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ازمیان خبرها
 48کشته در حادثه سقوط اتوبوس در پرو

در پی سقوط یک دستگاه اتوبوس از باالی صخرهای در پرو
تکم  48تن کشته شدند.به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم
دس 
داخلی پرو در این حادثه رانندگی یک دستگاه
مقامات
ِ
اتوبوس پس از برخورد با یک کامیون از مسیر منحرف شده
و از باالی صخرهای سقوط کرده است.بنابر اعالم پلیس
در زمان وقوع حادثه این اتوبوس حامل  ۵۷سرنشین بوده
که دستکم  ۴۸تن از آنان کشته شدند .همچنین احتمال
دارد شمار قربانیان این سانحه جــاد های افزایش پیدا
کند.نیروهای امداد و نجات پس از وقوع حادثه در محل
حاضر شدند و حادثهدیدگان را از میان الشه این اتوبوس
بیرون کشیدند.به گزارش اسکای نیوز ،گفته شده محل
وقوع این حادثه به «پیچ شیطانی» معروف و به دلیل وقوع
سوانح جادهای مرگبار شناخته شد ه است.

مجسمه ها در آتش سوختند
آتش سوزی در یک کارگاه مجسمه سازی و لوازم دکوری
با تالش آتش نشانان چهار ایستگاه مهار شد.به گزارش
میزان در پی تماس شهروندان با سامانه  ۱۲۵و اطالع
رسانی این حادثه ،بالفاصله با هماهنگی ستاد فرماندهی
ســازمــان آتــش نشانی تــهــران ،نــیــروهــای آتــش نشانی
ایستگا ههای  ۷۳ ،۱۰۱ ،۷۱و  ۵۳به همراه خودروی
ویژه حمل دستگاه تنفسی ،ساعت  ۱۹:۲۵شب سه شنبه
گذشته به بزرگراه رسالت ،خیابان مجیدیه جنوبی روانه
شدند.به گفته مهدی حقی ،معاون عملیات منطقه 6
آتش نشانی تهران ،محل حادثه یک ساختمان چهار طبقه
مسکونی بود که در قسمت همکف و طبقه یک آن ،فعالیت
مجسمه سازی و ساخت لوازم دکوری انجام می شد.وی
اضافه کرد :هنگام رسیدن آتش نشانان ،دود و آتش زیادی
از داخل کارگاه مجسمه سازی که مملو از قوطیهای تینر،
چسب و رنگ بود ،خارج میشد و هر لحظه نیز آتش سوزی
افزایش مییافت.حقی با اشاره به حضور خانوادهها در
طبقات فوقانی این ساختمان هنگام وقوع آتش سوزی
و وجود دود زیاد در راهروها و طبقات ،تصریح کرد :آتش
نشانان با بستن دستگاه تنفسی روی صورت خود وارد
ساختمان شدند و عالوه بر قطع برق و بستن شیراصلی
گازساختمان ،با استفاده از وسایل خاموش کننده و آب
رسانی ،آتش را مهار کردند.وی ادامه داد :از سوی دیگر
گروهی از آتش نشانان 5 ،نفر از ساکنان را که در طبقات
ساختمان دچار دود گرفتگی شده بودند ،خارج کردند که
دو نفرازآنان به علت دود گرفتگی شدید توسط امدادگران
اورژانس تحت درمان اولیه قرار گرفتند.وی تاکید کرد که
با مهار شدن این آتش سوزی ،کارشناسان آتش نشانی
این منطقه به بررسی علت بروز این آتش سوزی پرداختند.

