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سرقت از منازل با دستگاه فلزیاب
صحت ندارد

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی گفت :سرقت اشیای قیمتی جاسازی شده در منازل با استفاده از دستگاه فلزیاب صحت ندارد و تاکنون
هیچ گزارشی از سرقت با این وسیله نداشته ایم .سرهنگ رضا موذن روز یک شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود :بر اساس اطالعات و آمار موجود
و نیز با توجه به دست و پاگیر و سنگین بودن دستگاه فلزیاب و دردسرهای حمل و نقل آن ،سرقت با دستگاه فلزیاب موضوعیت ندارد.

حادثه در قاب

 7واگن قطار حامل بارگندم روز گذشته در نزدیکی
تهران از ریل خارج و واژگون شد

...

ازمیانخبرها
مرگ دلخراش 3موتور سوار روستایی
تــوکــلــی    -بــرخــورد دو دســتــگــاه موتورسیکلت   سه
جوان  موتور سوارروستایی  را به کام مرگ کشاند.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان جیرفت  در
تشریح این حادثه گفت :ساعت پایانی  شنبه شب گذشته
برخورددودستگاهموتورسیکلتدرمحورروستایی"آبشور-
محمدآباد"منطقهاسفندقهبهپلیسگزارششد.بهگزارش
خبرنگارما سرهنگ"رضا محمدرضایی" روزگذشته افزود:
با حضور مــامــوران پاسگاه انتظامی اسفندقه در  محل
حادثه  و در بررسی های اولیه مشخص شد براثر برخورد دو
دستگاه موتورسیکلت با يكديگر سه  جوان۱۹،۲۱و۲۴
ساله به شــدت زخمی  و بــرای درمــان  بــه مراکز درمانی
منتقل شدند .وی بیان کرد :ساعاتی بعد ،اين سه جوان
به علت شدت جراحات وارد شده در مراکز درمانی جان
خودرا از دست دادند .وی خاطرنشان کرد :علت حادثه  از
سوی  کارشناسانپلیسدردستبررسیاست.

