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زلزله به  700واحد مسکونی
در روستاهای رودبار کرمان آسیب زد

فرمانداررودباردرجنوباستانکرمانگفت:زلزله 4.7ریشتریروزشنبهگذشتهدراینشهرستانبه 700واحدمسکونیروستاییآسیبزد.ابوذرعطاپوربهایرنا
افزود:طبقبررسیاعضایستادبحرانبهطورمیانگینبین 20تا 80درصدواحدهایمسکونیروستاییدچارترکخوردگیشدهاند.ویتصریحکرد:خانههای
آسیبدیدهمربوطبهروستاهایرضاآباد،علیآباد،ابسردوییه،مختارآباد،حیدرآباد،صولوییه،عبدلآباد،شهرکسلمانیه،دشتمهرانوجمالآبادبودهاست.

ازمیان خبرها

راز جسد سوخته دختر جوان
در فردیس برمال شد
رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اشاره به کشف جسد
سوخته دختر جــوانــی در شهرستان فــردیــس ،گفت:
خواستگار کینه توز اعتراف کرد که در پی اختالفات ،جسد
نامزد خود را پس از قتل ،به آتش کشیده است.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ جواد صفایی اظهار کرد :در پی
اطالع خانواده دختر جوانی به نام مریم مبنی بر این که
دخترشان از منزل خارج شده و دیگر برنگشته است موضوع
به صــورت ویــژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی
شهرستان فردیس قرار گرفت .وی افزود :در بررسیهای
اولیه پلیس مشخص شد ،دختر مفقود شده همان روز با یک
دستگاه خودرو از منزل خارج شده و دیگر بازنگشته است.
این مقام انتظامی ادامه داد :بالفاصله پرونده به پلیس
آگاهی استان البرز ارجاع شده و تیمی مجرب از کارآگاهان
تحقیقات تخصصی و فنی خود را در این زمینه آغاز کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز خاطرنشان کــرد :در
ادامه تحقیقات ،جسد دختر جوان در اطراف شهرستان
فردیس کشف و تحقیقات پلیس برای شناسایی قاتل آغاز
شد .براساس سرنخهای موجود و نیز تحقیقات محلی،
کارآگاهان به فردی که خواستگار دختر جوان بود؛ مظنون
شده و وی را دستگیر کردند .سرهنگ صفایی تصریح کرد:
متهم به قتل در ابتدا منکر حقایق شد اما در مقابل ادله و
شواهد موجود به ناچار لب به اعتراف گشود و اقرار کرد به
علت اختالفات با مقتول ،مریم را به قتل رسانده و پس از
سوزاندن پیکرش در اطراف فردیس ،وی را در همان محل
دفن کرده است .وی خاطرنشان کرد :پس از اعترافات
متهم با حضور بازپرس ویژه محل دفن ،گود برداری و سپس
جسد کشف شده برای شناسایی خانواده مقتول به پلیس
آگاهی فردیس منتقل شد.

۲کشته در حادثه رانندگی رودبارجنوب
توکلی -تصادف خ ــودروی ســواری پــژو با بنز خــاور در
رودبارجنوب دو کشته برجا گذاشت.
فرمانده انتظامی"رودبارجنوب" گفت :در پی گزارش
وقوع یك فقره تصادف در محور رودبار به زهكلوت ،ماموران
انتظامی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
سرهنگ فیروز بخت افزود :با حضور ماموران در حوالی
دو راهی "بیژن آباد" مشخص شد خــودروی پژو  405با
یك دستگاه بنز خاور تصادف كرده است که در این حادثه،
سرنشین خــودروی پژو که یك زن جوان بوده در صحنه
تصادف و راننده نیز بعد از انتقال به بیمارستان به علت
شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده اند.وی
خاطرنشان کرد :علت اولیه این حادثه از سوی كارشناسان
انحراف به چپ خودروی پژو اعالم شده است.

...

