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رسانهها از خروج یک قطار از ریل با صدها مسافر در مغولستان خبر دادند.به گزارش ایسنا ،در این حادثه که در جنوب شرق مغولستان اتفاق افتاد یک قطار با
 ۳۲۸مسافر از ریل خارج و دچار سانحه شد.این قطار دیروز (یکشنبه) ساعت  ۴:۵۰بامداد به وقت محلی و پس از آن که پایتخت این کشور را ترک کرد ،دچار
حادثه شد .بررسیها حاکی از آن است که بارش شدید باران در وقوع این حادثه نقش داشت و موجب شد چند مسافر مجروح شوند.

...

مرگ مادر در شلیک شوخی فرزند خردسال
توکلی -شوخی مرگبار پسر  9ساله ،جان مادر را گرفت.
معاون دادســرای عمومی وانقالب شهرستان منوجان
گفت:شوخی مرگبار پسر خردسال  با اسلحه شکاری منجر
به  جان باختن  مادر جوان در این  شهرستان شد.
به گزارش خبرنگارما  ،قاضی امید رضایی روز گذشته  در
تــشــریــح جــزئــیــات ایــن  حــادثــه  اظــهــار کــرد:شــامــگــاه
شنبه  پس از بازگشت اعضای یک خانواده به منزل،پسر
بچه  9ساله خــانــواده یک قبضه ســاح شکاری راکــه  از
داخل  خودروی پدر بزرگش  برداشته بود به قصد شوخی
به طرف مادر خود نشانه می رود  که به تیراندازی   و زخمی
شدن  مادرش منجر می شود .وی افزود :بالفاصله   زخمی
حادثه  به مرکز درمانی  انتقال یافت .این مقام قضایی
بیان کرد :بر اثر شدت جراحات و خون ریزی،مصدوم به
بیمارستان شهرستان کهنوج  منتقل می شود  که  در
میانه راه  جان خود را از دست می دهد.وی بی احتیاطی
پدربزرگ خانواده و در دسترس قرار دادن اسلحه را خطایی
بسیار بزرگ   در این حادثه خونین  دانست و خاطرنشان
کرد  :موضوع درحال بررسی است و تحقیقات تکمیلی در
این زمینه از سوی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان
منوجان همچنان ادامه دارد.

رازگشایی از قتل نوجوان  16ساله
در خیابان فاضلی
متهم به قتل نوجوان  16ساله در شهر زاهــدان توسط
پلیس آگاهی دستگیر شــد .به گــزارش رکنا ،سرهنگ
ابراهیم مالشاهی ،رئیس پلیس آگاهی استان سیستان و
بلوچستان گفت :در پی گزارش یک فقره تیراندازی منجر
به مرگ در هجدهم مردادماه امسال در خیابان "فاضلی"
شهر زاهدان موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیمی
از پلیس آگاهی قرار گرفت .وی افــزود :دربررسی های
اولیه از ساکنان منزل مشخص شد در پی شنیدن صدای
شلیک گلوله آن هادر منزل را باز کردند که سرنشینان
یک دستگاه خودرو پژو پالک مخدوش با اسلحه کالش به
سمت آن ها تیراندازی که سه نفر مجروح شدند و نوجوانی
 16ساله به نام اسماعیل به علت شدت جراحات وارد شده
با وجود تالش های تیم پزشکی در بیمارستان خاتم فوت
کرد .مالشاهی تصریح کرد :کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهی با یک سری تحقیقات میدانی متهم را شناسایی
و با کنترل نامحسوس محل های احتمالی ترددش ،او و
دیگر همدست اش را در خیابان تفتان در اقدامی ضربتی و
غافلگیرانه دستگیر کردند .وی با اشاره به ادامه تحقیقات
برای علت و انگیزه قتل افزود :متهم ردیف اول و همدست
او برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

