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رازجسدی زیر راه پله

ازمیانخبرها

سقوط مرگبار کارگر
زمین را شکافت!
ظــهــر دیــــروز کــارگــر جــوانــی از اتــبــاع کشور
افغانستان ،هنگام کار در یک ساختمان از ارتفاع
سقوط کرد و جان خود را از دست داد.
به گزارش ایسنا ،حوالی ساعت  ۱۲:۱۰ظهر
دیروز حادثه سقوط یک کارگر از ارتفاع به سامانه
 ۱۲۵اطالع داده شد که درپی آن با حضور آتش
نشانان در محل مشاهده شد که کارگری در
طبقات باالی یک ساختمان در حال ساخت،
مشغول کار بوده که ناگهان از ارتفاع  ۱۲متری
به پایین و در حیاط خانهای که در مجاورت این
ساختمان در حال ساخت قرار داشته ،سقوط
کــرده اســت و با توجه به ایــن که در زیــر حیاط
ساختمان استخر وجــود داشته ،بر اثــر شدت
ضربه ،فرد پس از برخورد به کف حیاط و شکافته
شدن زمین داخل استخری در زیر زمین افتاده
است .آتش نشانان همزمان با ایمن سازی محل
با استفاده از برانکارد مخصوص ایــن کارگر
۲۰ساله افغانستانی را خارج کردند و در اختیار
عوامل اورژانس قرار دادند که بررسیها نشان
داد به دلیل شدت جراحات وارد شده ،وی جان
خود را از دست داده است.

 ۷کشته در چند تصادف
مرگبار کرمان

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس
آگاهیتهرانبزرگ،ازدستگیریعامل
جنایتمحدودهخیابانصفاخبرداد.
سرهنگ گـــودرزی در تشریح خبر
گــفــت :در تــاریــخ  ۲۶اردیبهشت
امسال خانمی  ۴۸ساله با مراجعه به
دادســرای امور جنایی تهران مفقود
شدن همسرش به نام (بیژن ۵۵ساله)
را اعــام کــرد ،پرونده حسب دستور
بازپرس شعبه نهم دادســرای جنایی
تهران برای پیدایش فقدانی و کشف حقیقت
بهادارهیازدهمپلیسجناییتهرانارجاعشد.
ویافزود:شاکیپسازحضوردرپلیسآگاهی
در اظهارات خود به کارآگاهان گفت ،همسرم
چند روز قبل برای سرکشی به باغ ویالی کرج
با خــودروی شخصی خود (سوناتای مشکی
رنگ) از منزل واقع در محدوده خیابان انقالب
خارج شده و تاکنون بازنگشته است حتی به
باغ ویالی کرج هم رفتم ولی آن جا نبود ،در
این زمینه به شخصی به نام هرمز که از دوستان
صمیمی همسرم است مظنون هستم.
بهگزارشمیزان،سرهنگگودرزیادامهداد:
کارآگاهان پس از شنیدن اظهارات شاکی و با
انجام اقدامات پلیسی دریافتند ،هرمز آخرین
شخصیبودهکهچندینبارباویارتباطداشته
است .در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد
هرمزمدتیاستناپدیدشدهکههمینموضوع
ظن کارآگاهان را به هرمز بیشتر کرد و با به
دست آمدن این اطالعات ،دستگیری وی در

دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
معاون جنایی پایتخت بیان کرد :کارآگاهان
اداره یــازدهــم بــا بهره گیری از روشهــای
علمی کشف جرم در تاریخ  ۳۱مرداد موفق
به شناسایی مخفیگاه وی در محدوده خیابان
صفاشدندکهباهماهنگیبازپرسپرونده،وی
دستگیر و منتقل شد.
وی افــزود :در تحقیقات صورت گرفته ،هرمز
منکرهرگونهبزهواطالعازبیژنشدکهباانجام
تحقیقات پلیسی و ارائــه دالیل و مــدارک وی
چارهایجزبیانحقیقتنیافتودرتاریخسوم
شهریور پرده از یک جنایت هولناک برداشت
و به قتل دوستش اعتراف کرد .هرمز در ادامه
تحقیقات گفت ،من اعتیاد شدید به مواد
مخدر دارم ،با مقتول چند سالی هست دوست
هستیم .روز حادثه به وی زنگ زدم تا به منزلم
(محل جنایت) برای دیدن مقداری طالجات
کهخریدهبودمبیایدواوآمدوپسازگذشتچند
دقیقه گفت طالها قالبی هستند و شروع کرد