با شکایت  40مالباخته لو رفت

کالهبرداری  2میلیاردی از دامداران

فردی که 20میلیارد ریال از دامداران کالهبرداری کرده بود،
دستگیر شد.به گزارش مهر ،سرهنگ پرویز اسدی افزود :در
پی ارجاع پروندههایی مبنی بر کالهبرداری متصدی یک
واحد قصابی از تعدادی از دامداران ساوه ،بررسی موضوع
در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.وی افزود:
در مراحل ابتدایی تحقیقات و با تکمیل اظهارات شاکیان
پروندهها مشخص شد که این فرد حدود  ۲۰میلیارد ریال از
 ۴۰دامدار شهرستان کالهبرداری و سپس با فروش منزل
و مغازه خود از شهرستان نقل مکان کرده است.این مقام
انتظامی ادامه داد :با ادامه تحقیقات کارآگاهان پلیس ،محل
اختفای این فرد در یکی از شهرهای مرکزی کشور شناسایی
و با دریافت نیابت قضایی و اعزام تیمی از ماموران انتظامی،
متهم در عملیاتی غافلگیرانه دستگیرشد و بــرای تکمیل
تحقیقات به پلیس آگاهی شهرستان انتقال یافت.وی افزود:
در مراحل بازجویی مشخص شد این فرد از  ۴۰دامدار حدود
 ۲۰میلیارد ریال کالهبرداری کرده است.

قاتل «ستایش» امروز اعدام میشود
وکیلمدافعقاتلستایشقریشیازقطعیتاجرایحکم
موکلش در روز پنج شنبه خبر داد .مجتبی فرحبخش
وکیل مدافع متهم پرونده موسوم به ستایش قریشی
در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :با مراجعه به دادسرای
ورامین از قطعیت اجرای حکم موکلم مطلع شدم .این
حکم امــروز صبح (پنج شنبه) اجرا میشود.وی بیان
کرد :طی نامه نگاریهایی ،درخواست کردم که در زمان
اجرای حکم حضور داشته باشم تا شاید بتوانیم به دلیل
حضور هر دو خانواده از آخرین فرصت برای جلب رضایت
اولیایدمستایشاستفادهکنیم.فرحبخشروزسهشنبه

گذشته از تماس با خانواده امیرحسین برای حضورشان
در زندان خبر داد و گفت :استنباط خانواده امیرحسین
این است که حکم فرزندشان پنجشنبه اجرا میشود.وی
گفت :درباره تاریخ دقیق اجرای حکم امیرحسین به طور
رسمی چیزی به ما ابالغ نشده است .صبح روز سهشنبه
خانوادهامیرحسینازطرفزندانبرایمالقاتحضوری
دعوت و متوجه شدند که ظاهرا آخرین مالقات است و
استنباطشان این است که احتماال حکم امیرحسین
پنجشنبه اجرا میشود.بر اساس این گزارش ،رسیدگی
به پرونده موسوم به «ستایش» در شهریور سال  ۹۵در

شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست
قاضی خازنی انجام و در نهایت سه اتهام عمل منافی
عفت ،قتل عمد و جنایت بر میت به متهم پرونده تفهیم
شــد .بر اســاس رای صــادر شــده ،قاتل ایــن پرونده در
خصوص اتهام قتل عمد به قصاص نفس ،اتهام تجاوز به
عنف به یک بار اعدام و در خصوص اتهام جنایت بر میت
به  ۷۴ضربه شالق محکوم شد.با اعتراض به رای صادر
شده توسط دادگــاه کیفری ،پرونده برای رسیدگی به
شعبه  ۳۲دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان عالی
نیز حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرد .شایان ذکر است
بیست و دوم فروردین سال گذشته دختر  6ساله افغانی
به نام ستایش قریشی که برای خرید بستنی در ورامین
بیرون رفته بود ،دیگر به منزل بازنگشت .روز بعد جسد
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درامتدادتاریکی

سرگردان در بیراهه آرزوها...
این کودک در حالی که با ضربات چاقو به قتل رسیده
بود کشف شد .تحقیقات پلیس با دستگیری نوجوان17
ساله ای که در همسایگی خانواده افغانی زندگی می
کرد ،نشان داد :نوجوان مذکور پس از تجاوز به دختر 6
ساله ،پیکر بی جان او را داخل وان حمام انداخته و روی
آن اسید ریخته است.