جزئیات آدم ربایی 100میلیونی در شرق تهران

دختر11سالهآدمربا رابهدامانداخت

سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو سارق
کودک ربا که با ربودن پسربچه ای پنج ساله ،قصد اخاذی
 100میلیون تومانی از خانواده اش را داشتند ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در ساعت  20:30بیست و چهارم تیرماه
امسال از طریق مرکز فوریت های پلیسی  110وقوع یک
کــودک ربایی در محدوده خیابان دردشــت به کالنتری
 147گلبرگ اعــام شد که بالفاصله مأموران کالنتری
 147در محل حاضر شده و با تأیید خبر اولیه ،موضوع را به
اداره یازدهم مبارزه با آدم ربایی پلیس آگاهی تهران بزرگ
اعالم کردند.
باحضورکارآگاهانادارهیازدهمپلیسآگاهیتهرانبزرگ،
پدرنیماکودکربودهشدهدراظهاراتشبهکارآگاهانگفت:
فرد ناشناسی طی تماس تلفنی با گوشی تلفن همراهم
مدعی شد که پسرم توسط آن ها ربوده شده است و در ازای
آزادی پسرم باید مبلغ 100میلیون تومان به آن ها پرداخت
کنمودرغیراینصورتجنازهپسرمرابرایمخواهدفرستاد.
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی در ادامه تحقیقات
خود اطالع پیدا کردند که در زمان ربوده شدن نیما 5ساله،
خواهر 11ساله اش شاهد ربوده شدن برادر کوچک تر خود
بوده است که بالفاصله تحقیقات از خواهر نیما در دستور
کار کارآگاهان قرار گرفت .یاراحمدی درباره شناسایی و
دستگیریمتهمانپروندهگفت:خواهرنیماکهشاهدصحنه
ربوده شدن برادرش بود در اظهاراتش به کارآگاهان گفت
که راکب موتورسیکلت را چندین بار به همراه یکی از اهالی
مجتمعمسکونیمحلزندگیشانکهدرطبقهباالیخانهآن
ها سکونت دارد ،مشاهده کرده است.
با توجه به اطالعات جدید به دست آمــده از خواهر نیما،
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی در  30دقیقه بامداد
روز  25تیرماه اقــدام به دستگیری همسایه طبقه سوم
ساختمان به نام سعید  .ک  40ساله کردند اما سعید در
اظهارات اولیه منکر هرگونه ارتباط خود با ربوده شدن نیما
پنجسالهیاآشناییبافردکودکرباشد.
همزمانبادستگیریسعیدوآغازتحقیقاتازوی،کارآگاهان
ادارهیازدهمپلیسآگاهیاطالعپیداکردندکهکمترازچند
ساعت از دستگیری سعید ،نیما توسط کودک ربا در خیابان
رهاشدهاستکهبالفاصلهکارآگاهانپلیسآگاهیبههمراه
پدر ومادر نیما به محل رها شدن درمحدوده میدان نبوت در
شرقتهرانمراجعهکردندوموفقبهپیداکردننیماشدند.با
توجهبهدالیلومستنداتبهدستآمده،کارآگاهاناطمینان
پیدا کردند که سعید یکی از متهمان اصلی پرونده است
که همدست اش با اطالع از دستگیری وی و با هدف ادامه
نیافتنرسیدگیبهپروندهکودکرباییازسویپلیس،نیما
را رها کرده است تا شاید پلیس از ادامه رسیدگی به پرونده
صرف نظر کند .بنابراین بار دیگر تحقیقات پلیسی از سعید
در دستورکار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی قرار
گرفت و این بار سعید با اعتراف صریح به مشارکت مستقیم
خود در کودک ربایی ،همدست خود به نام پوریا  .س 35
سالهرابهعنوانفردکودکربامعرفیکردکهبالفاصلهپوریا
به عنوان یکی از مجرمان سابقه دار حرفه ای و تحت تعقیب
پلیس آگاهی مورد شناسایی قرار گرفت .اقدامات پلیسی
برای دستگیری پوریا در شرایطی آغاز شد که وی از محل
سکونت اش در یکی از میادین منطقه نارمک متواری شده
بود .در ادامه اقدامات پلیسی،کارآگاهان اداره یازدهم با
شناسایی دقیق محل تردد پوریا ،در ساعت 11:50روز27
تیرماه موفق به دستگیری وی شدند .در زمان دستگیری ،
پوریا سعی داشت تا با موتورسیکلت از محل متواری شود که
تالش وی برای فرار باعث تصادف وی با چندین عابر پیاده و
مجروح شدن آن ها شد اما با وجود این به فرار خود ادامه داد
تا این که سرانجام کارآگاهان با رعایت قانون به کارگیری
سالح و شلیک چند تیر هوایی  ،پوریا را از ناحیه پا هدف
شلیک دو گلوله قرار دادند و او را دستگیر کردند .پوریا در
همان تحقیقات اولیه به صراحت سعید را به عنوان طراح و
خودش را به عنوان مجری نقشه کودک ربایی معرفی کرد و
معترفشدکهدرچندساعتیکهنیمارادراختیارداشتهاورا
در خودروی سواری متعلق به یکی از بستگانش که به امانت
گرفتهبود،نگهداریمیکردهوتصوراووسعیدآنبودهاست
که پدر نیما بدون هیچ گونه مقاومتی پول درخواستی آن ها
را پرداخت خواهد کرد .براساس اعالم مرکز اطالع رسانی
پلیس آگاهی تهران بزرگ ،سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی،
سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعالم این خبر گفت:
هر دو متهم با قرار قانونی صادر شده از سوی بازپرس شعبه
هشتم دادسرای ناحیه  27تهران در اختیار اداره یازدهم
مبارزه با آدم ربایی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند.
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حکم قصاص زالوی کثیف و قاتل مارمولک نشان در مأل عام اجرا شد

