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برخورد هواپیما
با یک مرکز درمانی در آمریکا

رسانههای آمریکایی از برخورد یک فروند هواپیمای کوچک با ساختمان مرکز درمان کودکان مبتال به اوتیسم در ایالت فلوریدا خبر دادند .به گزارش ایسنا،
به دنبال برخورد یک فروند هواپیمای کوچک با مرکز درمان کودکان مبتال به اوتیسم ،کودکان و مربیان توانستند از داخل ساختمان فرار کنند و جان خود را
نجات دهند .در این حادثه تنها خلبان و دیگر مسافر هواپیما کشته شدند و تلفات دیگری نداشته است.

ازمیانخبرها

معاونمبارزهباجرایمجناییپلیسآگاهیتهرانبزرگاز
دستگیریمردیکهاقدامبهقتلوسوزاندنجسدپدرش
کردهبود،خبرداد.
بهگزارشایسنا،سرهنگعلیولیپورگودرزیدراینباره
گفت:حوالیساعت 2بامدادروزدوشنبه 12آذرماهوقوع
یکآتشسوزیدرطبقهدومیکخانهویالییبهکالنتری
 123نیاوراناعالمشدکهباپایانعملیاتاطفایحریق،
دربررسیمحلآتشسوزی،بقایایجسدسوختهایروی
مبلمانداخلخانهکشفشدکهبالفاصلهموضوعبهاداره
دهموتیمتشخیصهویتپلیسآگاهیتهرانبزرگاعالم
شد.باانتقالبقایایجسدبهپزشکیقانونیواعالمنظریه
پزشکی قانونی مبنی بر وجود آثار شکستگی در ناحیه
پشتسربهعلتاصابتجسمسخت،پروندهمقدماتیبا
موضوعقتلعمـدتشکیلوتحقیقاتبرایکشفجنایت
دردستورکارکارآگاهانادارهدهمویژهقتلپلیسآگاهی
تهرانبزرگقرارگرفت.

مرگدلخراشمادربزرگومصدومیت 2نوه
در واژگونی پراید
توکلی-درواژگونیسواریپرایددرمحور"کرمان-زرند"یک
زنمیانسالکشتهشدودونوهاشنیزبهشدتزخمیشدند.
رئیسپلیسراهاستانکرمانگفت:درپیاعالمگزارشیک
فقرهواژگونیدرمحور"چترود-زرند"بالفاصلهمامورانپلیس
راهبهمحلحادثهاعزامشدند.بهگزارشخبرنگارما،سرهنگ
نجفی افزود :با حضور ماموران در کیلومتر 8محور"چترود-
زرند "مشخص شد یك دستگاه پراید به علت بی توجهی به
جلو از مسیرخود منحرف ودرنهایت واژگون شده است .وی
خاطرنشانکرد:دراینحادثهسرنشینسواریپرایدکهزنی
میانسالبوددردمجانخودراازدستدادودوكودك 6و9
ساله که نوه های وی بودند ،به شدت زخمی و به بیمارستان
منتقلشدند.اینگزارشحاکیاست،روزگذشتهدرریحان
شهرزرند،واژگونیخودرویپژوپارسبهدلیلناتوانیراننده،
یککشتهودو مجروحبهجاگذاشت.

جوان شیشه ای پدرش را کشت و آتش زد!
با آغاز تحقیقات ،کارآگاهان اداره دهم ضمن شناسایی
هویت مقتول  60ساله اطالع یافتند که همسر مقتول
هم اکنون در سفر خارج از کشور است و مقتول به همراه
پسر  19ساله اش به نام وحید در خانه زندگی میکرده
اما از زمان وقوع آتش سوزی پسر مقتول هیچ مراجعه ای
بهخانهوپلیسنداشتهاست.همچنیندرادامهتحقیقات
میدانی،کارآگاهانادارهدهماطالعپیداکردندکهمقتول
وپسرشبایکدیگراختالفداشتهوبارهابایکدیگردرگیر
شده اند .با توجه به جمع بندی اطالعات به دست آمده از
محل جنایت و  ، ...احتمال وقوع جنایت خانوادگی قوت
پیدا کرد که در ادامه ،تحقیقات پلیسی برای دستگیری
پسر مقتول در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت تا این
که کارآگاهان اطالع یافتند که وحید از زمان وقوع آتش
سوزیچندینباردرمحدودهمحلجنایتمشاهدهشده