اولیای دم با دریافت دیه از خون خواهی گذشتند

بازگشت ازچوبهدار

سیدخلیل سجادپور -اولیای دم جوان  30ساله ای که
طی یک نزاع خونین در شهرک شهید کاوه به قتل رسیده
بود ،درحالی روز گذشته با دریافت دیه ،از خون خواهی
گذشتند که قرار بود حکم قصاص نفس قاتل در زندان
مرکزی مشهد اجرا شود.به گزارش اختصاصی خراسان،
جرقه های این نزاع مرگبار در حالی به شعله های سرکش
آتشی سوزان تبدیل شد که ساعت  22:30بیست و هشتم
اردیبهشت سال ،1393ماموران کالنتری خلق آباد مشهد
در جریان مرگ جوانی در بیمارستان شهید هاشمی نژاد
قرار گرفتند که بر اثر اصابت ضربه چاقو به قفسه سینه
اش جان باخته بود.مأموران پس از حضور در بیمارستان،
مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه اطالع
دادند و بدین ترتیب تحقیقات شبانه قاضی موحدی راد
درباره این جنایت آغاز شد.
بررسی های مقدماتی بیانگر آن بود که جوانی فرد مجروح
را با خودرو به بیمارستان رسانده اما پس از اطالع از مرگ
وی ،به مکان نامعلومی گریخته است .بنابراین به دستور
مقام قضایی ،گروهی از مــأمــوران انتظامی ،عملیات
شناسایی و دستگیری متهم به قتل را آغاز کردند و پس از
انجام یک سری فعالیت های اطالعاتی و پلیسی موفق به
دستگیری مردی به نام حامد که مقتول را به بیمارستان
برده بود ،در اطراف محل سکونتش در شهرک شهیدکاوه
شدند .این مرد که شبانه توسط بازپرس ویژه قتل عمد
مــورد بازجویی قــرار گرفته بــود ،گفت :من کابینت ساز
هستم و نوزاد شش ماهه ای دارم ،هر شب که از سر کار باز
می گشتم نوجوان ۱۵ساله  افغانی را که در همسایگی ما
زندگی می کند ،می دیدم که نوجوانان دیگر را جمع کرده
است .وی در کنارمنزل مسکونی ام آتش روشن و برای
خانواده ام ایجاد مزاحمت می کرد .چند بار به او تذکر دادم

اما امشب هم (شب حادثه) وقتی دوباره از سر کار بازگشتم
همین وضعیت را دیــدم و با دست چانه او را گرفتم و با
ناراحتی گفتم که دیگر شما را این جا نبینم .سپس به داخل
منزل رفتم اما هنوز چند دقیقه نگذشته بود که جوانی
چاقو به دست وارد منزلم شد و سر و صدا به راه انداخت.
او دو ضربه چاقو به سر و انگشتانم زد که همسایگان متوجه
شدند و او را به بیرون از منزلم بردند .در این لحظه من که
از دخالت آن جوان بیگانه عصبانی شده بودم ،چاقویی را
برداشتم و ضربه ای به قفسه سینه اش زدم .وقتی او روی
زمین افتاد ،تازه به خود آمدم که چه کار اشتباهی کرده ام.
به همین دلیل پیکر مجروح او را برای نجات از مرگ داخل
خودروام قرار دادم و به درمانگاه بردم ولی پرستاران گفتند
که باید او را به بیمارستان هاشمی نژاد ببرم .من هم او را به
بیمارستان رساندم ولی وقتی فهمیدم او جان باخته است،
ترسیدم و فرار کردم.
گــــزارش خــراســان حــاکــی اســـت :تحقیقات دربـــاره
مقتول ۳۰ساله نیز مشخص کرد که او از مدت ها قبل با
یک خانواده افغانی رفت و آمد داشته و آن شب نیز در منزل
مرد افغانی بوده است .به همین دلیل همسر مرد افغانی
مورد بازجویی قرار گرفت و به قاضی موحدی راد گفت:
ما به طور غیرمجاز در ایــران زندگی می کنیم و همسرم
در یک گاوداری کار می کند که خیلی از شب ها به منزل
نمی آید .وی دربــاره آشنایی خود با مقتول نیز گفت :او
از حدود دو سال قبل برای استعمال موادمخدر به منزل
ما رفت و آمد داشت اما اکنون من استعمال مواد را ترک
کــرده ام و او نیز متادون (داروی تــرک اعتیاد) مصرف
می کرد .امشب هم برای دیدن کبوترها به منزل ما آمده
بود که پسرم وارد شد و گفت :همسایه (متهم) مرا کتک
زده است .آن جوان با شنیدن این جمله عصبانی شد و با

