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« ترانزیت مرگ » در محور روستایی!

ازمیانخبرها

پرونده نجفی هفته آینده مجدد
رسیدگی میشود

وکیل مدافع محمدعلی نجفی شهردار سابق
تــهــران خبر داد کــه پــرونــده مــوکــل اش ۱۴
اردیبهشت در شعبه  ۱۰دادگاه کیفری استان
تهران مجدد رسیدگی خواهد شد.
حمیدرضا گــودرزی در گفتوگو با ایسنا این
خبر را اعالم کرد .او پیشتر به همین خبرگزاری
گفته بود که نسبت به رای صادرشده در دور
دوم رسیدگی به پــرونــده موکل اش تقاضای
تجدیدنظر کرده و به همین دلیل پرونده به دیوان
عالی کشور ارجاع شده است.
دیــوان عالی رأی صادرشده را نقض کرده و به
همین دلیل پرونده هفته آینده مجدد بررسی
خواهد شد.
محمدعلی نجفی به جرم قتل عمد همسر دومش
میترا استاد به قصاص و به جرم حمل غیرمجاز
اسلحه به حبس محکوم شد .با گذشت خانواده
مقتول از قصاص ،نجفی از اعدام نجات یافت.
با این حال وکیل وی به این حکم اعتراض کرده
است.

زوج کالهبردار به دام افتادند
توکلی -زوجی که در سایت دیوار کالهبرداری
می کردند ،دستگیر شدند.
سرهنگ«بیدشکی»فرماندهانتظامیشهرستان
عنبرآباد بیان کرد :در پی ارجاع پرونده ای به
پلیس فتا و شکایت یکی از شهروندان مبنی بر
کالهبرداری از وی در سایت دیوار به بهانه فروش
لوازم خانگی ،موضوع به صورت ویژه در دستور
کار پلیس قرار گرفت.
بــه گ ــزارش خبرنگار مــا  ،سرهنگ بیدشکی
افزود :با انجام اقدامات الزم توسط کارشناسان
پلیس فتا مشخص شد زوجــی با انتشار آگهی
فــروش لــوازم خانگی در سایت دیــوار یکی از
شهروندان را فریب داده و با دریافت مبلغی از
وی کالهبرداری کرده اند .وی گفت  :ماموران
پلیس فتا طی هماهنگی با مقام قضایی و انجام
اقدامات پلیسی مخفیگاه متهمان را در یکی از
استان های همجوار شناسایی و آنان را طی یک
عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند.
این مسئول انتظامی تصریح کرد :زوج دستگیر
شده پس از انتقال به پلیس فتای شهرستان
در بــازجــویــی تخصصی ابــتــدا منکر هــر گونه
کالهبرداری در ایــن سایت شدند امــا پس از
مواجهه با مال باخته و ادله و مستندات پلیسی
لب به اعتراف .گشودند وبــه جــرم خوداقرار
کردند.
وی با بیان این که متهمان سابقه کالهبرداری
دارند و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی
شدند ،در خصوص آگهی هــای درج شــده در
سایت هایی مثل دیوار و شیپور ،گفت :کاربران
باید مراقب باشند تا در دام کالهبرداران در
فضای سایبری گرفتار نشوند.

