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شمار قربانیان حادثه فروریختن پل هوایی «موراندی» در شهر جنوا در شمال ایتالیا 43 ،تن اعالم شد .به گزارش ایرنا ،دیروز همزمان با
مراسم رسمی تشییع جنازه دولتی برای  19تن از قربانیان واقعه سقوط پل هوایی در ایتالیا ،شمار قربانیان نیز  43تن اعالم شد .در این
مراسم مقامات ایتالیایی از جمله «سرجو ماتارال» رئیس جمهورو «جوزپه کونته» نخست وزیر حضور داشتند.

...

ازمیان خبرها
جانشین فرمانده نیروی انتظامی

تمرکز ناجا بر مبارزه با باندهای بزرگ
و کالن قاچاق است

توکلی -بــرخــورد بــا جــرایــم  و تخلفات اقــتــصــادی از
تهای نیروی انتظامی است.
اولوی 
جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان این که جرایم
اقتصادی و قاچاق کاال به تولید و اشتغال ضربه وارد می
کند  ،افزود :برخورد با جرایم اقتصادی از اولویت های
ماموریتی ناجا در امسال است  و بر باندهای بزرگ و کالن
قاچاق تمرکز کــرده ایم .به گــزارش خبرنگارما  سردار
«اسكندر مومنی» در حاشیه نشست ارزیابی و نظارت
تخصصی فرماندهی انتظامی استان کرمان در جمع
خبرنگاران ،افزود :حجم کاالهای کشف شده باالی 500
میلیون تومان افزایش ۵۰درصدی داشته است .این مقام
عالی انتظامی کشور  اظهار کرد:در زمینه ارز و سکه ،یک
سری جرایم و تخلفاتی را شاهد هستیم ،برهمین اساس
نیروی انتظامی با تمام توان در این زمینه عمل کرده است.
وی ادامه داد :هر سه قوه  مصمم هستند که با متخلفان
برخورد جدی  شودو این اطمینان را به مردم عزیز کشور می
دهیم که همچون گذشته از این دوره زمانی نیز به سالمت
عبور خواهیم کرد .سردار مومنی در  پاسخ به خبرنگار ما
دربــاره وضعیت تصادفات کشور و استان کرمان  ،گفت:
با توجه به این كه کرمان ،استانی با وسعت زیاد و کویری
است نیازمند استراحتگاههای بین راهی بیشتری است
و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تعداد دوربینهای
پایش تصویری در جادههای استان کرمان افزایش می یابد
وتدابیری را در دستور کار قرار داده تا تصادفات کاهش یابد.
وی بیان کرد :تحقق این امر مستلزم آن است تا فرهنگ
سازی بیشتری انجام شود ،امداد و نجات جاده ای توسعه
یابد و با جدیت و تالش دستگاه های مرتبط ایمنی جاده
های کشور استان کرمان نیز ارتقا یابند.وی تصریح کرد:
همه شاخصهای امنیتی استان کرمان نسبت به سال
گذشته بهبود یافته و پلیس  این استان  جزو  10استان
برتر کشور است.وی از  کاهش میانگین جرایم در کشور
خبر دادو خاطرنشان کرد :سرقت مغازه و کیف قاپی در
امسال افزایش داشته است .جانشین  نیروی انتظامی
در پایان  ازتالش و زحمات رسانهها و همراهی با نیروی
انتظامی  تشکر و تصریح کرد :اگر ما می توانیم امنیت را به
کمک مردم تامین کنیم تالش شما  رسانه ها در انعکاس و
انتشار آن موثر است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 ۱۳روز طول کشید تا اجازه  دادند
بالگردهای ایرانی آتش هورالعظیم
را خاموش کنند

