف
کردند.وی ادامه داد :در این خصوص یک نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده است.

...

خط زرد
توصیه هایی برای پیشگیری از آتش سوزی
 – 1در محل هایی که خطر آتش سوزی وجود دارد ،تابلوی
سیگار نکشید یا استعمال دخانیات ممنوع را حتما نصب
کنید – 2.در رختخواب به هیچ وجه سیگار نکشید به
خصوص هنگامی که داروهای خواب آور یا مسکن اعصاب
مصرف کرده اید چرا که علت بیشتر آتش سوزی ها در اتاق
خواب ،سیگار کشیدن بوده است – 3.کبریت و فندک را در
دسترس کودکان قرار ندهید .بچه ها به آتش عالقه دارند و
ازخطرهایآنبیخبرندلذاوقتیآتشسوزیبهدستبچه
ها رخ می دهد از ترس فرار می کنند و آتش را به حال خود
باقی می گذارند و آتش توسعه پیدا می کند.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد

...

ازمیان خبرها
آتش در دامن قاچاقچیان سوخت افتاد
توکلی -فرمانده انتظامی شهرستان«رودبارجنوب» از
كشته و زخمی شدن دو نفر در جریان واژگونی خودروی
حامل سوخت قاچاق خبر داد .به گــزارش خبرنگار ما
سرهنگ« فیروزبخت»  ،در تشریح جزئیات این حادثه اظهار
کرد  :در پی اعالم پلیس 110مبنی بر واژگونی یك دستگاه
وانت سایپا در محور«رودبار -زهكلوت» ، ،بالفاصله گروه
گشتفوریتهایپلیسیبههمراهعواملامدادیبهمنطقه
عزیمت کردند .وی افزود :در بررسی های انجام گرفته
مشخصشدکه خودرو وانتنیسانحاملسوختقاچاقبه
دلیل سرعت زیاد و ناتوانی راننده در كنترل خودرو ،واژگون
و دچار حریق شده است.وی افزود :در این حادثه راننده
خودرو به شدت زخمی و سرنشین آن نیز به علت جراحات
زیاد ناشی از سوختگی در دم جان باخت .

مرگ  ۴نفر با گاز سمی در قهوه خانه متروکه
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران ،جزئیات
حادثه مرگبار در قهوه خانه متروکه خیابان ولی عصر(عج)
راتشریحکردوگفت ۴:نفربهدلیلاستشمامگازسمیفوت
کرده اند .جالل ملکی در گفتگو با مهر درباره علت وقوع
این حادثه ،اظهارداشت :وقوع این حادثه شامگاه جمعه
به سامانه  ۱۲۵اعالم و ماموران  ۳ایستگاه آتش نشانی به
محل حادثه واقع در خیابان ولی عصر(عج)  -کوچه اسدی
اعزام شدند.وی افزود :براساس بررسی های انجام شده
این ۴نفرمشغولحفرچاهدرطبقهمنفی ۳یکساختمان۳
طبقه با کاربری مسکونی و تجاری بودند که ۳طبقه فوقانی
ساختمان مسکونی و طبقه منفی  ۳آن نیز کاربری قهوه
خانه داشته است.ملکی با اشاره به اینکه ظاهرا قهوه خانه
از چندی پیش تعطیل بوده تصریح کرد ۴ :نفر از عوامل این
قهوه خانه مشغول حفر چاهی به عمق حدود  ۸متر دراین
مکان بودند که به دالیل نامشخص به داخل چاه سقوط می
کنند.سخنگویسازمانآتشنشانیتهرانبااشارهبهاینکه
هوای داخل چاه به واسطه وجود گازهای سمی بسیار آلوده
بود ،گفت :آتش نشانان پس از ایمن سازی محل با استفاده
از تجهیزات مناسب وارد چاه شدند و پس از  ۸ساعت تالش
پیکر بیجان  ۴جوان  ۲۱تا  ۲۸ساله را از داخل چاه خارج
کردند.وی اظهار کرد :عملیات امــدادی نیروهای آتش
نشانبهدلیلکوچکبودندهانهچاهبیشاز ۸ساعتطول
کشید و نیروهای امدادی(آتش نشان ،اورژانس و پلیس)
در نهایت ساعت  ۴بامداد امروز(دیروز) پس از خارج کردن
اجساد از داخل چاه ،محل را ترک کردند.به گفته ملکی ،به
احتمال زیاد این ۴نفر به دلیل سمی بودن هوای داخل چاه
و استنشاق این گازهای سمی جان خود را از دست داده اند.