طنابدار،فرجامهوسهایشیطانی
سیدخلیل سجادپور -حکم قصاص نفس عامالن قتل
هولناک دو کودک که در حوادث جداگانه و با انگیزه های
شیطانی ،دست به جنایت زده بودند ،صبح روز گذشته در
میان خشم و نفرت مردم از این گونه مجرمان در حالی اجرا
شد که لبخند رضایت شهروندان از اقــدام ویژه دستگاه
قضایی در رسیدگی سریع و قاطع به پرونده های معروف
به زالــوی کثیف و قاتل مارمولک نشان بر چهره ها نقش
بستهبود.
به گزارش خراسان ،هفتم فروردین جسد دختر بچه شش
سالهافغانستانیبهنام«ندا»درونکیسهایدرمنطقهقلعه
ساختمانمشهدکشفشدکهبالفاصلهباصدوردستورات
ویــژه ای از سوی دادستان مرکز خراسان رضــوی ،همه
امکاناتبرایشناساییعاملاینجنایتبهکارگرفتهشدو
باتالشهایشبانهروزیقاضیویژهقتلعمدوکارآگاهان
ادارهجناییپلیسآگاهیخراسانرضوی،قاتلدختربچه
در کمتر از 48ساعت دستگیر شد و به جرم خود اقرار کرد.
اینمرد 41سالهمتاهلکه«ع-الف»نامداشتانگیزهخود
از ارتکاب قتل را  ،وسوسه های شیطانی برای آزار دخترک
بیان کرد و افــزود :او را با ترفندی خاص به داخــل منزل
کشاندمو...
بنابراین گــزارش ،هنوز مدت زیــادی از این ماجرای تلخ
نگذشته بود که حادثه دیگری قلب شهروندان مشهدی را
جریحهدارکرد.پسر 27سالهایبهنام«س-ر»سواربریک
دستگاه پراید با تصویر مارمولک که روی داشبورد آن نقش
بسته بود ،مقابل پسر بچه 10ساله ای توقف کرد و با ترفند
فریبکارانه راننده تاکسی تلفنی ،دانش آموز مذکور را در
حالی ربود که او قصد داشت به مدرسه برود .این جوان27
سالهنیزکهقصدانجاماعمالمنافیعفتداشت،کودکرا
درجادهفرعیشهرکصنعتیمشهدبهقتلرساندوازمحل
گریخت.گزارشخراسانحاکیاست،باتوجهبهاهمیتو
حساسیت ماجرا ،این پرونده نیز به طور ویژه در دستور کار
پلیسوقاضیویژهقتلعمدقرارگرفتوکارآگاهاندرکمتر
از 36ساعت با راهنمایی های قضایی موفق به دستگیری
قاتلشدند.باتاکیدرئیسکلدادگستریخراسانرضویو
دادستانعمومیوانقالبمشهدبرایرسیدگیفوقالعاده
بهدوپروندهمذکور،اقداماتقضاییبهصورتشبانهروزی
ادامهیافتوقاتالندوکودکدرشعبهپنجمدادگاهکیفری
یکخراسانرضویبهقصاصنفسمحکومشدند.
▪پروندهمتهماندراجرایاحکام

گزارشخراسانحاکیاست،پسازتاییداحکامصادرشده
در دیوان عالی کشور ،پرونده متهمان برای اجرای حکم به
یکیازشعبههایاجرایاحکامدادسرایعمومیوانقالب
مشهدارسالشداماباتوجهبهتاکیدمقاماتقضایی،مراحل

استیذانازرئیسقوهقضاییهنیزباتالشیمضاعفوبهطور
خارج از وقت در دستور کار قرار گرفت به طوری که رئیس
کل دادگستری و دادستان مشهد به طور مستقیم بر روند
قضایی پرونده ها نظارت می کردند .اولیای دم چند بار به
اجرای احکام فراخوانده شدند و بر اجرای حکم قصاص
نفس اصرار کردند از سوی دیگر پرداخت تفاضل دیه ،در
پروندهقتل«ندا»(دختر 6ساله)مراحلقانونیخودراطبق
رایصادرشدهطیکردوبدینترتیبمقدماتاجرایحکم
قصاصنفسفراهمشد.
▪اجرا در مأل عام

بنابر گزارش خراسان ،با تعیین تاریخ اجرای حکم قصاص
نفس ،مراتب از سوی قاضی اجرای احکام به مسئوالن ذی
ربطاعالمشدچراکهبنابهرایدادگاهمبنیبراجرایحکم
درمألعاموهمچنینمطالبهعمومیمردمازدادستانمرکز
خراسانرضویبرایاجرایقصاصدرمحلارتکابجرم،
باید مکان مناسبی در نظر گرفته می شد .با بررسی های
صورت گرفته توسط نیروهای انتظامی و تایید مسئوالن
اجرای احکام ،محوطه بزرگی در نزدیکی پارک رجاء در
منطقه قلعه ساختمان ،آماده سازی شد .از اوایل بامداد
روز گذشته و در حالی که معاون دادستان مشهد در امور
اجرایاحکامروانهزندانشدهبودتاازنزدیکبررونداجرای
حکم نظارت و همچنین به تقاضاهای قاتالن یا اولیای دم
رسیدگی کند ،گروه دیگری نیز مشغول بستن داربست و
گذاشتننردههایفلزیدراطرافمحوطهبودندتامردمبه

راحتیشاهداجرایحدودالهیباشند.باانتشارخبراجرای
حکمقصاصنفسقاتالندوپروندهمعروفبهزالویکثیفو
قاتلمارمولکنشاندراخبارروزنامهخراسان،جمعیتبه
سویبولوارحرمشهدگسیلشد.
▪عبرت،نفرت،عدالت

