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قطار مسافری یزد از ریل
خارج شد
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ازمیان خبرها
سیل درگرمای  40درجه قلعه گنج کرمان
توکلی -باران رگباری وجــاری شدن سیل  در  گرمای
بــاالی40  درجــه دهــســتــان رمشک قلعه گنج مردم را
غافلگیر کرد   .فرماندار قلعه گنج   گفت:باران رگباری
عصر دوشنبه باعث بروز سیل در دهستان  رمشک این
شهرستان شد و حدود دو میلیارد تومان خسارت در برآورد
اولیه وارد کرد .به گزارش خبرنگارما ،عطا ناوکی  افزود:
این سیل در کمتر از دو ساعت در این منطقه طغیان و به
باغ ها و منازل مسکونی و تعدادی خــودرو  ،این میزان
خسارت را وارد کــرد.وی با بیان این که  سیل خسارت
جانی نداشت  ،خاطرنشان کرد :گروه های امدادی از
بخشداری و همچنین هالل احمر در ساعت های اولیه
در منطقه حضور یافتند و به بیش از  50خانوار هم چادر
تحویل داده شد  .

دستگیری سارقان مونتاژکار خودرو
در کنار خیابان
رئیس کالنتری  ۱۴۴جوادیه تهرانپارس از دستگیری
سارقانی که در حال مونتاژ یک خودروی مسروقه در کنار
خیابان بودند ،خبر داد .سرهنگ منصور حشمتیان در
گفتوگو با ایسنا ،در این باره تصریح کرد :بامداد روز یک
شنبه ماموران گشت کالنتری  ۱۴۴جوادیه تهرانپارس
در حال گشت زنی در حوزه استحفاظی خود بودند که در
محدوده خیابان زهدی با دو نفر مواجه شدند که در حال
باز کردن لوازم و قطعات موتوری یک دستگاه سواری پراید
سفید رنگ با شماره انتظامی معلوم بودند .وی با اشاره به
این که در استعالم شماره پالک خودرو مشخص شد که این
پالک متعلق به این خودرو نیست،گفت :ماموران شماره
شاسی و شماره موتور خودرو را استعالم کردند و متوجه
شدند که خودرو سرقتی است .حشمتیان با بیان این که
فرد دیگری از داخل یکی از منازل سیم برقی را برای تامین
روشنایی به باالی موتور خودرو کشانده بود ،اظهار کرد:
ماموران در بازدید از محل ،یک دستگاه خودروی پراید را
نیز که متعلق به این افراد بود کشف کردند که در تحقیقات
اولیه خود متوجه شدند این افــراد قصد داشتند قطعات
خودروی سفید رنگ را روی خودروی سرمهای رنگ مونتاژ
کنند .رئیس کالنتری  ۱۴۴جوادیه تهرانپارس با اشاره به
گرفتن مجوز قضایی برای ورود به خانه اظهار کرد :ماموران
با دستور قضایی وارد خانه این افراد شدند و در بازرسی از
آن تعداد قابل توجهی لوازم داخل خودرو از جمله رادیاتور،
رینگ ،فن ،گیربکس و  ...را کشف و ضبط کردند .وی با
اشارهبهانتقالدومتهمبهکالنتریافزود:باانتقالخودروها
بهپارکینگنیزمشخصشدکهیکیازخودروهانیزمسروقه
بوده و پالک نصب شده روی آن خودرو نیز مسروقه است که
مالکان آن شناسایی شدند و با حضور در کالنتری شکایت
خود را از این سارقان اعالم کردند.
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درامتدادتاریکی

اظهارات دادستان فردیس درباره قتل مریم فرجی
دادستان عمومی و انقالب شهرستان فردیس کرج
در توضیح اولین جزئیات مربوط به بازداشت مظنون
به قتل مریم فرجی به خبرگزاری میزان گفت :نامزد
سابق او چند روز قبل دستگیر شد و با توجه به دالیل
و شواهد کافی به قتل اعتراف کرد .به گفته دادستان
شهرستان فــردیــس جسد مریم فرجی کــه در باغ
خواهر قاتل دفن شده بــود ،خــارج و بــرای اقدامات
قانونی به پزشکی قانونی تحویل د اده شد .روز شنبه
محمدحسین آغاسی وکیل مریم فرجی در پیامی
توئیتری خبر داد که جنازه موکل اش پیدا و متهم
به قتل هم بــازداشــت شــده اســت امــا افــزود به علت