توکلی -رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور
گفت :هورالعظیم در عراق در حال سوختن است و نیزارها
میسوزد اما هیچ عکسالعملی برای خاموش کردن آنها
نمیبینیم.کالنتری  در شورای اداری استان کرمان با
بیان این که  ۱۳روز طول کشید تا اجازه بدهند بالگردهای
مــا وارد عــراق شوند و بخشی از   آتش هورالعظیم را
خاموش کنند ،تصریح کرد  :به طور قطع  این مسئله عامل
ریزگردها خواهد شد .معاون رئیس جمهور با اشاره به این
کهخشکشدنتاالبهانیزیکمشکلدیگرمحیطزیستی
است  ،گفت :در استان کرمان هم تاالب جازموریان دچار
خشکیدگی شده است .وی بودجه سازمان حفاظت محیط
زیست  راکمتر از سه هزارم بودجه کشور ذکر واظهارکرد :با
این وضع امکان حفظ محیط زیست وجود ندارد .وی افزود:
در یک ماه گذشته دو محیطبان ما در استان کرمان  به
شهادت رسیدهاند که بسیار جای تاسف دارد .این گزارش
حاکی است ،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز
گذشته   در مراسم ختم  وبزرگداشت  دو محیط بان  شهید
کرمان  ،ضمن قدردانی از مسئوالن قضایی و انتظامی برای
دستگیری قاتالن این شهدا در حداقل زمان ،افزود :این
افراد باید با ضوابط قضایی به سزای عمل خود برسند .در
این آیین از خانواده این دو شهید تقدیرشد.

دستگیری بیش از  60کیفقاپ و زورگیر
در تهران

جانشین رئیس پلیس پایتخت از دستگیری 63کیفقاپ و
زورگیر در اجرای طرح انضباط اجتماعی خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار حمید هداوند در اینباره گفت :به
دنبال شکایت های ارائه شده از سوی شهروندان و بررسی
های انجام شده از سوی ماموران تجسس کالنتری ها و
پایگاههای پلیسهای تخصصی همچون آگاهی ،تعدادی
از سارقان و مالخران در پاتوق ها و مخفیگاه های خود
شناسایی شدند .وی با بیان این که نتیجه تحقیقات انجام
شده در اختیار مقام قضایی قرار گرفت ،افزود :پس از آن
دستور بازداشت متهمان و همچنین بازرسی از مخفیگاه
آنان صادر شد و بالفاصله تیم های عملیاتی با هماهنگی
های انجام شده از سوی پلیس های تخصصی عملیات خود
برای دستگیری متهمان را آغاز کردند که در جریان آن 63
کیف قاپ ،زورگیر و مالخر اموال مسروقه دستگیر شدند و
در بازرسی از مخفیگاه ها و پاتوق هایشان ،تعدادی اموال
مسروقه از جمله  93دستگاه گوشی تلفن همراه و تبلت،
 20عدد کیف زنانه 17 ،دستگاه موتورسیکلت 9 ،دستگاه
خودرو ،چندین قبضه سالح بادی ،ده ها قبضه سالح سرد
و مقادیری مواد مخدر صنعتی و سنتی ،کشف و ضبط شد.
جانشین رئیس پلیس پایتخت با بیان این که متهمان پس
از دستگیری به کالنتریها منتقل شدند و تحت بازجویی
قــرار گرفتند ،اظهار کــرد :ایــن افــراد در بازجوییهای
صــورت گرفته به جرایم خــود مبنی بر سرقت خــودرو و
موتورسیکلت ،زورگیری ،کیف قاپی ،سرقت از منزل و
همچنین خرید و فروش مواد مخدر اعتراف کردند .به
گفته وی ،متهمان در بازجویی ها و تحقیقات انجام شده
به  260فقره سرقت و زورگیری اعتراف کردهاند و تالش
برای شناسایی مال باختگان از سوی پلیس ادامه دارد.