مــردم از هر سو به طرف پــارک رجــاء روانــه شده بودند به
طوری که هنوز ساعتی تا اجرای حکم مانده ،تعداد زیادی
ازشهروندانحتیباالیدرختانراتسخیرکردهبودندتابار
دیگرشاهدجلوهگریعدالتباشند.تقدیرازدستگاهقضاو
قضاترسیدگیکنندهبهپروندهمتهمانوهمچنینهیبت
واقتدارپلیسدرسخنانمردمبایکدیگرخودنماییمیکرد
و هرکس به نوعی این اقتدار را در برخورد با هنجارشکنان
می ستود .عده ای با ابراز تنفر از عامالن جنایت و عده ای
دیگرباقدردانیازاجرایعدالتدرمألعام«،عبرت»راتنها
بخشیازاجرایحدودالهیمیدانستندومعتقدبودندکه
اجرایاینگونهاحکام«،احساسامنیت»راتقویتمیکند
ومسئوالننبایددربرخوردباجانیانیکهامنیتروانیمردم
رانشانهرفتهاند،لحظهایدرنگکنندچراکهدرگذرزمان
مردم همواره از اجرای حدود الهی در هر شرایطی حمایت
کردهاند.
▪دار مجازات

بنابر گــزارش خراسان ،در حالی که هر لحظه بر تعداد
جمعیت افزوده می شد ،خودروی پراید سفید رنگ حامل
دو قاتل وارد محوطه شد .بنا به خواست خانواده قاتالن و

با صدور دستوری از سوی قاضی اجرای احکام و با توجه به
آموزه های دینی و اسالمی ،آن ها باز هم فرصتی یافتند تا با
یکدیگر دیدار کنند درحالی که خشم و نفرت مردم از اقدام
وحشیانهقاتالن،رخنماییمیکردوخواستاراجرایهرچه
سریعترحکمقصاصبودند.دقایقیبعدبیانیهدادگستری
برای اطالع مردم از ماجرای دو جنایت هولناک خوانده
شد و سپس دو متهم پرونده های معروف به زالوی کثیف
(مرد  41ساله) و قاتل مارمولک نشان (جوان  27ساله)
در میان صدای صلوات مردم به دار مجازات آویخته شدند
تا درس عبرتی باشد برای آنانی که هنوز ســودای چنین
وسوسههایشیطانیرادرسرمیپرورانند.دادستانمرکز
خراسان رضوی نیز که در محل اجرای حکم حضور داشت
طیسخنانکوتاهیگفت:وظیفهدستگاهقضاییحفاظت
ازجان،مالوناموسمردماستبنابراینمسئوالنقضایی
هیچ گاه در برابر معدود افرادی که دست به چنین جرایمی
می زنند ،کوتاه نخواهند آمد چرا که مردم باید «امنیت» را
با همه وجود حس کنند .قاضی غالمعلی صادقی افزود:
اجرای احکام الهی در مأل عام بار دیگر امید به «احساس
امنیت» را در دل های باورمندان به عدالت به رخ کشید
بنابراینمردمبدانندفرزندانآنهادردستگاهقضاهمچنان
دربرابرهنجارشکنان،قانونگریزانومجرمانیکهبهجان
،مالوناموسمردمدستدرازیکنندتمامقدایستادهاندو
برایاجرایاحکامالهیلحظهایدرنگنمیکنند.
▪در حاشیه:

*پدرمحمدحسین ۱۰ساله گفت :امروزخوشبختانهقاتل
فرزندمبه مجازاتخودرسید،امیدوارمدرنیرویانتظامی
بتوانیم فوریتهای کودکان ایجاد کنیم تا از بروز چنین
وقایعیجلوگیریشود.ویافزود:قوهقضاییهدراینپرونده
عملکردبسیارمناسبیداشتوتوانستنددراینمدتکوتاه
بهپروندهرسیدگیکنند.
*مادرنداششسالهنیز بعدازاعدامقاتلفرزندشگفت :از
دستگاه قضاییه بابت رسیدگی سریع به این پرونده تشکر
میکنم .از روزی که این اتفاق برای دخترم رخ داد بیشتر
مراقبدیگرفرزندانمهستمتادیگرایناتفاقبرایآنهارخ
ندهد.ویتاکیدکرد:بهپدرومادرهاتوصیهمیکنممراقب
فرزندانخودباشندتاشاهدچنینوقایعینباشند.
* تعداد زیادی از شهروندان با تلفن های همراه در حال
تصویربرداریازصحنهمجازاتقاتالنبودند.
* این بار با آن که جمعیت زیــادی بــرای مشاهده صحنه
قصاص در محل اجرای حکم حضور داشتند اما شهروندان
ازآوردنفرزندانخردسالونوجوانخودداریکردهبودند
بهطوریکهتعدادکودکانبسیاراندکبود.
*مردمازاقتدارقوهقضاییهوپلیسابرازرضایتمیکردند.