محرمانهبودن تحقيقات ،فعال ارائه اطالعات بيشتر
مقدور نيست .مریم فرجی  ۱۴تیرماه از خانه پدری
خود در سرپلذهاب کرمانشاه به سمت تهران حرکت
کرده بود و پس از آن اطالعی از او وجود نداشت .مریم
فرجی ۳۳ساله و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد
مدیریت بینالملل بود.
▪جسد مریم فرجی هیچ اثری از سوختگی نداشته
است

مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز گفت :علت
احتمالی فوت مریم فرجی فشار بر عناصر حیاتی

گردن اعالم شده است و هیچ گونه آثار سوختگی و
ضرب و شتم بر بدن این فرد مشاهده نشده است.
به گــزارش گــروه دریــافــت خبر ایسنا ،دکتر حمید
داوودآبــــادی گفت :طبق گــزارش پلیس آگاهی و
دادستان فردیس بر سر صحنه قتل حاضر شدند و
با توجه به اظهارات و اعترافات قاتل و مشخصات
داده شــده جنازه از محل دفــن خــارج و به پزشکی
قانونی منتقل شد .وی افزود :خانواده مقتول جسد
را شناسایی کردند؛ پیکر کامال سالم و هیچ گونه
آثار سوختگی در بدن این فرد مشاهده نشده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز سپس بیان کرد:

غصه اسکیت سوار !
علت اصلی فوت پس از بررسی آزمایش های انجام
شده اعالم می شود .به گزارش ایسنا پیشتر سرهنگ
جواد صفایی ،رئیس پلیس آگاهی استان البرز با
اشــاره به کشف جسد سوخته دختر جوانی(مریم
فرجی) در شهرستان فردیس ،گفته بود :خواستگار
کینه توز اقرار کرد که در پی اختالفات ،جسد نامزد
خود را پس از قتل ،به آتش کشیده است.

با اجرای حکم قصاص نفس در زندان مشهد پایان یافت

«شاباشمرگ»درمجلسعروسی

سیدخلیل سجادپور -جوان  41ساله ای که  9سال
قبل به علت خودنمایی در دادن «شاباش داماد» مجلس
عروسی را به خون کشید ،در زندان مشهد به دار مجازات
آویخته شد و بدین ترتیب «شاباش مــرگ» در مجلس
عروسی دو نفر را به کام مرگ فرستاد!
به گــزارش اختصاصی خراسان ،ساعت  22:30نهم
مهر سال  88درگیری بین دو گروه از مهمانان مجلس
عروسی در روستای نوروزآباد شهرک طرق مشهد هنگام
دادن «شاباش به داماد» آغاز شد .درگیر و دار نزاع طرفین
ناگهان تیغه چاقو به گردن جوان  30ساله ای به نام «م-
ع» فرو رفت و او خون آلود نقش بر زمین شد .اطرافیان
بالفاصله مجروح این حادثه را به بیمارستان امدادی
مشهد رساندند اما تالش ها برای نجات وی به نتیجه
نرسیدو این جوان بر اثر عوارض ناشی از اصابت ضربه کارد
و خونریزی شدید جان سپرد.
با گزارش این ماجرا به قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع
حادثه و پلیس  ،110دقایقی بعد نیروهای کالنتری
طرق در محل حضور یافتند و با صدور دستورات قضایی
شش تن از عامالن شرکت در نزاع و متهمان پرونده را
دستگیر کردند اما بررسی ها نشان می داد که ضارب فرد
 32ساله ای به نام غالمعلی است که متواری شده بود.
گزارش خراسان حاکی است؛ تالش نیروهای انتظامی
برای دستگیری متهم فراری این پرونده ادامه داشت تا
این که پنج سال بعد قاضی سید محمد رضوی (بازپرس
وقت شعبه  804مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد)
ادامه رسیدگی به پرونده جنایت در مجلس عروسی را

