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حادثه در قاب

سقوط سنگ روی ال  90در شمیرانات یک کشته و یک
مجروح داشت

...

خط زرد

هشدار پلیس راهور درباره
بارش برف در کشور

...

ازمیان خبرها
دستگیری چند مظنون درپرونده مرگ
مشکوک نوجوان  17ساله
توکلی -رئیس کل دادگستری استان کرمان ازدستگیری
چند مظنون درپرونده مرگ مشکوک جوان اهل شهرستان
رابر از توابع این استان خبرداد.به گزارش خبرنگارما یدا...
موحد گفت :تحقیقات تکمیلی در این زمینه باقید فوریت
در حال انجام است .براساس این گزارش جسد این جوان
 ۱۷ساله حدود دو هفته قبل در یکی از باغ های اطراف رابر
کشفشدهاستوعلتحادثهدردستبررسیاست.ویدر
ادامه افزود :با عوامل پرونده های خشن با قاطعیت برخورد
قضایی خواهد شد و دستگاه قضایی اجازه نخواهد دادعده
ای از اراذل واوبــاش نظم وامنیت جامعه را برهم بزنند.
رئیس شورای قضایی استان کرمان  ،بر رسیدگی خارج از
نوبت به پرونده های مهم که به جریحه دار شدن احساسات
عمومی جامعه منجر می شود ،تاکید کرد .

کشف بقایای اجساد قربانیان سقوط هواپیما
در روسیه
مقامات روسی از کشف نزدیک به  ۱۵۰۰قطعه متالشی
شده از جسد قربانیان سانحه سقوط هواپیمای آنتونوف-
۱۴۸در محل حادثه خبر دادند .به گزارش ایسنا ،بنابر
اعالم مقامات روسی ،طی عملیات جست وجو در محل
سقوط هواپیمای مسافربری این کشور ،تا ساعت هفت
صبح دیروز (سهشنبه) به وقت محلی نزدیک به ۱۵۰۰
قطعه از جسد قربانیان و  ۵۰۰تکه از الشه هواپیما کشف
شده است .هواپیمای آنتونوف ۱۴۸-روز یکشنبه تنها
چند دقیقه پس از بلند شدن از باند فرودگاه "دومودهدوو"
ارتباط خود را با برج مراقبت از دست داد ،سقوط کرد و ۶۵
مسافر و شش خدمه آن کشته شدند.

سخنگوی شرکت ملی نفتکش از تشییع سه پیکر حادثه سانچی در روز
جمعه و بعد از نماز جمعه خبر داد.
محسن بهرامی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان این که پیکر سه دریانورد
حادثه سانچی صبح امــروز (چهارشنبه) به تهران میرسد ،اظهار
کرد :روز چهارشنبه عده ای از مسئوالن از جمله وزیر کار ،مدیرعامل
شرکت ملی نفتکش و مسئوالن سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین
خانوادههای شهدا با حضور در فرودگاه امام خمینی (ره) از پیکرها
استقبال میکنند.

درامتدادتاریکی

وی افزود :مراسم تشییع جنازه این پیکرها روز جمعه و بعد از نماز جمعه
برگزار خواهد شد و محل دفن آن ها متعاقبا اعالم میشود.پیکر یکی
از این شهدا بعد از تشییع در تهران به کرج و یکی دیگر به شاهین شهر
منتقل خواهد شد.
بر اساس این گزارش در تاریخ شانزدهم دی ماه نفتکش ایرانی سانچی
با کشتی فله بر چینی برخورد کرد که با عث حریق و مفقود شدن ۳۲
پرسنل این نفتکش شد .سانچی بعد از یک هفت ه آتش سوزی در نهایت
غرق شد و تنها پیکر سه نفر از مفقودان پیدا شده است.