 2زلزله 5.9و 5.7ریشتری کرمانشاه و هرمزگان را لرزاند

دلهرهازهرمزگانتاکرمانشاه
آیا زلزله بزرگ تری در راه است ؟

دو زلزله باالی  5ریشتر روز گذشته هرمزگان و کرمانشاه
را لرزاند که شدت زلزله در مناطق اطراف هم احساس
شد .بر اساس گزارش ها تا زمان تنظیم این گزارش اگرچه
این زمین لرزه ها هیچ فوتی نداشته است اما تعدادی از
هموطنانمصدومشدندوبرخیمنازلوابنیهتخریبشد.
به گــزارش تسنیم و ایسنا  ،در ساعت  14:37دیــروز
زلزلهای به بزرگی  5.9ریشتر و در عمق  8ریشتری تازه
آبادکرمانشاهرالرزاندومنطقهوسیعیازاستانکرمانشاه،
ایالموکردستاناینزمینلرزهرااحساسکردند.براساس
گزارش ها در پی زلزله رخ داده فردی فوت نشده است اما
متاسفانه تا به حال  40نفر مصدوم و تعدادی از واحدهای
مسکونیتخریبشدهاند.
هوشنگبازونداستاندارکرمانشاه عصرروزگذشتهبااشاره
به زلزله 5.9ریشتری شهر تازه آباد ،گفت :همه دستگاهها
آمادهباشهستندوهمهچیزتحتکنترلاست.هماکنون
در راه مناطق زلزله زده هستیم و طبق گزارش رسیده این
زلزله تاکنون  40مصدوم داشته است که عمدتا سرپایی
مداوا شدهاند.وی با بیان اینکه زلزله در برخی مناطق
روستایی خسارت به بار آورده است ،افزود :زلزله تخریب
داشته ،اما تخریبهای آن خوشبختانه عمیق نیست.
استاندارکرمانشاهتصریحکرد:دربرخیراههایروستایی
نیز ریزشهای جزئی داشته ایم ،اما به منزله مسدود شدن
مسیر نبوده و تردد در راه ها برقرار است.
▪ ۱۵۶مصدوم و تخریب  100درصــدی  ۵۴واحد
مسکونی

اســتــانــدار کرمانشاه عصر روز گذشته نیزگفت :آمــار
مصدومان زلزله 5.9ریشتری تازهآباد به ۱۵۶نفر افزایش
یافت .هوشنگ بازوند در گفتوگو با تسنیم در کرمانشاه
با اشاره به این که جلسه مدیریت بحران در ثالثباباجانی
در حال برگزاری است ،اظهار کرد :تاکنون  156نفر در
این حادثه مصدوم شدهاند .وی با بیان این که تاکنون 54
واحد مسکونی در شهر به طور کامل تخریب شده است،
تصریح کرد :میزان خسارت به واحدهای روستایی در حال
بررسیاست.
بازوند گفت :هرچند این حادثه تلفات جانی به دنبال

نداشتهاماتخریببهویژهدرروستاهابسیارباالست.
استاندار کرمانشاه با اشاره به این که بنیاد مسکن  20تیم
بهروستاهاوپنجتیمبهشهرهااعزامکردهاست،افزود:برق
 15روستاقطعشدکههشتروستاوصلشدهوبقیهنیزدر
حالتعمیراست.
بازوند با بیان این که برخی از روستاها بین  40تا 100
درصد تخریب داشتهاند ،افزود :تعداد مصدومان جوانرود
نیزبه 54نفررسیدهاست.
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   نیز بعد از
ظهر روز گذشته از آمادهباش همه بیمارستان های استان
در پی زلزله  5.9ریشتری دیروز خبر داد و بابیان این که
اینزلزله مصدومجدینداشتهاست،تصریحکرد:تاکنون
تعدادی مصدوم به مراکز درمانی ارجاع شدهاند که همگی
سرپایی مداوا شدهاند.وی افزود :همچنین افرادی نیز بر
اثر ترس و استرس ناشی از زلزله به مراکز درمانی مراجعه
کردند.مدیردرماندانشگاهعلومپزشکیکرمانشاهتصریح
کرد :تاکنون مورد فوتی در مناطق زلزله زده گزارش نشده
است.
▪آیا زلزله بزرگ تری در راه است ؟

