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انفجار تانکر سوخت در نیجر
 ۵۵قربانی گرفت

درحادثهانفجارتانکرحاملسوختدرپایتختنیجردستکم ۵۵تنکشتهشدند.بهگزارشایسنا،سخنگویوزارتکشورنیجردیروز(دوشنبه)اعالمکرد:دراینحادثهکه
درنزدیکیفرودگاهبینالمللیپایتختنیجراتفاقافتاد ۵۵تنجانخودراازدستدادند.بنابراعالممقاماتمحلیقربانیاناینحادثهبراثرسوختگیکشتهشدهاند.بهگفته
شاهدانحادثه،قربانیاندرحالجمعآوریبنزینازتانکرواژگونشدهبودندکهاینانفجاراتفاقافتاد.بنابرگزارششبکهتلویزیونی،cgtnاینحادثه ۳۶مصدومداشت هاست.

ماجرایآتشافروزی و اسیدپاشیهای مرد اجیر شده!
سجادپور -مرد 50سالهایکهدرپیرابطهعاطفی
با یک زن جوان ،اجیر شده بود تا برای گرفتن زهر
چشم از مخالفان ازدواج موقت آن زن ،دست به
اقدامات هولناکی بزند ،درحالی توسط کارآگاهان
پلیسآگاهیخراسانرضویدستگیرشدکهتاکنون
به چندین فقره آتش افروزی و اسیدپاشی اعتراف
کردهاست.

حیرت زده و در حالی که حتی فرصت اطالع دادن
به پلیس را هم نیافتند ،از چند طرف مرد  50ساله
را به محاصره درآوردند و او را در تاریکی شب و قبل
از آن که بتواند جرم وحشتناکی را مرتکب شود ،به
دام انداختند و سپس با پلیس 110تماس گرفتند.

▪آتشافروزینافرجام

بهگزارشاختصاصیخراسان،ماجرایاسیدپاشی
رویخودروهایسانتافهوآتشافروزیدرمرغداری،
منزل و خودروهای گران قیمت ،که طی دو سال
گذشته به حوادثی ابهام آمیز و هولناک تبدیل شده
بــود ،زمانی لو رفت که فروشگاهی در بولوار حر
عاملی مشهد ،توسط سارقان مورد دستبرد قرار
گرفت .صاحب فروشگاه که از سرقت لوازم مغازه
اش،نگرانشدهبودونمیخواستبههمینراحتی
تسلیمدزدانناشناسشود،تصمیمگرفتبههمراه
دوستانشوبهطورمداومبهنگهبانیشبانهبپردازدتا
دزدانراهنگامارتکابجرمدستگیرکند.
▪دستگیریمتهم

این مراقبت های شبانه ادامه داشت تا این که چند
روزقبل،صاحبمغازهودوستانشمردیمیانسال
را در تاریکی شب دیدند که به سوی مرغ فروشی
روبه روی آن ها در حرکت است .آن ها که احتمال
می دادند این فرد قصد سرقت دارد با کنجکاوی و
چشمانی باز به تعقیب و مراقبت از مرد میان سال
پرداختند اما با کمال تعجب مشاهده کردند که آن
مردلوازمآتشافروزیبههمراهداردومیخواهدمرغ
فروشیرابهآتشبکشد.آنهاهراسانوباچشمانی

...

