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حادثه در قاب

کیکهای «گلی»
برای تولد!

نقشهشومپسرفریبکار برایاخاذیازدختر17ساله
پسر فریبکارپس از دوستی با دختر نوجوان
نقشه شومی را بــه اجــرا گــذاشــت و سپس با
استفاده از فیلم سیاه شروع به اخاذی میلیونی
کرد.به گزارش رکنا ،سرهنگ تورج کاظمی
رئیس پلیس فتای تهران بــزرگ با اعــام این
خبر گفت :چندی قبل دختر  17سالهای با
حضور در اداره پلیس فتای تهران از گرفتار
شدن در دام سیاه جوان شیطان صفتی خبر
داد و تیمی از ماموران برای تحقیقات پلیسی
وارد عمل شدند .دختر نوجوان در تحقیقات
پلیسی به ماموران گفت :چندی قبل با پسر
جوانی که دانیال نام دارد در شبکه اینترنتی
اینستاگرام آشنا شدم و هر روز با هم از طریق

نجات یک سگ از میان شعله های آتش در البرز

ازمیانخبرها

اعتراف پسر  13ساله
به قتل کودک گمشده
سیدخلیل ســجــادپــور -جسد پسربچه
پنج ساله ای که چهار روز از گم شدنش
میگذشت در پشت بام یک منزل مسکونی
در حــال ســاخــت کشف شــد .بــه گــزارش
خراسان ،عصر روز گذشته  ،پس از چهار روز
پیگیری برای یافتن پسر بچه پنج ساله ای که
درروستایفارمدازتوابعمشهدگمشدهبود،
درنهایتجسدعریاناینکودکدرحالیکه
به قتل رسیده بود در پشت بام منزل درحال
احــداث کشف شــد .با حضور قاضی ویژه
قتل عمد در محل  ،سرنخ های تحقیقات به
سوی چند نوجوان کشیده شد که باالخره
صحبت هــای قاضی احمدی نــژاد با زبان
کودکانه با همبازی های امیرعباس نتیجه
داد و مشخص شد آخرین فرد نوجوان 13
ساله ای بوده که به همراه کودک خردسال
به پشت بام منزل در حال ساخت رفته است.
شواهد حکایت از آزار وی داشت که باالخره
نوجوان 13سالهپسازچنددقیقهگفتوگو
با قاضی احمدی نژاد به آزار کودک و قتل
وی اعتراف کرد و گفت فرزند طالق هستم و
امیرعباس را با دست خفه کردم.

همین کانال اجتماعی در ارتباط بودیم تا این که
او پس از اعتماد سازی پیشنهاد داد تا همدیگر را
مالقات کنیم .وی افزود :دانیال ابتدا خواست تا
برای دیدنش به خانهشان بروم که نپذیرفتم اما
اصرارها و چربزبانیهای پسر جوان باعث شد
تا پیشنهادش را بپذیرم و به خانه دانیال بروم.
ناهید ادامه داد :پس از این که وارد خانه دانیال
شدم همه چیز آرام به نظر میرسید اما ناگهان
پسر جــوان شــروع به کتک زدن من کــرد و با
تهدید ،نقشه شومش را به اجرا گذاشت .وقتی
به خانه بازگشتم از ترس آبرویم به کسی حرفی
نزدم تا این که پسر جوان یک فیلم از صحنههای
شومی را که با من داشت برایم ارسال و تهدید

کرد اگر برایش پول تهیه نکنم اقدام به انتشار
فیلم در شبکه های مجازی میکند.
دختر نــوجــوان گفت :میترسیدم به پلیس
مراجعه کنم چــون دانــیــال مــرا تهدید کرده
بود اگر شکایت کنم فیلم را پخش می کند به
همین دلیل مجبور شدم النگوی طالیم را به
قیمت هفت میلیون تومان بفروشم و در اختیار
پسر جــوان قــرار دهــم .چند روزی گذشت اما
وی دوباره با تهدید به انتشار فیلم سیاه از من
خواست تا برایش پول تهیه کنم و میخواست به
این رابطه شیطانی ادامه دهم که دیگر راهی جز
کمک از پلیس پیش روی خودم ندیدم.
سرهنگ تــورج کاظمی رئیس پلیس فتای

تهران گفت :مــامــوران پلیس فتا با توجه به
حساسیت موضوع به صــورت ویــژه عملیات
ردیابی پسر جوان را در دستور کار خود قرار
دادند و خیلی زود مخفیگاه این جوان  25ساله
شناسایی شد .وی اظهار کــرد :ماموران روز
 19دی ماه در عملیاتی غافلگیرانه موفق به
دستگیری دانیال در مخفیگاهش شدند و پسر
جوان در اعترافاتش بیان کرد که روز حادثه،
گوشی موبایل را برای اخــاذی و ادامــه رابطه
در خانه جاسازی کرده بودم و از همه اتفاقات
فیلمبرداری کــردم .سرهنگ کاظمی گفت:
متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مقام
قضایی قرار گرفته است.