اما به محل جنایت مراجعه ای نداشته است .بنابراین در
همین راستا محل های تردد وحید به صورت نامحسوس
تحت کنترل کارآگاهان قرار گرفت تا این که سرانجام
در ساعت  17:30روز سه شنبه ،وحید در نزدیکی محل
جنایتشناسایی،دستگیروبهادارهدهمویژهقتلپلیس
آگاهیتهرانبزرگمنتقلشد .پسرمقتولپسازانتقال
بهادارهدهمپلیسآگاهیبهصراحتبهارتکابجنایتو
آتش زدن جسد پدرش اعتراف کرد .وحید که به مصرف
شیشهاعتیاددارددراعترافاتشبهکارآگاهانگفت:من
وپدرمهمیشهبایکدیگرجروبحثداشتیم.پدرمهمیشه
به دالیل مختلف به من ایراد میگرفت و آن شب من که
از ایراد گرفتنهای او به شدت عصبانی شده بودم با باال
گرفتن جر و بحث ،برای لحظهای از طبقه دوم خانه به
پایینآمدموپسازدقایقیمجددبهطبقهباالبرگشتماما

...

درامتدادتاریکی

این بار یک چکش در دستم بود .پدرم روی مبل نشسته و
در حال تماشای تلویزیون بود و متوجه آمدن من نشد .از
پشتسربهاونزدیکشدموباچکشچندینضربهبهپشت
سرشواردکرد.پدرمرویزمینافتادوخونتمامخانهرا
برداشت.اودیگرنفسنمیکشیدکهمنبهسرعتازخانه
خارجشدم .بهپمپبنزینرفتمویکگالنبنزینخریدمو
بهخانهبرگشتموجنازهپدرمراآغشتهبهبنزینکردم .بقیه
بنزینرانیزرویوسایلخانهپاشیدم.بایکفندکطبقه
دومخانهرابهآتشکشیدموبهسرعت،قبلازباالگرفتن
شعلههایآتشازخانهخارجشدم.
براساساعالممرکزاطالعرسانیپلیسآگاهیپایتخت،
معاونمبارزهباجرایمجناییپلیسآگاهیتهرانبزرگ،
گفت :با اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت  ،قرار
بازداشت از سوی بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه
 27تهران صادر و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در
اختیارادارهدهمپلیسآگاهیتهرانبزرگقرارگرفت.

خواستگار مزاحم

حادثهتلخیکهتکرارشد

ید رمشهد
مابتدای 
ماجرایتنبیهبدنیدانشآموزدو 

تشکیل تیمی ویژه برای شناسایی
عامل آتش زدن شهروندان
پلیس پایتخت از تشکیل تیمی ویژه برای شناسایی فردی
که اقــدام به آتش زدن شهروندان می کرد ،خبر داد .به
گزارشایسنا ،به دنبال انتشار کلیپی از به آتش کشیدن
برخی از شهروندان در پارک ها از سوی فردی ،تیم ویژ ه در
پلیس پایتخت تشکیل شده است و با دستور ریاست پلیس
پایتخت ،یگانهای مختلف نیروی انتظامی برای شناسایی
و دستگیری این فرد وارد عمل شدند .مرکز اطالع رسانی
پلیس با تایید این دستور اظهار کرد :از تمامی شهروندانی
که از چنین فردی اطالع یا جزئیات بیشتری از اقدامات
وی در دست دارند ،درخواست میشود که اطالعات خود
را به نزدیک ترین واحد پلیس گزارش دهند.