مزاحم تلگرامی ،همدانشگاهی از کار درآمد
توکلی -فرمانده انتظامی «رفسنجان» از شناسایی و
دستگیری مزاحم تلگرامی توسط پلیس فتا خبر داد و
اظهار کرد :در پی شکایت خانمی به پلیس فتا مبنی بر
ایجاد مزاحمت برای وی در فضای مجازی تلگرام ،موضوع
جهت بررسی بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس
فتای رفسنجان قرار گرفت.به گزارش خبرنگار ما سرهنگ
عباسی افزود :مأموران با اقدامات فنی و تخصصی متهم
را شناسایی و طی هماهنگی مقام قضایی به پلیس فتا
احضار کردند .وی با اشــاره به این موضوع که متهم از
همدانشگاهیان شاکی است ،خاطرنشان کرد  :متهم در
ابتدا منکر هرگونه ایجاد مزاحمت شد ولی با وجود قراین و
مدارک لب به اعتراف گشود که در این رابطه پرونده تشکیل
و به دادسرا ارسال شد.

متهم به سوءاستفاده ازبانوان به بهانه استخدام
در یزد دستگیرشد
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان یزد با بیان
این که کارشناسان این پلیس همیشه در حال رصد و
پایش فضای مجازی هستند  ،گفت :عامل سوء استفاده از
تصاویرخصوصیدخترانجوانبهبهانهاستخداموجذب
در شرکت خصوصی به عنوان حسابدار در یزد دستگیر
شد.به گزارش ایسنا ،سرگرد«مرتضی ابوطالبی» با اشاره
به ضرورت کسب اطالعات از صحت سایتهای مختلف
قبل از استفاده از آنها توسط اقشار مختلف جامعه،

اظهار کرد :با رصد فضای مجازی توسط کارکنان این
پلیس دریکی از شبکههای اجتماعی ،شخصی با درج
آگهی جذب حسابدار خانم ترجیحا مجرد به صورت پاره
وقت با حقوق و مزایای مناسب اقدام به اخذ عکسهای
خصوصی از خانمهای جوان متقاضی کار مینموده که
در پی انتخاب آنان برای استخدام تضمینی ،پیشنهاد
رابطه جنسی داشته ،که باتوجه به حساسیت موضوع
این امر در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افــزود :پس از بررسیهای اولیه ،مشخص گردید
آگهی درج شده متعلق به جوانی  20ساله ،دانشجو و
کارمند یک شرکت خصوصی و مورد اعتماد مدیر عامل
آن شرکت در سطح شهر بوده ،که با اخذ مجوز قضایی
به محل مورد نظر مراجعه و حسب خواسته مقام محترم
قضایی کلیه وسایل و ادله دیجیتال مورد استفاده وی
ضبط و به همراه وی به این پلیس منتقل شد.رئیس پلیس
فتای یزد گفت :با هماهنگی قاضی پرونده در پی بررسی
ادله مکشوفه و اظهارات خود متهم ،مشخص گردید
که متهم شروطی را برای جذب نیرو مشخص نموده که
باتوجه به شغل حسابداری اکثریت بانوان جوان اقدام به
ثبت مشخصات می نمودند که در مرحله نخست متهم با

عدم پاسخگویی تلفنی دخترهای جوان را به بهانههای
مختلفبهشبکههایاجتماعیدعوتنمودهوازآنهابرای
تشخیص شخصیت ظاهری فرد درخواست عکس داشته
که بعدا با پیشنهاد رابطه و وعده جذب صد درصدی از
آنها خواستههای غیر اخالقی نیز داشته است .سرگرد
ابوطالبی در پایان تصریح کرد :با توجه به گستردگی
فضای مجازی ،کالهبرداران و افراد سودجو به بهانه
استخدام یا ازدواج ،کاربران را در شبکههای اجتماعی
فریب داده و از آنها کالهبرداری مینمایند ،به کاربران
توصیه میشود به هیچ عنوان در شبکههای اجتماعی
اطالعات شخصی و خصوصی خود مثل عکس و کپی
مدارک شناسایی را ارسال نکنند .

