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ازمیانخبرها
سارق برق را برق گرفت
توکلی-سرقتسیمهایبرقدرکهنوجیک
کشته ویک زخمی برجا گذاشت .فرمانده
انتظامی کهنوج روزگذشته درتشریح این
خبرگفت :فردی هنگام سرقت سیم وکابل
هــای اصلی شبكه انتقال نیرودرحوالی
روستای"کوتک"این شهرستان دچاربرق
گرفتگیشدیدشدوجانخودراازدستداد.
به گــزارش خبرنگار ما ،سرهنگ «شاهپور
بهرامی» افزود :شامگاه جمعه در پی اعالم
گــزارش وقــوع یــک حادثه بــرق گرفتگی،
ماموران با حضور در محل حادثه مشاهده
کردند یک نفر كنار تیر برق فشار قوی فوت
شده و یک نفر دیگر هم براثر برق گرفتگی،
مصدوم و روانه بیمارستان شده است .وی با
اشاره به كشف قیچی آهن بر و برخی ادوات
دیگر در کنار جسد قربانی ،تصریح کرد :در
تحقیقات میدانی پلیس مشخص شد فرد
جان باخته هنگام سرقت کابل های اصلی
شبکه انتقال نیرو دچار برق گرفتگی شده و
جان خود را از دست داده است.

خودکشیمرگباردردانشگاهالزهرا
دختر جوانی خودش را از طبقه هشتم یک
ساختمان اداری در دانشگاه الزهرا به پایین
پرتاب کرد و جان باخت .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،ساعت  10:45صبح دیروز
مأموران کالنتری  145ونک در تماس با
بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم کردند
دخــتــر  34ســال ـهای در دانــشــگــاه الــزهــرا
خودکشی کرد و به کام مرگ فرورفت.
بنابر اظهارات مأموران و طی بررسیهای
اولیه مشخص شد متوفی ،دانش آموخته
سال  91و دانشجوی رشته فلسفه و کالم
اسالمی این دانشگاه بود که صبح دیروز از
طبقه هشتم یک ساختمان در بخش اداری
این دانشگاه خود را به پایین پرتاب کرد و
به کام مرگ فرورفت .بررسی لوازم متوفی
نشان داد وی داروهـــای بیماران دارای
مشکالت اعصاب و روان را همراه خود داشته
است.درنهایتبادستورمحسنمدیرروستا،
بازپرس ویژه قتل پایتخت ،جسد متوفی به
پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات درباره
این پرونده ادامه دارد.

سرقت در ساری،دستگیری
در کرمان
توکلی -سارق فراری در ساری ،در ارزوئیه
کرمان به دام افتاد .فرمانده انتظامی ارزوئیه
از دستگیری سارق فراری با تالش عوامل
پلیس در این شهرستان خبرداد .به گزارش
خبرنگار ما ،سرهنگ امینایی اظهار کرد:
مــامــوران پلیس آگاهی در اجــرای نیابت
دادسرایعمومیشهرستانساریوگزارش
پلیس آگاهی استان مــازنــدران در زمینه
مشارکت سه نفر در سرقت مسلحانه و ضرب
وجرحموفقشدندبااقداماتاطالعاتییکی
از سارقان را در این شهر شناسایی کنند .وی
افزود :ماموران در ادامه  ،متهم را در عملیاتی
غافلگیرانه دستگیر کردند.

اخت
صاصی

ماجرایخونهایزیرکامیون

توقف ،توجهی نمیکرد .در نهایت وقتی آن زن
با پلیس  110تماس گرفت و موضوع را اطالع
داد راننده کامیون در خودرو را گشود و آن زن را
پا یین انداخت .با وجود این زن  35ساله که حق
شوهرش را تضییع شده می دید مقابل کامیون
قرار گرفت و ضمن جلوگیری از حرکت راننده،
از اهالی محل کمک خواست .مردم با شنیدن
فریادهای زن جوان ،از راننده خواستند حرکت
نکند ولی او از روی زن جوان عبور کرد و حدود30
متر پیکر خون آلود او را زیر خودرو کشید .گزارش
خراسان حاکی است ،با فرار راننده خاطی از
محل سانحه خونین ،عملیات ویژه دستگیری وی
با صدور دستوری از سوی قاضی کاظم میرزایی