 4کشته و  47مجروح در پی انفجار ناشی از نشت گاز در یک نانوایی

وحشـتدرپـاریـس

در حالی که جلیقه زردها دوباره به خیابان های
پاریس بازگشته اند وقوع انفجاری مهیب در این
شهر برای ساعاتی وحشت و ترس را بر پایتخت
فرانسه حکمفرما کرد.
صبح دیروز انتشار خبر شنیده شدن صدای یک
انفجار شدید در پاریس ابتدا اذهان را به سمت
وقوع یک حمله تروریستی که پیشتر هم در این
شهر سابقه داشت برد اما با گذشت ساعاتی به
گزارش بی بی سی و رویترز ،پلیس اعالم کرد
که این انفجار حدود ساعت  ۹بامداد به وقت
محلی احتماال به دلیل نشت گاز در نانوایی اتفاق
افتاده است.این نانوایی در نزدیکی اپرای پاریس
که از مکان های محبوب گردشگران است ،واقع
شده است .براساس این گزارش انفجار شدید
در این نانوایی در مرکز پاریس ،پایتخت فرانسه
به کشته شدن چهار نفر و مجروح شدن دست کم
 ۴۷نفر منجر شده است.دو نفر از قربانیان ،آتش
نشانهایی هستند که برای کمک به این نانوایی

اعزام شده بودند.
روزنامه پاریزین ( )Le Parisienگزارش داده که
نانوایی به نام هوبرت در خیابان ِت ِرویس در زمان
انفجار نباید باز می بود.

پیش از وقــوع انفجار نشت گــاز در ساختمان
گزارش شده بود و آتش نشانان در راه رسیدن به
محل نشت گاز بودند.
پائوال ناگوی که در یکی از هتل های مجاور محل

حادثه کار می کند گفته است شدت انفجار به
حدی بوده که تمام پنجره ها شکسته شدند.
او به روزنامه پاریزین گفته که به افرادی که در
هتل بودند اطمینان داده شده که این حمله ای
"تروریستی" نبوده است.
وزیر کشور فرانسه با اشاره به این که وضعیت
تحت کنترل اســت اعــام ک ــرده که حــال ۱۰
نفر از مــجــروحــان وخــیــم اســت.خــودروهــا و
ساختما نهای اطــراف از انفجار در خیابان
ِت ِر ویس در منطقه نهم پاریس آسیب دیده اند.
مقامات پلیس از مردم خواستهاند با خودداری
از نزدیکشدن به منطقه محل انفجار به ماموران
امداد اجازه بدهند که به محل دسترسی داشته
باشند.قرار بوده دیروز شنبه در پاریس و دیگر
شهرهای فرانسه دور جدیدی از اعتراضات
ضد دولتی توسط تظاهرکنندگان "جلیقه زرد"
برگزار شود و  ۸۰هزار نیروی پلیس در خیابان
ها مستقر شده بودند .

پشیمانی بی حاصل پس از قتل مرد میان سال




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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

شکار قرن ،چالش رانندگی مرگبارو شادی در سربازخانه !




1.8 M views

شکار قرن
«هیجان از ابتدای دیدن فیلم باالست؛ برف در
ارتفاعات هم به دیدنی تر شدن این شکار کمک
کرده و با شروع تعقیب صید توسط صیاد حس می
کنید به اوج هیجان رسیده اید اما باید کمی صبر
کنید تا ضربان قلبتان به حداکثر برسد و شکار
در چنگ پلنگ در مواجهه با سنگ و دندان تیز را
نظاره گر باشید» آن چه گفته شد حداقل حسی
است که برای این فیلم شکار که در فضای مجازی
بازتاب داشــت می تــوان گفت .کاربری نوشت:
«برای این ویدئو باید نوشت بزرگ ترین شکار
قرن واقعا طبیعت دیدنیه» .کاربر دیگری هم
نوشت« :پلنگ هم که باشی برای پیدا کردن یک
لقمه نون باید به در و دیــوار بکوبونی خودتو»
برای دیدن فیلم این ماجرا کیوآر کد گوشه ستون بازتاب
را اسکن کنید.