درهمینحالرئیسبخششبکهشتابنگاریایرانبابیان
این که زلزله 5.9ریشتری بعد از ظهر دیروز تازهآباد استان
کرمانشاه در  20تا  30کیلومتری شمال سرپل ذهاب و
احتماال در محل رومرکزی زلزله سال قبل رخ داده است،
اظهار کرد :با توجه به شتاب این زلزله ،این رخداد دارای
تواننسبتاباالییاست.
مهندس اسماعیل فرزانگان با تاکید بر این که حداکثر
شتاب این زلزله در تازه آباد به ثبت رسید ،خاطرنشان کرد:
شتاب این زلزله در ایستگاه شتاب نگاری تازه آباد حدود
 500سانتیمتر بر مجذور ثانیه است که شتابی خیلی
باال و نشاندهنده توان نسبتا باالی این زمینلرزه است و
میتواند خساراتی را در پی داشته باشد.
وی با بیان این که این زلزله دارای پسلرزههای متعددی
اســت ،افــزود :در طول سال گذشته این منطقه همواره
شاهدپسلرزههایکوچکومتوسطبودهاست،زلزلهبعد
از ظهر دیروز هم میتواند در ادامه فعالیت زمینلرزهای

...

درامتدادتاریکی

نجس!

در شرایط بسیار وحشتناکی زندگی می کردم ،هیچ کس
نمی توانست شرایط حاد روحی و روانی مرا درک کند.
همه اعضای خانواده ام مرا «نجس» می دانستند به طوری
که اگر در خانه به لوازم یا شیء دیگری دست می زدم آن ها
بالفاصله آن لوازم را شست و شو می دادند تا پاک شود کار
به جایی رسید که ...
خودزنی های دختر  15ساله که در خوابگاه شبانه روزی
یکی از مــدارس مشغول تحصیل بــود ،مشاور و مددکار
اجتماعی کالنتری شهید نواب صفوی را به محل تحصیل
وی کشاند .دختر نوجوان که از اختالالت افسردگی رنج
می برد و با تیغ زخم های عمیقی را روی دستانش ایجاد
کرده بود پس از اقدامات اولیه درمانی و در حالی که بیان
می کرد دیگر از «نجس» بودن خسته شده ام ،در تشریح
ماجرای ارتباط خیابانی که او را به این روز انداخت ،به
مشاور کالنتری گفت :پدرم مردی کفاش است و با کارگری
و زحمت کشی هزینه های زندگی خانواده را تامین می
کند با آن که یک خواهر و برادر کوچک تر از خودم دارم اما
همواره در خانه احساس تنهایی می کردم در واقع بعد از به
دنیا آمدن خواهر و برادرم ،دیگر کسی به خواسته های من
توجهی نمی کرد به همین دلیل دچار خألهای عاطفی
شدیدی شده بودم .پدر و مادرم نیز مدام با هم مشاجره می
کردند و درگیر مشکالت خودشان بودند و من به نوجوانی
گوشه گیر تبدیل شده بودم و احساس می کردم هیچ کس
به من اهمیتی نمی دهد تا این که حدود سه سال قبل
و زمانی که  12سال بیشتر نداشتم هنگام بازگشت از
مدرسه تحت تاثیر لبخندهای عاشقانه پسر همسایه قرار
گرفتم و با این تصور که در قلب «حمید» جایی دارم شماره
تلفن مادرم را به او دادم چرا که مادرم اطالعی از گوشی
های هوشمند نداشت و من از طریق پیامک یا شبکه های
اجتماعی با حمید در ارتباط بودم.
احساسم این بود که با این ارتباط خیابانی و ازدواج با
حمید می توانم از این شرایط فالکت بار رهایی یابم چرا که
تحت تاثیر هیجانات عاطفی و احساسی دوران نوجوانی
قرار داشتم و از عاقبت این گونه روابط خیابانی چیزی نمی
دانستم .با وجود این به دوستی با «حمید» ادامه دادم تا این
که روزی وقتی با او در پارک نزدیک خانه قرار گذاشته بودم
و سرگرم گفت و گو با یکدیگر بودیم ناگهان مادرم را مقابل
خودم دیدم از ترس زبانم بند آمده بود که دستم را گرفت و
مرا کشان کشان به خانه برد .آن روز بعد از کتک مفصلی
که خوردم در خانه زندانی شدم.
مادرم همه تلفن های همراه و ثابت را جمع کرد و من در
شرایط زجرآوری قرار گرفتم به طوری که اعضای خانواده
ام ظروف مورد استفاده مرا جدا کردند و لقب نجس به من
دادنــد .حتی خواهر و برادر کوچک ترم مرا با همین نام
صدا می زدند و تمام حرکات و رفتارم را به مادرم گزارش
می دادند .آن قدر شرایط زندگی برایم سخت شد که روزی
دست به خودکشی زدم اما مادرم رسید و مرا به بیمارستان
انتقال داد .بعد از این ماجرا بود که به پیشنهاد مادربزرگم
در یک مدرسه شبانه روزی ثبت نام کردم تا از خانواده دور
باشم ولی باز هم احساس تنهایی و بی کسی آزارم می داد
این گونه بود که با پیشنهاد یکی از هم اتاقی هایم خودزنی
کردم تا از غم و غصه های روزگار رهایی یابم و  ...شایان
ذکر است دختر مذکور به مراکز روان پزشکی و مشاورهای
معرفی شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