با اعترافات متهم فاش شد

ماجرای قتل هولناک «پسرخاله

»

سیدخلیل سجادپور -مــرد  43ساله ای کــه متهم
است پسرخاله اش را با یک نقشه شوم به قتل رسانده
در اعترافاتی تکان دهنده راز این جنایت هولناک را
فاش کرد و گفت :هنوز نیمه جان بود که سرنگ محتوی
«سیانور» را به او تزریق کــردم ! به گــزارش اختصاصی
خراسان ،متهم این پرونده جنایی که با صدور دستورات
ویژه قضایی و ردیابی های اطالعاتی کارآگاهان پلیس
آگاهی خراسان رضوی در یکی از روستاهای نوار مرزی
ارومیه دستگیر شده است ،روز گذشته در حضور قاضی
ویژه قتل عمد مشهد لب به اعتراف گشود و راز جنایتی
تکان دهنده را برمال کرد .او که در پاسخ به سواالت فنی و
تخصصی قاضی «کاظم میرزایی» دچار تناقض گویی شده
بود وقتی لحظه ای چشم به مقام قضایی دوخت و فهمید
که داستانسرایی دیگر فایده ای نــدارد ،سرش رامیان
دستانش گرفت و این گونه به تشریح ماجرا پرداخت.
به خاطر این که در مغازه خودم کار می کردم کمتر برای
صرف ناهار به منزلم می رفتم .در این میان تقریبا از اواخر
سال  94پسر خاله ام روابط نزدیکی با من پیدا کرده بود
و گاهی برای راه انــدازی یک مغازه از من نظر مشورتی
می گرفت .گاهی زنگ می زد که با من کار دارد و به من
می گفت :در مغازه بمان تا من بیایم! ولی مرا سرکار
می گذاشت و نمی آمد .تا این که آرام آرام به رفتارهای
او مشکوک شــدم .روزی دیگر با همین شگرد از من
خواست در مغازه بمانم ولی وقتی با او تماس گرفتم که
چرا نیامدی؟ گفت :مسافر دربستی گیرم آمد ،نتوانستم
نزد تو بیایم! وقتی گوشی را قطع کردم به منزلم زنگ
زدم دختر کوچکم که حدود  4ساله بود گفت :بابا «ج»
اینجاست! نمی دانستم چه کنم! بالفاصله سوار بر خودرو
به طرف منزلم رفتم اما در بین راه به خاطر این که افکارم
مغشوش بود تصادف کردم و دیگر به سمت خانه نرفتم اما
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این ماجراها در حالی افکارم را آزار می داد که رفتارهای
همسرم نیز به کلی تغییر کرده بود و با هر بهانه ای جر و
بحث راه می انداخت.همان شب هم وقتی همسرم را
غرق در تلفن همراهش دیدم ،انگار خوره ای به جانم افتاد
به سمت او که رفتم دست و پایش را گم کرد و بالفاصله
گوشی را خاموش کرد گوشی را از دستش گرفتم و گفتم
رمز آن را بگو! ابتدا مقاومت کرد اما وقتی تشری زدم که
صدایم در خانه پیچید دیگر رمز آن را داد .داخل اتاق رفتم
و همه پیامک هایش را بررسی کردم در این میان «الهه
جون » توجهم را جلب کرد هرچه بیشتر پیامک هایی را که
با شماره تلفن «الهه جون ،آمده بود ،جست وجو می کردم
بدگمانی هایم بیشتر می شد چرا که این قول و قرارها
نمی توانست مربوط به یک زن یا دختر باشد .عصبانی نزد
همسرم بازگشته و فریاد زدم همه چیز را فهمیدم فقط بگو
«الهه جون» کیست! او هم در نهایت وقتی خشم مرا دید
همه چیز را لو داد و مدعی شد که از کارش پشیمان است.
او گفت« :ج» (پسرخاله ام) او را اغفال کرده و هنگامی که
من در خانه نبودم وارد منزلم شده است و ...
شنیدن این حرف ها برایم خیلی سخت بود اما همسرم را
بخشیدم تا این که چند روز بعد تعدادی میهمان از شمال
آمدند و من برای آن که هنگام مصرف مواد مخدر راحت
باشند آن ها را به منزل مادرم بردم چرا که آن جا خالی بود.
وقتی میهمان ها رفتند من نقشه ای کشیدم تا «ج» را به
قتل برسانم .او را با توسل به حیله و نیرنگ به منزل مادرم
کشاندم از قبل مقداری سیانور داخــل سرنگ ریخته
بــودم ،در چهارگوشه تخت خواب طناب هایی را آماده
کرده و چاقو و شوکر نیز زیر تخت گذاشته بودم .وقتی
پسرخاله ام رسید از او خواستم تا کمی مرا مشت و مال
بدهد در همین هنگام دستم را زیر تخت بردم و چاقو را
بیرون کشیدم او ترسیده بود که با طناب دست و پاهایش