به عهده گرفت .او بعد از مطالعه دقیق پرونده و با توجه به
روزنه ها و سرنخ های موجود ،دستورات ویژه ای را برای
ردیابی متهم و رصدهای اطالعاتی صادر کرد تا این که
چند روز بعد ،متهم در یکی از شهرهای خراسان رضوی
در محاصره ماموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی
قــرار گرفت چــرا که آن ها نیز در تعقیب متهم بودند و
مقام قضایی با اشاره به شناختی که ماموران اطالعات
و امنیت از ضارب فــراری داشتند ،از آنان خواسته بود
با استفاده از امکانات تخصصی و فنی برای دستگیری
وی اقــدام کنند .بنابراین گــزارش ،ضــارب که در یک

عملیات هماهنگ ،دستگیر شده
بود در اختیار کارآگاهان پلیس
آگاهی قرار گرفت و بدین ترتیب
بازجویی هــای تخصصی از وی
ادامه یافت .این متهم در بازسازی
صحنه جنایت که در دی ماه سال
 1393انجام شد در حضور قاضی
رضویگفت:آنشبمنوچندنفر
دیگر از همراهانم به یک مجلس
عروسی در شهرک طرق دعوت
شده بودیم اما هنگامی که قصد
داشتیم به داماد «شاباش» بدهیم
به علت خودنمایی و ایــن که چه
کسی اولین «شاباش» را می دهد
بین ما و گروه دیگری از مهمانان
درگــیــری رخ داد .در ایــن لحظه
صاحب مجلس عــروســی ،طرف
مقابل را به داخل پذیرایی کشاند و ما هم به دلیل پایان
یافتن مجلس عروسی از در حیاط خارج شدیم .متهم
این پرونده جنایی ادامه داد :در همین حال بود که یکی
از دوستانم خودرواش را متوقف کرد و قصد داشت بین
ما میانجی گری کند ولی من که مشروب خورده بودم و
حال طبیعی نداشتم چاقویم را بیرون کشیدم و دوباره
درگیری شروع شد ولی این بار به اشتباه دوست خودم را
کشتم! درحالی که هیچ اختالف قبلی با او نداشتم فقط به
دلیل «مشروب خوری» حال خودم را نمی فهمیدم! ضارب
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ادامه داد :بعد از این حادثه به زابل گریختم و مدتی بعد
قصد داشتم در سالگرد آن مرحوم خودم را تسلیم قانون
کنم ولی در همان روزها بود که پدر مقتول هم فوت کرد
و من از این کار منصرف شدم .سال بعد هم وقتی دوباره
تصمیم گرفتم با خانواده مرحوم صحبت کنم شاید بتوانم
رضایت آن ها را بگیرم که در همین اثنا مادر مقتول نیز
فوت کرد و من به هدفم نرسیدم به همین دلیل بعد از پنج
سال فرار وقتی دوباره به مشهد بازگشتم توسط ماموران
پلیس عملیات ویژه اطالعات و امنیت عمومی خراسان
رضوی دستگیر شدم .گزارش خراسان حاکی است با
تکمیل تحقیقات در دادسرای مشهد ،این پرونده به شعبه
پنجم دادگــاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و
متهم پای میز محاکمه نشست .بعد از چند جلسه دادگاه
که در حضور وکیل مدافع متهم و اولیای دم برگزار شد
در نهایت قضات با تجربه دادگاه رای به قصاص نفس وی
دادند که رای صادر شده پس از اعتراض متهم در شعبه
هفتم دیوان عالی کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت و تایید
شد .بنابراین گزارش ،با ارسال پرونده به اجرای احکام
دادسرای عمومی و انقالب مشهد وطی مراحل قانونی،
مقدمات اجرای حکم قصاص نفس فراهم شد تا این که
سپیده دم روز دوشنبه گذشته ،قاتل مذکور که هم اکنون
 41ساله بود با حضور قاضی اجرای احکام پای چوبه دار
رفت و به مجازات رسید.
این گونه بود که پرونده «شاباش مرگ» در مجلس عروسی
بسته شد و بار دیگر مشروب خوری و خودنمایی قربانی
گرفت.

