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ماجرای شلیک مرگبار
به دختر 14ساله

توکلی -قاتل دختر 14ساله رودباری توسط سران طوایف و معتمدان محلی تحویل دستگاه قضایی رودبار جنوب شد  .دادستان عمومی و انقالب شهرستان
رودبار جنوب گفت :وی  13آذرماه امسال توسط یک قبضه سالح جنگی از نوع کلت کمری اقدام به قتل دختر نوجوانی به نام «الف -ح» کرده بود .به گزارش
خبرنگارما ،قاضی حامد عمرانی افزود :قاتل که جوانی 18ساله است ،اختالفات خانوادگی را انگیزه اصلی خود در بروز این حادثه اعالم کرده است.

...

متهم در بازسازی صحنه جنایت فاش کرد

ازمیان خبرها

را زسرقتهایسمیکنارچاه مرگ

شهادت مامور انتظامی در
درگیری با اشرار مسلح
تـــوکـــلـــی -در
درگ ــی ــری یگان
تـــکـــاوری بـــم با
اشــرار مسلح در
شرق کرمان ،یک
مامور انتظامی به
شهادت رسید .
بــــــه گــــــــزارش
خـــــبـــــرنـــــگـــــار
مــا ،بــراســاس مرکز اطــاع رسانی پلیس
کرمان،شامگاه سه شنبه ،ماموران یگان
تکاوری  ۱۱۴شهرستان بم در حال گشت
زنــی در مــحــورهــای فــرعــی و مواصالتی
محدوده شهرستان ریگان با قاچاقچیان و
اشرار مسلح درگیر شدند.
در ایــن درگــیــری مسلحانه اســتــوار امین
افشاری از نیروهای یگان تکاوری ۱۱۴
بم به شهادت رسید و سرباز محمدحسین
سلجوقی مجروح و به بیمارستان پاستور بم
منتقل شد .عملیات پلیس برای پاک سازی
این منطقه و شناسایی عامالن درگیری
ادامه دارد.
این شهید متأهل بود و دو فرزند داشت .این
گــزارش حاکی اســت ،معاونان عملیات و
آموزش فرماندهی انتظامی استان کرمان
به همراه جمعی از کارکنان انتظامی با
حضور در شهرستان بم با سرباز" سلجوقی"
مجروح درگیری یگان تکاوری این شهر
دیدارواز وی عیادت کردند.
شــایــان ذکــر اس ــت ،مــراســم تشییع پیکر
پـــاک ای ــن شهید مــدافــع وطــــن ،ام ــروز
پنجشنبه از مسجد جامع شهرستان بم
تا گلزار شهداتشییع و به خــاک سپرده
می شود .

سیدخلیل ســجــادپــور  -دزد مخوفی کــه با
خوراندن مواد بیهوش کننده به راننده تاکسی
اینترنتی ،او را به قصد سرقت خودرو و اموالش به
قتل رسانده بود ،در بازسازی صحنه جنایت نیز
راز چند فقره سرقت دیگر با شیوه خوراندن چای
و آب میوه مسموم را فاش کرد.
به گــزارش اختصاصی خراسان ،این متهم به
قتل  22ساله که  13مهر گذشته پس از کشف
جسدی در عمق  30متری یک چاه در شاندیز
تحت تعقیب قرار گرفته بود تنها چند روز بعد از
ماجرای پیدا شدن جسد جوان  28ساله (راننده
تاکسی اینترنتی) با صدور دستورات ویژه ای
از سوی قاضی سید هادی سبحانی (دادستان
عمومی و انقالب طرقبه شاندیز) توسط نیروهای
پلیس آگاهی دستگیر شد و با توجه به اهمیت
موضوع ،پرونده این جنایت هولناک در شعبه اول
دادسرای عمومی و انقالب طرقبه شاندیز توسط
قاضی برفرازی مورد رسیدگی قرار گرفت.
«علی – الف» که ابتدا سعی داشت خود را بیخبر
از همه چیز نشان دهــد و ماجرای قتل جوان
 28ساله را به طور کامل انکار می کرد وقتی در
برابر شواهد و دالیل مستند و همچنین سواالت
تخصصی مقام قضایی قــرار گرفت ،چــاره ای
جز بیان حقیقت ندید و به قتل راننده جوان با
خوراندن آب میوه مسموم اعتراف کرد .او گفت:
به همراه یک دختر جوان که از مدتی قبل با هم
آشنا شده بودیم از میدان راه آهن مشهد سوار
خودروی راننده مسافربر شدیم که من با تعارف
آب میوه او را بیهوش کردم و سپس پیکرش را
داخل چاهی در منطقه طرقبه شاندیز انداختم.
گزارش خراسان حاکی است ،متهم مذکور در
حالی که سعی داشت پای افراد دیگری را نیز
به ماجرای خالفکاری هایش باز کند ،وقتی
با شواهد انکارناپذیر مواجه شد ،گفت :من به
تنهایی و به قصد سرقت خودرو ،جوان  28ساله