را بستم و با شوکر شکنجه اش کردم تا ماجرای رفت و آمد
به منزلم را تعریف کند او هم که دیگر چاره ای نداشت همه
حقیقت را گفت ،طناب را دور گردنش پیچیدم و سرنگ
حاوی سیانور را هم به او تزریق کردم .طناب را آن قدر
محکم کشیدم که دیگر بی حرکت شد .پس از آن مدتی
را در خیابان و بی هدف دور زدم! نمی دانستم چه کنم!
به منزلم رفتم و استحمام کردم ،همسرم به من مشکوک
شده بود و مدام سوال می پرسید .بعد از آن تصمیم گرفتم
جسد او را داخل چاه فاضالب بیندازم! مقداری سیمان ،
شن  ،آهک و  ...خریدم و پتکی هم با خودم برداشتم وقتی
به خانه مادرم رسیدم جسد خشک شده بود .طناب ها را
باز کردم و چادری را دور جسد پسرخاله ام پیچاندم .سپس
پیکر بی جان او را با تخریب دهانه ،داخل چاه انداختم.
میدانستم دستگیر می شوم ،خیلی ترسیده بودم همه
آثار را از بین بردم ،انگشترش را زیر المپ رقص نور منزل
مخفی کردم ،سوئیچ خودرواش را هم خرد کردم و درون
سطل زباله انداختم .تا این که ظهر روز بعد وقتی درحال
صرف ناهار بودم ناگهان خاله ام تماس گرفت فهمیدم
دنبال «ج» هستند ولی گفتم اطالعی ندارم تا این که کار
به تهدید کشید که به پلیس گزارش می دهند .وقتی این
جمله را شنیدم هراسان لوازم شخصی ام را جمع کردم و

به همسرم گفتم هرچه پول در خانه داریم به من بدهد آن
جا بود که به زنم گفتم« ،ج» را کشته و جسدش را داخل
چاه فاضالب خانه مــادرم انداخته ام! او به گریه افتاد،
حالش بد شد و من هم از خانه بی هدف بیرون زدم .ابتدا
به پلیس راه رفتم و به سوی شمال حرکت کردم  2شب را
در خانه یکی از دوستانم بودم به او گفتم با همسرم اختالف
دارم! قصد داشتم از ایران خارج شوم ولی از شمال نمی
توانستم بروم این بود که به سوی زابل رفتم ولی زمانی که
در یکی از روستاهای مرزی بودم پشیمان شدم و تصمیم
گرفتم از طریق مرزهای غربی به عراق فرار کنم که باز هم
نتوانستم و با ناامیدی تمام به سوی ارومیه رفتم تا از طریق
مرزهای ترکیه بگریزم که آن جا هم دستگیر شدم .گزارش
خراسان حاکی است  :در پی اعترافات صریح متهم این
پرونده جنایی ،قاضی میرزایی با صدور قرار بازداشت
موقت ،وی را برای کشف زوایای پنهان دیگر پرونده در
اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی گذاشت
تا بررسی های بیشتری در این باره صورت گیرد.