سیدخلیلسجادپور-دانشآموز 9سالهایکهدرکالس
دوم ابتدایی تحصیل می کند ،به خاطر ضعف در درس
ریاضیموردتنبیهخانممعلمقرارگرفتوبااصابتسرشبه
دیواربهشدتمصدومشد.بهگزارشاختصاصیخراسان،
پدر این دانش آموز که مدعی است فرزندش پس از انجام
عمل جراحی از بیمارستان ثامن االئمه(ع) مشهد مرخص
شده و هم اکنون دوران نقاهت را سپری می کند ،درباره
چگونگیوقوعاینحادثهتلخگفت:پسرمسالاولابتدایی
را طی دو سال گذراند و دچار ضعف درسی است به همین

دلیل ما هم توجه زیادی به او داریم .این مرد جوان در ادامه
ادعاهایش افزود :حدود پانزدهم آبان بود که فرزندم وقتی
بهمنزلآمدمتوجهآثارباقیماندهانگشترویگونهچپش
شدیم ولی پسرم دربــاره این که چه کسی او را زده است
از ترس سکوت می کرد .آن شب به یک مجلس مهمانی
دعوت بودیم که به طور ناگهانی دیدم گونه سمت راست
پسرمآرامآراممتورممیشود،خیلینگرانشدموازفرزندم
خواستم تا حقیقت ماجرا را بگوید .در این لحظه بود که
پسرمباگریهگفت:مندرسریاضیرابلدنبودمخانممعلم

خبر مرتبط

جلوگیری از زندانی شدن هزار نفر در کرمان

جزئیات جدید از تنبیه بدنی دانشآموز ماهشهری توسط ناظم
آسیب دیگری ندیده است .پرونده به هیئت تخلفات
ارسال شده است و این هیئت تصمیم میگیرد که چه
برخوردی با ناظم خاطی انجام شود.
مدیر آموزش و پرورش ماهشهر تاکید کرد :به صورت
صریح در قانون بیان شده که تنبیه بدنی دانشآموزان
ممنوع اســت .به طــور مرتب نیز ایــن مسئله اعالم
میشود و از همکاران میخواهیم که صبر و حوصله
خود را در برخورد با دانـشآمــوزان افزایش دهند.
ابتدای هر ســال تحصیلی نیز در ایــن زمینه برای
مدارس بخشنامه ارسال میشود اما متاسفانه گاهی
میبینیم چنین اتفاقاتی در مدارس رخ میدهد.

سیلیمحکمیبهگونهامزدکهآنطرفصورتمنیزبهدیوار
کالس خورد! پدر این دانش آموز دوم ابتدایی اضافه کرد:
آن شب تا صبح نخوابیدم .صورت پسرم هر لحظه متورم تر
و کبودتر می شد ولی سه روز تعطیلی متوالی موجب شد تا
نتوانم برای جویا شدن از حقیقت موضوع به مدرسه پسرم
در منطقه شهرک شهید باهنر بروم .تا این که باالخره بعد
از اتمام تعطیالت همسرم را به مدرسه فرستادم ولی مدیر
مدرسهگفتهبودمنبایدتحقیقکنم!بعدازآنهمخانممعلم
میگفت:منفرزندشماراتنبیهنکردهامایندرحالیبودکه
همکالسیهایشماجرایتنبیهبدنیراتاییدمیکردند.به
ناچارخودمراهیمدرسهشدموازمدیرخواستمحقیقترا
بگوید .آن روز مدیر مدرسه مرا به گوشه اتاق کشید و گفت:
به خاطر این که درگیری در مدرسه به وجود نیاید ناچار به
کتمانماجراشدیم!
آن جا بود که من با پلیس  110تماس گرفتم و شکایتم را
به طور قانونی پیگیری کردم! در حالی که تصاویر سی تی
اسکنازشکستگیبینیوگونهپسرمحکایتداشتومورد
عمل جراحی قرار گرفت ولی خانم معلم او بعد از 18روز به
عیادتاودربیمارستانثامناالئمه(ع)آمد.
ویدرپایانبهپیگیریقانونیاینپروندهاشارهکردوگفت:
پزشکی قانونی نیز صدمات وارد شده به صورت پسرم را
تاییدکردهاستومنازمعلماوشاکیهستم!
گزارشخراسانحاکیاست،درهمینبارهمعاون
دادستان مرکز خراسان رضــوی نیز با تایید
تشکیلپروندهقضاییدردادسرایعمومی
وانقالبمشهدگفت:اینپروندهدرشعبه

 431مجتمع قضایی شهید بهشتی مورد رسیدگی قرار
گرفتهاست.قاضیسیدجوادحسینیباتاکیدبراینکهاین
پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد،
تصریح کرد :پدر دانش آموز 9ساله ای مدعی است
کهفرزندشتوسطمعلممدرسهتنبیهبدنیشده
و صدمات زیادی دیده است .این مقام قضایی
خاطرنشان کــرد :شاکی پــرونــده برگه
تاییدیهپزشکیقانونیرابهشعبه431
دادسرا ارائه داده است و تحقیقات
با احضار معلم مدرسه با جدیت
ادامـــه مــی یابد ولــی هنوز
نمی توانیم به طور قطع
دربــاره این ماجرا تا
تکمیلتحقیقات
اظــهــارنــظــر
کنیم.