مقصران تصادف اتوبوس در سنندج مشخص شدند
رئیسپلیسترافیکشهریناجاگفت:رانندهتانکرحمل
سوخت ،شرکت حمل و نقل بینالمللی مربوط ،راننده
اتوبوس و همچنین شهرداری سنندج به عنوان مقصران
اصلی تصادف تانکر و اتوبوس مسافربری در سنندج و
مرگ 11نفرشناختهشدند.
بهگزارشسایتپلیس،سرهنگداوودقاسمیانبااشاره
به حادثه تصادف بیستم تیر که منجر به سوختن  11نفر
درشعلههایآتششد،افزود:اینتانکرحاملسوختدر
ساعت  16:30از مبدأ ثبت ساعت کرده و طبق قوانین
بایددرفاصلهدوتاچهارساعتپسازاینزمانازمحدوده
شهری عبور میکرد که این اتفاق به هر دلیلی رخ نداد و

تانکردراوایلبامدادروزبعدبهاینمحدودهرسیدهاست.
سرهنگ قاسمیان تاکید کرد :به این ترتیب راننده تانکر
کشنده که در مسیر مریوان  -سنندج در حرکت بوده به
دلیل ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه و داغ شدن ترمزها
در شیب بولوار دکتر حسینی شهر سنندج و همچنین
متصدی شرکت حمل و نقل بینالمللی ب ه دلیل رعایت
نکردن قوانین اعزام کامیون به میزان  50درصد مقصر
شناخته شدند .وی یادآور شد :همچنین راننده اتوبوس
بهدلیلاینکهخارجازمقرراتجاریدربیرونازمحدوده
پایانه اقدام به سوار کردن مسافر کرده بود به میزان 25
درصدمقصرشناختهشد.سرهنگقاسمیاناضافهکرد:

شهرداری سنندج نیز که با وجود هشدارهای مکتوب از
سویپلیسدربارهنصبسرعتگیروعالیمهشداردهنده
در شیب بیش از 10درصد بولوار دکتر حسینی کوتاهی
ن سازی نکرده ،برای ترمیم کمربندی
کرده ،محل را ایم 
و راهاندازی آن اقدامی انجام نداده بر اساس تبصره سه
ماده  14قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به میزان
 25درصددروقوعاینتصادفمقصرشناختهشدهاست.
سرهنگقاسمیانگفت:اینتانکرپسازطیاینمسیرو
شیببولواردکترحسینیعالوهبرترمزها،الستیکشنیز
در حد اشتعال داغ شده و آثار آن در مسیر مشخص بود که
همینامرنیزسببتصادفشدهبود.

درامتدادتاریکی

گرگ مرموز!
بهگزارشایرنا،حدودساعت 30دقیقهبامدادچهارشنبه
هفته گذشته یک دستگاه تانکر حامل سوخت نفتا با یک
دستگاه اتوبوس مسافربری در بولوار کمربندی دکتر
حسینیشهرسنندجبرخوردکردکه ۱۱تن جانخودرا
ازدستدادندوهفتنفردیگرنیزمصدومشدند.

معمای خودکشی دختر 20ساله پیچیده تر شد

جسد دخترم را نمیخواهم!

سیدخلیل سجادپور -تحقیقات کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضوی ،درباره ماجرای خودکشی
دختر 20ساله درحالی ادامــه دارد که مــادر این دختر
تاکنون از پذیرش جسد او خودداری کرده است و بیان می
کند :جسد دخترم را هم نمی خواهم!
به گزارش اختصاصی خراسان ،اوایل بامداد بیست و یکم
تیر ،درحالی که قاضی ویژه قتل عمد ،از ساعت ها قبل
رسیدگی به سه پرونده مشکوک به جنایت را آغاز کرده
بود ،ناگهان خبر کشف جسد دختر  20ساله در آسانسور
یک مجتمع مسکونی نیز به این پرونده ها افــزوده شد و
قاضی احمدی نژاد را به بولوار هاشمیه مشهد کشاند.
تحقیقات شبانه بازپرس شعبه  208دادســرای عمومی
و انقالب مشهد نشان داد :دختر جوان که با چند پسر در
پارک آشنا شده بود به النه مجردی آن ها در یک واحد
آپارتمانی رفته است اما باز هم چگونگی مرگ وی داخل
آسانسور به معمای پیچیده ای تبدیل شد که قطعات پازل
آن به هم ریخته بود.
گزارش خراسان حاکی است،پیگیری های پلیسی که با