قربانیان سقوط پل هوایی
در ایتالیا به  43تن رسید

جوانی در جاده فرعی حاشیه روستای خور کشف
شد که چند ساعت از مرگ وی می گذشت .با حضور
قاضی ویژه قتل عمد در محل حادثه تحقیقات در
این باره آغاز شد.
بررسی ها فرضیه قتل با چاقو را درحالی منتفی

کرد که پزشک قانونی اعالم کرد :جوان مذکور با
شلیک گلوله کشته شده است.
ادامــه تحقیقات قاضی احمدی نــژاد نشان داد:
مقتول چوپان گله بود که ســوار بر موتورسیکلت
قصدداشت نــزد چوپان دیگری بــرود که در نبود

او از گله نگهداری می کرد .بررسی های قضایی
بیانگر آن است که وی در حالی که موتورسیکلت
خود را روی جک گذاشته بود در فاصله  100متری
از موتورسیکلت و با شلیک گلوله از نزدیک به قتل
رسیده است.

سوختن برادر و خواهر در آتش سوزی منزل مسکونی صحنه دردناکی را رقم زد

فداکاریدرآغوشمرگ!

سیدخلیل سجادپور -آفتاب انوار طالیی اش را از بام
شهر جمع کرده بود و سپیدی آسمان آرام آرام درون پیله
تاریک شب می خزید که مرد میان سال از کلبه نقلی اش
بیرونآمدتاسیگاریروشنکنداماهنوزثانیههاییبیشتر
نگذشته بود که پسر بچه چهار ساله به سوی خواهر 12
ساله اش دوید و با زبان کودکانه و در حالی که به شدت
ترسیده بود ،فریاد زد ،آتیش! آتیش! وقتی چشمان دختر
بچه به آن سوی اتاق خیره ماند ،قدرت تصمیم گیری از او
سلب شد چرا که با دیدن شعله آتش دست و پایش را گم
کرده بود! دخترک هراسان از محل آتش سوزی گریخت
تا پدرش را از ماجرا مطلع کند .این لحظات در حالی به
تندی سپری می شد که پسر بچه چهار ساله خود را تنها
دید و به سوی اتاق دیگری دوید که به صورت تو در تو و در
انتهای اتاق محل حادثه قرار داشت .او می خواست از
شعله های سوزناک فرار کند اما خیلی زود زبانه های آتش
به لباس ها و رختخواب هایی رسید که در همان نزدیکی
روی هم چیده شده بودند.
دختر  16ساله این خانواده نیز که داخل اتاق بود ،ناگهان
متوجه برادر کوچکش شد که به اتاق انتهایی منزل نقلی
گریخت .او می دانست اگر دیر بجنبد برادرش در میان
شعله های آتش گرفتار می شود بنابراین دل کوچکش را
به بزرگی «فداکاری» گره زد و سراسیمه خود را به درون
اتاق دیگر انداخت او برادر کوچکش را وحشت زده در
آغوش گرفت اما دیگر راه خروج نداشت چرا که شعله های
سوزناک آتش رختخواب ها بین دو اتاق فاصله انداخته
بود .دختر 16ساله فقط به چشمان گریان برادر کوچکش
می نگریست و او را به آغوش می فشرد ،تا این که هر دو در
آغوش یکدیگر بر اثر استنشاق دودهای غلیظ ،خفه شدند.
گزارش خراسان حاکی است ،این لحظات تلخ در حالی
سپری می شد که پدر خانواده با فریادهای فرزندانش
داخل اتاق آمد اما دیگر کاری از دست او ساخته نبود .مرد

میان سال هراسان به اطراف می دوید و از همسایگان
کمک می خواست تا با آتش نشانی و نیروهای امدادی
تماس بگیرند.
در همین حال بستگان مرد میان سال که در همان محل
سکونت دارنــد به همراه برخی از همسایگان به کمک
گرفتاران در میان شعله های آتش آمدند آنان با میله آهنی
و هر شیئی که به دست شان می رسید تالش کردند تا
پنجره اتاق انتهایی را از چهارچوب بیرون بیاورند .چرا
کــه ایــن پنجره محلی
برای باز شدن نداشت
و تنها به عنوان نورگیر
از آن استفاده می شد.
تالش اهالی به نتیجه
رسید و پنجره شکسته
شد ولــی آن ها با پیکر
بی جان دختر  16ساله
و بــرادر چهار ساله اش