سابقه خبر
ششم خرداد گذشته ،زن  38ساله ای با مراجعه به نیروهای انتظامی راز یک جنایت را فاش کرد و گفت :همسرم
که هم اکنون متواری است پسرخاله اش را کشته و جسد او را درون چاه فاضالب منزل مادرش در خیابان حر عاملی
انداخته است .در پی این گزارش و کشف جسد ،بالفاصله قاضی «کاظم میرزایی» دستور دستگیری متهم فراری
را صادر کرد و بدین ترتیب گروهی از کارآگاهان با نظارت مستقیم سرهنگ «حمید رزمخواه» (رئیس پلیس آگاهی
خراسان رضوی) وارد عمل شدند و متهم را دستگیر کردند.

...

درامتدادتاریکی
نقشه وحشتناک

غروروترسدرزندگیمنبههمآمیختهبود.خودممیدانستم
هرگزنمیتوانمآنچهراکهشنیدهبودمفراموشکنماماچنین
وانمود می کردم که به خاطر فرزندانم اهمیتی به موضوع نمی
دهم تا این که چند روز بعد نقشه وحشتناکی کشیدم و...این
ها بخشی از اظهارات مرد  43ساله ای است که هنگام تشریح
صحنه جنایتی که مرتکب شده بود ،صدای ضربان قلبش از
فاصله دور نیز شنیده می شد و نفس های تندش رشته کالم را
از دستش خارج می کرد .او پس از آن که به سواالت تخصصی
سرگرد سلطانیان (رئیس دایره قتل آگاهی) پاسخ داد ،دفتر
سیاه «جنایت» را در کلبه تاریک افکارش گشود و در تشریح
روزگار گذشته اش گفت :پدرم فرهنگی بود 5.خواهر و برادرم
نیز همه درس خوان بودند .در این میان مدرسه برای من حکم
زندان را داشت .اگرچه من فرزند بزرگ خانواده بودم اما به
خاطر وضعیت ضعیف درس هایم ،همواره با دیگران و به ویژه
خواهرکوچکترممقایسهمیشدمومادرمبهشدتمراسرزنش
می کرد .به طور کلی رفتن به مدرسه برایم زجرآور بود چرا که
با دروس حفظی و به ویژه امال مشکل داشتم .به همین خاطر
در سال دوم ابتدایی و دوم راهنمایی مردود شدم .وقتی می
گفتم دوست ندارم درس بخوانم! مادرم به شدت تحقیرم می
کرد و میگفت هیچ وقت جایگاهی در جامعه نخواهی داشت
و تو سری خور بار می آیی! ولی من هیچ عالقه ای به تحصیل
نداشتم .تا این که در سال اول دبیرستان ترک تحصیل کردم.
قصد داشتم در یکی از نیروهای نظامی استخدام شوم اما در
کمترازیکماهفهمیدمبهدرداینکارهمنمیخورم.اینجابود
کهدردورههایفنیوحرفهایثبتنامکردمولیسرزنشهای
مادرم رهایم نمی کرد تا این که در مدارس شبانه به تحصیالتم
ادامهدادمودررشته«برق»کاردانشدیپلمگرفتموپسازپایان
خدمت سربازی در رشته کاردانی دانشگاه زاهدان پذیرفته
شدم.آنجابودکهباموادمخدرآشناشدم.البتهاولینبارزمانی
کهدومراهنماییبودمپسرهمسایهماندرچنارانمرابهداخل
اتاقکمنزلشانبردوآنجاموادمصرفکردیمولیبااینوجود
عالقهایبهمصرفموادنداشتم.بعدازپایانتحصیالتدریک
شرکتمشغولکارشدمواواخرسال 79ازدواجکردم.همسرم
دریکمهدکودککارمیکردکهخواهرماورابرایمخواستگاری
کرد .اگرچه از همان آغاز زندگی مشترک اختالفاتی با هم
داشتیم ولی به زندگی ادامه دادیم تا این که صاحب  2فرزند
شدیم .من مغازه نصب دوربین های مداربسته و نورپردازی راه
اندازیکردم.دراینمیانازحدودیکسالپیشباپسرخالهام
رفاقتصمیمانهایبرقرارکردمتااینکهبهرفتوآمدهایاوبه
منزلم،زمانیکهمنسرکاربودمبسیارمشکوکشدموبابررسی
پیامکهایگوشیتلفنهمسرم،پیبهماجراییشرمآوربردم.
وقتیهمسرمراتحتفشارقراردادموحقیقترافهمیدم،دیگر
همهحقارتهاوعقدههایروانیامسربازکرد.اینگونهبودکه
بانقشهقبلیپسرخالهامرابهقتلرساندماماایکاش...