تصویر دانش آموز بعد از ترخیص از بیمارستان

عکس اختصاصی از خراسان

توکلی -با تدبیر قضایی ،از زندانی شدن هــزار نفر در
کرمان جلوگیری شد  .به گزارش خبرنگار ما،دربازدید
رئیس کل محاکم عمومی وانقالب کرمان از بازداشتگاه
موقت کرمان و دیدار چهره به چهره با مددجویان 10،نفر
از زندان آزاد شدند .رئیس کل محاکم عمومی و انقالب
کرمان گفت :هم اکنون دوهزارپرونده تقسیط مهریه
دردادگستری شهرکرمان وجود داردکه باتدبیر قضایی
مناسب ،اززندانی شدن هزار نفر در کرمان به دلیل ناتوانی
وعجزازپرداخت سکه تعیین شده ،جلوگیری شد .قاضی
محمد امیر ابراهیمی افزود:پس ازافزایش قیمت سکه با
ارائه راهکاری قضایی واداری اززندانی شدن هزارنفرکه
به دلیل رشد قیمت سکه و ناتوانی درپرداخت آن باید به
زندان بروند ،جلوگیری شد.

مدیر آموزش و پرورش ماهشهر جزئیات تنبیه بدنی
دانشآموز ماهشهری را تشریح کرد.
به گزارش رکنا ،مجتبی دیناروند اظهار کرد :هفته
گذشته به ما اطالع داده شد که ناظم یکی از مدارس
ماهشهر ،یک دانشآموز  10ساله پایه چهارم ابتدایی
را تنبیه بدنی کرده است .وی افزود :پس از شکایت
والدین این دانشآموز مبنی بر کتک زدن فرزندشان
توسط ناظم مدرسه ،ما پیگیری های الزم را آغاز کردیم
و پرونده این ناظم کامل شده است .به ما گفته شده با
شیلنگ یا چوب به پای این دانشآموز ضربه وارد شده و
در نتیجه این تنبیه ،پای دانشآموز سرخ شده است اما

کالهبرداری از فالوئرها در یک پیج اینستاگرام




این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید.

در جست وجوی آتش افروزان وآن روی فراستی به روایت پرستویی!




2.2 M views

با گاز قبل انتخابات ،بدون گاز بعد انتخابات!

یک مقایسه تصویری از وضعیت گازرسانی در
زاهـــدان ،در فضای مــجــازی حاشیهساز شده
است .این تصویر وضعیت گازرسانی قبل و بعد از
انتخابات در اسفند ماه سال  95و آذر ماه امسال
را نشان میدهد که با وجود اعالم رسیدن گازبه
این شهر  ،مردم زاهدان هنوز در صف کپسول گاز
هستند .کاربری در واکنش به این تصویر نوشته
است« :چیز عجیبی نیست .اینا شعاره ،شعارم
مال قبل انتخاباته ،بعدش همه فراموش میکنن
چی گفتن ».کاربر دیگری هم نوشت« :زاهدان
همیشه همینقدر مــردم مظلومی داره ،کاش
کسی واسهشون کاری کنه».




1.8 M views

1.1 M views

مسابقه مشاعره در صحن
علنی مجلس!