خروج قطار مسافربری از ریل
در مغولستان

عصبانیت آنی باز هم فاجعه آفرید

ازمیان خبرها

سیدخلیل سجادپور -جوان  24ساله ای که به خاطر
«گاز دادن موتورسیکلت» با همسایه خود درگیر شده
بود ،به دلیل عصبانیت آنی ،دست به چاقو برد و جنایتی
هولناک را رقم زد.
به گزارش خراسان ،حدود ساعت  11شب بود که جوان
 24ساله ســوار بر موتورسیکلت و در حالی که شاگرد
تعمیرگاهش ترک نشین او بود مقابل منزلش واقع در
خیابان شهیدرستمی  59توقف کــرد .او که همچنان
سوار بر موتورسیکلت بود گاز آن را نیز در حالت توقف می
فشرد در این هنگام جوان  24ساله دیگری که در منزل
مقابل حضور داشت از خانه بیرون آمد و به موتورسوار
اعتراض کرد .او گفت :مادربزرگم بیمار است و صدای
موتورسیکلت او را اذیت می کند! گزارش خراسان حاکی
است ،این اعتراض به سماجت و پاسخ های نامناسب
انجامید و کار به فحاشی و نزاع کشید .لحظاتی بعد جوان
 24ساله که رسول نام داشت وارد خانه مادربزرگش شد و
با چاقو بیرون آمد .او در تاریکی شب و از شدت عصبانیت،
چاقو را باال برد و ضرباتی را بر پیکر موتورسوار جوان فرود
آورد« .محمدرضا» که تیغه چاقو بر پشت و گردنش اصابت

قتل به خاطر گازدادن موتور!

کرده بود خون آلود روی زمین افتاد تا این که دقایقی بعد
نیروهای امدادی از راه رسیدند و پیکر غرق به خون او را
به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد بردند .تالش
کادر درمانی اما به نتیجه نرسید ومحمدرضا ساعتی بعد
بر اثر شدت خونریزی و عوارض ناشی از اصابت چاقو جان
خود را از دست داد .هنوز خورشید از پشت کوه ها بیرون
نیامده بود که خبر این جنایت هولناک به قاضی ویژه قتل
عمد اعالم شد و قاضی احمدی نژاد به همراه سرهنگ

بهرامزاده (افسر کشیک دایره قتل عمد پلیس
آگاهی) عازم محل وقوع حادثه شد .این در حالی
بود که با توجه به اطالعاتی که نیروهای انتظامی
به صورت تلفنی در اختیار مقام قضایی قرار داده
بودند ،قاضی احمدی نژاد دستور دستگیری
متهم به قتل را صــادر کرد و کارآگاهان اداره
جنایی بالفاصله رسول را در منزل مادربزرگش
دستگیر کردند .بنابراین گــزارش ،با حضور
بازپرس شعبه  208دادسرای عمومی و انقالب
مشهد در محل حادثه ،تحقیقات میدانی درباره
چگونگی وقوع این جنایت با اظهارات شاهدان
ادامه یافت و سپس متهم به قتل به سواالت مقام
قضایی پاسخ داد .او البته وارد آوردن یک ضربه چاقو به
پشت محمدرضا را پذیرفت اما زدن ضربه ای به گردن
وی را انکار کرد .اظهارات متهم در حالی بود که طبق
بررسی های میدانی و بازجویی از شاهدان ،هیچ کس
دیگر چاقویی در دست نداشت و از سوی دیگر نیز تیغه
یک دم چاقو و ضربه ای که به پشت سر محمدرضا اصابت
کرده بود با ضربه گردن مطابقت داشت .در همین حال

نیازمند برسانند و دلیل این خیرخواهی نیز این است
که عروسشان به تازگی مسلمان شده است.
مالباخته ادامــه داد :دوخانم مدعی شدند که قصد
دارند تا پس از رساندن کیسه حاوی پول و لباس به افراد
نیازمند ،برای عروسشان طال بخرند و به همین بهانه از
من خواستند تا  18حلقه النگوی خودم را برای رؤیت
شماره های آن در آورده و تحویلشان دهم ،آن ها سپس
طالها و وجوه نقد را داخل کیسه مشکی قرار داده و به
من تحویل دادند اما پس از بازگشت به منزل متوجه
شدم که انتهای کیسه پالستیکی سوراخ بوده است و
به جز مقداری روزنامه باطله و پوشاک کهنه ،در کیسه
پالستیکی چیز دیگری نیست.
کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی با توجه به شیوه
وشگرد سرقت که عمدتا از سوی سارقان طایفه فیوج
مورد استفاده قرار می گیرد ،با انجام چهره نگاری و
بهره گیری از بانک اطالعات مجرمان سابقه دار زن
طایفه فیوج موفق به شناسایی یکی از متهمان سابقه
دار این طایفه به نام سولماز متولد  1370شدند،
همچنین در بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین
هــای مداربسته محل سرقت  ،کارآگاهان موفق به