ماجرای واقعی با همکاری پلیس آگاهی خراسان رضوی

رئیس پلیس فتای پایتخت تشریح کرد:

هتک حیثیت و اخاذی با سوء استفاده ازکودک خانواده
رئیس پلیس فتای پایتخت گفت :فــردی که با طرح
دوستی با فرزندان خانواده و در اختیار گرفتن عکس
های خانوادگی ،از افراد با هتک حیثیت ،اخاذی می
کرد ،شناسایی و دستگیر شد .به گزارش مهر ،سرهنگ
محمد مهدی کاکوان افزود :در این پرونده متهم با طرح
دوستی با فرزندآن خانواده و اغفال وی به راحتی به
تصاویر خصوصی خانواده دست یافته و با ارسال آن برای
خانواده ایجاد مزاحمت می کرد.وی ادامه داد :با ارجاع
پرونده شکایت خانمی به پلیس فتا ،وی اظهار داشت
که شخص ناشناسی در فضای مجازی از طریق یک خط
که به ظاهر مربوط به ایــران نیست مبادرت به ارسال
پیا مهایی با درخواستهای نامتعارف وغیراخالقی
برای ایشان کرده است.این مقام انتظامی ادامه داد:
شاکی بیان کرد متهم با نیت سوء و انتقام با اغفال فرزند

شاکی از وی تصاویر نامناسبی اخذ کرده و آن تصاویر را
برای شاکی ارسال کرده است.رئیس پلیس فتای تهران
بزرگ از شناسایی و دستگیری متهمی که با سوءاستفاده
از تصاویر پسر شاکی قصد آزار و اذیت داشت،خبر داد.
سرهنگ کاکوان گفت :با توجه به حساسیت موضوع با
بررسی صورت گرفته با تالش کارشناسان این پلیس
در نهایت موفق به شناسایی متهم شده و با هماهنگی
مقام قضایی متهم دستگیر شــد.وی افــزود :متهم به
بزه خود معترف و انگیزه را اختالف با شاکیه عنوان
کــرد ،پرونده به همراه متهم به دادســرا ارســال شد.
سرهنگ کاکوان تاکید کرد :حتما به فرزندان خود در
خصوص رعایت موارد ایمنی در فضای سایبر آموزش
دهیم و به آنها یاد بدهیم که هیچگونه اطالعات ،تصاویر
و فیلم را در این فضا در اختیار دیگران نگذارند.

سیل درجنوب ژاپن  15قربانیگرفت
در پی حادثه بارش باران و سیالب در جنوب ژاپن ،دست
کم  15تن جان خود را از دست دادهانــد و تعدادی نیز
مفقود شدهاند.بر اساس گــزارش فــارس ،بارش شدید
باران ناشی از وقوع توفان «نانمادول» در ژاپن به جاری
شدن سیل و رانش زمین در مناطقی از این کشور منجر
شده که به صدها خانه و مزارع کشاورزی آسیب رسانده
است.تاکنون ،دست کم  15تن جان خود را از دست
دادهانــد و تعدادی نیز مفقود شدهاند؛ تالش نیروهای

امداد برای یافتن مفقودین همچنان ادامه دارد .اکثر
مفقودین کودکان هستند و متأسفانه احتمال اینکه
آنها جانشان را از دست داده باشند ،بسیار زیاد است؛
همچنین چند تن از جانباختگان کودک هستند.
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