مــاجــرای دنــــدان پزشک
عصبانی

ویدئویمشاعرهدونمایندهدر
صحنمجلسبازتابفراوانی
داشته است .کاظم دلخوش
نمایندهصومعهسراخطاببهمهردادالهوتینماینده
لنگرود،شعریبامقدمه«ازدستتویکایلبهتنگ
آمدهاند »...میخواند ،سپس مهرداد الهوتی هم
به درخواست علی مطهری ،با شعر پاسخ میدهد و
با تاکید روی مصرع آخر شعر یعنی «کم خور دو سه
پیمانه»،میگویدمنظورشپیمانهبهشتیاستاما
آنهمظرفیتیدارد.کاربریدرواکنشبهاینویدئو
نوشت« :به جای این که به مشکالت مردم برسن
نشستن شعر میخونن! مشکل مردم با این شعر و
غزالحلمیشه؟»کاربردیگرینوشت«:اتفاق ًابهنظر
منبامزهبودکهباشعربههمدیگهانتقادکردن».

دیــروز ویدئویی منتشر شد از
کودکیکهزیردستیکدندان
پزشک اهلبهبهانبودوجیغ
میزد.دندانپزشکهمکهعصبانیشدهبود،حسابی
ودرچندمرحلهبرسرکودکفریادکشید.ویدئورامادر
کودکضبطکردهبود.هرچندداندانپزشکدرگفت
گوییمدعیشدهدندانبچهبیحسشدهبود .کاربری
باانتشاراینویدئونوشت«:آقایدندونپزشک!وقتی
قبول میکنی که بچه رو ویزیت کنی ،باید خودت رو
واسهاذیتکردنهایبچههمآمادهکنی».کاربریدیگر
نوشت«:بهجایاینکهبگنهنگامعصبانیترانندگی
نکنید،بایدبگنهنگامعصبانیتطبابتنکنید!»




1.2 M views
2.2 M views

آن روی فراستی به روایت
پرستویی

پرویز پرستویی به برنامه «من
و شــمــا» بــا حــضــور جنجالی
مسعود فــراســتــی ،واکنش
نشان داد و با انتشار ویدئویی از نقدهای تند و گاه
خارجازادب فراستیدربرنامههایمختلفنوشت:
«قابل توجه صداوسیمای محترم ،این گوشهای از
توهینهایآقایفراستیاست».کاربریدرواکنش
به موضع انتقادی او در خصوص رفتار این منتقد
نوشته«:ازشمادیگهبعیدبود!درستهکهادبیاتتندی
دارهامااینانقدهستنهتوهین».کاربردیگرینوشته:
«واقعابرخیحرفهایفراستیخیلیزشتهاماایناز
رفتاربیادبانهآرشظلیپورچیزیکمنمیکنه».

1.8 M views

دو روز فاصله 1400 ،تومان افزایش قیمت!

به تازگی عکسی از دو پاکت شیر در فضای مجازی
منتشرشدهاستکهتاریختولیدیکیازآنهامربوط
به روز دهم آذرماه است و قیمت روی پاکت 2500
تومان است .دیگری که تاریخ تولیدش دوازدهــم
آذرمــاه است 3900 ،تومان قیمت خــورده است.
کاربری نوشت« :قیمت شیر و لبنیات روزبــهروز
گرونترمیشهوتغییرمیکنه،تفاوتقیمتبعدازدو
روزکهدیگهعجیبنیست».کاربردیگریهمنوشته:
«دالر داره میاد پایین اینا هنوز دارن می رن باال هیچ
کس نظارت نمی کنه؟» کاربر دیگری در واکنشی
مخالف نوشت« :باألخره هروقت چیزی گرون بشه،
میشه همچین عکسی گرفت .این که دلیل نشد.
بایدببینیملبنیاتآخرینبارکیگرونشدهبود؟»
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یک تفریح بیرحمانه

ویدئویی عجیب و دردنــاک
از چند جــوان منتشر شد که
در حــالــی کــه از خــودشــان
فیلم میگرفتند ،با ریختن بنزین و شعلهور کردن
آن با فندک ،برخی افــراد وکارتنخوابها را آتش
میزنند!پلیسخواستارکمکمردمبرایشناسایی
و دستگیری آن افراد شرور شده است .کاربری این
گونه واکنش نشان داد« :مگه میشه؟! تــوی قرن
بیست و یکم ،یه عده میرن توی پارک مردم رو آتیش
میزنن؟!»کاربریدراینبارهنوشت«:بهنظرمنبه
عنوانمجازات،ایناروبایدکبابکرد».کاربردیگری
نیز نوشت« :این چه جور تفریحیه؟! توی بازیهای
کامپیوتریهمهمچینوحشیبازیایینمیشه.اینااز
کجایادمیگیرنهمچینچیزاییرو؟!»