کالهبرداری یک میلیاردی
با عکس خودروهای لوکس
رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بــزرگ ،از
دستگیری فردی که با عکس بــرداری از خودروهای
مدل باال و انتشار تصویر آن ها در فضای مجازی اقدام
به کالهبرداری یک میلیارد تومانی از شهروندان کرده
بود ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در تاریخ دهم خرداد امسال و در پی
طرح شکایت اولیه در کالنتری  129جامی و تشکیل
پرونده مقدماتی با موضوع کالهبرداری در شعبه هفتم
بازپرسی دادسرای ناحیه  11تهران  ،پرونده برای ادامه
تحقیقات در اختیار پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار گرفت و مال باخته پس از حضور در پایگاه
هشتم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت:
از طریق تلگرام با فردی به نام سعید  .د آشنا شدم که
خودش را وارد کننده خودروهای خارجی معرفی می
کرد ،پس از چندین نوبت صحبت با نامبرده  ،قرار شد
پس از واریز مبلغ  16میلیون تومان  ،او یک دستگاه
خودرویفولکسراباشرایطلیزینگیبهمنتحویلدهد
و من نیز این مبلغ را به عنوان پیش پرداخت به حساب
اعالم شده واریز کردم اما پس از واریز پول ،آقای سعید
 .د دیگر پاسخ گوی تماس های من نبود تا این که نهایتا
اقدام به طرح شکایت کردم.
ماموران با بهره گیری از اطالعات به دست آمده و انجام
اقدامات ویژه پلیسی  ،متهم به نام سعید  .د  34ساله را
در مخفیگاهش در یک آپارتمان مجردی واقع در منطقه
سعادت آباد دستگیر و به پایگاه هشتم پلیس آگاهی
تهران بزرگ منتقل کردند ،این فرد در همان تحقیقات
اولیه به صراحت به کالهبرداری از شاکی پرونده و انجام
ده ها فقره کالهبرداری مشابه دیگر اعتراف کرد.
در تحقیقات به عمل آمده از متهم مشخص شد که وی بر
خالف شیوه رایج در کالهبرداری لیزینگی از طریق ثبت
شرکت کاغذی برای انجام مانورهای متقلبانه با هدف
کالهبرداری از افراد ،این بار هیچ گونه ثبت شرکتی
انجام نداده و صرفا از طریق فضای مجازی به ویژه تلگرام
و اینستاگرام و انتشار تصاویر متعلق به خودروهای مدل
باال در کانال های شخصی خود اقدام به کالهبرداری
کرده است .
متهم در خــصــوص شــیــوه و شــگــرد کــاهــبــرداری به
کارآگاهان گفت :با مراجعه به نمایشگاه های محل
فروش خودروهای مدل باال و خارجی اقــدام به تهیه
عکس از این خودروها می کردم و تصاویر خودروها را
از طریق ایجاد کانال ،در فضای مجازی منتشر و خود
را به عنوان فروشنده و واردکننده خودروهای خارجی
معرفی می کردم .افراد به صرف مشاهده چند تصویر