متهم در حال بازسازی صحنه جنایت در حضور مقام قضایی

را که سعید نام داشت ،به قتل رساندم!
ادامه تحقیقات گسترده قاضی برفرازی نشان
داد که متهم مذکور راننده یک دستگاه خودروی
ال  90را نیز در مسیر سمنان – شاهرود بیهوش
کرده و با واردآوردن ضرباتی به سرش ،پیکر غرق
در خون او را به خیال این که به قتل رسیده در
مخروبه ای رها کرده و با سرقت خودرو به مشهد
گریخته است.
بنابراین گ ــزارش ،درحــالــی که بررسی های
قضایی بیانگر آن بود که راننده مذکور به طرز
معجزه آسایی از مرگ حتمی نجات یافته است،
خودروی سرقتی او نیز در یکی از خیابان های
مشهد کشف شد و بدین ترتیب با توجه به شگرد
متهم در ارتکاب جرم ،تحقیقات قضایی شکل
گسترده تری به خود گرفت و مشخص شد که
متهم  22ساله مقادیری طال را نیز از منزل یکی
از بستگانش در شهر گنبد با توسل به شگرد آب

میوه هــای سمی سرقت کــرده اســت .گــزارش
خراسان حاکی است ،با تکمیل قطعات پازل این
جنایت هولناک« ،علی – الف» به محل ارتکاب
قتل هدایت شد تا در حضور قاضی پرونده،
چگونگی و جزئیات جنایت خود را تشریح کند.
این متهم  22ساله در برابر دوربین قوه قضاییه
قرار گرفت و با تفهیم مواد قانونی از سوی قاضی
برفرازی مبنی بر این که مواظب اظهاراتش
باشد و حقیقت مــاجــرا را بیان کند چــرا که
اظهارات وی در مراحل دادرسی مورد استناد
قضایی قرار می گیرد ،پس از معرفی کامل خود
گفت :وقتی از میدان راه آهن مشهد سوار پژو
پارس شدم خودرو را به صورت دربستی اجاره
کــردم و تا نیمه های شب چند بار قرص های
خواب آور را با ترفندهای مختلف داخل آب میوه
راننده ریختم.
راننده جــوان که گیج شده بودبنا به خواست
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من به طرف شاندیز حرکت کرد .او را به بهانه
شستن دست و صورتش کنار چاه کشاندم و به
طور ناگهانی درون چاه انداختم  .بعد از آن هم
سنگی را به داخــل چــاه انداختم تا از مــرگ او
مطمئن شوم!
بنابر گزارش خراسان ،در ادامه بازسازی صحنه
جنایت ،متهم  22ساله عالوه بر اعترافات قبلی
خود ،راز سرقت لپ تاپ از منزل خواهرش را نیز
فاش کرد.
او همچنین به سرقت گوشی تلفن یک راننده
مسافربر دیگر مشهدی با شیوه خوراندن چای یا
آب میوه مسموم اعتراف کرد .در پایان بازسازی
صحنه قتل و تکمیل اعترافات متهم ،وی با صدور
قرار بازداشت موقت روانه زندان شد تا زوایای
پنهان دیگر این پرونده جنایی مورد بررسی های
دقیق قرار گیرد.
در همین ب ــاره قــاضــی سید ه ــادی سبحانی
(دادستان طرقبه شاندیز) به خراسان گفت:
هنوز نظریه پزشکی قانونی درباره علت دقیق
مرگ جوان  28ساله (مقتول) اعالم نشده است
و تحقیقات قضایی درباره جرایم احتمالی دیگر
این متهم همچنان ادامه دارد .قاضی سبحانی
افزود :این متهم تاکنون به چندین فقره سرقت
با شیوه تعارف آب میوه و چــای به رانندگان
مسافربر اعتراف کرده است بنابراین رانندگان
یا مسافران باید هوشیار و در برابر تعارف مواد
خوردنی و آشامیدنی از سوی افــراد غریبه به
شدت محتاط باشند تا با چنین صحنه های تلخی
روبه رو نشوند.
دادستان طرقبه شاندیز ،اطالع رسانی از سوی
رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما در این
باره را بسیار حائز اهمیت دانست و اضافه کرد:
آمــوزش شگردهای سارقان به شهروندان می
تواند ضریب ایمنی وهوشیاری مردم را در برابر
این گونه جرایم باال ببرد.