2.4 M views

چالش مرگبار!
تقلید از یک فیلم وحشتناک پخش شده در
نتفلیکس به نام ( ،)Bird Boxباعث راه افتادن
چالش رانندگی با چشم های بسته شده است
که به تازگی در صفحات ایرانی ها هم در حال
دیده شدن است .کاربری نوشت« :همین جوری
در آمــار کشته شــده هــای رانندگی وضعیت
مون اسفبار این کار رو بکنید که کال نابود
شیم» کاربر دیگری نوشت « :من با چشم های
بسته ،فقط می تونم تشخیص بدم که تو ایران
رانندگی می کنم یا خارج از ایران!» کاربری هم
نوشت« :خارجی ها هم دیوانه ان با این چالش
هاشون خب که چی با چشم بسته رانندگی
کردن ،حداقل یک کار مفید بکنن به جای این
که با جون و مال خودشون و دیگران بازی کنن».





6.4 M views

شادی در پادگان
فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در آن چند
سرباز دسته موسیقی ،در حین تمرین ،حرکت
موزون انجام میدهند .فرماند هشان هم با آن
ها شوخی میکند .این فیلم واکنشهای مختلفی
به همراه داشــت .مهمترین واکنش مربوط به
سردار کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد
کل نیروهای مسلح بــود .ســردار در استوری
اینستاگرام خود نوشت« :ا نشــاءا ...سربازان
وطن همیشه شاد و دلخوش و سرزنده باشند.
عد های گالیهمند هستند و خودشان دست در
دست دشمن باعث نفاق بین یگا نها هستند.
یک کلیپ ساده شادی از سربازان که حتما در هر
جایی صورت میگیرد اما فیلمش پخش نمیشود.
فکر کنید جوان خودتان است! حق شادی ندارد؟
دشمنشادکن نباشیم ».کاربری نوشت « :سردار
به نکته مهمی اشاره کرد « حق شادی» مردم ،حق
دارند شاد باشند .ممنون سردار».



4.1 M views

2.6 M views

تونلگردیهمپولیشد؟

«کسگم» الگو نشو لطفا!

پولی شدن تونل ها خبری بود که قطعی بودنش
خیلی زود تکذیب و مشخص شد یک طرح مطالعاتی
در شهرداری است و هنوز قطعی نشده است اما
همینطرحمطالعاتیهمواکنشهایزیادیداشتتا
جایی که رشیدپور در برنامه حاال خورشید هم به آن
واکنش نشان داد و گفت« :میخواهید ما حقوقمون
رو هر ماه می دیم به شما ،هر طور صالح دونستید
خرجش کنید ».کــاربــری نوشت« :مگه با پول
بیتالمالی که خودمون دادیم تونل رو نساختید؟
حاال چرا باید هم خودمون بسازیم هم عوارضش رو
بدیم» کاربری هم نوشت« :نگران نباشید یه نفر که
حقوقش خوب بوده و شکمش سیر یه طرحی داده
سخنگوی شورا گفته ما بهش رای نمی دیم»

ویدئویی تاسف بار در فضای مجازی پخش شد
که در آن فــردی ملقب به «علی کسگم» که
در اینستاگرام ویدئوهای الت بازی اش را با
استفاده از واژه «کسگم» به اشتراک می گذارد
برای بازدید دانش آموزان مدرسه ای رفته و
آن ها هم به استقبالش می روند« .کسگم»
به زبان کردی یعنی عزیزم و همه کسم.کاربری
نوشت« :جهان سومی یعنی یه الت مجازی رو
بیارن تا بشه الگوی بچه های مدرسه!» کاربر
دیگری هم نوشت« :اون مدیر ابله کی بوده
این رو راه داده مدرسه این بچه ها واقعا این
رو می شناسن اگه می شناسن و پست هاش رو
دیدن وای به حال جامعه!»