شناسایی خودروی 206سفید رنگ به شماره انتظامی
معلوم شدند که در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد
خودرو در اختیار سولماز و تعداد دیگری از سارقان
طایفه فیوج قرار دارد و این افراد به صورت باندی  ،در
سطح وسیعی با انواع خودروهای پژو  206سفید  ،دنا
مشکی و پراید سفید اقدام به سرقت طال از خانم های
سالمند می کنند.
درادامه بررسی ها کارآگاهان با بهره گیری از سوابق
به دست آمده از متهم شناسایی شده و دیگر اقدامات
پلیسی ،موفق به شناسایی مخفیگاه سولماز در شهرری
– خیابان  13آبان شده و با اطمینان از حضور متهم در
مخفیگاهش به این محل مراجعه و اقدام به دستگیری
وی کردند.
متهم در اعترافاتش صراحتا به سرقت طالجات از زنان
سالمند و سالخورده با همدستی یکی دیگر از سارقان
زن طایفه فیوج اعتراف کرد که اقدامات پلیسی برای
دستگیری دیگر متهم پرونده در دستور کار کارآگاهان
پایگاه ششم قرار گرفته است.
بــراســاس اعــام مرکز اطــاع رسانی پلیس آگاهی
پایتخت ،سرهنگ کــارآگــاه رضــا امــیــدی ،رئیس
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درامتدادتاریکی

بازسازی صحنه جنایت نیز با حضور عوامل بررسی صحنه
جرم و همچنین کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی انجام شد و متهم به تشریح جزئیات این
جنایت پرداخت .گزارش خراسان حاکی است :بعد از
پایان بازسازی صحنه قتل ،مقام قضایی دستور انتقال
متهم به پلیس آگاهی را صادر کرد تا تحقیقات بیشتری
درباره این جنایت هولناک که باز هم به دلیل عصبانیت
آنی رخ داد صورت گیرد.
در عین حال قاضی ویژه قتل عمد به شهروندان توصیه
کرد :یک لحظه عصبانیت و خشم گاهی حوادث جبران
ناپذیری را رقم می زند و چند خانواده داغدار می شوند.
وی از شهروندان خواست هنگام بروز مشاجرات یا موارد
ناخواسته ای که موجب عصبانیت آنی می شود ،خشم
خود را کنترل کنند تا از این گونه حوادث تلخ و دردناک
جلوگیری شود .وی به مدیران مدارس نیز توصیه کرد:
مهارت های کنترل خشم را از همان دوران نوجوانی به
دانش آموزان بیاموزند تا آن ها در صحنه های اجتماعی
از این آموزش ها برای پیشگیری از وقوع حادثه استفاده
کنند.

سرقتازپیرزناندرپوششکارخیر
رئیس پایگاه ششم پلیس آگــاهــی تــهــران بــزرگ از
دستگیری زنــی که در پوشش کمک به افــراد پیر و
سالخورده اقدام به سرقت از آنان کرده بود ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در تاریخ  17اردیبهشت ماه امسال
پروند های از کالنتری  128تهران نو به پایگاه ششم
پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد که در آن پیرزنی
به عنوان مالباخته در شکایتش بیان کرده بود که تعداد
 18حلقه دستبند طالیش به ارزش تقریبی  40میلیون
تومان ،توسط سرنشینان خانم یک دستگاه خودرو
 206سفید رنگ سرقت شده است.
مالباخته پس از حضور در پایگاه ششم پلیس آگاهی
تهران بــزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :در
ساعت  15به صورت پیاده در حال تردد در خیابان اول
نیروی هوایی بودم که یک دستگاه خودرو پژو 206
سفید رنگ با دو نفر سرنشین خانم به بهانه پرسیدن
نشانی مسجد ،مقابل من توقف کرد ،آن ها با در آوردن
مقداری پول نقد از داخل کیسه ،خودشان را افرادی
خیرخواه و نیکوکار معرفی کردند و مدعی شدند که
قصد کمک کردن به افراد نیازمند را دارند و می خواهند
مقداری لباس را نیز به همراه پول نقد به دست افراد
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پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم خبر
انتشار بــدون پوشش تصویر متهم پــرونــده گفت :با
توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب سرقتهای
متعدد طالجات از زنان سالخورده  ،سوابق متهم در
ارتکاب جرایم مختلف ،شناسایی تعدادی از شکات
و مالباختگان و بــه منظور شناسایی دیگر شکات
ومالباختگان پرونده  ،هماهنگی های الزم با بازپرس
شعبه دوم دادسرای ناحیه  34تهران برای انتشار بدون
پوشش تصویر متهم انجام شد.
بنابراین از کلیه شکات ومالباختگانی که موفق به
شناسایی تصویر وی شدند دعــوت می شود تا برای
پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه ششم پلیس
آگاهی تهران بزرگ در خیابان نبرد شمالی مراجعه
کنند.