سوء ظن انگیزه تهدید به قتل در فضای مجازی
پلیس از دستگیری فردی خبر داد که با سوء ظن مبنی
بر این که فردی با زن برادرش رابطه نامشروع دارد ،در
فضای مجازی وی را تهدید به قتل کرده است.به گزارش
ایرنا از پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ دوم ابوطالبی
رئیس پلیس فتای استان یزد درباره این پرونده ،گفت:
در پی مراجعه فردی به پلیس فتا مبنی بر این که مدتی
است شخصی با هویت نامشخص و ادعاهای کذب،
در فضای مجازی و با تماس تلفنی وی را تهدید به قتل
کرده ،موضوع در دستور کار قرار گرفت.وی ادامه داد:
پس از هماهنگی با مرجع قضایی ،طی اقدامات فنی
و تخصصی ماموران موفق شدند عامل تهدید به قتل
شاکی را شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه دستگیر
کنند.این مقام ارشــد انتظامی تصریح کــرد :متهم با
توجه به اعتیاد و مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی
دچار شک شده و در یکی از شبکههای اجتماعی شاکی
را تهدید به قتل کرده بود .وی مدعی شد :با مشاهده
دو سه مرتبه ورود و خروج شاکی به منزل بــرادرش با
توجه به این که زن برادرش عشق قبل ازدواجش بوده
مشکوک شده و با هویت مجهول در یکی از شبکههای
اجتماعی ضمن فرستادن چندین عکس که شاکی در
نزدیکی در منزل بــرادرش بوده ،وی را تهدید به قتل
کرده است.
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▪حسادت عامل انتشار عکسهای خصوصی در فضای
مجازی بود

سرهنگ فــرامــرز شاکری رئیس پلیس فتای استان
کــردســتــان گفت :هرگونه ســوء اســتــفــاده از عکس و
اطالعات شخصی دیگران در فضای مجازی جرم است،
بنابراین از قرار دادن تصاویر دوستان یا خویشان خود در
فضای مجازی یا شبکههای اجتماعی خودداری کنید.
به گفته وی عواقب دوستیهای اینترنتی و آسیبهای
انتشار اطالعات محرمانه و خانوادگی در شبکههای
اجتماعی ،بسیار زیاد است.سرهنگ شاکری افزود :در
پی شکایت یکی از شهروندان مریوانی مبنی بر انتشار
فیلم و صوت به صــورت مستهجن ،شناسایی عامل یا
عامالن انتشار در دستور کار کارشناسان پلیس فتای
شهرستان مریوان قرار گرفت.وی ادامه داد :شاکی در
تحقیقات اولیه اظهار کرد که به تازگی شخصی ناشناس
با ایجاد اکانت و صفحهای در شبکههای اجتماعی و
گذاشتن تصویر این جانب در کنار تصاویر مستهجن،
باعث هتک حیثیت من شده و با آبروی من در خانواده و
جامعه بازی کرده است.این مقام ارشد انتظامی افزود:
کارشناسان این پلیس با حساسیت به پیگیری موضوع
مطرح شده اقــدام و با به کارگیری شگردهای فنی و
پلیسی ،متهمان را شناسایی کردند که پس از دریافت
دستور مقام محترم قضایی به این پلیس احضارشدند.
سرهنگ شاکری گفت :در ادامه به دلیل وجود مستندات
الزم ،متهمان لب به اعتراف گشودند و در اعترافات خود
اظهار کردند که با شاکیه دوست هستند و با توجه به این
که شاکیه در زندگی شخصی خود موفق است ،ما دو نفر از
روی حسادت این کار را انجام دادیم و تصاویر وی را که در
اختیار داشتیم با فتوشاپ در کنار تصاویر مستهجن قرار
میدادیم و در شبکههای اجتماعی منتشر میکردیم .در
نهایت متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند.