دستوراتشبانهقاضیعلیاکبراحمدی
نژاد همراه بود به بازداشت دو پسر غریبه
ای انجامید که دختر جــوان را به النه
مجردی کشانده بودند .این دو مظنون
در اعترافات خود بیان کردند که حال
دختر  20ساله وخیم بود به همین دلیل
ما خیلی ترسیده بودیم و قصد داشتیم او
رابهبیمارستانیاحاشیهخیابانبرسانیم
ولی آن دختر داخل آسانسور جان سپرد.
ادامــه بررسی ها به سرنخی رسید که
نشان می داد دختر جوان به همراه دختر
یکی از بستگانش و از شهر دیگری به
مشهد آمده است بنابراین تحقیقات برای شناسایی هویت
وی در حالی ادامه یافت که از دختر دیگر خبری نبود .به
گــزارش خراسان ،جسد این دختر که کفش های ساق
دار طرح کتانی به پا داشت برای تعیین علت دقیق مرگ
به پزشکی قانونی انتقال یافت ولی تحقیقات اولیه مقام
قضایی بیانگر آن بود که دختر 20ساله با خوردن مقداری

 46عضو باند مدلینگ در هرمزگان دستگیر شدند
فرمانده انتظامی هرمزگان از دستگیری  46نفر از
اعضای باندی خبر داد که در زمینه مدلینگ فعال بوده
و اقدام به انتشار تصویرهای مبتذل در فضای مجازی
می کردند .به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی پلیس
هرمزگان ،سردار عزیزا ...ملکی افزود :کارشناسان
پلیس امنیت عمومی هرمزگان در پی رصد و کنترل
فضای مجازی مطلع شدند افرادی به صورت گسترده
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و سازمان یافته اقدام به فعالیت در شبکه مدلینگ در
شهر بندرعباس کرده و تصویرها و کلیپ های آنان
در اینستاگرام توسط خودشان منتشر شده است.
فرمانده انتظامی هرمزگان اظهار کرد :در این راستا
با هماهنگی مقام قضایی 38 ،واحد صنفی متخلف
(عکاسان ،آرایشگاه های زنانه و مزون عروس) و هشت
نفر از خانم های مدل شده دستگیر شدند.

قرص و قبل از رفتن به منزل مسکونی مذکور دست به
خودکشی زده است بنابراین بررسی شماره تلفن های
گوشی هوشمند دختر جوان آغاز شد تا این که کارآگاهان
بهشمارهمادراین دخترکهناممستعار«دنیا»راباخودیدک
می کشید ،دست یافتند .وقتی کارآگاهان اداره جنایی با
مادر او تماس گرفتند و سعی کردند ماجرای مرگ «دنیا» را
به گونه ای بیان کنند که زن میان سال دچار شوک نشود،