روبــه رو شدند .گــزارش خراسان حاکی اســت ،صحنه
های دردناک یکی پس از دیگری رقم می خورد که چند
دقیقه بعد ،خودروهای آتش نشان ،آژیرکشان وارد کوچه
«ایمان» شدند و بالفاصله عملیات امداد و نجات را آغاز
کردند .آنان شعله های آتش را با سردی آب فرونشاندند
اما مرد میان سال داغدار شده بود و صحنه دردناک جان
باختن برادر و خواهر در آغوش یکدیگر ،دل هر انسانی را
می لرزاند .اگرچه شعله های آتش فقط قسمت کوچکی
از خانه ای را سوزاند که
بخشی از آن با چوب و
سمت دیگر آن با آهن
و آجر ساخته شده بود
امــا مــاجــرای تلخی را
حکایت می کرد.
بــــــا گـــــــــــزارش ایــــن
آتـشســوزی مرگبار به
قاضی ویــژه قتل عمد،

کشف 11شیء عتیقه با قدمت  5هزار ساله در جیرفت
توکلی ۱۱ -شــیء عتیقه مربوط به عصر مفرغ با
قدمت  پنج هزار ساله در جیرفت کشف شد.
  دادســتــان عمومی و انــقــاب شهرستان جیرفت
گفت: :پــس از انجام کــار اطالعاتی توسط پلیس
امنیت عمومی  این شهرستان  ،این اشیای عتیقه
مــربــوط بــه عصر مــفــرغ بــا قدمت  پنج هـــزار ساله
کشف و ضبط شــد.بــه گ ــزارش خبرنگارما  قاضی
حسین ســامــی  افــزود:دســتــگــاه قضایی بــا تمام
قدرت با قاچاقچیان اشیای عتیقه برخورد خواهد
کرد.
وی  درزمینه  مشخصات اشیای کشف شده ،بیان

بالفاصله قاضی علی اکبر احمدی نژاد در حالی برای
بررسی این حادثه دردناک عازم خیابان کوشش شد که
گویی آتشسوزی در یک حلبی آباد دیگر رخ داده بود!
اجساد دو قربانی بی گناه این حادثه که دچار سوختگی
هولناکی شده بودند به اورژانس  115سپرده شد و بدین
ترتیب تحقیقات قضایی از سوی قاضی احمدی نژاد برای
روشن شدن این ماجرای تلخ ادامه یافت .بررسی ها نشان
می داد مادر خانواده برای دیدن خانواده و بستگانش به
کرمانشاه سفر کرده بود و یکی از فرزندان پسر مرد میان
سال نیز در بیرون از منزل حضور داشت که این صحنه
تاسف بار رقم خورد .در تحقیقات کارشناسان آتش نشانی
برایمشخصشدنعلتوقوعحادثهتاکنونیکاجاقگاز
تکشعلهکوچکپیداشدهاستکهاحتمالمیرودکانون
آتش باشد اما با وجود این که هنوز کارشناسان علت اصلی
وقوع این حادثه را گزارش نکرده اند ولی مرد میان سال به
قاضی ویژه قتل عمد گفت :وقتی داخل اتاق را نگریستم
سیم هایی را دیدم که جرقه می زدند!
بنابر گزارش خراسان ،تحقیقات بیشتر در این باره در
حالی ادامه دارد که برخی از همسایگان مدعی بودند
نیروهای امــدادی دیر به محل رسیده اند ولی روابط
عمومی آتش نشانی مشهد پس از بررسی دقیق ماجرا
به خراسان اعالم کرد :حادثه مذکور ساعت  19:16به
سازمان آتش نشانی گزارش شد که بالفاصله نیروهای
آتش نشان از چهار ایستگاه نزدیک محل ،به خیابان
کوشش  41اعزام شدند و ساعت  19:20هم به محل
آتش سوزی رسیدند که بعد از  10دقیقه شعله های آتش
اطفا شد و عملیات به پایان رسید.
گزارش خراسان با توجه به فیلم صحنه حادثه نیز بیانگر آن
است که وقتی نیروهای آتش نشانی شروع به اطفای آتش
کردند هنوز دود غلیظ ناشی از آتش سوزی از در آهنی
کوچک این منزل بیرون می زد.