از خودروهای گران قیمت  ،خیلی راحت به من اعتماد
و درخواست خرید خــودروی مد نظرشان را برای من
ارســال می کردند .آن ها بدون آن که حتی مرا دیده
باشند  ،صرفا با مشاهده چند تصویر خــودروی مدل
باال مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به حساب بانکی
که به آن ها اعالم می کردم واریز می کردند تا به تصور
خودشان بقیه پــول خــودرو را پس از تحویل خــودرو
پرداخت کنند غافل از این که نه مرا و نه هیچ ماشینی را
رؤیت نکرده بودند .
بر اســاس اعــام مرکز اطــاع رسانی پلیس آگاهی
پایتخت ،سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری ،رئیس پایگاه
هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ  ،با اعالم ارزش یک
میلیارد تومانی این پرونده گفت :با شناسایی و بررسی
تراکنش های مالی حساب های بانکی متعلق به متهم،
تاکنون ده ها مال باخته در این پرونده شناسایی و به
پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ در میدان حر –
خیابان 12فروردین دعوت شدند و همگی در اظهاراتی
مشابه بیان کردند که هر کدام از آن ها مبلغی را از 15
میلیون تومان به باال برای ثبت سفارش خودروهای
خارجی و مدل باال به متهم پرونده پرداخت کردند و
منتظر تماس متهم برای تحویل خودروهای سفارشی
خود بودند.
وی با اشاره به این پرونده به شهروندان هشدار داد:
خرید خودرو با شرایط لیزینگی باید از طریق شرکت
های دارای مجوز رسمی از مبادی قانونی انجام شود و
شرکت های فاقد مجوز از بانک مرکزی مجاز به فعالیت
در زمینه فروش لیزینگی خودرو نیستند وصرف ثبت
عنوان شرکت به منزله فعالیت قانونی شرکت ها نیست،
همچنین باید توجه کــرد که فضای مجازی بستری
مناسب را بــرای افــراد فرصت طلب و سودجو ایجاد
کرده است و مردم با داشتن هوشیاری الزم و توجه به
هشدارهای پلیسی مهم ترین عامل در ناکامی این گروه
از افراد سود جو و فرصت طلب خواهند بود.

بعد از  38سال زندگی مشترک این اولین باری است که
راهی کالنتری شده ام تا از همسرم به علت کتک کاری و
توهین و فحاشی هایش شکایت کنم چرا که او دیگر انصاف
و وجدان را زیر پا گذاشته و آن قدر مرا زجر می دهد که حتی
پسر  30ساله ام حاضر است علیه پدرش شهادت بدهد با
وجود این زندگی من از روزی به هم ریخت که پسر جوانم
قطع نخاع شد و ...
زن  50ساله با بیان این که از دامــاد و عــروس و نوه هایم
خجالت می کشم که در حضور آن ها کتک می خــورم ،به
کارشناسومشاوراجتماعیکالنتریسپادمشهدگفت12:
سالبیشترنداشتمکهبهعقدرشیددرآمدماماکتکهایاو
ازهمانهفتهاولبرگزاریمراسمعروسیآغازشد.آنزمان
به علت این که کودکی بیش نبودم در برابر کتک کاری های
همسرمفقطدرسکوتگریهمیکردم،اطرافیانممیگفتند
این گونه اختالفات در روزهای آغازین زندگی طبیعی است
چرا که عروس و داماد ،با اخالق و خلق و خوی یکدیگر آشنا
نیستند و به همین دلیل اختالفاتی بین آن ها بروز می کند.
آنهابهمناطمینانمیدادندکهباگذشتزمانرفتارهای
همسرم بهتر خواهد شد اما این رویایی بود که هیچ وقت در
زندگی من تعبیر نشد به طوری که حتی تا دو سال گذشته
هیچ مدرکی از کتک کاری های رشید نداشتم .با وجود این
سرنوشت تلخ من از روزی رو به تیرگی گذاشت که حادثه
تلخی پسر جوانم را خانه نشین کرد .سال گذشته و در یک
روز برفی پسرم برای اسکیت روی برف از خانه خارج شد .او
ورزشکار بود و در یکی از مراکز نظامی کار می کرد آن روز تا
غروب خبری از فرزند  29ساله ام نداشتم .آرام آرام نگرانی
وجودم را فراگرفته بود که تماسی از بیمارستان ،وجودم
را لرزاند .وقتی هراسان خودم را به بیمارستان رساندم که
پسرمرابهاتاقعملبردهبودند.ساعتهایسختیراپشت
در اتاق عمل گذراندم و برایش دعا کردم تا این که پزشک
جراح آرام آرام به من فهماند که پسرم قطع نخاع شده است
و باید تا آخر عمر ویلچرنشین باشد .دیگر حرف های دکتر
را نمی فهمیدم اصال نمی دانستم کجا هستم فقط اشک
می ریختم و دوست داشتم پسرم را به آغوش بکشم .نمی
توانستم این ماجرای تلخ را باور کنم چرا که قرار بود به زودی
او را در لباس دامادی ببینم .خالصه این روزهای سخت را
درحالی پشت سر می گذاشتم که قانون قیمومیت پسرم را
به دلیل عدم صالحیت پدرش به من واگذار کرد .من هم با
دیه پسرم خانه ای خریدم و پرستاری از او را به عهده گرفتم.
همینموضوعبهاختالفاتمیانمنوهمسرتنپرورمشدت
بخشید.فحاشیهاوکتککاریهایاودرحالیبیشترشد
که حتی حاضر نیست برای جابه جا کردن پسرم ،کوچک
ترین کمکی به من بکند .هر بار درخواستی از او دارم انواع
ناسزاهارانثارممیکندومیگویدحقوقپسرترامیگیری،
خودت هم باید جورش را بکشی و از پرداخت حداقل کمکی
نیز دریــغ می کند .درحالی که حقوق پسرم حتی کفاف
مخارج درمانی و فیزیوتراپی او را نمی دهد و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

