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رانندگی
 ۱۵کشته در سانحه
ِ
جنوب افغانستان

مقامات محلی افغان از وقوع سانحه رانندگی مرگبار در جنوب این کشور خبر دادند .به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم مقامات محلی در حادثه
برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک کامیون در استان قندهار دستکم  ۱۵تن کشته و تعداد  ۲۵نفر دیگر مجروح شدند.به گزارش شینهوا،
جزئیات بیشتری از این حادثه رانندگی منتشر نشده است.

...

ازمیان خبرها
زنی شوهر خود را زنده زنده آتش زد!
یک زن در سناریوی تکان دهنده ای در ارومیه روی شوهر
خود بنزین ریخت و او را زنده زنده در آتش سوزاند.
به گــزارش رکــنــا ،روز گذشته زنی در روستای قصریک
صومای با استفاده از بنزین همسرش را آتــش زد و به
قتل رســانــد .شــاهــدان اخــتــافــات خــانــوادگــی را علت
این قتل اعالم کردند.

مرگ دخترنوجوان ریگانی درزمین لرزه
سیستان و بلوچستان
توکلی -فرماندارریگان ازتوابع استان کرمان ازخسارت
جانی ومالی براثرزلزله 6.5ریشتری روزجمعه درسیستان
و بــلــوچــســتــان درایــن شــهــرســتــان خــبــرداد.بــاقــری
گفت:یک دخترنوجوان درروســتــای شــان گنان که هم
مرزباایرانشهراست بر اثرفروریختن سقف خانه جان
باخت.وی افزود :براثراین زمین لرزه به10روستا  با خانه
های سنگی وچوبی خسارت وارد شــد .وی خاطرنشان
کرد:نیروهای هالل احمردرساعت های اولیه به مناطق
آسیب دیده اززلزله درریگان اعزام شدند که به علت سخت
گذر بودن منطقه،خسارت های زمین لرزه دردست بررسی
است.رئیس جمعیت هــال احمرریگان هم اززخمی
شــدن  10نــفــردرایــن منطقه خــبــرداد.عــارف گــفــت:
چــادربــرای منازلی که براثرزلزله دچــارخــســارت شده
بود توسط نیروهای هالل احمرتوزیع شد.

دستبرد  2میلیونی دزد سابقه دار با بیهوش
کردن کارگران نانوایی

شمار تلفات زمین لرزه در جزیره "هوکایدو"ی ژاپن به ۲۱
تن افزایش یافت .به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم مقامات
محلی در پی وقوع این زمین لرزه در شمال ژاپن تاکنون
دستکم ۲۱تن کشته و تعداد ۱۳تن دیگر مفقود شدهاند.
همچنین در این حادثه چندین نفر دچار مصدومیت شدند
که وضعیت جسمی شش نفر از آنان وخیم است .همچنین
«یوشیهید سوگا» سخنگوی کابینه دولــت ژاپــن گفت:
مجموع  ۴۰هزار نیروی پلیس ،آتشنشان و  ۷۵بالگرد
به کار گرفته شدهاند تا هرچه سریعتر شرایط را به حالت
عادی بازگردانند .عصر روز چهارشنبه زلزلهای به بزرگی
 6.7ریشتر حدود  ۶۷کیلومتری شهر «ساپورو» در جزیره
هوکایدو را به لرزه درآورد.به گزارش اسپوتنیک نیوز ،در پی
وقوع این زمین لرزه برق تعداد زیادی از مشترکان قطع شد
که به گفته مقامات محلی رفع کامل این قطعی برق چندین
روز به طول میانجامد.