خر

اسان

قضایی به آهنآالت زیر خودرو خیره ماند .در این
حال قاضی میرزایی با نشان دادن خون های
زیــادی که زیر میل گــاردن کامیون خودنمایی
می کرد از متهم خواست درباره آثار این خونها
توضیح دهد .متهم که دیگر چاره ای جز بیان
حقیقت نمی دید به ناچار گفت :من آن زن را
ندیدم .ولی خیلی ترسیده بودم به همین دلیل
اصال نفهمیدم که چه شد!در همین حال افسر
کارشناس راهنمایی و رانندگی نیز که در محل
وقوع حادثه حضور یافته بود ،مرگ زن جوان بر
اثر سانحه ترافیکی را رد کرد و آن را موضوعی
جنایی دانست .این درحالی بود که شاهدان
عینی نیز از عمدی بودن ماجرای قتل زن جوان
سخن گفتند .یکی از شاهدان حادثه به قاضی
ویژه قتل عمد گفت :آن لحظه من حتی به شیشه
کامیون کوبیدم و گفتم حرکت نکن اما راننده
توجهی نکرد و با دنده یک از روی زن جوان عبور
کرد به طوری که من هم ترسیدم و به آن طرف
پرت شــدم! گــزارش خراسان حاکی اســت ،در
پی اظهارات و اعترافات متهم درباره استفاده
از گواهی نامه جعلی نیز مشخص شد که وی
عکس خود را روی گواهی نامه یکی از بستگانش
چسبانده و با آن به رانندگی کامیون پرداخته
است .بنابر گزارش خراسان ،متهم این پرونده
با صدور دستور بازداشت موقت از سوی قاضی
میرزایی در حالی روانه زندان شد که تحقیقات
درباره برخی زوایای پنهان این پرونده جنایی
همچنان ادامه دارد.

آغاز شد و گروهی از کارآگاهان اداره جنایی به
سرپرستی سرگرد نجفی تحقیقات گسترده ای
را آغاز کردند تا این که متهم بامداد روز بعد در
فریمان دستگیر شد و به مشهد انتقال یافت .این
متهم که در ابتدا هر گونه تصادف با زن جوان را
انکار می کرد ،در بازجویی ها مدعی شد آن زن
در میانه راه از خودرو پیاده شد و دیگر خبری از
او ندارم!
بنابراین گــزارش متهم  21ساله ایــن پرونده
جنایی کــه سجاد نــام دارد ،صبح پنج شنبه
گذشته وقتی مقابل دوربین قوه قضاییه قرار
گرفت اظهارات قبلی خود را در حضور قاضی
میرزایی تکرار کرد اما ناگهان چشمان مقام

حسن بیگی :ایران هزینه های کمک رسانی درحادثه سانچی را پرداخت کرد
فائقی  -در حادثه سانچی خسارتی پرداخت
نکرده ایم و آن چه پرداخت شده هزینه های
کمک رسانی و نجات نیروهای سانچی بوده
است.
ابوالفضل حسن بیگی عضو کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی در گفت وگو با خراسان،
درباره دریافت خسارت از طرف چینی گفت:
طبق قوانین بین المللی خسارت ناشی از
حادثه سانچی باید به ایــران پرداخت شود و
بخشی از آن دریافت شده و بخشی هم از طریق
بیمه ها در حال پیگیری است.
نماینده دامغان که از سوی کمیسیون امنیت

ملی مجلس در زمان حادثه سانچی این موضوع
را پیگیری می کــرد دربـــاره خبری مبنی بر
پرداخت خسارت برای سانحه سانچی از طرف
ایــران تاکید کرد :ایــران خسارتی به سانچی
پــرداخــت نکرده اســت بلکه آن چه پرداخت
شــده طبق قوانین
بین المللی هزینه
های کمک رسانی
و نــجــات نیروهای
سانچی بوده است.
چـــنـــد روز قــبــل
محسن قر هخانی،

دبیر کــارگــروه اتکایی سندیکای بیمهگران
ایران نیز در نشست خبری از پرداخت خسارت
نفتکش سانچی بــه طــرف خــارجــی از سوی
کلوب  p&lخبر داد و گفت :پرداخت خسارت از
سوی شرکتهای بیمه داخلی به بیمهگذاران
آن در دست انجام
اســـــت و تــمــامــی
طــر فهــای درگیر
بــیــمــه مسئولیت
نفتکش سانچی،
خــارجــی بــودنــد و
خسارتهای آنها

پرداخت شده است.
وی اف ــزود :بیمه شناو رها به دو دسته یکی
بدنه و دیگری مسئولیت تقسیم میشود ،بر
این اساس بیمه بدنه سانچی در ایران و بیمه
مسئولیت خارجی بــوده اســت؛ به نحوی که
کشتی چینی ،مقصر حادثه بــوده و آن هم،
بخشی از خسارت را پرداخت میکند ،ضمن
ایــن که خسار تهای مربوط به کلوب که به
آلودگی دریایی و امدادرسانی به کشتیها
مربوط است ،پیگیری و پرداخت شده و فقط
آن بخشی که مربوط به ایران میشود ،در حال
بررسی است.