تصادف جاده خوی  -چالدران  5قربانی گرفت
فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی گفت :پنج نفر در
تصادف دو خودروی پژو پارس و پیکان در جاده خوی -
چالدرانجانخودراازدستدادند.
سرهنگ عباس فرمانی روز یک شنبه در گفت و گو
با ایرنا افــزود :این حادثه در ساعت  20شنبه به وقوع
پیوست و در آن سه نفر از سرنشینان خودروی پژو پارس
و دو نفر از سرنشینان پیکان جان خود را از دست دادند.
وی اضافه کرد :طبق بررسی های کارشناسی صورت
گرفته ،انحراف به چپ خودروی پژو پارس علت اصلی
بروز این حادثه بوده است .وی بیان کرد :امدادرسانی
نیروهایپلیسوامدادیبهکشتهشدگاناینتصادف،

کرد :در این عملیات  چهار کاسه سفالی ،یک جام
پایدار سفالی ،یک قطعه کوزه سفالی و یک قطعه کوزه
کوچک شکم دار سفالی کشف وضبط شد که قسمت
باالی یک کوزه مفرغی و یک ظرف مفرغی آبریزدار
و یک شیء مفرغی میله مانند اکسیده و خرده شده
است.
ایــن مقام قضایی بــا اش ــاره بــه ایــن کــه  تــاش بــرای
دستگیری قاچاقچیان عتیقه ادامه دارد،یادآورشد:
این دومین کشف اشیای عتیقه طی یک هفته گذشته
در شهرستان جیرفت است و تاکنون  ۱۴  قطعه شیء
عتیقه کشف و ضبط شده است.

موجب بروز راه بندان در این مسیر شد .فرمانده پلیس
راهآذربایجانغربیادامهداد:سرعتوسبقتغیرمجاز،
رعایتنکردنفاصلهطولیوانحرافبهچپعمدهتخلف
های حادثه ساز جاده های این استان است و رانندگان
نیز با وجود سهم این موارد در تصادف های فوتی ،به
هشدارهاتوجهنمیکنند.بهگزارشایرنابهطورمتوسط
هر 18ساعت یک نفر در تصادف جاده های آذربایجان
غربی جان خود را از دست می دهند و به سازی راه های
ارتباطی این استان به عنوان یکی از مبادی اصلی در
تکمیلکریدورهایمنطقهایغرببهشرقنیازمندتوجه
ویژهمسئوالناست.

پدرکشی ،برای پایان دادن به مشکالت
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران
بزرگ از دستگیری مردی که پدرش را برای پایان
دادن به مشکالت مالیاش قربانی کرده بود ،خبر
داد.
به گزارش ایسنا ،در تاریخ  21مرداد جاری از طریق
بیمارستان امام حسین(ع) وقوع یک فقره مرگ
مشکوک ناشی از مسمومیت به کالنتری اعالم
شد که بالفاصله پرونده مقدماتی با موضوع فوت
مشکوک تشکیل و برای ادامه رسیدگی در اختیار
اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار
گرفت .کارآگاهان اداره دهم در همان تحقیقات
اولیه اطــاع یافتند که عــاوه بر متوفی ،شریک
متوفی و پسرش نیز دچار مسمومیت شده اما در
مراجعه به بیمارستان ،این دو نفر به صورت سرپایی
تحت درمان قرار گرفته ومداوا شدهاند؛ اما متوفی
با وجــود انجام اقدامات درمانی و به علت شدت
مسمومیت در بیمارستان فوت کرده است.
کارآگاهان به تحقیق از این دو نفر پرداختند و این
پدر و پسر در اظهارات خود به کارآگاهان گفتند :به