قتل زن جوان در مشهد




این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد
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واگذاری جنجالی  ۲۰هکتار از جزیره هرمز و پسته دانه ای هزار تومان!




2.1 M views

1.8 M views

ترک اعتیاد با اعمال شاقه!
فیلمی از یک کمپ ترک اعتیاد منتشر شد که در
آن نشان می دهد  ،مددجویانی را که برای ترک
به این کمپ مراجعه کرده اند ،کتک می زنند
تا درد اعتیادشان را فراموش کنند .کاربری
نوشت« :شاید این روش اصال درست نباشه ولی
برای اونایی که هنوز معتاد نشدن خوبه ببینن تا
سمت مواد نرن» .کاربر دیگری نوشت« :اینارو
بفرستیم پیش دکتر مهناز افشار نالوکسان بود
چی بود اسمش از اونا بده بهشون این همه زجر
نکشن نمیشه؟!» کاربری هم نوشت« :بهتره برخی
کمپ های ترک اعتیاد به جای این روش های غلط و
سنتی از روش های علمی استفاده کنن».



2.5 M views

فیلمی از حرکت فوق العاد ه تیری آنری بازیکن
قدیمی آرسنال و تیم ملی فرانسه و سرمربی
فعلی تیم موناکو در فضای مجازی پخش شد .در
این فیلم تیری آنری به بازیکن تیم اش که بعد از
نشست خبری صندلی اش را مرتب نکرده بود تذکر
می دهد که صندلی اش را مرتب کند بعد جلسه را
ترک کند .کاربری نوشت« :مربی باید همه جوره به
بازیکن اش درس بده نه فقط فوتبال رو» .کاربر
دیگری نوشت« :جا داره مربی های خودمونم این
فیلم رو نگاه کنن و یاد بگیرن نه این که اشتباهات
بازیکنانشون رو ماست مالی کنن».





2.6 M views

پسته دونه ای هزار تومان!
این روزهــای منتهی به شب یلدا عکس ها و
تصاویر مربوط به گرانی آجیل در همه شبکه
های اجتماعی دیده می شود .در این عکس ها
صف های طوالنی برای پسته کیلویی  200هزار
تومان تا نخود و کشمش دانه ای  300تومان به
چشم می خورد .کاربری نوشت« :شاید براتون
جالب باشه بدونید یک کیلو پسته حدود ۲۳۰
عدد است و قیمت یک کیلو پسته در مغازه هم
حدود ۲۳۰هزار تومانه یعنی هر پسته ۱۰۰۰
تومان» .کاربر دیگری نوشت« :قیمت پسته
یه جوری شده که عالوه بر این که خود پسته
رو می خوری باید پوستشم بــزاری تو دهنت
یکم خیس بخوره که نمک اونم بخوری و ضرر
نکنی» .کاربری هم نوشت« :من فرزند یک آجیل
فروشم چرااین قدر تبلیغ منفی می کنید .بابا ما
هم باید زندگی کنیم».