تصادفاتوبوسدرترکیه ۶کشتهبهجاگذاشت
رسانههای داخلی ترکیه از سانحه تصادف اتوبوس در این
کشور و کشته شدن شش تن در این حادثه خبر دادند .به
گزارش ایسنا ،بنابر اعالم رسانههای محلی این اتوبوس
در مسیر آنکارا به آکسارای دچار حادثه شد که در پی آن
دستکم شش تن کشته و ۳۹نفر دیگر مجروح شدند.
گزارشها حاکی از آن است این اتوبوس پس ازانحراف
از مسیر اصلی داخــل نهر آبــی سقوط کــرده اســت .به
گزارش اسپوتنیک نیوز ،گزارش بیشتری از جزئیات علت
وقوع این حادثه منتشر نشده است.

مسمومیت دانش آموزان در امارات
وزارت بهداشت امارات از مسمومیت  30دانش آموز در
شهر العین خبر داد .به گزارش ایسنا ،براساس این گزارش،
این دانــش آمــوزان با مصرف خوراکی در فروشگاه این
مدرسهها مسموم شدند که کارشناسان بهداشت در حال
بررسی علت مسمومیت دانش آموزان هستند.

ماجرایدستگیری«دماسبی»

اختص
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سیدخلیل سجادپور -متهم به قتل فراری معروف به
«دم اسبی» پس از انتشار خبر جنایت هولناک وی در
روزنامه خراسان ،با همکاری و اطالعات مردمی توسط
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی
دستگیرشدوبهقتلمردقصاببادسیسهشیطانیهمسر
وی اعتراف کرد.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی صبح روز گذشته با
قدردانی از همکاری صمیمانه مردم و نیروهای کالنتری
به تشریح جزئیات ماجرای دستگیری متهم معروف به
«دم اسبی» پرداخت و گفت :صبح هشتم شهریور بود
که خبر وقوع جنایتی هولناک ،کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضوی را به شهرک مهرگان مشهد
کشاند .سرهنگ حسین بیات مختاری افــزود :جسد
سوخته مردی کنار دیوار یک منزل مخروبه در خیابان
مهرگان  58رها شده بود و بررسی های مقدماتی نشان
می داد که فرد یا افرادی پس از ارتکاب جنایت در مکانی
دیگر ،جسد را در محل کشف رها کرده و گریخته اند.
وی افزود :بنابراین با صدور دستورات ویژه ای از سوی
قاضی «کاظم میرزایی» تحقیقات کارآگاهان در این باره
آغاز و مشخص شد که مقتول تسبیحی به گردن داشت
چرا که چندین دانه تسبیح هنوز روی گردن وی نمایان
بود .این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر راهنمایی ها و
نقش مقام قضایی در کشف این پرونده جنایی خاطرنشان
کرد :با دستوراتی که از سوی قاضی ویژه قتل عمد صادر
شد،کارآگاهانبالفاصلهبهتجزیهوتحلیلهایاطالعاتی
پرداختند و سپس در چند گروه عملیاتی به فرماندهی
سرهنگ غالمی ثانی ،بررسی های غیرمحسوس خود را
با توجه به تجربه های اطالعاتی ادامه دادند.
سرهنگبیاتمختاریگفت:درمدتکوتاهیکارآگاهان

تصاویر درج شده متهم در روزنامه خراسان قبل از دستگیری

موفق شدند هویت مقتول را که مردی قصاب بود و همواره
تسبیحی به گردن می آویخت در همان محله شناسایی
کنند اما وقتی کارآگاهان به منزل مرد قصاب رفتند
هیچ کس آن جا نبود! و همسایگان از فروش منزل توسط
مرد قصاب خبر دادند که از چند روز قبل در محل دیده
نشده بود! این در حالی بود که شاخه دیگری از عملیات
در محدوده کشف جسد ،کارآگاهان را به منزلی کشاند
که جنایت در آن رخ داده بود .این منزل متعلق به مرد
افغانستانی بود که به یک جوان  30ساله معروف به «دم