اخ

تصاص

ی
خراسا

ن

او از آن سوی خط گفت :دخترم مرده! کارآگاه پرسید :چرا
چنین تصوری داری؟زن میان سال ادامه داد :او از یک
سال قبل و با این بهانه که می خواهد در مشهد کار کند ،از
خراسان شمالی به مشهد رفت ولی از چند روز قبل حتی
پاسخ تماس هایم را نیز نمی داد!
گزارش خراسان حاکی است ،در همین حال کارآگاهان
از وی خواستند تا برای طی مراحل قانونی و تحویل جسد
دخترش به مشهد بیاید اما آن زن ادامه داد 15 :سال قبل
از همسرم طالق گرفتم و با فرد دیگری ازدواج کردم اما
همسر اولم نیز فوت کرده است و من هم جسد دخترم را
نمی خواهم ،خودتان هر طوری که امکان دارد پیکرش
را دفن کنید! شناسنامه و کارت ملی او نیز همراه خودش
بود و ناپدری او نمی تواند به مشهد بیاید! گزارش خراسان
حاکی است ،تحقیقات دربــاره ماجرای مرگ مشکوک
این دختر جوان درحالی از سوی کارآگاهان و با صدور
دستورات ویژه قضایی ادامه دارد که بررسی پیامک های
ارسالی از سوی دختر جوان نیز نشان می دهد او با خوردن
قرص دست به خودکشی زده است!

پایان شرارتهای  ۲۳۸تن از اوباش در تهران
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری  ۲۳۸تن
از اراذل و اوباش و مزاحمان شهروندان در پایتخت
خبر داد .به گــزارش ایسنا ،ســردار حسین رحیمی
گفت ۵۸ :مرحله عملیات مختلف پلیسی در نقاط
مختلف شهر به مرحله اجرا درآمد که در جریان این
مجموعه عملیات  ۲۳۸نفر از اراذل و اوباش و مخالن
نظم و امنیت عمومی و مزاحمان شهروندان شناسایی

و دستگیر شدند که متاسفانه  ۵۰نفر از این افراد کمتر
از  ۱۸سال سن دارند .رحیمی با بیان این که ۱۶۰
قطعه سالح سرد همچون شمشیر و قمه از این افراد
کشف و ضبط شده اســت ،خاطر نشان کــرد۱۱۷ :
قهوه خانه و  ۶۲باشگاه بدنسازی که این افراد در آن جا
فعالیت داشتند نیز مورد بازرسی و بازبینی قرار گرفت
و اخطارهای الزم به آنان داده شد.

ماجرای جسد رها شده در زمین های کشاورزی
سجادپور -با کشف جسد مرد میان سال که در زمین
های کشاورزی شهرک شهید رجایی مشهد رها شده
است ،تحقیقات پلیس با صدور دستورات ویژه قضایی
برای شناسایی عامل یا عامالن رها کردن جسد مرد 50
ساله آغاز شد .به گزارش خراسان ،ساعت  2بامداد روز
گذشته ،شهروندان در تماس با مرکز فوریت های پلیسی
 ،110از وجــود جسد مــردی در زمین های کشاورزی
محله پورسینای مشهد خبر دادنــد .با توجه به اهمیت
موضوع ،بالفاصله قاضی ویژه قتل عمد ،برای بررسی و
انجام تحقیقات میدانی عازم شهرک شهید رجایی شد.
اثر سوختگی قدیمی روی کتف چپ متوفی در حالی

خودنمایی می کرد که مقداری لباس های زنانه ،تی
شرت و آستین بریده شده لباس محلی بلوچی ،روی
جسد ریخته شده بود .جسد این مرد با دستور قاضی علی
اکبر احمدی نژاد و برای تعیین دقیق علت مرگ در حالی
به پزشکی قانونی انتقال یافت که هیچ گونه آثار ظاهری
ناشی از ضــرب و جــرح روی پیکر او دیــده نمی شــد .به
گزارش خراسان ،در ادامه تحقیقات شبانه و میدانی مقام
قضایی به کشف شماره تلفنی انجامید که مربوط به یکی
از دوستان متوفی بود .او به ماموران گفت :با مرد 50ساله
در مرکز ترک اعتیاد آشنا شده است و او به دنبال منزلی
برای اجاره می گشت!