رئیس پلیس فتای استان یزد از دستگیری شخصی که با
دسترسی غیرمجاز به اکانت اینستاگرام دوست چندین
ساله خود از وی در حدود  ۱۵۰میلیون ریال کالهبرداری
کرده بود ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ«مرتضی ابوطالبی» اظهار کرد:
شخصی بــا در دســت داشــتــن برگه قضایی بــه ایــن پلیس
مراجعه و اعالم کرد که اکانت اینستاگرام شخصی وی هک
شده است و با توجه به کالهبرداری مالی که از دوستان وی
صورت گرفته و مسبب بدگمانی فالوئرهای پیج خصوصی
اش در اینستاگرام شده بود ،رسیدگی پرونده در دستور
کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت  .وی افزود :با توجه
به اظــهــارات شاکی ،متهم پس از دسترسی غیر مجاز به
اینستاگرام وی با دنبال کنند ههای صفحه خصوصی اش
بیان داشتن موجودی حساب کافی
ارتباط برقرار کرده و با ِ
و ناموفق بودن چندین بار ارسال وجه برای طلبکار ،از آن ها
در خواست ارسال وجه داشته و وعده بازگرداندن در اسرع
وقت داده که با توجه به اعتبار و اعتمادی که شاکی بین
دوستان خود داشته مخاطبان بالفاصله وجه پیشنهادی را
ارسال کردهاند.
رئیس پلیس فتای یزد گفت :با توجه به پیگیری و بررسیهای
صورت گرفته بر اساس مستندات موجود و اظهارات شاکی،

متهم که از دوستان و هم صنف کسب و کار شاکی است در
اسرع وقت با تالش ماموران پلیس فتای استان شناسایی و
دستگیر شد و ضمن مواجهه با شاکی و مستندات و ادله کشف
شده به جرم خود اعتراف کرد.
سـرهنگ ابوطالبی ادامه داد :کاربران شبکههای اجتماعی
دقت داشته باشـند با توجه به شـخصیت و موقعیت اجتماعی
و مالـی آن هـا ممکـن اسـت افـرادی بـا سـوء اسـتفاده از نـام
و هویـت جعلـی شـان و بـا راه انـدازی صفحـات مشـابه یـا
دسترسـی غیر مجاز ،اقدام بـه کالهبرداری و دیگـر اقدامات
مجرمانـه کننـد .کاربـران در ایـن خصـوص بایـد بـا ارتقـای
امنیـت شـبکه هـای اجتماعـی خـود همچـون فعـال کـردن
رمـز دوم در حریـم خصوصـی از ایـن گونـه کالهبرداریهـا
پیشـگیری کننـد.
وی از کاربران خواست در فضای مجازی به هویتهای کاذب
اعتماد نکنند زیرا افراد سودجو با هویتهای جعلی و برای
مقاصد خاص مثل کالهبرداری و دیگر اقدامات مجرمانه
برای ارتباط گیری با کاربران اقدام میکنند.
این مسئول توصیه کرد :در صورت مواجهه با موارد مجرمانه
و مشکوک در فضای مجازی آن را از طریق سایت پلیس فتا به
آدرس  www.cyberpolice.irمرکز فوریتهای سایبری
لینک ثبت گزارش های مردمی اعالم کنند.

عربده کش کرج دستگیر شد

آتش سوزی ساختمان  25طبقه
پایتخت  14مصدوم داشت

سرپرست پلیس آگاهی استان البرز گفت :شرور
معروف استان البرز که به اتهام قتل تحت تعقیب بود،
صبح دیروز  13آذرماه در عملیات ویژه پلیس آگاهی
این استان دستگیر شد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ محمد نادر بیگی توضیح
داد :سیزدهم شهریور امسال بهدنبال نزاع خیابانی
در محدوده حسین آباد مهرشهر مردی به نام بهمن
 44ساله که با چند ضربه قمه به شدت زخمی شده
بود ،به بیمارستان شهید مدنی منتقل شد.
نادربیگی ادامه داد :چهار روز بعد ،بهمن بر اثر عمق
جراحاتی که به او وارد شده بود جان باخت ،بدین
ترتیب کارآگاهان جنایی با شناسایی ضارب که به
مرتضی چهار شونه معروف بود او را تحت تعقیب
قرار دادند.
وی خاطرنشان کــرد :این متهم بیش از  10فقره
پرونده شرارت ،زورگیری و عربده کشی در محدوده
محلههای حسین آباد و آق تپه کرج دارد و بارها باعث
ایجاد رعب و وحشت و ناامنی برای مردم شده است.
با شناسایی مخفیگاه این شرور ،وی در یک عملیات
غافلگیرانه دستگیر شد.