تصادفخونیناتوبوسوکامیوندر  محوردرح–ماهیرودخراسانجنوبی 13قربانیگرفت

انصاری – صبح روز گذشته حادثه ای خونین
درکیلومتر 5محوردرح–سربیشهدرخراسان
جنوبیسببشدپروندهزندگی 13نفردراین
مسیربرایهمیشهبستهشود.
به گــزارش خراسان  ،این حادثه خونین در
برخورد رخ به رخ یک دستگاه تریلی با یک
اتوبوسمسافربری اتفاقافتادوباعثشد11
نفرازسرنشیناناتوبوسودونفرازسرنشینان
تریلیحاملپیازجانخودراازدستبدهند.
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی به خبرنگار
ما گفت :ساعت 6:40صبح روز گذشته و در
کیلومتر 5محور درح  -سربیشه یک دستگاه
تریلی با اتوبوسی که از النو به سمت سربیشه
در حرکت بــود  ،بــرخــورد کــرد و حــادثـهای
خونین رخ داد .سرهنگ «علیرضا رضایی» با
بیان این که حادثه مذکور  13قربانی و هفت
مصدوم داشت ،افزود :این تصادف به دلیل
بیاحتیاطیرانندهتریلیناشیازانحرافبه
چپاتفاقافتاد.
معاون امــداد و نجات جمعیت هالل احمر
خراسانجنوبینیزگفت:برایامدادرسانی
به حادثه دیدگان شش تیم عملیاتی هالل
احمر از درح ،سربیشه ،درمیان و بیرجند و
توکلی -عامل قتل سه عضو یک خانواده
اصفهانی ساکن در شهرستان قلعه گنج در
جنوب کرمان  48 ،ساعت بعد از جنایت ،در
یکی از مناطق استان سیستان و بلوچستان
دستگیر شد.
به گــزارش خبرنگار ما  سردار«عبدالرضا
ناظری» فرمانده انتظامی استان کرمان،
در تشریح جزئیات ایــن حادثه وحشتناک
گفت :در ابتدای هفته جــاری در پی وقوع
قتل دو نفر از اعضای یک خانواده و زخمی
شدن یک نفر دیگر از آنان در شهرستان «قلعه
گنج » بالفاصله ماموران انتظامی و رده های
تخصصی پلیس ایــن شهرستان در محل
جنایت ( منزل این خانواده )حضور یافتند و
وبی درنگ تحقیقات خود را آغاز کردند وبه
بررسی فرضیه های جنایی پرداختند.
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امداد هوایی به محل اعزام شد« .اسعد زاده»
بابیاناینکهبرای 12نفرازافرادحادثهدیده
عملیات رهاسازی توسط تیم های امدادی
هاللاحمرانجامشد،افزود:دیگرمصدومان
حادثهتوسطعواملامدادیاورژانسوهالل
احمر به مراکز درمانی سربیشه و بیرجند
منتقلشدند«.عباسی»معاونمرکزمدیریت
حوادثوفوریتهایپزشکیخراسانجنوبی
نیز با اشــاره به انتقال دو مصدوم حادثه به
بیمارستانامامرضا(ع)بیرجند،گفت:حال
این دو مصدوم  20و
 22ساله وخیم بود
و یکی از آن ها جان
باخت.
▪تعللتاکی؟

در ایــن میان رئیس
شورای اسالمی سربیشه در واکنش به این
حادثهمرگبارگفت:مگرایمنسازیوتعریض
اینمحورچقدراعتبارمیخواهدکهمسئوالن
اینقدرتعللمیکنندوتاکیقراراستخون
مــردم ایــن شهرستان و دیگر هموطنان در
این محور ریخته شود؟ «شیخ زاده» تصریح

کـــرد :جـــاده ای که
حتی استانداردهای
روستایی را نــدارد تا
کی قــرار است با این
وضعیت ،محور ترانزیت شرق کشور باشد؟ به
گفته او روزانه حدود  800خودروی سنگین
ترانزیتی در این محور که جاده ای روستایی
اســت و با نواقصی چــون عــرض کــم ،کمبود
عالیم ،آسفالت نامناسب و ...مواجه است،
ترددمیکند.

با دستگیری عامل قتل  ۳شهروند اصفهانی ساکن جنوب کرمان فاش شد

قتلبرایاخاذی

وی در تشریح چگونگی وقــوع ایــن قتل ها
افزود :قاتل بی نام ونشان نیمه شب به همراه
همدستش با انگیزه اخاذی به این خانواده که
برای کار کشاورزی در فصل برداشت صیفی
جات در شهرستان «قلعه گنج »حضور داشتند،
حمله و آن ها را با اسلحه تهدید کردند .این
افراد در ادامه اقدام به تیراندازی به سمت آنان
و فرار از صحنه جنایت می کنند .مقام ارشد
انتظامی استان کرمان بیان کرد :متاسفانه
در این حادثه پدر و پسر این خانواده با شلیک
گلوله در دم به قتل می رسند و فرزند دیگر