قاتل«عروسیخونین»کرمانشاه دستگیرشد
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت :با تالش
پلیس ،فردی که اقدام به قتل چهار تن و زخمی
کردن  16نفر دیگر در مراسم عروسی شهرک
چمن کرمانشاه کــرده بــود ،صبح دیــروز (شنبه
17آذر) با تالش ماموران پلیس آگاهی استان
دستگیر شــد .به گــزارش فرتاک نیوز ،ســردار
منوچهر امان اللهی اظهار کرد :در جریان حادثه

که شامگاه  14آذر و هنگام بــرگــزاری مراسم
عروسی در شهرک چمن کرمانشاه اتفاق افتاده
بود ،متاسفانه چهار تن کشته و 16نفر زخمی
شدند .وی ادامه داد :دربررسی های انجام شده
از سوی پلیس مشخص شد در جریان برگزاری
مراسمعروسی،یکیازمهمانانکهسابقهشرارت
و قتل داشته و تحت تعقیب پلیس نیز بوده ،پس

تجاوز پزشک انگلیسی به زنان در مطب

شلیک گلوله به تازه داماد
در مراسم شب عروسی
داماد هندی در مراسم عروسیاش توسط
دو نفر ناشناس هدف شلیک گلوله قرار
گرفت .گزارش رکنا به نقل از دهلی نیوز
حاکی است ،داماد  ۲۵ساله هنگام رفتن به
محل برگزاری مراسم عروسیاش در منطقه
مادانگیر واقع در جنوب دهلی نو توسط دو
موتور سوار ناشناس هدف شلیک گلوله قرار
گرفت« .بدال» در بیمارستان تحت درمان
است و انگیزه مهاجمان از این تیراندازی
هنوز مشخص نشده است.

سرقت مسلحانه در برزیل
جان  ۱۴تن را گرفت

در بازسازی صحنه قتل مطرح شد

سیدخلیل سجادپور  -مــردی که متهم است
طی یک سانحه رانندگی به دلیل خسارت 200
هزار تومانی تصادف ،زنی را زیر چرخ های خودرو
کشته است ،صبح پنج شنبه گذشته در حضور
قاضی ویژه قتل عمد مشهد ،صحنه این جنایت
هولناک را تشریح کرد .به گزارش اختصاصی
خراسان ،ساعت  18:09دوازدهم آذر تصادفی
بین یک دستگاه کامیون ایسوزو و پراید رخ داد که
افسر راهنمایی و رانندگی پس از حضور در محل،
راننده  21ساله کامیون حامل بار موتورسیکلت
را مقصر حادثه شناخت .وقتی رانندگان دو
خودرو بر سر  200هزار تومان خسارت به توافق
رسیدند ،صاحب بار کامیون قرار شد خسارت را
به صورت کارت به کارت پرداخت کند .در این
هنگام راننده پراید از همسرش خواست تا کنار
همسر راننده کامیون داخل خــودرو بنشیند و
پس از آن که مبلغ خسارت به حساب وی واریز
شد از خودرو پیاده شود اما دقایقی بعد و در حالی
که کامیون به خیابان فداییان اســام رسیده
بود ،جدال لفظی بین صاحب بار و راننده پراید
به وجود آمد چرا که صاحب بار مدعی بود کلید
تایید دستگاه عابر بانک را زده و پول به حساب
راننده پراید واریز شده است ولی راننده پراید
ادعــا داشــت که هیچ پولی به حسابش نیامده
اســت .در ایــن حــال رانــنــده پراید با همسرش
تماس گرفت و ماجرا را به او اطالع داد با وجود
این راننده  21ساله کامیون همچنان به حرکت
خود ادامه می داد و به فریادهای زن جوان برای

پزشک ارتــوپــد بیمارانش را در مطب مورد
تجاوز قرار می داد .به گزارش رکنا ،پزشکی در
انگلیس به اتهام تجاوز به بیمارانش دستگیر
شد .متهم ،جان سیاگورو نارندران بیماران
آسیب پذیر و جوان خود را ظرف مدت  13سال

مورد تعرض و آزار و اذیت قرار داده است.
وی که به عنوان متخصص ارتوپد در بیمارستان
اسکوک مدویل در انگلستان مشغول کار بوده
محکوم شده که از بیماران خود سوء استفاده
کرده است .گزارش های پلیس نشان می دهد
که متهم به بیماران خود پیشنهاد می داد تا
چشم های خود را با چشم بند ببندند تا بتواند
مسیر درمان را با اعصاب راحت تر انجام دهد
اما پس از بسته شدن چشم ها به آن ها تعرض
می کرد .چند قربانی وی تایید کرده اند که این
پزشک روانی دست و پای بیماران خود را به
تخت می بست و به آن ها تعرض می کرد.