صدورحکم قضایی پرونده
اختالس شهرداری سیرجان
اینمنطقهباشد.
رئیس بخش شبکه شتاب نگاری ایــران در پاسخ به این
که آیا این زلزله ،زلزله اصلی است یا خیر؟ گفت :بعد از
رویداد لرزهای  5.9ریشتری دیروز این منطقه ،ایستگاه
شتابنگاری ما تعدادی پس لرزه را ثبت کرده است که
بزرگای آن ها از 2.6تا 3.9بوده است.
به گزارش ایسنا پسلرزههای این زلزله در تازه آباد استان
کرمانشاه تا ساعت 24، 17عدد بوده است.
فرهاد فروزی مسئول شبکه لرزهنگاری استان کرمانشاه
نیزگفت:اینزلزلهبزرگترینپسلرزهزلزله 21آبانبوده
است.ویادامهداد:اینزلزلهبزرگترینپسلرز هزلزله21
آبانسالگذشتهاستکهتاکنوندرخاکایرانداشتهایم.
مسئول شبکه لرزهنگاری استان کرمانشاه با بیان این که
نمیتوان دقیقا پیشبینی کرد که زلزله بزرگ تری در راه
است یا نه ،یادآور شد :برای زلزله با بزرگی  7.3ریشتر که
سالقبلرخدادوقوعچنینپسلرزههاییطبیعیاست.
▪زلزله ای به بزرگی 5.7ریشتری هرمزگان را لرزاند

در همین حــال صبح دیــروز در ساعت  9:35زلزلهای
به بزرگی  5.7ریشتر هرمزگان را لرزاند .زلزله در شهر
رویدر استان هرمزگان و در عمق هشت کیلومتری زمین
رخ داد.این زمینلرزه در  48کیلومتری رویدر هرمزگان،
 62کیلومتری الر و  62کیلومتری درز در استان فارس
رخ داده است.
معاونعملیاتسازمانامدادونجات،شاهینفتحی صبح
روزگذشتهدرتشریحگزارشزمینلرزه«رویدر»هرمزگان،
گفت :یک تیم ارزیاب از شعبه حاجی آباد استان هرمزگان
و سه تیم از شعب زریــن دشت الرستان و داراب استان

فارس ،به این منطقه اعزام شده اند.او افزود :طی ارزیابی
های تلفنی از دهیاری ها تا کنون خسارت جانی گزارش
نشده است .وکیل زاده سرپرست مدیریت بحران استان
فارس درباره آخرین جزئیات این زمین لرزه توضیح داد:
گزارشهای رسیده حاکی از آن است که به برخی از منازل
روستایی آسیب جزئی وارد شده است؛ گروههای امدادی
وبیمارستانهادرحالآمادهباشهستند.
▪علت وقوع لرزههای متوالی در هرمزگان چه بود؟

در همین حال باشگاه خبرنگاران جوان نوشت :استاد
پژوهشکدهبینالمللیزلزلهشناسیدربارهعلتلرزههای
سریالیدیروزدرهرمزگانتوضیحاتیداد.
مهدی زارع استاد پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و
عضووابستهفرهنگستانعلوم دربارهوقوعزلزلههرمزگان
اظهار کرد :این حادثه درمنطقه زاگرسبا ماهیتفوجلرزه
رخ داده است ،در واقع پوسته زمین دراین منطقه مقاومت
کمی دارد.
وی ادامه داد :در منطقه وقوع زمین لرزه گنبدهای نمکی
هموجودداردکهبهتسهیلشکستگیزمینکمکمیکند.
استاد پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی گفت :با توجه
به بررسیهای انجام شده در پژوهشگاه بین المللی زلزله
شناسیقدرتاینزمینلرزهبه 3.5اصالحشدهوبهعنوان
لرزه اصلی محسوب میشود ،همچنین وقوع زلزله سه
دقیقه قبل از آن با قدرت 6.4پس لرزه است.
زارعبیانکرد:محللرزهمنطقهفشاریمحسوبمیشود
و جهت گسلش آن شمال غربی به جنوب شرقی است که
درمنطقه زاگــرس گسلشی معمول است و عمق آن 10
کیلومتربرآوردشدهاست.