هیچ گاه فکر نمی کردم همسرم بعد از  28سال زندگی
صادقانه ،این گونه به من خیانت کند .قصد ندارم از او
طالق بگیرم اما دیگر هرگز زیر یک سقف با او زندگی
نخواهم کرد چرا که او با سوء استفاده از موقعیت شغلی
ومالی خودش با دختر نوجوانی در ارتباط بوده به طوری
که ...
زن  48ساله ای که تحصیالت عالیه دارد در حالی که
بیان می کرد قصد داشتم بعد از بازنشستگی سفرهای
خارجی را با همسرم تجربه کنم اما ماجرای خیانت او روح
و روانم را به هم ریخت ،در تشریح ماجرای تلخ زندگی
اش گفت 20 :ساله بودم که با «ر -ع» ازدواج کردم اما
در طول  28سال زندگی مشترک گویی در خواب غفلت
بودم و همه تالشم را برای یک زندگی خوب و آینده ای
بهتر به کار میگرفتم .همسرم سمتی در یکی از مراکز
آموزشی داشت و من هم هر ماه حقوقم را دو دستی به او
تقدیم میکردم تا با کمک یکدیگر آشیانه خود را بسازیم
و فرزندان خوبی تربیت کنیم با وجود این نمی دانم در
کجای این زندگی مشترک اشتباه کردم که همسرم راه را
به خطا رفت و با این جرم سنگین درحالی روبه رو شد که
آبرو و اعتبار ما نیز در معرض خطر قرار گرفت.
آرزوهای زیادی داشتم چرا که بعد از سال ها زحمتکشی
در آستانه بازنشستگی قرار گرفته بودم و می خواستم
در کنار او از دوران بازنشستگی ام لذت ببرم و سفرهای
خارجی را تجربه کنم.
وقتی همکارانم گاهی از همسرانشان غیبت می کردند و
از زشتی های زندگی سخن می گفتند آن ها را نصیحت
می کردم و تذکر میدادم که نباید به همسرشان «بدبین»
باشند چرا که «سوء ظن» آفت زندگی است اگرچه هنوز هم
به این حرف اعتقاد دارم ولی حاال می فهمم که بیتفاوتی
و بی خیال بودن دربــاره هر نوع رفتار خارج از عرف نیز
درست نیست و نباید هر رفتار هنجارشکنانه ای را با کلمه
اعتماد سرپوش گذاشت.
این زن میان سال با بیان این که طوری غافلگیر شده ام که
هنوز در شوک به سر می برم ،ادامه داد :از چند سال قبل
همسرم مدام با تلفن همراه هوشمندش مشغول بود ولی
من اهمیتی به این موضوع نمی دادم و فکر می کردم مانند
بقیه افراد در شبکه های مجازی و اجتماعی سیر می کند
تا این که مدتی قبل به طور ناگهانی از خانه بیرون رفت و
دیگر بازنگشت.
من که نگران بودم بعد از چند ساعت با بیمارستان ها
وحتی آشنایانمان در شهرستان تماس گرفتم ولی خبری
از او نیافتم به ناچار برای گزارش گم شدن همسرم به
کالنتری رفتم که آن ها مرا به آگاهی هدایت کردند وقتی
وارد پلیس آگاهی خراسان رضوی شدم گویی دنیا دور
سرم خراب شد؛ همسر  54ساله ام را به اتهام اغفال یک
دختر دانش آموز دستگیر کرده بودند.
آن جا بود که فهمیدم براساس برخی شواهد موجود
همسرم به خاطر موقعیت شغلی که در یکی از مراکز
آموزشی داشت از حدود چهار سال قبل با دختری نوجوان
آشنا شده است و ...
اما موضوعی که بیشتر رنجم می داد این بود که فهمیدم
وقــتــی آن دخــتــر در ســن  17سالگی و هنگامی که
خواستگاری برای ازدواج داشت با تهدید همسرم روبه رو
شده است.حاال هم ...
شایان ذکر است ،پرونده «گرگ مرموز» در دادگاه کیفری
یک خراسان رضوی در حال رسیدگی است.
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