سراب خوشگذرانی

روز گذشته با حضور حدود  50شاکی و در جلسه بازپرسی مطرح شد

اخ

کالهبرداریهایگسترده«مردکالهگیسی»
متهم در جلسه بازپرسی -عکس از خراسان

رئیس پلیس راهــور ناجا راجــع به بــارش برف و بــاران در
جادههای کشور هشدار داد و به رانندگان توصیه کرد که
حتما با زنجیر چرخ و "باک پر" در جادههای برفی تردد کنند
و چند وعده غذایی و لباس گرم نیز به همراه داشته باشند.
به گزارش ایسنا ،سردار تقی مهری در حاشیه جلسه کمیته
هماهنگی طرحهای ویژه ترافیکی نوروز  97با حضور در
جمع خبرنگاران با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی
درباره بارش برف و باران در کشور اظهار کرد :از روز دوشنبه
گذشته شاهد ورود یک سامانه بارشی به کشور بوده و هم
اکنون این سامانه برخی از استانهای شمال و شمال غرب
کشور را درگیر کرده است که طبق پیش بینی هواشناسی
این بار شها در تهران و دیگر استا نهای کشور نیز رخ
خواهد داد و در ارتفاعات هم به شکل برف خواهد بود.
وی با بیان این که پیش بینی میشود این وضعیت تا پایان
روز پنج شنبه در کشور حاکم باشد ،افزود :در همین زمینه
مأموران پلیس راه و پلیس راهور در آمادگی هستند اما الزم
است شهروندان نیز نکاتی را رعایت کنند و رانندگان باید
توجه داشته باشند که رانندگی در شرایط بارانی با رانندگی
در شرایط عادی کامال متفاوت است .بنابراین باید با سرعت
مطمئنه رانندگی کنند و حتما تجهیزات زمستانی به ویژه
زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند.
سردار مهری با بیان این که بهتر است رانندگان حتما از
رادیو استفاده کنند و آخرین وضعیت راهها را قبل از سفر
استعالم کنند ،گفت :در برفی که حدود دو هفته پیش در
تهران بارید سطح بارش باال بود و امکانات و تجهیزات ما نیز
کافی نبود که امیدواریم این مسائل رفع شود.
رئیس پلیس راهور ناجا به رانندگان توصیه کرد که حتما با
"باک پر" در جادههای برفی تردد کنند و چند وعده غذایی
و لباس گرم نیز به همراه داشته باشند .زنجیر چرخ نیز
جزو تجهیزات مهمی است که نباید همراه داشتن آن را
فراموش کرد.

...

پیکرهای 3دریانورد سانچیجمعهتشییعمیشود

سیدخلیل ســجــادپــور« -م ــرد مــرمــوز کــاه گیسی»
کــه بــا تغییر چهره و استفاده از گریم هــای متفاوت،
کالهبردار یهای گسترده ای از مالکان و مستاجران
منازل مسکونی در مشهد کرده است ،دیگر نتوانست
به داستان سرایی های خود درباره عناوین اتهامی اش
ادامه بدهد و به ناچار صبح روز گذشته در حضور حدود
 50شاکی به تشریح جزئیات اتهامات خود پرداخت.
به گزارش اختصاصی خراسان ،معمای این پرونده ،با
دهلیزهای تاریک کالهبرداری گسترده ،زمانی روی
میز بازپرس شعبه  601مجتمع قضایی شهید کامیاب
مشهد قرار گرفت که افرادی با طرح شکوائیه های مشابه
در ناحیه 6دادسرای عمومی و انقالب مدعی بودند طعمه
کالهبرداری های یک مرد مرموز شده اند و میلیون ها
تومان سرمایه آن ها به یغما رفته است.
گزارش خراسان حاکی است :در حالی هر روز به تعداد
شاکیان پرونده «مرد مرموز» افزوده می شد که بررسی
محتویات شکایت ها نشان می داد نه تنها مالکان منازل
مسکونی با ترفندهای خاص یک فرد ،اموال و پول های
شان را از دست داده اند بلکه مستاجران زیادی نیز قربانی
شگردهای زیرکانه یک کالهبردار حرفه ای شده اند.
با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع ،پرونده مذکور با
صدور دستوری از سوی بازپرس «شهباز» به کارآگاهان
اداره جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی خراسان رضوی
سپرده شد و بدین ترتیب با راهنمایی و دستورات ویژه
قضایی ،گروهی از کارآگاهان در حالی به ردیابی «مرد
مرموز»پرداختندکهسرنخهاییازتغییرچهرهواستفادهاز
کاله گیس های متفاوت به دست آمد .به گزارش خراسان،
کارآگاهان پلیس آگاهی که با نظارت مستقیم و شبانه
روزی مقام قضایی پا به تاریکخانه این پرونده پیچیده با
پازل های به هم ریخته گذاشته بودند با تجزیه و تحلیل
های کارشناسی ،چهره نگاری های فرضی و همچنین
بررسی دوربین های مداربسته در محل های ارتکاب جرم،