ناله هایی برای نان خشک!
شرایط بسیار اسفناک از نگهداری حیوانات در
باغ وحشی که گفته می شود در شیراز است در
ویدئویی که در فضای مجازی پخش شد ،قابل
مشاهده است .در این ویدئو توله خرسی را
می بینیم که بر اثر گرسنگی برای نان خشکی
التماس می کند .کاربری نوشت« :برخی باغ
وحشای ما حکم زندان با اعمال شاقه رو برای
حیوونای زبون بسته دارن و هیچ ارگانی هم
ازشون حمایت نمی کنه» .کاربر دیگری نوشت:
«شکارچیا نسبت به اینایی که حیوونا رو توی این
شرایط نگه می دارن شرف دارن .اونا با یه تیر
حیوون رو راحت می کنن نه این که مثل اینا زجر
کششون کنن».

درس اخالق آقای مربی به شاگرد

1.2 M views

سجادپور -شب گذشته جسد مجهول الهویه
زن جوانی که آثار ضربات چاقو بر صورتش نمایان
بود ،در دامنه کوه های منطقه بولوار نماز مشهد
کشف شد .به گزارش خراسان ،این زن  30تا 35
ساله که شلوار استرچ مشکی و مانتوی سرمهای
به تن داشت به تازگی عمل جراحی (احتماال
سزارین) انجام داده است.

با حضور قاضی ویژه قتل عمد در صحنه کشف
جسد ،تحقیقات در این باره درحالی ادامه یافت
که بخشی از جسد با ژل های آتش زا سوزانده
شده بود .به دستور قاضی احمدی نژاد ،جسد
ایــن زن که دارای موهای بلند و قهوه ای بود
برای تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی
انتقال یافت.

دستگیری ۱۰۰نفر از عامالن تیراندازیهای
غیرمجاز در خوزستان



فرمانده انتظامی خوزستان از کشف ۱۰۴
قبضه سالح غیرمجاز در عملیاتهای پلیس در
چهار روز گذشته در استان خبر داد .به گزارش
ایسنا ،سردار حیدر عباسزاده با تاکید بر لزوم
برخورد قاطعانه پلیس با دارندگان سالحهای
غیرمجاز و عامالن تیراندازی ،اظهار کــرد :با
هدف ارتقای امنیت عمومی خوزستان و اجرای
طرح جمع آوری سالح و مهمات غیرمجاز ،با
برنامهریز یهای مناسب و ارائــه راهکارهای
اجرایی ،دستورات عملیاتی به پلیس اطالعات و
امنیت عمومی انتظامی استان خوزستان ابالغ
شد .وی تصریح کــرد :پلیس اطالعات امنیت
عمومی با همکاری دیگر یگا نهای انتظامی

جزیره هرمز را برای مردم نگه دارید!
خبری از واگــذاری غیرقانونی  ۲۰هکتار از
جزیره هرمز به دانشگاه آزاد در فضای مجازی
پخش شد و واکنش کاربران را در پی داشت.
این در حالی است که این جزیره فقط شش هزار
نفر جمعیت دارد .کاربری نوشت« :هرمز 6000
نفر جمعیت بیشتر نداره و اگه همه شش هزار
نفر برن دانشگاه به هر نفر چیزی نزدیک به 34
متر می رسه» .کاربر دیگری نوشت« :لطفا ً جزیره
زیبای هرمز را از دست این ها نجات دهید!
واگذاری کالن زمین به دانشگاه آزاد در حالی که
نیمی از ظرفیت دانشگاه ها در شهرهای بزرگ
تر خالی اســت» .کاربری هم نوشت« :حاشیه
رودخانه ها رو که یه عده از ما بهترون رفتن و
ویال ساختن .دیگه خواهشا این جزیره هرمز رو
برای مردم بذارید بمونه».