2.9 M views

یاریبهجایسلفی
فیلمی از خطه غیور مردان کرمانشاه در فضای
مجازی پخش شد که نشان می داد هنوز هم در
بسیاری مواقع کمک به همنوع از فیلم گرفتن
و سلفی مقدم تر است .در این فیلم همه مردم
بدون این که گوشی در دست شان باشد تا از
حادثه عکس و فیلم بگیرند دست در دست هم به
کمک ماشینی می روند که در دره ای افتاده و آن
را بیرون می کشند .کاربری نوشت« :این جا مردم
به جای سلفی با همه توانشون به همنوع کمک
می کنن این جا کردستان عزیزه» کاربر دیگری
هم نوشت « :بیایم به فرهنگ اصیل خودمون
برگردیم».
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توکلی -قاتل مرد میان سال در حالی در کمتر
از  72ساعت در رودبارجنوب در چنگ قانون
گرفتارشد که نوزدهم دی ماه جاری  ،گزارش
وقــوع یک فقره قتل مسلحانه به مرکز فوریت
های پلیسی این شهرستان اعالم شد.به گزارش
خبرنگار ما ،با حضور ماموران در یک منزل و با
بررسی موضوع مشخص شد مردی میان سال
با سالح گرم به قتل رسیده و قاتل از محل جنایت
متواری شده اســت.در همین زمینه تحقیقات
برای شناسایی و دستگیری قاتل در دستور کار
ماموران دایره جنایی پلیس آگاهی شهرستان
قرار گرفت .فرمانده انتظامی رودبارجنوب دراین

باره گفت :کارآگاهان پلیس آگاهی با تکمیل
تحقیقات خود و پس از 72ساعت ،عامل قتل را
شناسایی و متهم را طی عملیاتی در مخفیگاهش
با مقادیری مهمات جنگی دستگیر کردند.
سرهنگ فیروزبخت افزود:در بازجویی از متهم
مشخص شد انگیزه قتل یک سری اختالفات
شخصی با مقتول بوده است .این مقام انتظامی
با اشاره به تکمیل پرونده و تحویل قاتل به مرجع
قضایی خاطرنشان کرد :انجام هر جرمی حتما
دستگیری و ندامت را در پی خواهد داشت و در
این پرونده عامل قتل در همان لحظات نخست
دستگیری اظهار پشیمانی می کرد.

دستگیری پسر  12ساله در پرونده قتل پیرزن  92ساله !
جسد یک پیرزن  92ساله در خانه اش پیدا شد.
به گزارش رکنا ،پلیس اورگان پسری  12ساله را
در پی کشف جسد یک زن 92ساله دستگیر کرد.
باتماسیکیازهمسایههایمقتولباادارهپلیس
مبنی بر کشف جسد ،ماموران پلیس و بازرس

پرونده به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.پس
ازبررسیصحنهقتل،جسدبرایکشفعلتقتل
و کالبدشکافی به پزشکی قانونی انتقال داده
شد .به گفته یکی از همسایه ها ،وی و همسرش
طبق عــادت قصد چک کــردن اوضــاع جسمی
پیرزن تنها را داشتند که متوجه شدند شیشه
خانه اش شکسته و جسد غرق در خون زن بیچاره
روی زمین افتاده است .همچنین این زوج پس از
تماس با اداره پلیس و بررسی خانه متوجه شدند
موضوع قتل سرقت اموال با ارزش پیرزن بوده
است و پس از سرقت طال و جواهرات او را با چاقو
به قتل رسانده اند .افسرپرونده پس از تحقیقات و
بررسی های اولیه پس از چند ماه پسری 12ساله
را به عنوان مظنون اصلی شناسایی و دستگیر
کرد .به گفته یکی از همسایه ها ،شب حادثه پسر
نوجوان در نزدیکی در خانه پیرزن حضور داشته
که به بهانه آدرس او را مورد آزار و اذیت قرار داده
بود .هم اکنون متهم که نام او اعالم نشده است
بدون قرار وثیقه در زندان است تا پس از تکمیل
تحقیقات جلسه دادگاهش به زودی برگزار شود.

...