از درگیری با چند نفر با تهیه سالح کالشینکف
اقدام به تیراندازی در مراسم می کند .امان اللهی
خاطرنشان کرد :به دنبال این تیراندازی  20نفر
زخمی می شوند که پس از انتقال به بیمارستان
چهار نفر آن ها شامل یک زن و سه مرد جان خود را
از دست می دهند .این مقام ارشد انتظامی استان
ادامه داد :با حضور به موقع پلیس در محل حادثه،

سه نفر از طرف های درگیری بازداشت شدند و
مظنوناصلینیزباتالشهایشبانهروزیپلیسو
ردیابیهایمستمر،صبحدیروزپسازهماهنگی
با مقام قضایی در شهر مالرد استان البرز دستگیر
شد .وی تاکید کرد :حفظ امنیت در جامعه خط
قرمز پلیس است و همکاران ما با هرگونه ناامنی و
شرارت به صورت جدی مقابله می کنند.

تصادف  2خودرو 5 ،مصدوم و  2کشته برجا گذاشت
معاون امــداد و نجات هالل احمر از تصادف
جــادهای با دو کشته و پنج مصدوم خبر داد.
شاهین فتحی در گفت و گو با ایسنا دربــاره
این تصادف اظهار کرد :ساعت  ۱۴:۴۱روز
شنبه ،تصادف دو دستگاه خودروی سواری به
سازمان امــداد و نجات هالل احمر اعالم شد
که در پی آن نیروهای امدادی به محل حادثه
واقع در کیلومتر  ۳۵محور دلگان-زهکلوت
در جاده دلگن-چاه شور در استان سیستان
و بلوچستان اعزام شدند .وی ادامه داد :این
تصادف بین یک دستگاه خـــودروی پراید و
یک دستگاه  ۴۰۵رخ داد که هفت سرنشین

داشتند .پنج نفر از سرنشینان مصدوم و دو نفر
کشته شدند .همچنین بعد از انجام خدمات
درمانی اولیه توسط نیرو های امداد و نجات،
دو نفر از مصدومان این تصادف برای دریافت
خدماتپزشکیبهمراکزدرمانیمنتقلشدند.

دادستان اصفهان :پزشکی قانونی تجاوز به دانشآموزان را تایید نکرد
علی اصفهانی ،دادســتــان عمومی و انقالب
اصفهان در خصوص آخرین وضعیت پرونده
تعرض بــه دانــش آمـــوزان مــدرس ـهای در این
شهر گفت :چهار کودکی که والــدیــن آن ها
ادعای کودک آزاری و آزار جنسی را داشتند،
به پزشکی قانونی معرفی شدهاند ولی حسب
گواهی پزشکی قانونی ،نشانهای دال بر انجام
عمل جنسی وجود ندارد و پرونده فعال در حد
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کودک آزاری و تهدید دانش آموزان مطرح است.
وی با بیان این که متهم تاکنون هیچ یک از موارد
اتهام را نپذیرفته است گفت :وی مدعی است
این اتهامات تهمت است و این ماجرا به دلیل
اختالفش با مادر یکی از دانش آموزان مطرح
شده اســت .واقعیت امر این است که شواهد
نشان میدهد چنین اختالفاتی وجود داشته
است ولی ما در حال بررسی موضوع هستیم.

دادســتــان عمومی و انقالب اصفهان افــزود:
بــا تــوجــه بــه گنجایش یــک هــفــتـهای حافظه
دوربینهای مداربسته ،دستور ریکاوری فیلمها
نیز داده شده که در صورت وجود موارد آن نیز
بررسی خواهد شد.
به گفته اصفهانی ،در گوشی متهم نیز هیچ فیلم
مستهجنی یافت نشده ولی تحقیقات و بررسی
در این زمینه ادامه دارد.

...