دستگیریعاملفروش  ماریجوانا
درشبکههایاجتماعی
توکلی -عامل تبلیغ و فــروش مــاده مخدر مــاری جوانا در
شبکه های اجتماعی در جیرفت دستگیرشد   .سرپرست
فرماندهی انتظامی جیرفت روزگذشته گفت :کارشناسان
پلیس فتا ،صفحه ای را که در یکی از شبکه های اجتماعی
اقدامبهتبلیغوفروشمادهمخدر«ماریجوانا»میکرد،رصد
وشناسایی  کردند.سرهنگرضامحمدرضاییافزود:باتوجه
به پیامدها و تبعات  سوء این نوع تبلیغ مواد افیونی در فضای
مجازی ،شناسایی و دستگیری عامل این عمل مجرمانه در
دستورکارپلیسقرارگرفتوسپسدراین  زمینه  کارشناسان
پلیسفتاوپلیسمبارزهباموادمخدر  جیرفتباانجاماقدامات
تخصصی و پی جویی های پلیسی،  عامل ایجاد این صفحه
در فضای مجازی را شناسایی و در یک عملیات ضربتی متهم
را دستگیر کردند .وی  خاطرنشان کرد :این متهم در روند
تکمیل تحقیقات به انجام عمل مجرمانه تبلیغ و فروش ماده
مخدر«ماریجوانا»باهدفجذبمشتریدربینجواناناقرار
کرد.وییادآورشد:مادهمخدرماریجواناازدستهمخدرهای
روانگرداناستکهازسویسوادگرانمرگبااسامیمختلفی
همچونگراسُ ،گل،بنگوسیگاریتبلیغوعرضهمیشودو
میتوانازآنبهعنواندروازهورودبهدیگرموادافیونینامبرد.

سیلدرنیجریه ۴۴کشتهبرجاگذاشت
جاریشدنسیلدرشمالنیجریهدستکم ۴۴کشتهبرجا
گذاشت .به گــزارش ایسنا ،بنابر اعالم رسانههای محلی
نیجریه در پی وقوع سیالبی که از روز یکشنبه در شمال این
کشور آغاز شد ،دستکم ۴۴تن کشته و ۲۰تن دیگر مفقود
شدهاند .طبق اعالم مقامات داخلی نیجریه ،همچنین بر
اثر جاری شدن سیل بیش از  ۵۰۰خانه تخریب شد ه است.
عالوهبراین،بسیاریازساکنانمناطقسیلزدهبهدلیلآب
گرفتگی مجبور به ترک خانههای خود شدهاند .به گزارش
اسپوتنیکنیوز،همچنینبارشبیوقفهبارانموجبطغیان
رودخانههادرمناطقحادثهدیدهشدوتعدادزیادیخودروو
موتورسیکلتبهزیرآبفرورفتند.
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