قربانی تنها!

دعوا ،درگیری ،فحاشی و کتک کاری تنها کلماتی بودند که
به شنیدن آن ها عادت داشتم .پدر و مادرم حتی برای چند
ساعت نمی توانستند آرام در کنار یکدیگر زندگی کنند .در
واقع زندگی آن ها به لجبازی و ناسازگاری گره خورده بود.
در این میان من آسیب پذیرترین عضو خانواده بودم که با این
کشمکش ها به دره فالکت و بدبختی سقوط کردم آن روز
وقتی شوهر عمه ام مرا به اتاق خلوت خود برد ...
دختر  15ساله که به اتهام فرار از منزل توسط ماموران
انتظامی دستگیر شده بود ،در حالی که بیان می کرد :من
قربانی اختالفات پدر و مادرم هستم به کارشناس اجتماعی
کالنتری الهیه مشهد گفت :همواره این سوال ذهنم را
درگیر می کند که اگر پدر ومادرم این همه اختالف دارند
چرا از یکدیگر جدا نمی شوند؟ اصال چرا با یکدیگر ازدواج
کردند؟ بارها آرزو می کنم که ای کاش به دنیا نمی آمدم تا
این گونه قربانی اختالفات پدر و مادرم نمی شدم ...
دختر نــوجــوان که دیگر با صــدای بلند گریه می کرد،
دستانش را به یکدیگر فشرد و ادامه داد ،از همان دوران
کودکی در خانواده ای نا به سامان بزرگ شدم .وقتی پدر
و مادرم با یکدیگر دعوا می کردند من و برادرم به طور کلی
رها می شدیم دیگر هیچ کس توجهی به من نداشت حتی
مادرم به خاطر لجبازی با پدرم غذا درست نمی کرد و در
نهایت ما آواره منازل بستگانمان می شدیم 11 .ساله بودم
که یک بار دیگر پدر و مادرم با هم درگیر شدند ،اختالف آن
ها این بار چنان شدت گرفت که حتی حاضر نشدند ما به
منزل پدربزرگ هایمان برویم .هرکدام از آن ها نزدیکان
خودشان را بهتر می دانستند و معتقد بودند که باید نزد
خانواده آن ها برویم و ما به انسان های سرگردانی تبدیل
شده بودیم که آرام آرام آدرس خانه خودمان را هم فراموش
می کردیم .خالصه آن روز بعد از فریادها و فحاشی ها پدرم
دست مرا گرفت و به خانه عمه ام برد .چند روز آن جا زندگی
کردمتااینکهشبیوقتیهیچکسدرمنزلحضورنداشت
و من و شوهر عمه ام تنها مانده بودیم .او مرا به داخل اتاق
صدا زد و...
کاری از دستم ساخته نبود و فقط گریه می کردم .او مرا
تهدید کرد که از این ماجرا به کسی چیزی نگویم! مدتی بعد
پدر و مادرم با هم آشتی کردند و ما دوباره به منزل خودمان
بازگشتیم اما این آشتی کنان فقط دو روز طول کشید و
دوبــاره جنگ و دعواها شروع شد .این بار مــادرم خانه را
ترک کرد و نزد پدربزرگم بازگشت! پدرم باز هم دست مرا
گرفت و مرا به خانه دایی ام برد .چرا که من در برابر رفتن به
خانه عمه ام خیلی مقاومت کردم ولی نمی دانستم که آن
جا نیز شیطان دیگری به کمینم نشسته است .همان روز
اول پسردایی ام که حدود  18سال سن داشت مرا به داخل
زیرزمین برد و ...اما هنگامی که گریه کنان از زیرزمین
بیرون آمدم زن دایی ام متوجه ماجرا شد و من همه اتفاقات
را برایش بازگو کردم .او به جای آن که پسرش را سرزنش
کندمرامقصرجلوهدادوتهدیدکردکهنبایدبهکسیچیزی
بگویم .دیگر حتی نمی خواستم به خانه خودمان بازگردم
این بود که اولین بار در سن  12سالگی از منزل فرار کردم
و به خانه معلمم رفتم .او بعد از آن که مرا نصیحت کرد با پدر
و مادرم تماس گرفت و مرا به خانه بازگرداند ولی اختالفات
پدر ومادرم پایانی نداشت و فرار من هم به بهانه ای برای
زخم زبان به یکدیگر تبدیل شده بود .دیگر تحمل این وضع
را نداشتم و به همین دلیل دوباره فرار کردم و  ...شایان
ذکر است به دستور سرهنگ توفیق حاجی زاده (رئیس
کالنتری الهیه) تالش مددکاران اجتماعی با همکاری
مراکز مشاوره و سازمان های امدادی برای حل مشکالت
این دختر آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