به اسنادی دست یافتند که نشان می داد« :مرد مرموز کاله
گیسی» نه تنها از عناوین مستعار و جعلی در همه موارد
کالهبرداری استفاده کرده بلکه با جعل اسناد به افتتاح
چندین حساب بانکی پرداخته است .همچنین بررسی
های مقدماتی بازپرس پرونده درباره شگرد «مرد کاله
گیسی» بیانگر آن بود که این فرد ،ابتدا منزل مسکونی
ویالیی و یا واحد آپارتمانی را از مالک آن در بنگاه امالک
اجاره می کرد و اجاره یک یا دو ماه را نیز به صورت وجه نقد
به مالک می داد .او سپس با گریم های حرفه ای و گذاشتن
یک کاله گیس دیگر ،به شیوه ای ماهرانه و به طور کامل به
تغییر چهره اش می پرداخت و با نام مستعار جدید و در یک
بنگاه امالک دیگر ،منزل مذکور را به صورت رهن کامل
به مستاجران واگذار می کرد و بدین ترتیب میلیون ها
تومان چک یا پول نقد از مستاجر می گرفت و بالفاصله در
صرافی ها دالر یا سکه های طال می خرید تا اثری از خود
برجای نگذارد.
گزارش خراسان حاکی است :اگرچه شیوه های زیرکانه
«مرد کاله گیسی» در برخی از موارد پیگیری سرنخ ها را

عاملقتلمسلحانه2روستاییدستگیرشد
فرمانده انتظامی استان از دستگیری قاتل
فــراری در کمتر از  ۲۴ساعت در شهرستان
کارون خبر داد .به گزارش میزان ،سردار حیدر
عباس زاده گفت :در پی وقوع دو فقره قتل در
روز شنبه ،در منطقه روستای سویسه شهرستان
کارون ،تدابیر عملیاتی توسط فرمانده انتظامی
آن شهرستان به پلیس آگاهی ابالغ شد .این
مقام ارشــد پلیس در ادامــه افــزود :با تشکیل
تیمهای مجرب از کارآگاهان پلیس آگاهی و
استفاده از روشهای نوین و علمی کشف جرم
موفق به شناسایی محل اختفای قاتل فراری
شدند.
ســـردار عــبــاس زاده اظــهــار کـــرد :مــامــوران پلیس
بــا اقــدامــات اطالعاتی و پلیسی طــی یــک عملیات
غافلگیرانه قاتل را در مخفیگاهش محاصره و دستگیر
کــردنــد و یــک قبضه اسلحه جنگی کــاش کــه طی
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درگیری استفاده شده بود ،در این میان کشف شد.
رئیس پلیس استان خوزستان با بیان این که متهم
به هویت " د– ن" در تحقیقات پلیس به قتل ارتکابی
اعتراف کرد ،گفت :قاتل انگیزه قتل را اختالفات مالی
ذکر کرده است.