چاقو به سمت منزل همسایه مان رفت که این حادثه رخ
داد .گزارش خراسان حاکی است ،با صدور دستوراتی از
سوی مقام قضایی مأموران انتظامی به جست و جوی آلت
قتاله پرداختند و آن را در حمام منزل مسکونی متهم کشف
کردند .بنابراین گزارش ،در پی اعترافات صریح متهم و
بازسازی صحنه قتل در حضور مقام قضایی ،کیفرخواست
این پرونده جنایی در دادســرای عمومی و انقالب مشهد
صادر شد و متهم در شعبه سوم دادگاه کیفری یک خراسان
رضوی پای میز محاکمه ایستاد .این جوان  27ساله در
جلسات دادگاه نیز که با حضور وکیل مدافع وی برگزار
شد ،ایجاد مزاحمت چند نوجوان با تجمع در مقابل منزل
مسکونی اش را دلیل عصبانیت خود ذکر کرد که همواره
با آتش افروزی های شبانه مزاحم خانواده اش می شدند.
این گزارش حاکی است :پس از برگزاری چندین جلسه
محاکمه در نهایت قضات شعبه سوم دادگاه کیفری یک
استان خراسان رضوی با توجه به محتویات پرونده ،گزارش
ماموران انتظامی و پزشکی قانونی و همچنین اقاریر متهم
در مراحل دادرسی ،رای به قصاص نفس وی دادند اما رای
صادر شده از سوی دادگاه مورد اعتراض متهم قرار گرفت

و پرونده مذکور برای رسیدگی دقیق تر به شعبه  28دیوان
عالی کشور ارجاع شد .بنابر گزارش خراسان ،در همین
حال قضات با تجربه دیوان عالی نیز پس از آن که محتویات
این پرونده جنایی را با توجه به اقاریر متهم و دالیل مستند،
بررسی کردند ،رای صادر شده از دادگاه را صحیح تشخیص
دادنــد و بدین ترتیب ،قصاص نفس متهم «حامد-ک»
به تایید قضات دیوان عالی کشور رسید و پرونده مذکور
به یکی از شعبه های اجــرای احکام دادســرای عمومی و
انقالب مشهد ارسال شد .گزارش اختصاصی خراسان
حاکی است :با فراهم شدن مقدمات اجرای حکم ،قرار بود
قاتل صبح روز گذشته در زندان مرکزی مشهد پای چوبه
دار برود و به مجازات برسد اما در این میان سخنان قاضی
زرگــر (قاضی اجــرای احکام دادســرای مشهد) با اشاره
به فرمایشات ائمه(ع) و آیات کالم ا ...مجید درباره لذت
بخشش و گذشت و همچنین تالش برخی از اطرافیان قاتل،
قبل از اجرای حکم نتیجه داد و اولیای دم در قبال دریافت
دیه از قصاص نفس قاتل گذشتند و بدین ترتیب «حامد» از
پای چوبه دار به زندان بازگشت تا دادگاه از جنبه عمومی
جرم مجازات وی را تعیین کند.

دستگیری مادریکه فرزند خود را ربود
مــادری که ضمن طراحی یک نقشه ،با همدستی پنج
نفر دیگر پسر  18ساله خود را ربوده بود ،دستگیر شد.به
گزارش ایرنا به نقل از مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی
پایتخت ،در  23آذر امسال وقوع یک فقره آدم ربایی و
ربــوده شدن پسری  18ساله به کالنتری  125یوسف
آبــاد اعــام شد.با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع
آدم ربایی و به دستور بازپرس شعبه چهارم دادســرای
ناحیه  27تــهــران ،پــرونــده بــرای رسیدگی در اختیار
اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بــزرگ قــرار گرفت.
مادر فرد ربوده شده با حضور در اداره یازدهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ گفت :پسرم به نام امیرعلی در اتاقش خواب
بود و من نیز در خانه مشغول تماشای فیلم بودم که دو نفر
با صورت پوشیده وارد خانه شدند و دست و پایم را بستند.
ویافزود:آندونفربهسراغپسرمدرداخلاتاقخوابرفتند
و پس از مجروح کردن وی با چاقو ،امیرعلی را پتوپیچ کرده
و با خود بردند.شاکی در همان تحقیقات اولیه به صراحت
گفت که ربوده شدن پسرش توسط همسر سابقش انجام
شده است .با معرفی همسر سابق شاکی به عنوان یکی از
مظنونان پرونده ،کارآگاهان به تحقیق از وی پرداختند و با
توجه به دالیل و مستندات به دست آمده  ،مشخص شد که
همسر سابق شاکی به هیچ عنوان در ربوده شدن پسرش
دخالتینداشتهاست.کارآگاهانادارهیازدهمپلیسآگاهی
که در تحقیقات پلیسی به برخی اظهارات متناقض شاکی
پی برده بودند  ،در ادامه تحقیقات خود موفق به شناسایی
شخصی به نام ناصر ( متولد ) 1354شدند که از مدتی پیش
با شاکی آشنا شده بود .ناصر به عنوان راننده مسافرکش در
منطقه باغستان کرج شناسایی و در  29آذر دستگیر شد.
وی در همان تحقیقات اولیه اعتراف کرد که پیشنهاد ربوده
شدن امیرعلی توسط مادرش مطرح شده و او نیز صرفا به
دلیل اصرار ماد ِر امیرعلی موضوع آدم ربایی را با فرد دیگری
به نام مجید  -از فروشندگان موادمخدر در شهرستان
کرج – مطرح کرده و در نهایت آدم ربایی توسط سه تن از
دوستان مجید (خریداران موادمخدر) انجام شده است.
با اعتراف صریح ناصر  ،دستگیری مــادر امیرعلی به نام
سمانه ( 46ساله) در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و وی
بازداشتشد؛تنهاباگذشتدوروزاززماندستگیریسمانه