آن ها هم زخمی می شود که پس از انتقال
به بیمارستان روز بعد براثر شدت جراحات
روی تخت مرکز درمانی جان خود را از دست
می دهد.
وی خاطرنشان کرد :در این زمینه ماموران
پلیس«قلعه گنج» و تیم هایی از پلیس های
امنیت عمومی و آگاهی استان وارد عمل
شدند و پس از انجام اقــدامــات اطالعاتی و
تحقیقات گسترده پلیسی متوجه شدند قاتل
به یکی از روستاهای شهرستان« فنوج »
در استان سیستان و بلوچستان گریخته و

یــکــی از اه ــال ــی منطقه نــیــز چــنــیــن می
گوید «:شمارا به خــدا پیگیرباشید  .جاده
درح -ماهیرود واقعا وحشتناک است  .امروز
(دیــروز) جمعی ازخانواده ها داغدارشدند .
تا کی باید سکوت کرد ؟ به دلیل بی تفاوتی
مسئوالن  ،یک راه روستایی به جاده ترانزیت
تبدیل شده و راننده های تریلی خسته وبی
خیالازرویماشینهاردمیشوند.شمارابه
خداپیگیرباشید،سهممنطقهدرحازمرز فقط
مرگشدهاست».
آن جامخفی شده است .فرمانده انتظامی
اســتــان کــرمــان اظــهــار ک ــرد :در تحقیقات
میدانی و بــا اطــاعــات دریــافــتــی مشخص
شــد قاتل ضمن ارتــبــاط مخفیانه بــا برخی
افـــراد نــزدیــک خــود قصد ف ــرار از مــرزهــای
شرقی بــه سمت کشور پاکستان را دارد.
سردار ناظری ادامه داد :سرانجام ماموران
پلیس امنیت اســتــان کــرمــان بــا همکاری
دیگر رده های تخصصی پس از دو روز تالش
بی وقفه و شبانه روزی عامل ایــن جنایت
هولناک را با هماهنگی و انجام نیابت قضایی
در مخفیگاه اش دستگیر کردند.وی یادآور
شــد :متهم در بازجویی هــای اولیه به جرم
خود و انجام قتل با انگیزه اخــاذی اعتراف
کرد و تالش برای دستگیری همدستش نیز
ادامه دارد.