بهتخریبوتحقیرکردنمن،ایناقدام
مقتول باعث شده بود که از وی کینه
به دل داشته باشم گویی با نوچهاش
رفتار می کند تا این که خواست برود.
بلند شد و به سمت راه پله رفت ،من هم
فرصت را مناسب دیدم تا از وی انتقام
بگیرم.بالولهآهنیکهدرمنزلداشتم
ازپشتسریکضربهبهسرویکوبیدم
و او از پاگرد به سمت کف راه پله افتاد
و از آن جا که ساختمان دو طبقه برای
خودمهستوکسینبود،بعدازاینکهمطمئن
شدمبیژنمردهاستاقدامبهدفنجسدویدر
زیر راه پله کردم .او را پتو پیچ کردم و رویش بتن
ریختمومدتیمتواریشدم.سرهنگگودرزی
گفت:کارآگاهانپسازشنیدناظهاراتقاتل،
بالفاصله به همراه تیم بررسی صحنه جرم و
بازپرس پرونده راهی محل جنایت شدند که
با نشان دادن محل دفن جسد ،تیمی از آتش
نشانیواردعملشدندوباتخریبمحل،جسد
کشف و برای بررسی به دستور بازپرس پرونده
بهپزشکیقانونیمنتقلشد.سرهنگکارآگاه
علی گودرزی ،معاون جنایی پلیس پایتخت ،با
اعالم این خبر افزود :باتوجه به اعتراف صریح
متهم به قتل  ،انگیزه قتل اختالفات شخصی
بوده و وی با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس
شعبه نهم دادسرای جنایی تهران برای انجام
تحقیقات تکمیلی و کشف زوایـــای پنهانی
احتمالی ،در اختیار کارآگاهان اداره دهم ویژه
قتلقرارگرفت.
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عکس از میثم دهقانی

توکلی -تصادفات مرگبار در کرمان هفت کشته
ودو زخمی به جاگذاشت.
بــه گ ــزارش خبرنگار مــا ،در حــادثــه نخست،
تصادف شدید سواری پژو با کامیون ده چرخ در
محور سیرجان  -بافت چهار نفر را به کام مرگ
کشاند .به گفته سرهنگ محمدی فرمانده
پلیس راه سیرجان  ،شامگاه شنبه( ساعت ۲۳
و  ۴۰دقیقه) در کیلومتر  ۱۰محور سیرجان به
بافت در تصادف شدید پژو  ۴۰۵با یک کامیون
ده چرخ سرنشینان پژو در صحنه تصادف در
دم جان باختند که علت حادثه در دست بررسی
است.
اما در حادثه دوم  ،تصادف خــودروی حامل
افغان ها وسوخت قاچاق در ریگان سه کشته
ودو زخمی به جا گذاشت .فرمانده پلیس راه
ریگان در شرق کرمان هم گفت:این حادثه در
پل امام علی ریگان رخ دادوسه زخمی حادثه به
بیمارستان پاستور بم منتقل شدند.
ســـروان اکــبــرمــداحــی ،ســرعــت غیر مــجــاز دو
خودروی حامل سوخت وافغان های غیر مجاز
را علت حادثه ذکر کرد .این مسئول خاطرنشان
کــرد :قاچاقچیان سوخت وانــســان ،حــوادث
مرگبار زیــادی را در محورهای شرقی کرمان
رقم می زنند.
در همین حال صابری ،رئیس اورژانس پیش
بیمارستانی و مرکز حــوادث دانشگاه علوم
پزشکی کرمان   از کشته شدن هفت نفر وزخمی
شدن  ۶۹نفر در حوادث ترافیکی  ۲۴ساعت
گذشته در کرمان خبر داد و با اشاره به این که بر
اساس آمار اعالم شده از سوی سازمان پزشکی
قانونی کشور ،بیشترین آمــار جــان باختگان
حــوادث ترافیکی هر ســال مربوط به شهریور
است به نحوی که در  10سال گذشته ۱۹ ،هزار
و  ۹۹۲نفر ،فقط در شهریور جان خود را از دست
دادهاند ،از مردم خواست ،توصیههای ایمنی را
برای حفظ جان خود جدی بگیرند.

عاملجنایت:او راکشتمچونمراتحقیرمیکرد!
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در امتداد تاریکی