فیلمی از انبارهای یک مالخر که در تهران
دستگیر شده بود ،به شدت مورد توجه کاربران
قرار گرفت .در این فیلم به قول معروف از
شیر مرغ تا جون آدمیزاد پیدا می شد که مالخر
از سارقان خریده و در چهار طبقه دپو کرده
بود .ارزش حدودی آن ها هشت میلیارد تومان
اعالم شد .پلیس در توصیه ای می گوید« :مردم
شناسنامه اموال مسروقه خود را حفظ کنند تا
پس از کشف بتوانند اموال را پس بگیرند».
کاربری نوشت« :سعی کنید مــوارد ایمنی رو
رعایت کنید که نیازی نباشه دنبال اموالتون
بدوید تا پیداشون کنید» .کاربر دیگری نوشت:
«این مالخرها از خود دزدها بدترن ،اینا هم از
توبره می خورن هم از آخور .مال رو مفت از دزد
می خرن و به قیمت باال توی بازار می فروشن».

و تالش مستمر در استان خوزستان در چهار
روز گذشته در چندین عملیات پی در پی موفق
به شناسایی و دستگیری  100نفر از عامالن
تیرانداز یهای غیرمجاز و دارنــدگــان سالح
های غیرمجاز شدند .عباسزاده بیان کرد :در
بازرسی از مخفیگاه متهمان تعداد  16قبضه
سالح جنگی و  88قبضه سالح شکاری و جمعا
 104قبضه سالح غیرمجاز به همراه  833عدد
انواع فشنگ کشف و ضبط شد .فرمانده انتظامی
خوزستان تصریح کرد :نیروی انتظامی عزم خود
را برای برخورد قانونی با دارندگان سالحهای
غیرمجاز و عوامل تیراندازیها جزم کرده است
و با افراد خاطی هرگز مماشات نخواهد کرد.

آتشبازی در مکزیک  ۷کشته داد
مقامات مکزیک اعالم کردند :بر اثر آتشبازی و
انفجار ناشی از آن که در یک کلیسا اتفاق افتاد،
دستکم هفت تن کشته و حدود  ۵۰تن دیگر
مجروح شدند .گــزار شهــا حاکی اســت ،دو
کــودک  ۱۱و  ۱۲ساله نیز در میان قربانیان
بودهاند .تصاویر منتشر شده از زمان وقوع حادثه
حاکی از آن است که شرکتکنندگان در حال
برگزاری مراسم بودند که ناگهان صدای انفجار
موجب شد آنان سراسیمه محیط را ترک کنند.

3.2 M views

ابر مالخری با چند ساختمان اموال مسروقه!
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درامتدادتاریکی

نگاه خیانت بار!