اسبی» واگذار کرده بود .به همین دلیل و با توجه به آثار
کشیده شدن جسد روی خاک های منطقه ،منزل مذکور
با دستور قضایی مورد بررسی قرار گرفت که آثار خون روی
فرش و همچنین اثر به آتش کشیدن جسد در حمام منزل،
نشان داد که قتل در همین خانه رخ داده است .ولی خبری
از مرد «دم اسبی» نبود!
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رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با اشاره به این که
همسایگان در تحقیقات غیرمحسوس کارآگاهان ،از
حضور یک زن در منزل «دم اسبی» هم سخن گفتند،
تصریح کرد :بررسی ها بیانگر آن بود که جوان معروف
به «دم اسبی» نیز تسبیحی به گردن می آویخت و با زنی
ارتباط داشت به همین خاطر این احتمال قوت گرفت
که جسد مربوط به «دم اسبی» است! بنابراین ماجرای
گم شدن دو مرد جوان به طور همزمان در دستور کار قرار
گرفت.
ایــن مقام انتظامی ادامــه داد :از ســوی دیگر پیگیری
کارآگاهان درباره ماجرای گم شدن مرد قصاب ،آنان را به
شهرک شهید رجایی کشاند جایی که بستگان همسر مرد
قصاب زندگی می کردند.
وقتی «ف» زن  24ساله مــرد قصاب با دستور قاضی
میرزایی بازداشت شد ادعا کرد که جوانی روز سه شنبه
به منزل آن ها مراجعه کــرده و همسرش بــرای کشتن
گوسفند به همراه آن مرد جوان رفته و دیگر بازنگشته

تصادف مرگبار پژو با جدول در جنوب تهران
رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی
تهران بزرگ از تصادف مرگبار سواری  ۴۰۵با جدول
حاشیه خیابان خبر داد .سرهنگ دهقان مومنی در
گفتوگو با ایسنا ،در این باره گفت :روز گذشته یک
دستگاه سواری پژو  ۴۰۵در حال حرکت در خیابان
ابریشم بود که در محدوده خیابان فدائیان اسالم با
جدول حاشیه خیابان برخورد کرد و واژگون شد.
وی با اشــاره به حضور عوامل امــدادی و انتظامی در
محل خاطر نشان کرد :راننده سواری پژو که مردی
حــدود  ۴۰ساله بود از کابین خــارج شده و از سوی
عوامل امدادی مورد معاینه قرار گرفت که متأسفانه

است .سرهنگ حسین بیات مختاری ادامه داد :این زن
که در حضور مقام قضایی سخن می گفت در بازجویی ها
به ناچار به قتل همسرش توسط مرد معروف به «دم اسبی»
اعتراف کرد و گفت :ما از قبل با یکدیگر اختالف داشتیم
تا این که با بهروز (دم اسبی) در پارک آشنا شدم سپس
از او خواستم تا همسرم را به قتل برساند که ما بتوانیم با

مشخص شد به دلیل شدت جراحات وارد شده جان
خود را از دست داده است .مومنی با اشاره به بررسی
پلیس از علت وقــوع ایــن حادثه نیز گفت :بررسی
کارشناسان پلیس راهــور نشان داد که خستگی و
خوابآلودگی راننده و در نتیجه آن ناتوانی در کنترل
وسیله نقلیه سبب وقوع این حادثه شده است.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی
تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد که به هیچ عنوان
هنگام خستگی و خوابآلودگی رانندگی نکنند و در
حین رانندگی نیز با سرعت مطمئنه و توجه به مسیر
مقابل رانندگی کنند.

یکدیگر ازدواج کنیم.
او هــم بــه بهانه کشتن گوسفند همسرم را بــه خانه
مجردیاش کشاند که متعلق به مرد افغانستانی بود! اما
وقتی من به محل رسیدم او همسرم را کشته بود!
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی یادآور شد :این زن
جوان با صدور قرار قانونی از سوی قاضی شعبه 211
دادس ــرای عمومی و انقالب مشهد روانــه زنــدان شد و
تحقیقات برای دستگیری مرد معروف به «دم اسبی» ادامه
یافت.ویافزود:باهماهنگیمقامقضاییتصاویربهدست
آمده از «دم اسبی» در روزنامه خراسان درج شد تا کسانی
که از مخفیگاه وی اطالعاتی دارند ،موضوع را با پلیس در
میان بگذارند .این مقام ارشد انتظامی گفت :خیلی زود
خبر جنایت هولناک با دسیسه شیطانی که در روزنامه
خراسان چاپ شده بود در شهر پیچید و کسانی که او را
می شناختند با پلیس تماس گرفتند در میان این تماس ها
مشخص شد که بهروز (دم اسبی) در یک ضایعات فروشی
مشغول کار شده است بنابراین کارآگاهان با کسب مجوز