9
در امتداد تاریکی

راز تصادف های ساختگی یک زن!
زمانی که گوشی مخفی همسرم را از زیر صندلی
خــــودروی شــاســی بلندش بــیــرون کشیدم و
محتویات آن را بررسی کردم ،آسمان دور سرم
چرخید .آن چه می دیــدم را بــاور نمی کــردم .
تصاویر زننده زنی آرایش کرده در کنار همسرم و
پیامک های عاشقانه و هوس آلود در جا میخکوبم
کرد! هراسان و عصبانی از پله ها باال رفتم و ...
زن35ساله در حالی که خیانت همسرش را قابل
گذشت نمی دانست ،پرده از سودجویی های
حیله گرانه یک زن غریبه برداشت و با بیان این
که آن زن با شگرد تصادف های ساختگی مردان
هوسران را فریب می دهد ،به مشاور و مددکار
اجتماعی کالنتری شهیدهاشمی نژاد مشهد
گفت :به تازگی در یکی از رشته های کاردانی
دانشگاه دانش آموخته شده بودم که «آریــا» به
خواستگاری ام آمد.
پدر او که کارمند یکی از کتابخانه های شهر بود،
مرا در حال مطالعه دیده و زیر نظر گرفته بود .آن
زمان خودم را برای شرکت در آزمون کارشناسی
آماده می کردم که با این خواستگاری پای سفره
عقد نشستم و این گونه زندگی مشترک من و
آریــا آغــاز شد .او در یک شرکت صنایع غذایی
کار می کرد و زندگی متوسطی داشت .من به
همسرم عشق می ورزیدم و او را عاشقانه دوست
داشتم ،به همین خاطر با قناعت و صبوری همه
تالشم را برای پیشرفت همسرم به کار می گرفتم
تا این که با ارثیه پدرم و فروش طالهایم منزلی
خریدیم ولی همسرم اصــرار داشــت خــودروی
پرایدش را نیز تعویض کند .اگرچه من مخالف
بودم ولی برای خوشحالی همسرم سکوت کردم
و او یک خــودروی شاسی بلند خارجی خرید.
یک ماه بعد از این ماجرا ،روزی همسرم به خانه
آمد و در حالی که با زنی آن سوی خط تلفن قرار
می گذاشت ،به من گفت :پشت چراغ قرمز با
خودرویی تصادف کردم که راننده آن زن است.
وحشت زده پرسیدم :خــودت طــوری نشدی؟
وقتی همسرم را سالم دیدم خدا را شکر کردم و
گفتم :خسارت ماشین فدای سرت! قرار بود آن
زن جوان خسارت خودروی همسرم را پرداخت
کند و به همین دلیل مدام تلفنی با یکدیگر در
تماس بودند تا این که آرام آرام حرکات و رفتار
آریا تغییر کرد .با آن که پس از شیوع ویروس کرونا
خانه نشین شده بود اما تلفن هایش را در بیرون از
خانه پاسخ می داد و به بهانه های مختلف منزل را
ترک می کرد .ابتدا اهمیتی نمی دادم و تصور می
کردم با دوستان یا همکارانش قرار مالقات دارد
ولی رابطه عاطفی ما هر روز سردتر و رفتارهای
آریا مشکوک تر می شد.
15سال عاشقانه در کنار همسرم و دو فرزندم
زندگی کرده بودم اما وسوسه عجیبی به ذهنم
خطور کرده بود .با خودم عهد کردم اجازه ندهم
هیچ چیزی این زندگی شیرین را خراب کند،
تا این که وقتی همسرم و فرزندانم خواب بودند
به پارکینگ رفتم و خودروی همسرم را زیر و رو
کردم که ناگهان یک گوشی زیر صندلی راننده
پیدا کردم  .گوشی رمز نداشت و من با حیرت
و وحشت زده به تصاویری نگاه می کــردم که
همسرم را در کنار زنــی با آرایــش هــای غلیظ
نشان می داد.
وضعیت زننده این تصاویر و پیامک های عاشقانه
دنیا را روی ســرم خــراب کــرد .بــاورم نمی شد
همسرم به من خیانت کرده باشد .اشک ریزان
و عصبانی از پله ها باال رفتم و از همسرم توضیح
خواستم .او با دیدن گوشی حقیقت ماجرا را فاش
کرد و گفت که فریب طنازی های زن جوانی را
خورده است که با او تصادف کرده بود .همسرم
گفت که آن زن به بهانه پرداخت خسارت خودرو
او را به مکان های خلوت کشانده و با شیوه های
حیله گرانه به دام انداخته است  .همسرم هم
با آن که قصد ارتباط با او را نداشته  ،در نهایت
وارد یک رابطه هوس آلــود شــده .با این حال ،
بارها تصمیم به قطع این رابطه گرفته اما آن زن
تهدیدش کرده که ماجرای این روابط شیطانی
را برای همسرت بازگو می کنم و ...
خالصه ،همان روز با شماره آن زن غریبه تماس
گرفتم ولی او با بی حیایی و بی شرمی ادعا کرد
این گونه رفتارها منبع درآمد من است! من بعد از
تصادف های ساختگی مردان هوسران را به دام
می اندازم و آن ها هم از ترس آبرو برای مدت ها
هزینه های خوش گذرانی من را می پردازند و ...
این بود که به کالنتری آمدم تا از خیانت همسرم و
آن زن خیابانی شکایت کنم.
شــایــان ذکـــر اســــت ،بــا صــــدور دســـتـــوری از
ســوی سرگرد علی فاطمی (رئیس کالنتری
شهیدهاشمی نژاد مشهد) پرونده شکایت این
زن جوان توسط مشاوران زبده دایره مددکاری
اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت .در همین
حــال آریــا پــس از احــضــار بــه کالنتری بــا ابــراز
پشیمانی و شرمساری مدعی شد ،فریب حیله
گری های زن جوان را خورده و اسیر وسوسه های
شیطانی شده است .اما ای کاش ...
بررسی های پلیسی و قضایی درباره این ماجرا
ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