ازمیانخبرها
برداشت میلیاردی غیرمجاز

راز دستفروش جاده ای لو رفت

تــوکــلــی -رئــیــس پلیس فــتــای کــرمــان از
شناسایی سارق اینترنتی که به روش اسکیمر
مبلغی بیش از یک میلیارد ریال سرقت کرده
بود ،خبر داد .به گزارش خبرنگارما ،سرهنگ
امین یادگارنژاد درایــن بــاره گفت :فردی
با در دست داشتن مرجوعه قضایى به این
پلیس مراجعه و در خصوص برداشت وجه از
حسابش به مبلغ یک میلیارد و  ۵۸۲میلیون
ریال درخواست رسیدگى به شکوائیه خود
کرد .وی افزود :مال باخته در تحقیقات اولیه
خود در خصوص نحوه کالهبردارى صورت
گرفتهاظهارکرد:باتوجهبهفعالبودنسامانه
پیامک بانکی متوجه شدم طی چهار مرحله
مبلغ مذکور از حسابم برداشت شده است
در صورتی که کــارت بانکی ام را در اختیار
هیچ کس قرار ندادم ،اما فقط چند روز قبل از
دستگاه کارت خوان بین جادهای مبلغ ۵۰۰
هزار ریال خرید کردم  .این مسئول انتظامی
تصریح کرد:کارشناسان پلیس فتا ،فروشنده
سیار متخلف را در یکی از استانهای همجوار
شناسایی و پرونده را به صورت نیابتی جهت
اقدامات الزم به آن استان ارسال کردند.

انکار جرایم خود داشت و مدعی بود که اهالی محل
دچار اشتباه شده اند و او قصد آتش افروزی نداشته
است اما وقتی در برابر ســواالت فنی و تخصصی
ستوانقنبری(افسرپرونده)قرارگرفتدچارتناقض
گوییهاییشدکههرلحظهبیشتردرمردابداستان
سرایی های ساختگی خود فرو
می رفت اما او در نهایت چاره ای
جز اعتراف به حقیقت نداشت
و راز چندین فقره آتش افروزی
و اسیدپاشی روی خودروها را
فاشکرد.
▪اعترافاتوحشتناک

▪اسیدپاشیوآتشافروزی

گزارشخراسانحاکیاستباانتقالمرد 50ساله
بهپلیسآگاهیخراسانرضویوباصدوردستوری
از ســوی سرهنگ حسین بیات مختاری (رئیس
پلیس آگاهی خراسان رضوی) این مرد آتش افروز
در اختیار کارآگاهان دایره جرایم مهمه ،قرار گرفت
و بدین ترتیب گروهی از کارآگاهان زبده با نظارت
مستقیموراهنماییهایسرهنگمحمدرضاغالمی
ثانی(رئیسادارهجنایی)تحقیقاتوبازجوییهای
تخصصی را در این باره آغاز کردند چرا که با توجه به
برخیپروندههایموجودوهمچنینشگردمرد50
سالهدرآتشزدننافرجاممرغفروشی،ایناحتمال
وجــود داشــت که وی مرتکب جرایم دیگری شده
باشد .بنابر این گزارش ،متهم مذکور ابتدا سعی در

بــنــابــر گـــــزارش اخــتــصــاصــی
خراسان ،این مرد  50ساله در
اعترافاتیهولناکبهکارآگاهان
دایــره جرایم مهمه پلیس آگاهی خراسان رضوی
گفت:ازمدتیقبلبازنجوانیآشناشدهبودمکهبه
عقدموقتمردیمتمولدرآمدهبودبهطوریکهاین
آشناییبهیکرابطهعاطفیعمیقکشید.درهمین
هنگامزنجوانازخواهرشوهرشبهشدتعصبانی
بود و از او نزد من گالیه می کرد چرا که خواهر شوهر
وی متوجه شده بود که برادرش زنی را به عقد موقت
خودش درآورده و قصد داشت مانع این ازدواج شود
وبههمیندلیلحرفهاینامربوطیراپشتسرزن
جوانبرزبانمیراند .ایندرددلهاوگالیههایاو
به حدی رسید که از من خواست از خواهر شوهرش
زهرچشم بگیرم تا دیگر در زندگی او دخالت نکند.
طرفمقابلهمافرادپولداریبودندبههمیندلیل
با تهیه اسید از ابزارفروشی ها اولین اسید پاشی

 ۴۱نفر در آتشسوزی هواپیمای روسی جان باختند

جهنم  55ثانیه ای !