دستگیری  سارقان مسلح  پمپ بنزین و
منزل مسکونی در کرمان
توکلی -فرمانده انتظامی استان کرمان  از دستگیری
دو ســارق مسلح پمپ بنزین و منزل مسکونی در شهر
کرمان  خبرداد.
بــه گـــزارش خبرنگارما ســـردار بنی اســـدی فر گفت:
درپی گزارش  وقوع دو فقره سرقت مسلحانه از جایگاههای
سوخت سطح شهر کرمان و یک فقره سرقت مسلحانه
از مــنــزل  ،بــافــاصــلــه  دســتــگــیــری  عــوامــل ســرقــت در
دستور  کارآگاهان پلیس آگاهی کرمان قرار گرفت .وی
افزود:تحقیقات و بررسیهای صورت گرفته  نشان دادکه
سارقان پس از سرقت به شهر یا استان دیگری متواری
شدهاند .وی با  اشاره به شناسایی سارقان پس از سه  ماه
کار اطالعاتی و بررسی های میدانی ،اظهار کرد :یکی از
متهمان با اقدامات به موقع در جنوب کرمان و سارق دیگر
در کرج دستگیر شد   .وی اضافه کرد  :هنگام دستگیری
سارقان  ،یک قبضه سالح کالشینکف از آن ها کشف شد.
مقامانتظامیاستانکرمانخاطرنشانکرد  :این  دوسارق
مسلح   از پمپ های بنزین و منزل مسکونی 20   میلیون
تومان به  سرقت برده بودند .

تیراندازی در منچستر  10مجروح برجای
گذاشت
پلیس انگلیس اعالم کرد 10 ،نفر از جمله دو کودک طی
حادثهتیراندازیدرشهرمنچسترمجروحشدنداماوضعیت
مجروحان وخیم نیست .به گزارش روز یک شنبه ایرنا ،طی
تیراندازی شب گذشته در محله «موس سایت» منچستر
دست کم  10نفرمجروح شدند .گزارش شده که دو تن از
مجروحان کودک هستند .پلیس در حال تحقیق در باره
این حادثه است .ساعت دو و نیم بامداد روز یک شنبه (21
مرداد) و در پی گزارش تیراندازی ،ماموران پلیس مسلح به
محلهای در نزدیکی منچستر انگلستان اعزام شدند.
پلیس میگوید که این مجروحان زخمهای سطحی دارند
و فقط یک مرد که از ناحیه پا مجروح شده است وضعیت
وخیمی دارد .این تیراندازی در اولین روز جشنواره خیابانی
کارائیب اتفاق افتاد .این جشنواره به مدت دو روز در پارک
آلکساندرا برگزار میشود و معموال جمعیت در چند خیابان
جمع میشوند و به خوردن و نوشیدن میپردازند.
ارینما بل ،فعال اجتماعی ضد خشونت به بیبیسی گفت
که شنیده ضارب یک مرد بوده اما پلیس این موضوع را هنوز
تایید نکرده است.
CMYK