توکلی -سرپرست مجتمع قضایی دادگاه های کیفری دو
شهرستان کرمان از صدور حکم قضایی پرونده اختالس
شهرداری سیرجان خبر داد .
به گزارش خبرنگارما ،قاضی علی میرزابیگی روزگذشته
در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد:پس از اعالم گزارش
اداره کل بازرسی استان کرمان در سال 93درزمینه
اختالس در شهرداری سیرجان و دو سازمان تابعه آن
(سازمان اتوبوسرانی و سازمان پارک ها و فضای سبز)
بالفاصله رسیدگی به موضوع در دستور کــار سیستم
قضایی قرار گرفت.
وی افــزود :پس از انجام تحقیقات اولیه در دادســرای
عمومی و انقالب کرمان ،پرونده با صدور کیفرخواست به
محاکم کیفری دو مرکز استان ارسال شد.
معاونقضایی دادگستریشهرستانکرمان گفت:متهمان
که با دریافت رشــوه  ،اختالس  ،تحصیل مال از طریق
نامشروع و معاونت در دریافت رشوه ،تبانی در معامالت
دولتی  ،جعل و استفاده از سند مجعول و پرداخت رشوه،
وجوه و اموالی را به نفع خود تحصیل کرده بودند پس از
چند جلسه رسیدگی  ،حسب مورد به مجازات حبس ،
انفصال دایم یا موقت از خدمات دولتی وشالق تعزیری
محکوم شده اندکه  حکم صــادر شده قابل تجدید نظر
است وهنوز قطعیت نیافته است .وی خاطرنشان کرد:
متهمان  قبل از صدور حکم به عودت اموال به سازمان
متبوع اقــدام کــرده بودند .وی عزم دستگاه قضایی در
برخورد با مفاسد اقتصادی و سوء جریانات در برخی معدود
از ادارات دولتی را قاطع بیان کرد واعمال نظارت صحیح و
به موقع بر مجموعه اداری را یک امر مهم  دانست .این مقام
قضایی  با اشاره به غیر قطعی بودن احکام صادر شده  ،از
ذکر جزئیات بیشتر خودداری کرد.

خریدخودرویلوکسباجعلعابربانک

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری دو جاعل
کارتهای عابربانک خبر داد .سرهنگ تورج کاظمی به
ایسنا،دراینبارهگفت:بهدنبالشکایتیکیازشهروندان
مبنی بر برداشت غیرمجاز وجه از حساب بانکیاش،
رسیدگیبهموضوعدردستورکارمامورانانتظامیپلیس
فتا قرار گرفت .وی با بیان این که ماموران هنگام تحقیق
متوجهشدندکهپروندههایمشابهدیگریباهمینموضوع
و شیوه در پلیس فتا طرح شده است ،افزود :در تحقیقات
انجامشدهمشخصشدکهمتهمباهمدستیفرددیگریکه
دسترسی به اطالعات حساب های بانکی کاربران داشته
است ،اقدام به چاپ کارت عابر بانک جعلی کرده سپس
با مراجعه به نمایشگاههای خودرو و معرفی خود با هویت

غیر واقعی و جعلی اقدام به خرید خودروهای گران قیمت
از حساب دیگران کرده بود .کاظمی افــزود :با مطابقت
مشخصات صاحبان حساب و خریداران خودرو مشخص
شد که مشخصات ظاهری و هویت های اعالمی متعلق به
یک فرد خاص نیست و جاعالن توانسته اند با دسترسی
به اطالعات حساب های بانکی دیگر افراد ،اقدام به جعل
کارت عابر بانک آنان و مدارک هویتیشان کنند .رئیس
پلیس فتا با بیان این که متهمان یک میلیارد ریال وجوه
نقد از حساب بانکی مال باختگان برداشت کرده بودند،
اظهارکرد :با شناسایی مخفیگاه متهمان و هماهنگی با
مقامقضاییهردومتهمدستگیر شدندوازآنانپنجکارت
عابربانکجعلیکشفوضبطشد.
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