دســت کــم  ۴۱نفر پــس از فــرود اضــطــراری یک
هواپیمای روسیه و آتش گرفتن آن در فرودگاه
شرمتیوو در مسکو کشته شــده انــد.بــه گــزارش
بیبیسی ،پس از آن که هواپیما ،با  ۷۸سرنشین،
در باند فرودگاه متوقف شد شعلههای آتش بدنه
آن را فــرا گرفت و ستون عظیم دود از آن به هوا
برخاست.ویدئوهایی که در شبکههای مجازی
منتشر شد نشان میدهد مسافران با سرسره
نجات از هواپیما خارج شدهاند.رسانه های روسیه
گــزارش می دهند که دو کــودک و یک مهماندار
هواپیما در میان کشته ها هستند.یک شاهد عینی
گفتکهفرارنجاتیافتگانازهواپیما«یکمعجزه»
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بود.خطوط هوایی اروفلوت اعالم کرد که هواپیما
«به دلیل مشکالت فنی» مجبور شد به فرودگاه
برگردداماجزئیاتیارائهنکرد.بهگفتهاینشرکت،
خدمه هواپیما «بــرای نجات مسافران هر چه در
توان داشتند انجام دادند» و تخلیه هواپیما در ۵۵
ثانیه انجام شد .به گزارش دویچه وله  ،ابتدا تالش
خلبانهواپیمای«سوخویسوپرجت–»۱۰۰برای
نشستن بر باند فرودگاه ناموفق بوده است و بار دوم
به شدت با زمین برخورد کرده و در کوتاهترین مدت
درآتشودودفرورفتهاست.کمیتهتحقیقاتروسیه
اعالم کرد که از  ۷۸سرنشین هواپیما فقط  ۳۷نفر
زنده مانده اند.

13

روی خودروی سانتافه را در سال  96انجام دادم.
آن روز خودروی سانتافه مقابل منزل خواهر شوهر
زن جوان پارک بود که من شبانه روی خودرو اسید
پاشیدم و از محل گریختم .دومین اسیدپاشی روی
یکسانتافهدیگرراهمچندماهبعدازآنانجامدادم
امااینمواردموجبفروکششدنخشمآنزنجوان
نشد به همین دلیل تصمیم به آتش افروزی گرفتم
و در سال  97و در دو مرحله جداگانه خودروهای
زانتیا و ام وی ام آن ها را نیز مقابل منزلشان به آتش
کشیدم .این مرد آتش افــروز در ادامــه ماجراهای
هولناک خود اضافه کرد :زمستان سال گذشته نیز
مرغداری خواهر شوهر آن زن را در منطقه شاندیز
شناسایی کردم و در یک شب سرد زمستانی ترانس
برق مرغداری را آتش زدم که بعد فهمیدم تعداد
زیــادی از جوجه های داخل مرغداری به دلیل از
کارافتادن وسایل گرمایشی تلف شده اند .ولی باز
هم این موارد کافی نبود تا این که حدود دو ماه قبل
درمنزلویالییآنهارانیزبهآتشکشیدموازمحل
گریختم این درحالی است که شاکی پرونده مدعی
شده،مادربزرگشبا دیدنشعلههایآتشوازشدت
ترسدچارسکتهشدهاست!وهماکنونرویویلچر
زندگیمیکند!
▪ادامهتحقیقات

گزارش خراسان حاکی است با توجه به اعترافات
وحشتناکمرد 50سالهوباصدوردستوریازسوی
مقام قضایی برای ریشه یابی جرایم احتمالی دیگر
اینمردآتشافروز،تحقیقاتکارآگاهاندایرهجرایم
مهمه پلیس آگاهی خراسان رضوی دربــاره آتش
افروزیهایمرداجیرشدههمچنانادامهدارد.

...