قضایی و همکاری صمیمانه نیروهای کالنتری موفق
شدند وی را در بولوار رسالت مشهد و در یک عملیات
غافلگیرانه دستگیر و به کالنتری منتقل کنند.
سرهنگ بیات مختاری گفت :این متهم  30ساله پس
از بازجویی های مقدماتی به اداره جنایی پلیس آگاهی
منتقلشدوتوسطسرهنگبهرامزاده(افسرپرونده)مورد
بازجویی های تخصصی قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با قدردانی از قاضی
ویژه قتل عمد و همه عواملی که در کشف این پرونده
جنایی نقش داشتند به تشریح اعترافات متهم پرداخت
و افزود :جوان معروف به «دم اسبی» در بازجویی هایی
که با نظارت سرهنگ مهدی سلطانیان (رئیس دایره
قتل آگاهی) صورت گرفت ،به صراحت جزئیات جنایت
هولناک خود را شرح داد و گفت« :ف» (زن 24ساله)
مغزم را شست و شو داده بود از مدتی قبل نقشه شیطانی
می کشید ولی من مخالفت می کردم تا این که فریب او را
خوردم و نقشه شومش را اجرا کردم.
آن روز به بهانه کشتن گوسفند ،مرد قصاب را به خانه
مجردی ام بردم ولی گوسفندی در کار نبود! در پاسخ
به سواالت مکرر مرد قصاب می گفتم تا چند دقیقه دیگر
گوسفند را می آورند! سپس مقداری قرص خواب آور را
داخل مشروبات الکلی حل کردم و از او خواستم تا وقتی
که گوسفند را بیاورند مشروب بخوریم! او هم قبول کرد
و بعد از مصرف مشروب به خواب رفت تا پاسی از شب با
خودم درگیر بودم تا این که شیطان بر من غلبه کرد و با تیغ
موکت بری رگ گردن او را در همان حالت نیمه بیهوشی
زدم و سپس تیغ را به جاهای دیگر بدنش فرود آوردم!
بعد از این که او را کشتم« ،ف» به منزلم آمد ،شب بود که
جسد را در حمام آتش زدیم ولی باز هم انتقال آن به جای
دیگری ممکن نبود.
بــه همین خاطر بــا کمک «ف» و کشان کشان جسد
سوخته شوهرش را در کنار دیوار خرابه انداختیم تا این
که فهمیدم کارآگاهان جسد را پیدا کرده اند و به دنبال
منزل «ف» می گردند .من که ترسیده بودم فرار کردم و با
کوتاه کردن موهایم و تغییر چهره در یک ضایعات فروشی
مشغول کار بــودم که ناگهان با دیــدن افسران آگاهی
غافلگیر شدم.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی افزود :بررسیهای
بیشتر درباره زوایای دیگر این پرونده جنایی همچنان
ادامه دارد.

 2حادثه رانندگی در قزوین 5قربانی گرفت
رئیس پلیس راه استان قزوین از کشته شدن  5نفر طی
 2سانحه رانندگی در این استان خبر داد.
به گــزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ نصرا...
بیگلری با اعالم این خبر افــزود :در پی اعالم مرکز
فوریت های پلیس  110مبنی بر یک مورد تصادف در
کیلومتر 63خط جنوبی آزاد راه قزوین – زنجان عوامل
انتظامی کالنتری  11شهرستان تاکستان و پلیس راه
برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.
وی ادامه داد :در این حادثه یک دستگاه خودروی تیبا
بر اثر برخورد با یک دستگاه سواری پراید واژگون شد و
سه سرنشین و راننده آن مصدوم شدند.