اورژانس تهران اعالم کرد :آتش سوزی ساختمان25
طبقه تجاری در غرب تهران که روز چهارشنبه رخ داد،
 14مصدوم داشت که تنها دو نفر آنان به بیمارستان
منتقل شدند .به گفته مسئوالن آتش نشانی ،این
حریق خاموش شده است.
محمدکرم درآبــادی مدیر روابــط عمومی اورژانــس
تهران به ایرنا گفت :دیگر مصدومان در محل درمان
شده اند.
سخنگوی سازمان آتــش نشانی و خدمات ایمنی
شــهــرداری تهران نیز به ایرنا گفت :مــامــوران پنج
ایستگاه آتش نشانی پس از دقایقی موفق شدند آتش
را خاموش کنند .سید جالل ملکی افــزود :کانون
اصلیحادثهدرطبقههمکفساختمان 25طبقهبود
که آتش به بخشی از نمای بیرونی و سقف های کاذب
طبقه همکف نیز سرایت کرد.
وی خاطرنشان کرد :آتش نشانان در این حادثه حدود
 30نفر را از داخــل ساختمان به پشت بام منتقل
کردند .به گفته ملکی این حادثه تلفات جانی نداشت
و آتش نشانان مشغول تخلیه دود هستند.

در طول همین دو ماه آشنایی ،کامال خصوصیات اخالقی
خواستگارم را شناختم و او را مناسب ازدواج ندیدم چرا که
در این مدت فهمیدم او به دختر دیگری نیز قول ازدواج
داده است و حاال نه تنها تهدید به خودکشی می کند بلکه ...
دختر  18ساله ای که به همراه مادرش به کالنتری آمده
بود تا از خواستگار سمج خود به جرم ایجاد مزاحمت و سلب
آسایش شکایت کند درباره ماجرای این خواستگاری به
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت:
تحصیالت پیش دانشگاهی را به پایان رسانده بودم که
حدود سه ماه قبل به دیدار یکی از هم کالسی هایم رفتم.
من و شهربانو از اول دبیرستان با یکدیگر دوست بودیم
اما آن روز پسر جوانی را در خانه آن ها دیدم که شهربانو
آن جوان را برادرناتنی خودش معرفی کرد و گفت برادر
ناتنی اش برای یافتن شغلی مناسب از مدت ها قبل خارج
از کشور رفته بود .وقتی شهربانو با تعجب من روبه رو شد
چرا که در طول چند سال گذشته این اولین باری بود که
برادرش را می دیدم ،ادامه داد به دلیل این که من و آرمان
ناتنیهستیموبهخاطربرخیاختالفاتخانوادگیاوکمتر
به منزل ما می آمد .خالصه آن روز مادر شهربانو به نوعی
ماجرای خواستگاری را پیش کشید و سپس با مادرم تماس
گرفت تا قرار خواستگاری را بگذارد .مادرم نیز که ازدواج
ناموفقی داشت و از پدرم طالق گرفته بود خیلی احتیاط
می کرد تا من انتخاب درستی داشته باشم و خودم برای
آینده ام تصمیم بگیرم .با وجود این در همان جلسه اول
خواستگاری صحبت هایمان گل کرد و احساس کردم من
و آرمان وجوه مشترک زیادی داریم و خواسته های هردو
نفرمان یکی است .ماه محرم نزدیک بود و قرار شد مراسم
عقدکنان را بعد از پایان محرم و صفر برگزار کنیم تا حرمت
این دو ماه عــزاداری حفظ شود .از سوی دیگر این زمان
فرصتی برای آشنایی بیشتر بود .مادرم اجازه داد به صورت
تلفنی با آرمان در ارتباط باشم و گاهی نیز به همراه مادرم
و آرمان بیرون می رفتیم ولی او مدام در مکالمات تلفنی از
یأس و ناامیدی سخن می گفت و به این که سه بار دست به
خودکشی زده است ،افتخار می کرد .از طرف دیگر وقتی
بیرون می رفتیم به تماس های تلفنی اش جواب نمی داد
و با به صدادرآمدن زنگ تلفن ،رنگ از چهره اش می پرید.
دیگر خیلی به حرکات و رفتارهایش مشکوک شده بودم تا
این که روزی به بهانه ای سیم کارتش را امانت گرفتم .آن روز
با دیدن پیام عاشقانه یک دختر در تلگرامش دنیا روی سرم
خراب شد .باورم نمی شد او با کس دیگری ارتباط داشته
باشد .به همین دلیل خودم را به جای آرمان جا زدم و با آن
دختر ارتباط برقرار کردم .آن جا بود که فهمیدم حتی در
این مدت خواستگاری از من با آن دختر هم ارتباط دارد.
این گونه بود که با «سحر» تماس گرفتم و همه ماجرای
خواستگاری آرمــان را برایش توضیح دادم او نیز گفت:
آرمان با وعده ازدواج با او ارتباط برقرار کرده است به همین
دلیل هر دو نفر تصمیم گرفتیم تا پیامک هایی را که آرمان
برای ما می فرستد برای یکدیگر ارسال کنیم .وقتی همه
چیز برایم آشکار شد ،از مادرم خواستم تا با خانواده آرمان
تماس بگیرد و موضوع خواستگاری را منتفی کند .با آن
که مادرم بسیار محترمانه و با عذرخواهی پاسخ منفی مرا
به آن ها اعالم کرد ولی آرمان دست بردار نیست و مدام
برایم ایجاد مزاحمت می کند به طوری که مزاحمت های
او موجب رسوایی و آبروریزی شده است و تهدیدم می کند
اگر با او ازدواج نکنم خودکشی خواهد کرد .حاال هم دست
به دامان قانون شده ام تا  ...شایان ذکر است ،به دستور
سرگرد عباس زمینی (رئیس کالنتری سپاد) این پرونده
در دایره مددکاری مورد رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