درامتدادتاریکی

شوهرم قاچاقچی بود!
اگر آن زمان به نصیحت های پدر و مادرم گوش به مواد مخدر اعتیاد دارد از سوی دیگر نیز او
میدادموبراثرغرورجوانیتصمیمنمیگرفتم غریبه و ناشناس و ساکن شهری دور است و ما
تا با مــردی ناشناس آن هم در یک شهر دور هیچ شناختی از او و خانواده اش نداریم با وجود
ازدواج کنم امروز این گونه سرگردان و حیران این من برای ازدواج با او اصرار کردم تا این که
برای گرفتن طالق تالش نمی کردم و  ...زن پدرم بدون برگزاری هیچ گونه مراسم در حالی
 32ساله ای که برای پیگیری پرونده طالق از مرا به عقد بهرام درآورد که همه خانواده با من
کرمانبهمشهدبازگشتهاستدرحالیکهبیان قطع رابطه کردند و من بدون هیچ جهیزیه ای
می کرد همه اموال و سال های جوانی ام را به همراه با خانواده بهرام به مشهد آمدم و زندگی
پای مردی ریختم که معرفت این همه محبت را مشترکمان را آغاز کردیم یک سال بعد وقتی
نداشت در تشریح ماجرای دادخواست طالق ،فرزندم متولد شد پدرم دیگر طاقت نیاورد و
به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری سپاد با هدیه دادن دو هکتار زمین و یک دستگاه
مشهد گفت 24 :بهار از عمرم گذشته بود که خودروی پژو پارس به دیدارم آمد .مدتی بعد
روزی بــرای زیــارت مرقد مطهر امــام رضــا(ع) هم من و همسرم ســوار بر خــودروی اهدایی
به همراه خانواده عمویم از کرمان به مشهد پدر و برای مالقات با بستگانم به کرمان رفتیم
سفر کردیم و در یک مسافرخانه ساکن شدیم اما هنگام بازگشت از کرمان وقتی به ایست
تا این که روزی هنگام بازگشت از زیارت ،وارد و بازرسی پلیس رسیدیم ترس و نگرانی را به
یک مغازه عکاسی در اطــراف حــرم شدیم تا راحتی در چشمان همسرم می دیدم ماموران
عکس دسته جمعی را به یادگار ثبت کنیم .آن انتظامی که به خودرو مشکوک شده بودند در
روز چشمان جوانی که در بیرون از مغازه برای بازرسی از آن هشت کیلوگرم مواد مخدر کشف
گرفتن عکس تبلیغ می کرد به من خیره شده کردند و بدین ترتیب همسرم روانه زندان شد.
بــود به طــوری که چشم از من برنمیداشت من که تازه به نصیحت های پدرم پی برده بودم
وقتی روز بعد برای دریافت عکس ها به همان باز هم برای نجات همسرم تالش کردم .وقتی
عکاسی رفتیم آن پسر جوان مرا از زن عمویم بعد از گذشت پنج ســال همسرم در شرایط
خواستگاری کرد ولی زن عمویم با صراحت عفو اسالمی قرار گرفت من با فروش زمین و
به او پاسخ داد که خانواده این دختر با ازدواج خودروی اهدایی پدرم جریمه اش را پرداختم
او در یک شهر دور مخالف هستند با وجود تا همسرم از زندان آزاد شود اما رفتار او به کلی
این «بهرام» با اصرار زیاد شماره تلفن و آدرس تغییر کرد و پاسخ محبت های مرا با کتک کاری
پدرم را گرفت و بعد از مدتی با خانواده اش به و فحاشی در کوچه و خیابان می داد .او به بهانه
کرمان آمــد .خانواده ام در همان جلسه اول واهی پسرم را به خانه برادرش برد و مرا از دیدار
خواستگاری پاسخ منفی دادنــد و گفتند که او محروم کــرد .وقتی بــرای گرفتن فرزندم
ما دخترمان را در یک شهر دیگر عروس نمی شکایت کردم باز هم برادر همسرم در خیابان
کنیم! اما من که با همان دیدار اول عاشق بهرام به من حمله ور شد و به شدت مرا کتک زد .حاال
شده بودم رضایت خودم را برای ازدواج با بهرام هم به حکم دادگاه حضانت فرزندم را گرفتم و
اعالم کردم .پدرم وقتی حرف های مرا شنید نزد پدر و مادرم بردم تا خودم در مشهد پرونده
گفت :ظاهر آن جــوان مشخص می کند که طالق را پیگیری کنم و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