باند خرده فروشان موادمخدر
قبل از توزیع محموله متالشی شد
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ از
انهدام باند خرد هفروشان مــواد مخدر خبر داد.
سرهنگ محمد بخشنده در گفتوگو با ایسنا ،در
این باره گفت :درپی تحقیقات ماموران پلیس مبارزه
با موادمخدر تهران بزرگ مشخص شد که یک خرده
فروش مواد مخدر در اسالمشهر با تشکیل باندی،
اقدام به توزیع مواد مخدر کرده است و در آخرین
اقداممجرمانهخودنیز بهتازگیقصدداردتامحموله
مواد مخدر را که در مخفیگاه خود پنهان کرده است
در سطح تهران توزیع کند .رئیس پلیس مبارزه
با موادمخدر تهران بزرگ با اشاره به اجرای طرح
دستگیری مشترک اظهار کرد :در عملیات مشترک
ماموران مبارزه با مواد مخدر تهران و اسالمشهر سه
تن از اعضای این باند خرده فروش مواد مخدر در
مخفیگاهشان دستگیر شدند و در بازرسی از محل
مقدار  61کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.

همراه متوفی  53ساله و پسرش به نام محسن 35
ساله در مغازه واقع در خیابان بهار مشغول ناهار
خوردن بودیم که متوجه مزه عجیبی در غذا شدیم.
به همین علت پس از خوردن تنها چند قاشق دیگر
به خــوردن غذا ادامــه ندادیم اما متوفی و پسرش
غذای خودشان را تمام کردند .حدود یک ساعت
پس از صرف غذا بود که ناگهان هر سه نفرمان دچار
مسمومیت و از طریق اورژانس به بیمارستان منتقل
شدیم ،ما دو نفر به صورت سرپایی مداوا شدیم اما
متوفی پس از چند ساعت در بیمارستان فوت کرد.
با اعالم نظریه پزشکی در خصوص علت مرگ که
آن را فوت ناشی از مسمومیت شدید اعالم کرده
بود ،کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به تحقیق
از پسر متوفی که او نیز در زمان صرف ناهار حضور
داشت پرداختند چراکه او به رغم استفاده از همان
غذا دچار هیچ گونه مسمومیت غذایی نشده بود.
همزمان کارآگاهان با اطــاع از وجــود دوربین
های مداربسته در مغازه به بررسی تصاویر آن ها
پرداختند امــا در کمال تعجب اطــاع یافتند که

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

دوربین مغازه از صبح همان روز هیچ گونه ضبط
تصویری نداشته است .تمام دالیل و شواهد به دست
آمده حکایت از وقوع جنایت داشت ،از این رو با توجه
به دالیل به دست آمده و همچنین تناقضات موجود
در اظــهــارات پسر متوفی ،محسن در تاریخ 24
مرداد در محل سکونت اش در منطقه تهرانپارس
دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
منتقل شد.
محسن در اظهارات اولیه منکر هرگونه ارتکاب
جــنــایــت و قــتــل پ ــدر خ ــود شــد ام ــا ســرانــجــام در
روزگذشته لب به اعتراف گشود و به قتل پدرش به
شیوه مسموم کردن غذا اعتراف کرد.
او در اعترافاتش به کارآگاهان گفت :از چندی پیش
دچار مشکالت عدیده مالی شده بودم و هیچ راهی
برای حل آن ها پیدا نمی کردم .سرانجام تصمیم
گرفتم تا به زندگی خود پایان دهم و به همین علت با
 15هزار تومان اقدام به تهیه سم کردم در روز حادثه
در مغازه نشسته بودم و قصد داشتم تا با خوردن سم
به زندگی خود پایان دهم که در یک لحظه ،زمانی

...