با مشکل مواجه می کرد اما تجربه مقام قضایی و همچنین
بهره گیری از راهنمایی های قاضی شریعت یار (معاون
دادستان مشهد) موجب شد تا رونــد رسیدگی به این
پرونده به شیوه ای دیگر تغییر کند.
این بار تحقیقات با کمک شاکیان برای شناسایی چهره
و نام واقعی «مرد مرموز» وارد مرحله جدیدی شد تا این
که سرانجام کارآگاهان با صدور دستورات ویژه بازپرس
«شهباز» ،به سرنخ هایی از خرید اینترنتی و همچنین
حساب های بانکی با عناوین مستعار رسیدند که نشان
می داد همه این سرنخ ها به مرد  50ساله ای به نام «ج-
ط» می رسد بنابراین کارآگاهان با استفاده از امکانات
تخصصی و پلیسی موفق شدند ،مرد کاله گیسی را در
بولوار پیروزی مشهد زیر چتر اطالعاتی بگیرند و او را
مهرماه گذشته و در حال فریب یکی دیگر از طعمه هایش،
دستگیر کنند .در بازرسی از مخفیگاه این مرد که یکی
از همان منازل اجاره ای بود تعدادی کاله گیس ،لوازم
حرفه ای گریم و تغییر چهره کشف شد و متهم برای سیر
مراحل قانونی با صدور قرار سنگین وثیقه پشت میله های

تصاص

ی خر
اسان

زندان قرار گرفت .بنابه گزارش خراسان ،قطعات پازل
های به هم ریخته این پرونده کالهبرداری در حالی یکی
پس از دیگری کنار هم گذاشته می شد که ادامه تحقیقات
از سوی بازپرس شعبه  601دادسرای عمومی و انقالب
مشهد نشان می داد :متهم پرونده با استفاده از کپیجعلی
کارت ملی و دیگر اسناد جعلی به افتتاح چند حساب
بانکی اقدام کرده است و از این طریق به اقدامات مجرمانه
خود ادامه می داد .از سوی دیگر نیز برخی از متصدیان
بنگاه های امالک که بدون کد رهگیری و با اسناد مجعول،
ارتکاب جرم توسط متهم را تسهیل کرده اند ،نیز تحت
تعقیب قضایی قرار گرفته اند.
این گزارش حاکی است :صبح روز گذشته مرد معروف به
«کاله گیسی» با حضور حدود  50تن از شاکیانش ،مقابل
میز بازپرس مرتضی شهباز ایستاد و به تشریح چگونگی
ماجرا پرداخت .او که ابتدا سعی می کرد اصل موضوع
را انکار کند وقتی به طور ناگهانی خود را در برابر اسناد
ومــدارک مستند و مستدل دید چاره ای جز اعتراف به
حقیقت پیدا نکرد ولی او باز هم در برخی از تناقض گویی
هایش تالش کرد تا برای حدود یک میلیارد تومان وجوه
مورد ادعای کالهبرداری ،همدست بتراشد که باز هم
دچار تردید شد.
بنابراین گزارش ،تحقیقات گسترده این پرونده درحالی
ادامــه دارد که قاضی سید هــادی شریعت یــار (معاون
دادســتــان و سرپرست مجتمع قضایی شهید کامیاب
مشهد) از شهروندان خواست چنان چه با این شگرد طعمه
کالهبرداری شده اند برای پیگیری موضوع به شعبه601
مجتمع قضایی شهید کامیاب واقع در بولوار وکیل آباد
مشهد مراجعه کنند.
شایان ذکر است :متهم  50ساله این پرونده روز گذشته
پس از برگزاری جلسه بازپرسی و با صــدور قــرار وثیقه
سنگین از سوی مقام قضایی روانه زندان شد تا این پرونده
حساس ،دیگر مراحل قانونی خود را طی کند.