این مقام مسئول افزود :دوسرنشین خردسال چهار
و هفت ساله س ــواری تیبا پس از انتقال به مراکز
درمانی به علت شدت جراحات در بیمارستان فوت
کردند.
سرهنگ بیگلری اضافه کرد :کارشناسان علت این
حادثه را توجه نکردن به جلو ناشی از خستگی و خواب
آلودگی راننده سواری پراید اعالم کردند.
فرمانده پلیس راه استان قزوین همچنین گفت :در
یک حادثه دیگر نیز در جاده بویین زهرا  -ساوه به دلیل
واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو سه تن جان
باختند و دو نفر نیز مجروح شدند.

پایان زندگی مخفیانه عامل جنایت  500هزار تومانی
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ،
از دستگیری عامل جنایت منطقه لواسان پس از گذشت
حدود شش ماه زندگی مخفیانه در یکی از روستاهای
شهرستان تربت حیدریه خبر داد.
به گزارش رکنا ،سرهنگ علی ولیپور گودرزی ،گفت:
 ۲۴اسفند سال گذشته کشف جسد متعلق به جوانی ۳۲
ساله در محل سکونتش واقع در یک اتاقک استیجاری
در منطقه لواسان به کالنتری  ۱۶۶لواسان اعالم شد.
با حضور مأموران در محل و انجام بررسیهای اولیه
مشخص شد متوفی بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم
نوک تیز به ناحیه گــردن و قفسه سینه به قتل رسیده
است؛ پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمـد" تشکیل
شد و برای ادامه تحقیقات در اختیار اداره دهم ویژه قتل
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
یکی از دوستان مقتول که طی تماس با مرکز فوریتهای
پلیسی  ۱۱۰وقوع جنایت را به پلیس اطالع داده بود،
در اظهاراتش به کارآگاهان گفت ۲۳ :اسفند ماه من و
مقتول در حال صرف شام بودیم که فرد غریبهای به خانه
مقتول مراجعه کرد و از من خواست تا محل را ترک کنم.
حدود ساعت  ۲۳:۳۰بود که من با مقتول تماس گرفتم،
اما او پاسخ گوی تماسهای من نبود تا این که صبح ۲۴
اسفند زمانی که برای رفتن به سرکار به منزل وی آمده
بودم ،با جسد وی در داخل خانه روبه رو شدم .
با توجه به اظهارات دوست مقتول ،کارآگاهان اداره
دهم پلیس آگاهی با انجام چهره نگاری به شناسایی
چهر ه فرضی و اولیه از فرد ناشناس شب جنایت اقدام
کرده اند؛ با به دست آمدن چهره اولیه از این شخص،
تحقیقات جهت شناسایی صاحب تصویر فرد ناشناس
در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و با انجام تحقیقات
از اعضای خانواد ه مقتول ،این فرد به نام داوود .ص.

(متولد  )۱۳۵۷شناسایی شد.
در ادامـــه مشخص شــد مقتول بــه عــنــوان گچکار در
پروژههای ساختمانی کار میکرده و داوود نیز پیش از
این با مقتول به عنوان گچکار همکار بوده ،اما پس از
گذشت مدتی و به علت پیدا کردن اختالف مالی ،دیگر
با یکدیگر همکاری نداشتند.
کارآگاهان اداره دهــم پلیس آگاهی تهران بــزرگ با
مراجعه به محل سکونت داوود در منطقه لواسان اطالع
پیدا کردند که وی به صورت ناگهانی محل زندگی خود
را ترک کرده و هیچ کس از وی اطالع ندارد.
با شناسایی تصویر داوود توسط دوست مقتول به عنوان
فرد ناشناسی که شب حادثه (جنایت) از دوست مقتول
درخواست کرده تا از منزل مقتول خارج شود و همچنین
با توجه به دیگر دالیل و مستندات به دست آمده مبنی بر