درامتدادتاریکی

قتل مسلحانه یک چوپان در مشهد
سجادپور -پزشک قانونی با معاینه جسد جوانی
که بیان می شد با ضربه چاقو به قتل رسیده است،
اعالم کرد :جوان  25ساله با شلیک گلوله از سالح
شکاری جان باخته است.
به گزارش خراسان ،شب یک شنبه گذشته جسد
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که هیچ کس در مغازه حضور نداشت تصمیم خود
را تغییر دادم و آن زمــان تصمیم به کشتن پدرم
گرفتم امــا بــرای آن که همه چیز را عــادی نشان
دهم غذای پدرم را به همراه غذای شریک مغازه و
پسرش مسموم کردم تا علت مرگ پدرم را ناشی
از مسمومیت غذایی بیان کنم .به سراغ دستگاه
ضبط دوربین های داخل مغازه رفتم و آن را خاموش
کردم .پس از آن سم را داخل غذای پدرم و مقدار
کمتری از سم را نیز داخل غذای شریک مغازه و
پسرش ریختم .
براساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی
پایتخت ،سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی،
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران
بزرگ با اعالم این خبر افــزود :با توجه به اعتراف
صریح متهم ،قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس
شعبه دهم دادســرای ناحیه  27تهران صادر شد
و متهم بــرای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار
اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار
گرفته است.

حیلهخواستگارنما

همههستیوزندگیامرادریکقماررابطهخیابانیباختم.
آنروزهاآنقدروابستهاینعشقخیابانیشدهبودمکهحتی
نمیخواستمبهچیزدیگریغیرازازدواجبا«اردوان»فکرکنم
اماحاالباقلبیشکستهدرحالیآرزویپایانبخشیدنبهاین
رابطهشومرادارمکهفهمیدمباردارمواگرپدرومادرمازماجرا
اطالعیابندبهیقینآنهارانیزازدستخواهمدادو...
زن  31ساله ای که فریب چرب زبانی و حیله گری های مرد
خواستگار نما را خورده و زندگی اش را به تباهی کشانده بود
در حالی که بیان می کرد کاش فقط یک لحظه به حرف های
پدرم گوش می کردم ،دفتر خاطرات سوخته اش را مقابل
کارشناساجتماعیکالنتریمیرزاکوچکخانمشهدگشود
وباافشایراززندگیاشگفت:ازحدوددوسالقبلبههمراه
یکی از دوستانم تصمیم گرفتیم تا با شرکت در کالس های
آموزشخیاطی،هنریبیاموزیم.مهتابازدوستانصمیمی
امبودوماازدوراندبیرستانبایکدیگررفتوآمدداشتیم.اما
این ماجرای شوم از آن جا آغاز شد که روزی به همراه مهتاب
پس از پایان کالس خیاطی در کنار خیابان منتظر تاکسی
بودیمکهپرایدسفیدرنگیمقابلمانتوقفکرد.ابتداتمایلی
به سوار شدن نداشتیم چرا که هر روز با تاکسی به منزلمان
میرفتیمامادریکلحظهوقتیقیافهرانندهراموجهدیدیمبا
اشارهازمهتابخواستمسوارشویم.ابتدامهتابکهمسیرش
نزدیکتربودپیادهشدومنازرانندهخواستممرانیزبهمقصد
برساند،دراینفاصلهطوالنیرانندهسکوتراشکستوازکار
وزندگیاشتعریفکرد.اومیگفت،تنهازندگیمیکندوبه
دنبالدخترمورداعتمادیمیگرددتاازدواجکند.نمیدانم
چرا خام حرف ها و ظاهرش شدم و شماره تلفنش را گرفتم.
او از من خواست اگر منتظر تاکسی بودم با او تماس بگیرم به
همیندلیلرابطهامرابامهتابکمکردمتابهرابطهخیابانی
منمشکوکنشود،اگرچهاوبهخاطررفتوآمدهایگاهوبی
گاهمنمتوجهماجراشدهبودامابهرویخودشنمیآوردوتنها
مرانصیحتمیکردکهمراقبخودمباشموفریبچشمهای
هوسران را نخورم .ارتباط من و اردوان هر روز بیشتر می شد
تا این که روزی به تنهایی به خواستگاری ام آمد اما پدرم وقتی
دیداوهیچنشانیازخانوادهاشنداردوحتیآدرسخانهاش
رابهطورکلیمیگویدبااینازدواجمخالفتکردولیمنکه
دل باخته اردوان شده بودم نمی توانستم او را فراموش کنم.
در این شرایط به پیشنهاد اردوان دو نفری به محضر رفتیم تا
ازدواجکنیماماآنجامخالفتکردندوگفتندکهرضایتپدر
شرط اول است .این گونه بود که من به وعده های دروغین
اردوان دلخوش کردم و رابطه پنهانی ام با او ادامه یافت از
سویدیگرهممیترسیدمخانوادهامازاینماجرابوییببرند
تا این که شبی اردوان مرا با خودش به یک مهمانی برد و آن
جا با وجود مخالفت های من به هدف شومش رسید و ...این
گونهبودکهمجبورشدمبهعقدموقتاودرآیماماتازهفهمیدم
که اردوان همسر و فرزند دارد و در این مدت به من دروغ گفته
است.اوخیلیراحتگفتمنخودمپیشنهاداوراقبولکرده
ام و دخترانی مانند من در این شهر زیادند ،بااین حرف ها
خواستمبهاینرابطهپنهانیپایانبدهمکهکارمبهبیمارستان
کشید که تازه فهمیدم باردار شده ام .اکنون در حالی اردوان
حاضر نیست تکلیف مرا مشخص کند که اگر پدر و مادرم
ازاین موضوع بویی ببرند حادثه ای تلخ تر رخ خواهد داد و...
شایانذکراستبهدستورسرهنگحمیدرضاعالیی(رئیس
کالنتریمیرزاکوچکخان)پروندهایندخترجوانبرایطی
مراحلقانونیدراختیارمشاورانپلیسقرارگرفتتااقدامات
قانونیومشاورهایدراینبارهصورتگیرد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