جنایت،پایانماجرایگوشمالیباجناق
مــرد عصبانی باجناقش را با ضربات چاقو به قتل
رساند.
به گزارش میزان،ساعت  1:30بامداد دیروز اهالی
کوهسار حکیمیه در تماس با پلیس از نــزاع دسته
جمعی در ساختمان نیمه ساز این محله خبر دادند.
بالفاصله ماموران کالنتری حکیمیه برای بررسی
موضوع به محل اعالم شده رفته و در ورودی ساختمان
نیمه کاره با جسد غرق در خون مرد18ساله روبه رو
شدند .ماموران در اولین گام اقدام به بازداشت تمامی
افراد حاضر در نزاع کردند.
با توجه به این که سه نفر از افراد بازداشت شده مجروح
شــده بــودنــد ،با دستور قضایی بــرای ادامــه درمــان
به بیمارستان منتقل شدند .در ادامــه مــامــوران با
شناسایی عامل اصلی نزاع و جنایت به نام رحیم 22
ساله ،تحقیقات از او را آغاز کردند .متهم با اعتراف
به قتل مرد جوان گفت :مقتول باجناق من بود و در

این ساختمان نیمه کــاره سرایدار بــود .چند وقتی
بــود که همسران ما با یکدیگر دچــار اختالف شده
بودند .هرکدام از آن ها مدعی بودند خواهر دیگر در
زندگیاش دخالت می کند .چند باری با "لطیف"برای
رفع این دلخوری ها گفت و گو کردم اما او هربار تقصیر
را گردن همسر من می انداخت .چند روز قبل بار دیگر
از مقتول خواستم تا به این صحبت ها پایان دهد اما
بین ما نزاع جزئی پیش آمد و او به من توهین کرد .برای
انتقام تصمیم گرفتم او را گوشمالی بدهم.
نیمه شب به همراه چهار نفر از دوستانم از باالی در
وارد ساختمان شدیم اما بین ما درگیری پیش آمد.
باجناقم و همکارش به سمت ما حمله کردند ،ما هم
به دفاع پرداختیم .در این بین من با چاقو ضربه ای به
مقتول زدم که او روی زمین افتاد و جانش را از دست
داد .دو نفر از دوستان من و کارگر ساختمان هم
مجروح شدند.