مرد اعدامی از چوبه دار پایین
کشیده شد
مردی که به اتهام قتل عمد محکوم بهقصاص شده بود ،با
گذشتخانوادهمقتولازمرگرهایییافت .بهگزارشرکنا،
حمید رضا بوالحسنی  -رئیس دادگستری بروجرد -در این
باره گفت :در سال  93بین دو خانواده از اهالی روستای
گنجینه بخش مرکزی درگیری خونینی رخ داد که منجر به
قتل مردی بهنام نبیا ...شد .پس از دستگیری قاتل ،وی به
قصاصمحکومشداماباتالشوپیگیریرئیسدادگستری،
دادستان،شورایحلاختالفشهرستانبروجردواستفاده
ازظرفیتریشسفیدانوبزرگانروستا،اولیایدمازقصاص
گذشتندوصلحوسازشمیاندوخانوادهبرقرارشد.

جوان شرور گوش مامور آشپزخانه
زندان را برید
مرد زندانی مامورآشپزخانه زندان
را در یک درگیری خشونت آمیز به
قتل رســانــد .به گــزارش رکنا ،مرد
زندانی در زندان اوکالهما به اتهام
قتل مامور آشپزخانه زندان دستگیر
شد .بنجامین بوفارد  22ساله ،زمانی
که مامور آشپزخانه زندان قصد پخش
غذا را بین زندانیان داشت به سمت وی حمله ور و با کتک
زدن های بی وقفه به سر و صورتش باعث مرگ او شد .به
گزارش شاهدان عینی ،بنجامین پس از این که به مامور
آشپزخانه حمله کرد و او را کتک زد با چاقو گوش های او
را برید و زمانی که قصد تخلیه چشمانش را داشت توسط
دیگر زندانیان مهار و دستگیر شد .قربانی به دلیل جراحت
های وارد شده و خونریزی زیاد در بیمارستان جانش را
از دست داد و متهم هم اکنون در سلول انفرادی است تا
جلسه محاکمه اش به زودی برگزار شود.
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