مسمومیت  55نفر از اهالی ،دادستان
بجنورد را به روستا کشاند
محمد آگاهی 55 -نفر از اهالی شمال شــرق روستای
صندلآباد،روستاییدرحومهشهربجنوردبامدادروزگذشته
دچار مسمومیت شدند و از ابتدای صبح با ورود دادستان
عمومی و انقالب بجنورد به این موضوع ،تیم های پزشکی و
دستگاههایمتولیبرایکنترلسالمتمردموبررسیعلت
این حادثه وارد عمل شدند .به گزارش خبرنگار ما ،صبح روز
گذشتهدرپیاعالممسمومیتاهالیدوکوچهامیدودوچنار
روستایصندلآباد،دادستانبجنوردبهاینموضوعورودکرد
وبافراخواندندستگاههایعلومپزشکی،نیرویانتظامیوآب
و فاضالب روستایی خواست تا ضمن کنترل بهداشت مردم
درباره چرایی این موضوع تحقیق و آن را اعالم کنند .گزارش
خبرنگار ما که به کالبد شکافی چرایی این اتفاق پرداخت
حاکیاست،درپیدستورقضاییبالفاصلهتیمهایبهداشت
بررسیاماکنتوزیعموادغذاییومنابعآبمورداستفادهمردم
راآغازکردند.بیمارستانمعینبادستوررئیسمرکزبهداشت
بجنوردمشخصشدوافرادمسمومبانظرپزشکانمتخصص
مستقردرمحلتوسطآمبوالنسهابهبیمارستانتعیینشده
منتقل شدند .همچنین منبع آب مورد استفاده اهالی قطع و
با تانکرهای آب و فاضالب روستایی آب رسانی به مردم آغاز
شد .در پی حضور خبرنگار ما در این روستا افرادی که دچار
مسمومیتشدهوتحتمداواقرارگرفتهبودنداسهال،سردرد،
بی حالی و شکم درد را مهم ترین عالیم مسمومیت خود بر
می شمردند .اگرچه هنوز از سوی کارشناسان و مقامهای
مسئول هیچگونه اظهار نظری نشده است اما برخی اهالی
ایــن روستا آلودگی آب منبع روستا را عامل احتمالی
مسمومیت اهالی دو کوچه این روستا می دانستند.
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