عاشقی پشت میله های زندان!
از قــوانــیــن بــانــک و صـــدور چــک و ضمانت روزی از همان بانک برایم دسته چک گرفت تا
تسهیالت هیچ گونه آگاهی نداشتم و تنها به بتوانم ضمانت زنی را بکنم که جعفر مدعی بود
خاطر یک عشق هیجانی درگیر ماجرایی شدم از منشی های قبلی شرکت است.
که دیگران با سوءاستفاده از سادگی من پول من هم عالوه بر آن که تسهیالت  70میلیونی
های زیادی را باال کشیدند و مرا با ده ها میلیون «ماندانا» را ضمانت کردم ،یک وام  50میلیون
تومان بدهی به بانک رها کردند و به مکان تومانی هم با کمک جعفر برای خودم گرفتم
که این بار ماندانا ضامنم شد ولی جعفر مبلغ
نامعلومی گریختند به طوری که اکنون ...
زن  30ساله ای که حکم جلب وی با شکایت وام را به حساب خودش ریخت و تنها یک پراید
نماینده بانک صادر شده و به اتهام بدهکاری  20میلیون تومانی برایم خرید تا همچنان
هایمیلیونیبایدمقابلمیزعدالتپاسخگوی اعتماد مرا جلب کند .من هم از این شرایط
اعمال خودش باشد دربــاره ماجرای گرفتن بسیار راضی بودم و خودم را زنی خوشبخت می
وام های ده ها میلیونی به کارشناس اجتماعی دانستم تا این که بعد از گذشت پنج ماه اخطار
کالنتری میرزاکوچک خان مشهد گفت :به اقساط معوقه بانک به دستم رسید .جعفر که با
درس و مدرسه عالقه زیادی نداشتم و به همین دیدن اخطار بسیار نگران شده بود مرا دلداری
دلیل نیز نتوانستم تحصیالتم را در مقطع داد و گفت :مشکلی نیست! ناراحت نباش من
دبیرستان به پایان برسانم تا این که در  24خودم اقساط را پرداخت می کنم.
ولی یک هفته بعد از این ماجرا وقتی به محل
سالگی با پسر عمه ام ازدواج کردم اما او خیلی
زود معتاد به مواد مخدر صنعتی شد و زمانی که کــارم رفتم با تعجب دیــدم که آن جا تخلیه
مواد مخدر مصرف می کرد به خاطر توهمی که شده و هیچ اثــری از دفتر خرید و فــروش وام
نیست.
سراغشمیآمدمراتاسرحدمرگکتکمیزد
و هر بار قصد داشت با اشیای مختلف مرا خفه به یک باره دلم لرزید و احساس کردم در دام
کند به طوری که راهی بیمارستان می شدم به کالهبرداریافتادهام.بالفاصلهباجعفرتماس
همین دلیل نتوانستم این وضعیت خطرناک را گرفتم اما همه خط های او خاموش بود ،دیگر
تحمل کنم و بعد از دو سال زندگی مشترک از یقین داشتم که با حیله و نیرنگ های جعفر
دچار دردسر بزرگی شده ام.
او طالق گرفتم.
به همین دلیل راهی دادسرا شدم و از همسرم
خالصه در همان سال پدرم نیز فوت کرد و من
که آخرین فرزند خانواده بودم در حالی با مادر شکایت ک ــردم امــا تحقیقات پلیس نشان
پیرم زندگی می کردم که وضعیت مالی خوبی داد جعفر و ماندانا از ماه ها قبل با یکدیگر
ارتباط داشتند و مرا طعمه کالهبرداری های
نداشتیم و باید اجاره منزل را می پرداختیم.
خواهر و برادران دیگرم نیز ازدواج کرده بودند خودشان کرده اند از سوی دیگر نیز همه خط
و توجهی به زندگی سخت مادرم نداشتند .در هــای تلفن به نــام منشی هــای قبلی شرکت
این شرایط بود که با همکاری یکی از دوستانم گرفته شده بود و همه آن ها زنجیروار به یکدیگر
در یک دفتر خرید و فروش وام شروع به کار متصل بودند.
کــردم تا حداقل دست نیاز پیش کسی دراز خالصه من مانده بودم و اقساط سنگینی که
باید می پرداختم اما در این شرایط حتی نمی
نکنیم.
کــارم را با دقــت انجام می دادم و از حقوق توانستم مخارج زندگی خودم را تامین کنم
نسبتا خوبی نیز برخوردار بودم تا این که بعد از چه رسد به این که بتوانم این اقساط میلیونی
گذشت سه ماه از ماجرای اشتغالم در آن دفتر ،را پرداخت کنم با وجود این با شکایت نماینده
جوان  35ساله ای که یکی از مدیران آن جا بود بانک دستگیر شدم اما ای کاش کمی با خودم
به من پیشنهاد ازدواج داد تا برای مدتی مرا به فکر می کردم که چرا جوانی مجرد با من ازدواج
کرده و این همه پول را به حساب من می ریزد
عقد موقت خودش دربیاورد.
او توجه زیادی به من داشت و با ابراز محبت و سپس برداشت می کند یا حداقل از قوانین
هایش غافلگیرم می کرد خالصه من با مهریه چک و ضمانت اطالعی داشتم تا این گونه
بسیار ناچیزی به عقد موقت آن جوان مجرد به دام نمی افتادم حاال هم تقاضای اعسار به
دادگاه داده ام تا شاید ...
درآمدم.
روابط عاطفی من و «جعفر» هر روز عمیق تر ش ــای ــان ذکـــر اســـت ب ــه دس ــت ــور سرهنگ
می شد و من هم به امید روزی که به عقد دایم محسن باقی زاده حکاک (رئیس کالنتری
او دربیایم همه خواسته هایش را برآورده می مــیــرزاکــوچــک خ ــان) ایــن زن ج ــوان راهــی
کردم .او هم پول زیادی به حسابم می ریخت و کالنتری بانوان شد تا قانون درباره اش حکم
از همان حساب هم برداشت می کرد .تا این که کند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