چنان غرق در خوشگذرانی و تفریحات کاذب شده بودم که
جز دوستانم به چیز دیگری نمی اندیشیدم خودم را پرنده
ای آزاد شده از قفس می پنداشتم که دلش می خواهد به
هر سو پرواز می کند .دیگر زندگی مشترک و همسرم را از
یاد برده بودم و ارتباط با مردان غریبه را نشانه ای از تجدد و
فرهنگ باال می دانستم تا این که ...
زن  24ساله ای که بــرای رهایی از منجالب فالکت و
بدبختی وارد کالنتری شده بود در حالی که بیان می کرد
تنها چند دوست بدسرشت مسیر زندگی ام را تغییر دادند و
سرنوشتمرابهتباهیکشاندندبهمشاورومددکاراجتماعی
کالنتری ( )24میرزاکوچک خان مشهد گفت :در یکی
از روستاهای نزدیک مشهد به دنیا آمدم و تا پایان دوره
متوسطه در همان روستا تحصیل کردم با آن که دانش آموز
متوسطی از نظر تحصیلی بودم اما نتوانستم رتبه قبولی را
در کنکور به دست بیاورم این بود که به اولین خواستگارم
پاسخ مثبت دادم و تصمیم گرفتم دیگر به دانشگاه فکر
نکنم« .معین» در یکی از شرکت های اطراف مشهد کار می
کرد و سمت مهمی داشت به همین خاطر تصمیم گرفتیم
زندگی مشترکمان را در مشهد آغاز کنیم.
بعد از دو ســال دوران شیرین نــامــزدی و در حالی که
بیستمین بهار زندگی ام را جشن گرفته بودیم پا به خانه
بخت گذاشتم جایی که همه امکانات رفاهی برایم مهیا بود
و همسرم به من عشق می ورزید .چند ماه بعد ،از تنهایی
و یکنواختی در زندگی خسته شدم و برای سپری کردن
اوقات تنهایی ام به آموختن حرفه آرایشگری روی آوردم.
آن جا بود که با یکی از مشتریان آرایشگاه روابط صمیمانه
ای برقرار کردم« .سحرناز» از همسرش طالق گرفته بود
و با دو نفر از دوستانش مجردی زندگی می کرد .شیک
پوشی ،آرایش های غلیظ و تفریحات شبانه آن ها آن قدر
برایم جذاب بود که خیلی زود وارد گروه آن ها شدم و مسیر
جدیدی را در زندگی آغاز کردم .آن ها دوستی با مردان
غریبه ،شرکت در پارتی های مختلط و تفریحات شبانه را
نه تنها زشت نمی شمردند بلکه این گونه رفتارها را نشانه
فرهنگ باال و تجدد می دانستند .این گونه بود که من هم
در منجالب رفتارهای زشت آنان گرفتار شدم و همسر
وزندگی ام را به فراموشی سپردم .دیگر هر کجا دوست
داشتم می رفتم و هر رفتار ضداجتماعی و ضد اخالقی را
تجربه می کردم تا این که به همراه سحرناز و دوستانش در
یک باشگاه بدن سازی ثبت نام کردیم و هر روز بعد از تمرین
به مناطق ییالقی مشهد می رفتیم .در یکی از همین روزها
همسر موقت یکی از دوستان سحرناز به جمع ما پیوست و
از ما خواست تا برای صرف شام و آشنایی ،منتظر یکی از
دوستانش بمانیم دقایقی بعد با دیدن «معین» در جا خشکم
زد .او فکر نمی کرد همسرش را در چنین مکانی آن هم با
مردان غریبه ببیند .آن شب همسرم تالش کرد تا با کمک
بزرگ ترها مرا از این گرداب فالکت بار بیرون بکشد و مسیر
درست زندگی را نشانم بدهد اما من به دنبال سراب خوش
گذرانی می دویدم به همین دلیل نیز از معین طالق گرفتم
و به زندگی مجردی دوستانم اضافه شدم .دیگر هیچ کس
حاضر به ازدواج با من نمی شد چند بار به عقد موقت درآمدم
تا شاید به زندگی آرامی دست یابم اما آن مردان نیز به دنبال
نیازهای عاطفی خودشان بودند و حتی هزینه های زندگی
ام را نمی پرداختند .ای کاش ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

شیرهای گرسنه شکارچی غیرقانونی را خوردند
شیرها یک شکارچی غیرقانونی را در نزدیکی پارک ملی
"کروگر" واقع در استان لیمپوپوی آفریقای جنوبی خوردند.
به گزارش ایسنا ،پلیس میگوید :شیرها تقریبا تمام بدن
این شکارچی را خورده اند و تنها سر و قسمت های پراکنده
ای از بدن او باقی مانده اســت .یک سخنگوی پلیس به
فرانس پرس گفته قربانی در تالش برای شکار غیرقانونی
بوده که مورد حمله شیرها قرار گرفته است .هنوز هویت
قربانی مشخص نشده ولی در کنار جسد او ،یک تفنگ پر و
مهمات آن پیدا شده است.

 51فقره سرقت در پرونده چهار باند حرفهای
توکلی -چهار باند حرفه ای بــا 51فقره سرقت در
شهرستان زرنــد متالشی شــدنــد .فرمانده انتظامی
شهرستان زرند با بیان این خبر گفت :با توجه به افزایش
سرقت از منازل در این شهرستان ،شناسایی ودستگیری
سارقان در دستور کار ماموران قرار گرفت .به گزارش
خبرنگارما سرهنگ چوگانی افــزود16 :نفر از اعضای

این باندهای سرقت که اغلب بومی غیر استان کرمان
بودند  ،در یک اقدام غافلگیرانه و ضربتی در مخفیگاه
شان دستگیر شدند.وی خاطرنشان کرد :سارقان سابقه
دار به  51فقره سرقت منزل  ،احشام و موتور سیکلت
اعتراف کردند.این مقام انتظامی اضافه کرد :ارزش اموال
مسروقه حدود سه میلیارد ریال برآورد شده است.
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