درامتدادتاریکی
از سرگذشتم عبرت نگرفتم!
با آن که یک بــار سرگذشت تلخ من برای
عبرت دیگران در ستون در امتداد تاریکی
روزنامه خراسان به چاپ رسید تا دختران
دیگر وقتی به دلیل قبول نشدن در کنکور
ســراســری ســرخــورده مــی شــونــد و مــورد
سرزنش خانواده قــرار می گیرند به ابراز
احساسات پوچ عاطفی دیگران پاسخ ندهند
و مانند من دردام افراد شیطان صفت نیفتند
اما دوباره خودم ...
زن 22ساله درحالی که بیان می کرد باز
هم فریب وسوسه های شیطانی یک جوان
مامورنما را خوردم و به دام مردی خالفکار
افتادم دربــاره سرگذشت خود به مشاور و
مددکار اجتماعی کالنتری میرزاکوچک
خــان مشهد گفت :مــاجــرای آشنایی من
با «متین» که متصدی یک کافی نت در
مشهد بــود و با وعــده و وعیدهای ازدواج
هستی ام را گرفت و مرا به روز سیاه نشاند در
ستون در امتداد تاریکی 97.1.23با عنوان
«تباهی با رویــای ازدواج» به چاپ رسید.
بعد از این ماجرا در کشاکش شکایت های
مختلف از متین بودم که روزی در راهروی
دادگاه جوانی مودبانه روبه رویم قرار گرفت
و در حالی که خود را مامور انتظامی معرفی
می کرد گفت کمکی از دستم برمی آید؟
نمیدانم چرا با همین جمله به او اعتماد
کــردم و سیر تا پیاز سرگذشت خیانت بار
متین و رسوایی های خــودم را شرح دادم
با رفتارهای مودبانه آن جوان که خود را از
خانواده ای اصل و نسب دار معرفی میکرد
درگیر یک عشق احساسی دیگر شــدم و
صادقانه همه بدبختیهایم را درحالی
برایش بازگو کردم که او با هــزاران وعده و
وعید دیگر و با گفتن این که صد دل عاشقم
شده است از من خواستگاری کرد.دیگر
هر روز بیشتر به او وابسته می شدم تا این
که «محسن» با گرفتن نامه ای از پزشکی
قانونی مرا به مدت یک سال به عقد موقت
خودش درآورد ،از آن روز به بعد احساس
می کــردم با گذشت و فداکاری «محسن»
خوشبختی به من روی آورده است به طوری
کــه نمیتوانستم حتی یــک روز دوری او
را تحمل کنم او گاهی شب ها در حضور
دوستانش با من تماس می گرفت و من با
شنیدن صدای بی سیم و آژیر پلیس مطمئن
می شدم که او درحال ماموریت است ولی
چند ماه بیشتر از این ماجرا نگذشته بود که
یک روز زن ناشناسی با من تماس گرفت و
با دادن آدرس و شماره تماسش مدعی شد
محسن فردی خالفکار است و حداقل چهار
زن صیغه ای دارد گوشی در دستم یخ کرد و
حالم بد شد ولی باز باور نمی کردم به همین
دلیل سراغ آن زن رفتم وقتی عکس ها ،فیلم
ها و مکان هایی را که با محسن به آن جا رفته
بودم با چشمان خودم دیدم دنیا روی سرم
خراب شد خیلی از خودم بدم آمد که چرا از
یک عشق خیابانی که زندگی ام را نابود کرد
عبرت نگرفتم و دوباره در دام شیاد دیگری
افتادم آن روز با گفتار و رفتارم به محسن
فهماندم که از همه واقعیت ها وشخصیتش
خبر دارم ابتدا زیر بار نمی رفت اما وقتی
نشانه ها و آدرس همسران دیگرش را دادم و
به اسناد خالفکاری هایش اشاره کردم تازه
فهمید که دیگر نمی تواند فریبم بدهد او از
همسران قبلی خودش عکس و فیلم یا سفته
می گرفت تا در صورت بروز اختالف آن ها را
تحت فشار قرار دهد وبه اهداف شوم خود
برسد ولی نتوانست با گرفتن دسته چک از
من سوء استفاده مالی بکند به همین دلیل
کارت حساب بانکی مرا به یکی از دوستانش
داده بود تا با واریز و برداشت پول بتواند دسته
چک بگیرد یا از پرینت حساب بانکی ام سوء
استفاده کند .با وجود این ،آن فرد نزد من آمد
و نصیحتم کرد که هیچ گاه رمز وکارت بانکی
خودم را در اختیار کسی قرار ندهم .کاش آن
روز می فهمیدم که محسن چه نقشه شومی
در سر دارد ولی در خیال خام خودم به دنبال
خوشبختی بودم حاال نیز هنوز از پرونده های
متین رها نشده ام که تهدیدها و آبروریزی
هــای محسن آزارم می دهــد درحــالــی که
تازه فهمیده ام او مامور انتظامی هم نبوده
است و ...
شــایــان ذک ــر اس ــت ب ــه دســتــور سرهنگ
حمیدرضا عالیی (رئیس کالنتری میرزا
کوچک خان) تحقیقات نیروهای تجسس
درباره جوان مامورنما آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