حسادت های زنانه و نگاه های هوس آلود
هم کالسی ام که آن را «عشق» تعبیر می
کردم درحالی مرا به سوی «خیانت» کشاند
و زندگی ام را در مسیر نابودی قرار داد که
امروز چون آواره ای سرگردان از رفتارهای
گذشته ام به شــدت شرمسارم و چشم به
روزنه امیدی دوخته ام که شاید ...
زن  24ساله بــا بیان ایــن کــه اگــر تکلیف
حضانت دختر کوچکم را مشخص کنم
شاید همسر اولــم با گذشت از گناهان و
رفتار زشتم دوباره به زندگی با من فکر کند
درباره عشق هوس آلودی که سرنوشت اش
را تغییر داد به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری میرزا کوچک خان مشهد گفت:
سال آخر دبیرستان را می گذراندم که یکی
از همسایگان مرا برای پسرش خواستگاری
کــرد« .چنگیز» در سال آخر یکی از رشته
هــای کارشناسی علوم انسانی تحصیل
می کــرد و جوانی مــودب و با وقــار بــود به
همین دلیل خیلی زود مراسم عقدکنان
ما برگزار شد و من هم در رشته پرستاری
یکی از دانشگاه های تهران پذیرفته شدم.
نامزدم نه تنها با تحصیل من مخالفت نکرد
بلکه در ادامــه این مسیر و یافتن موقعیت
اجتماعی به من انگیزه می داد و به ادامه
تحصیل تشویقم می کرد .با وجود این من
به عنوان دانشجوی مهمان به شهر خودمان
بازگشتم و تنها بــرای برخی امــور اداری و
دانشجویی مجبور به رفت و آمد بــودم .در
همین روزهــا خانواد ههای من و چنگیز با
فراهم کــردن جهیزیه و مقدمات ازدواج،
جشن عروسی ما را برگزار کردند ولی در
همان شب عروسی پیامکی از سوی یکی
از هم کالسی هایم برایم ارسال شد که روح
و روانم را درگیر کرد« .اسفندیار» چند ترم
جلوتر از من بود ولی در برخی دروس کالس
مشترک داشتیم .او که جوانی متاهل و
دارای فرزند بود در آن پیامک سیاه ضمن
تبریک عــروس ـیام از عشق و عالقه اش
نسبت به من نوشته بود .آن شب درحالی
که استرس شدیدی گرفته بودم بالفاصله
پیامک را پاک کردم و این موضوع را پنهان
نگه داشتم اما از همان شب مسیر زندگی
ام تغییر کرد چرا که در کالس درس همه
حواسم به نگاه های هوس آلود اسفندیار
بود و توجهی به درس و دانشگاه نداشتم.
خیلی از هم کالسیهایمان متوجه ماجرا
شده بودند و برخی از آنان مرا سرزنش می
کردند .با وجــود این درحالی آرام آرام به
خواستههای خیانت بار اسفندیار تن دادم و
با او به کافی شاپ ها و مراکز خلوت می رفتم
که دیگر روح سردی بر زندگی من و چنگیز
حکم فرما شده بود و من دیگر عالقه ای به
او نشان نمی دادم .از سوی دیگر حسادت
های زنانه به زندگی اسفندیار روح و روانم را
می آزرد چرا که او مدام وقت اش را با اعضای
خانواده اش می گذراند و به تفریح می رفت
اما همسر من فقط به کار می اندیشید تا
بهترین خانه و ماشین را بخرد .این وضعیت
به جایی رسید که از چنگیز طالق گرفتم و با
این شرط به عقد موقت اسفندیار درآمدم که
هیچ کس حتی همسر او از این ازدواج بویی
نبرد .با پول مهریه ای که از چنگیز گرفتم
خانه ای خریدم ولی همه وعده و وعیدهای
اسفندیار تو خالی بود و من از چاله به چاه
افتاده بــودم .با آن که خانواده ام به خاطر
این ماجرا مرا طرد کرده بودند ولی تصمیم
به بــارداری گرفتم تا شاید جای پایم را در
زندگی اسفندیار سفت کنم ولی همسرم
نه تنها از ایــن موضوع عصبانی شد و نام
مرا در شناسنامه اش ثبت نکرد ،بلکه با به
دنیا آمدن دخترم دیگر سراغی از من نمی
گرفت چرا که تاریخ عقد موقت مان به پایان
رسیده بود.
در نهایت با شرمساری و چشمانی اشکبار
دوبــاره به خــانــواده ام پناه بــردم تا ایــن که
تصمیم گرفتم تکلیف حضانت فرزندم را
مشخص کنم .از سوی دیگر نیز با وساطت
بزرگ ترها چنگیز بعد از شنیدن سرگذشت
خیانت بــار مــن ،از گناهم گذشته اســت و
کورسوی امیدی وجود دارد که ...
شــایــان ذکــر اســـت ،بــه دســتــور سرهنگ
حمیدرضا عالیی (رئیس کالنتری میرزا
کوچک خان) این زن جوان به همراه همسر
سابق اش که در کالنتری حضور یافته بود ،به
مرکز مشاوره پلیس معرفی شدند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