دختری بودم که در اوج شور و هیجانات دوران نوجوانی قرار
داشتم .رویاها و آرزوهای کوچک و بزرگ افکارم را همواره
مشغول می کرد .وقتی ثروت و امکانات رفاهی فرزندان و
نوه های صاحبکارم را می دیدم ،غرق در رویا می شدم و
خودم را به جای یکی از نوه های او قرار می دادم تا این که
روزی آن مرد 55ساله پیشنهاد ازدواج با مرا مطرح کرد و ...
دختر  19ساله ای که با پنهان کاری ها و اشتباهات جبران
ناپذیر ،آینده اش را به تباهی کشانده بود ،در حالی قانون
و نیروی انتظامی را آخرین پناهگاه خود یافت که خانواده
اش نیز او را طرد کرده بودند.او که آثار ندامت بر چهره
اش موج می زد به ماجرای تلخ زندگی اش اشاره کرد و به
کارشناس اجتماعی کالنتری میرزاکوچک خان مشهد
گفت :به درس و مدرسه عالقه ای نداشتم به همین دلیل
در مقطع راهنمایی ترک تحصیل کردم .آن روزها در اوج
هیجانات نوجوانی قرار داشتم و تنها براساس احساساتم
تصمیم می گرفتم .با آن که در خانواده ای کم بضاعت
زندگی می کردم اما آرزوهــا و رویاهای بلند پروازانه ای
داشتم .وقتی در فیلم ها و سریال ها ،خانواده های ثروتمند
را می دیدم همیشه آرزو می کردم کاش در چنین خانواده
هایی به دنیا می آمدم .از سوی دیگر دوست داشتم مستقل
و آزاد باشم و خودم برای آینده ام تصمیم بگیرم به همین
خاطر نه تنها به نصیحت های پدر و مادرم گوش نمی دادم
بلکه با دیگران هم مشورت نمی کردم ،تا این که براساس
همین افکار غلط تصمیم گرفتم در بیرون از منزل کار کنم.
 15سال بیشتر نداشتم که در یکی از فروشگاه های لباس
زنانه مشغول به کار شدم .صاحبکارم که مرد  55ساله ای
بود ،به من اعتماد نداشت و هر شب برای بررسی و مقدار
فروش لباس ها به فروشگاه می آمد اما بعد از گذشت حدود
یک سال از این ماجرا طوری به من اعتماد کرد که نه تنها
برای حساب و کتاب به فروشگاه نمی آمد بلکه کلیدهای
فروشگاه را در اختیارم قــرار داد .او کم کم با واگــذاری
همه اختیارات به من ،فروشگاه را نیز گسترش داد .از این
موضوع حس خوبی داشتم و در بیشتر مراسم و جشن های
خانوادگی او و فرزندانش به همراه خانواده ام شرکت می
کردم آن قدر ارتباط خانوادگی ما نزدیک شده بود که من به
راحتی به منازل همسر اول و دومش رفت و آمد می کردم.
صاحبکارم مرد ثروتمندی بود که چندین منزل و مغازه در
باالی شهر داشت و من همواره آرزو می کردم کاش به جای
یکی از نوه های او یا یکی از دختران کوچکش بودم .مدت
ها از استخدام من در فروشگاه می گذشت تا این که روزی
صاحبکار  55ساله ام به فروشگاه آمد و پیشنهاد ازدواج با
مرا مطرح کرد .اگرچه از شنیدن این حرف شوکه شده بودم
ولی امکانات مالی و رفاهی او ذهن مرا به خود مشغول کرد
و با خود می اندیشیدم من که همواره در فقر و تنگدستی
زندگی کردم چرا نباید پیشنهاد او را بپذیرم .این بود که در
یک قرار حضوری پذیرفتم بدون اذن پدرم به عقد دایمی
او درآیم ولی فعال ماجرای ازدواجم به صورت رسمی ثبت
نشود .این گونه بود که او مقدمات ازدواج مان را از طریق
ارتباطات و آشنایانی که داشت به صورت پنهانی فراهم
کرد و من در حالی به عقد مرد  55ساله درآمدم که حتی نام
او در شناسنامه ام نیز ثبت نشد .مدتی از این ماجرا گذشت
تا این که چند روز قبل پدر و مــادرم به طور اتفاقی پی به
موضوع ازدواجم بردند و مرا از خانه بیرون انداختند .پس از
آن هر چه با صاحبکارم تماس گرفتم تلفن هایم را بی پاسخ
گذاشت و زمانی که به فروشگاه بازگشتم دیدم او قفل های
فروشگاه را نیز عوض کرده است و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