ارتکاب جنایت توسط داوود ،دستگیری وی در دستور
کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفت .سرانجام با انجام اقدامات ویژه پلیسی،
کارآگاهان اداره دهم اطالع پیدا کردند که داوود با
هویت مجعول در یکی از روستاهای شهرستان تربت
حیدریه ،به عنوان کارگر ساده مشغول به کار است؛
بالفاصله تیمی از کارآگاهان به این شهرستان اعزام
شدند و چهار شهریور در حالی که داوود خودش را با
هویت فرد دیگری به کارآگاهان معرفی کرده بود ،وی
را دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
منتقل کردند.
داوود که پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی و
شناسایی از سوی تنها شاهد شب جنایت چار های جز
اعتراف و بیان حقیقت نداشت ،صراحتا به ارتکاب

...

درامتدادتاریکی

متهم  :رگ گردن مرد قصاب را در حالت نیمه بیهوشی با تیغ موکت بری زدم!

تصاویر متهم دقایقی بعد از دستگیری

افزایش قربانیان زلزله ژاپن

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با اشاره به تاثیر خبر روزنامه خراسان تشریح کرد:

عکس ها اختصاصی خراسان

رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری
متهم سابقه داری که در پوشش کارگر نانوایی به سرقت از
یک مغازه نانوایی اقدام کرده بود ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ کارآگاه فخرالدین افراسیابی
در این باره گفت :چندی پیش پروندهای از کالنتری ۱۳۶
فرجام مبنی بر سرقت به عنف با استفاده از مواد بیهوشی
به پایگاه چهارم پلیس آگاهی ارجاع شد و شاکی پرونده
پس از مراجعه به پایگاه چهارم پلیس آگاهی در اظهاراتش
گفت که یک نفر را در نانوایی خود استخدام کرده اما این
فرد پس از گذشت چند روز با سوء استفاده از حسن نیت او و
دیگر اعضای مجموعه نانوایی با مواد بیهوش کننده غذای
کارگران را مسموم کرده و مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد
داخل نانوایی را به سرقت برده است.
وی با اشــاره به عملیات ماموران برای دستگیری متهم
گفت :پس از بررسی و بازبینی تصاویر به دست آمده از
دوربینهای مدار بسته مغازه نانوایی و استفاده از بانک
اطالعاتی مجرمان سابقه دار پلیس آگاهی شناسایی و
مشخص شد که یکی از مجرمان سابقهدار است.
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان این
که در بررسی سوابق متهم مشخص شد که وی پیش از این
نیز با استفاده از داروهای بیهوشی به سرقت اقدام کرده
است ،گفت :طی یک عملیات پلیسی و با دریافت مجوز از
مقام قضایی متهم دستگیر و به پایگاه چهارم پلیس آگاهی
تهران بزرگ منتقل شد .افراسیابی با بیان این که متهم در
مراحل اولیه تحقیقات منکر هرگونه سرقت شد ،گفت:
با توجه به ارائه مستندات و مدارک کافی برای سرقت از
شاکی و کارگران ،وی به بزه انتسابی اعتراف کرد و گفت
که پول حاصل از سرقت را هزینه مصرف مواد مخدر کرده
است .به گفته وی در نهایت متهم با تکمیل پرونده و صدور
قــرار قانونی از سوی دادیــار شعبه  ۴دادســرای ناحیه ۴
رسالت روانه زندان شد.
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جنایت با انگیزه مالی اعتراف کرد؛ وی در اعترافاتش
به کارآگاهان گفت [ :شب جنایت]از مقتول خواستم تا
طلب [ ۵۰۰هزار تومانی]مرا پرداخت کند ،اما او مدعی
شد که طلبی از وی نــدارم؛ کارت عابر بانک مقتول را
برداشته و از وی خواستم رمزش را به من دهد تا من طلب
خودم را از حسابش خارج کنم ،اما او همچنان اصرار بر
آن داشت که طلبی از او ندارم .مقتول برای گرفتن کارت
عابر بانک به سمت من آمد؛ در این زمان با یکدیگر درگیر
شدیم؛ ناگهان در حالی که بسیار عصبانی شده بودم ،با
چاقویی که همراه خود داشتم چندین ضربه به مقتول
زدم؛ مقتول روی زمین افتاد و خون همه جا را برداشت؛
همان شب از لواسان خارج شدم .
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی ،معاون مبارزه با
جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این
خبر گفت :با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب
جنایت ،قرار بازداشت موقت از سوی رئیس شعبه ۱۰۲
دادگــاه عمومی بخش لواسان صادر شد و متهم برای
انجام تحقیقات در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار دارد.