درامتدادتاریکی

خشت کج
خــودم می دانــم ریشه این همه بدبختی ،
حقارت و تحمل زندان ها از اعتیادی است
که سال ها چون غده سرطانی همه وجودم
را فرا گرفته و من اراده ای بــرای ترک آن
ندارم اما این بار دیگر زندگی ام در آستانه
فروپاشی است و خوب می دانــم تا زمانی
که در زندان هستم همسر و فرزندانم با چه
مشکالت وحشتناکی روبه رو خواهند بود به
همین دلیل تصمیم گرفتم تا ...
جــوان  35ساله ای که بــار دیگر به اتهام
سرقت آهن آالت از ساختمان های نوساز
توسط مــامــوران تجسس کالنتری الهیه
مشهد دستگیر شده است درحالی که با
ابــراز پشیمانی بیان می کرد کاش بعد از
آزادی از زندان دوبــاره مسیر سرقت را در
پیش نمی گرفتم درباره گذشته تلخ خود به
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری الهیه
مشهد گفت :دوران کودکی ام را در یکی از
شهرهای مرزی خراسان رضوی گذراندم
به دلیل این که اولین فرزند پسر بعد از چهار
خواهرم به دنیا آمده بودم خیلی مورد توجه
اطرافیانم قرار می گرفتم .پدرم زمین های
کشاورزی زیادی داشت و امور زندگی را از
طریق برداشت محصوالت کشاورزی می
گذراند به همین دلیل من هم در همان
مقطع ابتدایی درس و مشق را رها کردم و به
کمک پدرم رفتم آن روزها همه مشغول کار
کشاورزی یا دامداری بودند به همین دلیل
فرزندان روستا کمتر به ادامه تحصیل می
اندیشیدند .زندگی آرامی را طی می کردم
تا این که در سن  18سالگی مــادرم را از
دست دادم او از مدتی قبل به بیماری قلبی
دچار شده بود و با این بیماری دست و پنجه
نرم می کرد ولی زمانی در زندگی مسیر
انحرافی را در پیش گرفتم که پدرم یک سال
بعد از مرگ مادرم با یکی از دختران کم سن
و سال روستا ازدواج کرد .آن زمان من هم
وارد دوران جوانی شده بودم و نمی توانستم
جایگاه نامادری ام را در منزل تحمل کنم
این بود که سر ناسازگاری گذاشتم و در
نهایت به دلیل بــروز اختالفات شدید به
منزل عمه ام رفتم و کنار او به زندگی ادامه
دادم.
دو سال بعد از این ماجرا عاشق دختری
شــدم کــه در یکی از روســتــاهــای اطــراف
زندگی می کــرد .طولی نکشید که من و
«کبری» ازدواج کردیم ولی بعد از تولد پسرم
دخالت های خانواده همسرم در زندگی
مــن بیشتر شــد چــرا کــه بــه دلیل بیکاری
بیشتر سرزنشم می کردند به همین علت
روستا را رها کردم و به امید یافتن شغلی
مناسب راهی مشهد شدم اما چون سواد
و سرمایه ای نداشتم همچنان سرگردان
بودم تا این که با فروختن طالهای همسرم
یک دستگاه وانت پیکان مدل پایین خریدم
و به جمع آوری ضایعات مشغول شدم در
همین روزها بود که به سوی مصرف مواد
مخدر کشیده شــدم و خشت کج زندگی
ام را بنا نهادم دیگر درآمدم برای پرداخت
اجاره خانه و امرارمعاش کافی نبود چرا که
بیشتر آن صرف هزینه های اعتیادم می شد
در شرایط سختی قرار داشتم که تصمیم
به سرقت آهن آالت در پوشش جمع آوری
ضایعات گرفتم ولی طولی نکشید که توسط
نیروهای انتظامی دستگیر و روانه زندان
شدم بعد از آزادی از زندان باز هم به دنبال
اعتیاد رفتم ولی دیگر به مواد مخدر صنعتی
آلوده شده بودم.
بعد از این ماجرا دوبــار دیگر نیز به دلیل
حمل مواد مخدر صنعتی زندانی شدم اما
نتوانستم مسیر درست را بیابم و دست از این
خالفکاری ها بردارم در واقع هیچ گاه اراده
ای برای ترک اعتیاد نداشتم .اکنون نیز
که برای چهارمین بار به اتهام سرقت آهن
آالت دستگیر شده ام نمی دانم همسر و سه
فرزند خردسالم چگونه زندگی خود را می
گذرانند ولی این بار اگر زندگی ام متالشی
نشود تصمیم دارم بعد از آزادی از زندان
دیگر به مــواد مخدر به چشم یک هیوالی
وحشتناک نگاه کنم به طوری که هیچ وقت
از کنار آن نیز عبور نکنم و ...
شایان ذکر است به دستور سرهنگ توفیق
حاجی زاده (رئیس کالنتری الهیه) این
متهم سابقه دار به مراجع قضایی معرفی
شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