...
خبر

و ناصر  ،ربایندگان نیز امیرعلی را رها کردند تا شاید با این
ترفند  ،مانع از تعقیب و دستگیری خود توسط پلیس شوند.
▪دستگیری ربایندگان

بــا شناسایی نــاصــر (  23ســالــه ) بــه عــنــوان یکی از
فروشندگان موادمخدر در شهرستان کرج  ،کارآگاهان
اداره یازدهم پلیس آگاهی با دریافت نیابت قضایی به
این شهرستان اعــزام و در نهایت در  12دی موفق به
دستگیری وی شدند.
ناصر در همان تحقیقات اولیه به صراحت به طراحی
آدم ربایی و پیشنهاد آن به سه تن از مصرف کنندگان
موادمخدر در ازای دریافت تنها دو میلیون تومان اعتراف
کرد .با شناسایی حمیدرضا ،سیف ا ...و عباسعلی ( هر
سه نفر  18ساله ) به عنوان دیگر متهمان پرونده آدم
ربایی و همچنین مخفیگاه آن ها در منطقه باغستان و
یک قهوه خانه واقع در منطقه تفریحی آتشگاه ،هر سه نفر
طی دو عملیات جداگانه ،در  12دی دستگیر و به اداره
یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند .سرهنگ
حمیدرضا یاراحمـدی سرپرست پلیس آگاهی تهران
بزرگ درباره این خبر گفت :متهمان پس از دستگیری با
صدور قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده و برای انجام
تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه یازدهم پلیس آگاهی
پایتخت قرار گرفتند.

 5دانش آموز در برخورد خودرو با ایستگاه
اتوبوس مجروح شدند

مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد گفت :پنج دانش
آموز دختر در پی برخورد یک دستگاه خــودروی سواری
با ایستگاه اتوبوس در این شهر مجروح و به بیمارستان
منتقل شدند .به گزارش پایگاه خبری  ،۱۲۵آتشپاد حسن
جعفری روز چهارشنبه در شرح این خبر افزود :ظهر دیروز
یکخودرویسمندهنگامحرکتدرمسیرمیداناستقالل
مشهد به سمت پلیس راه به علت نامعلومی تعادل خود را از
دست داد و با ایستگاه اتوبوس در حاشیه خیابان برخورد
کــرد.وی گفت :در پی این حادثه پنج دانش آموز مقطع
متوسطه که در ایستگاه منتظر اتوبوس بودند ،مجروح
شدند .او به وخامت حال دو نفر از مجروحان اشاره و بیان
کرد :این پنج دانش آموز توسط اورژانــس به بیمارستان
منتقل شدند .راننده سمند نیز که داخل خودرو محبوس
شده بود توسط آتش نشانان نجات یافت.
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