دیدار با عروس در کالنتری!
من دختری مهاجر هستم که از چند سال قبل به همراه
خانواده ام و به طور غیرمجاز در ایران سکونت داریم .وقتی
عاشق فرزین شدم دیگر نمی توانستم او را فراموش کنم از
سوی دیگر با مشکل حادی برای ازدواج با او روبه رو بودم
چرا که من شناسنامه ایرانی نداشتم و با مشکالت قانونی
زیادی دست و پنجه نرم می کردم تا این که نقشه ای برای
فرار از این موارد قانونی کشیدیم که یک روز ...
زن  24ساله در حالی که مدعی بود همسرش با پاره کردن
تنها مدرک ازدواج شان از منزل گریخته است با بیان این که
برای اولین بار است پدر شوهرش را در کالنتری می بیند،
به کارشناس اجتماعی کالنتری پنجتن مشهد گفت :چند
سال قبل به طور غیرقانونی به ایران مهاجرت کردیم و در
حاشیه شهر مشهد ساکن شدیم .پدرم کارگر ساختمانی
است و به سختی مخارج خانواده  9نفره ما را تامین می کند
با این وجود در حالی که شش خواهر و برادر دارم تا مقطع
راهنمایی تحصیل کردم ولی دیگر عالقه ام به درس و مشق
را از دست دادم و با رها کردن مدرسه به امور خانه داری
پرداختم با این وجود هر سال که بزرگ تر می شدم بیشتر
احساس تنهایی می کردم تا این که دو سال قبل زمانی که
 22ساله بودم ،تصمیم گرفتم شغل مناسبی برای خودم
پیدا کنم این گونه بود که در کالس های آموزش خیاطی
ثبت نام کردم و بعدازظهرها به آموزشگاه خیاطی می رفتم.
چند ماه بعد وقتی این حرفه را به خوبی آموختم در یک
کارگاه خیاطی زیرزمینی که مسئول آن یکی از هموطنان
خودم بود مشغول کار شدم .تا این که سال گذشته هنگام
رفت و آمد به کارگاه روزی در خیابان عاشق چهره جذاب
و چشمان دوست داشتنی فرزین شدم .خیلی زود و تنها با
یک لبخند عاشقانه خیابانی شماره تلفن بین ما رد و بدل
شد .در مدت کوتاهی چنان به فرزین وابسته شده بودم که
نمی توانستم حتی برای یک روز هم او را نبینم این ارتباط
تا جایی پیش رفت که دیگر فرزین به راحتی در محل کارم
رفت و آمد می کرد .تا این که از فرزین خواستم ماجرای
عالقه ما به یکدیگر را با خانواده اش در میان بگذارد .ولی
پدر فرزین نرفتن او به خدمت سربازی را بهانه کرد و با
ازدواج او مخالف بود .از سوی دیگر من نه تنها پنج سال
از فرزین بزرگ تر بودم بلکه شناسنامه ایرانی هم نداشتم
از طرف دیگر فرزین  18سال داشت و به خدمت سربازی
نرفته بود همه این ها و مشکالت قانونی دیگر فریاد می
زدند که این ازدواج عاقبتی ندارد ولی نه من می توانستم
فرزین را فراموش کنم و نه او دست از سر من برمی داشت
حتی مرا تهدید کرد که خودکشی می کند! به همین خاطر
تصمیم گرفتیم بــدون رضایت خانواده اش و به صورت
پنهانی با یکدیگر ازدواج کنیم .تنها مدرک ازدواج ما نیز
دست نوشته معمولی بود که در مسجد محله امضا کردیم.
پس از آن فرزین اتاق کوچکی را برای زندگی مشترک در
حاشیه شهر اجاره کرد در حالی که به خانواده اش چنین
وانمود کرده بود که به خدمت سربازی رفته است .هنوز 5
ماه بیشتر از زمان بارداری ام نمی گذشت که متوجه تغییر
رفتار و تلفن های مشکوک فرزین شدم او با زن دیگری در
ارتباط بود و برخی شب ها نیز به منزل نمی آمد تا این که
حدود یک ماه قبل من که نگران شده بودم به او اعتراض
کردم ولی فرزین همان دست نوشته ای را که سند ازدواج
مان بود مقابل چشمانم پاره کرد و از منزل متواری شد.
حاال هم دو ماه دیگر فرزندم به دنیا می آید درحالی که هیچ
خبری از پدرش ندارم و ...
پدر  70ساله فرزین که در پی احضاریه قانونی به کالنتری
آمــده بــود با شنیدن ایــن حــرف ها و دیــدن عروسش در
کالنتری دستان لرزانش را روی چهره اش گرفت و گفت:
کاش پسری نداشتم !!
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

مرگ مشکوک یک کودک در شیراز
به دنبال وقوع یک مورد مرگ مشکوک پسر  10ساله ای در
شیراز و انتساب علت مرگ به مسمومیت ناشی از مصرف
فست فود ،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
گفت :نمونه برداری از فرد فوت شده برای مشخص شدن
علت مرگ انجام شده است .دکتر علی همتی در گفت و گو
با ایسنا ،گفت :در جریان انتشار خبری مبنی بر فوت یک
پسر  10ساله و ربط دادن علت فوت به مسمومیت ناشی
از مصرف فست فود هستیم و بالفاصله اقدامات الزم برای
مشخص شدن دقیق علت فوت را در دستور کار قرار داده
ایم .همتی تصریح کرد :من نیز مانند دیگر شهروندان این
خبر را در فضای مجازی دیده و موضوع را دنبال کرده ام و
هنوز موضوع علت وقوع مسمومیت به لحاظ پزشکی و علت
دقیق فوت مشخص نشده است .وی افزود :نمونهبرداری از
تمام خوراکیها و نوشیدنیهای واحد فستفود مربوط که
افراد ،مسمومیت کودک فوت شده را به آن واحد ربط می
دادند؛ انجام شد و همچنین از پزشکی قانونی خواستیم
تا عامل مرگ این کودک را اعالم کند .معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی یــادآور شد :تا دو روز آینده نتیجه
نمونهبرداری و گزارش پزشکی قانونی را به رسانهها اعالم
خواهیم کــرد .به گــزارش ایسنا؛ سه روز قبل در فضای
مجازیخبریمبنیبرفوتیککودک 10سالهمنتشرشد
و انتشار دهندگان خبر مدعی بودند که کودک فوت شده
بعد از مصرف فست فود دچار عالیم مسمومیت شده و بعد
از مراجعه به بیمارستان و به رغم انجام روند درمان؛ بعد از
چند ساعت فوت کرده است.
انتشار این خبر در شرایطی که طی ماه های اخیر چندین
واحد فست فود ،رستوران و بستنی فروشی با برندهای
معروف از سوی مراجع بهداشتی و به دلیل رعایت نکردن
اصول اولیه بهداشتی تعطیل و پلمب شده بود؛ موجی از
نگرانی را در شهروندان شیرازی دامن زده است.
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