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تصادف اتوبوس در هند
 ۴۳کشته داد

رسانههای داخلی هند از تصادف یک دستگاه اتوبوس و کشته شدن دستکم  ۴۳تن در این حادثه خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،در این سانحه رانندگی که دیروز در جنوب ایالت "تالنگانا" اتفاق افتاد یک دستگاه اتوبوس از مسیر منحرف شد و به داخل
گودالی سقوط کرد.بنابر گزارش شینهوا  ،در این حادثه دستکم  ۴۳تن کشته و تعدادی دیگر مجروح شدند.

...

ازمیان خبرها
۲کشته و ۶زخمی در واژگونی خودروی
سمند بین شهری راور  -مشهد

بازی کودک با تفنگ بادی به بیمارستان رسید

پسر بچه ای که تفنگ بادی پر شده را به عنوان اسباب بازی
به دست گرفته بود با شلیک ناگهانی مجروح شد.
به گزارش ایسنا ،پسر بچه  10ساله بابلی به دلیل اصابت
تیر تفنگ بادی مصدوم شد .دیروز سازمان اورژانس بابل
گزارشی مبنی بر تیرخوردگی پسر بچه ای 10ساله در
جاده شهید صالحی دریافت کرد .تکنسین های اورژانس
115در مــدت زمــان 10دقیقه در محل حادثه حاضر
شدند .در این حادثه که به علت بی احتیاطی خانواده
تفنگ بادی پرشده در دسترس کودکان بوده ،پسر بچه
10ساله از ناحیه سمت راست شکم دچار آسیب دیدگی
شده است .تکنسین های اورژانس پس از اقدامات پزشکی
اولیه مصدوم حادثه که را به بیمارستان شهید بهشتی بابل
منتقل کردند.

ماجرای  1500خودروی بالتکلیف وارد فاز جدید شد

واکنشها بهگزارش رد خودروهایگمشده در پارکینگ شهرداری

موجود بــود .وی در عین حال افــزود :مدیران شهری و
شهرداری مشهد نیز از زمانی که به اصل ماجرا پی بردند
و حساسیت این موضوع را برای مالکان خودروها حیاتی
دانستند ،با همه وجود پای کار آمدند تا هرچه سریع تر
مشکل مردم را حل کنند .سرهنگ بیات مختاری تاکید
کــرد :پس از بررسی دقیق خــودروهــای توقیفی توسط
کارشناسان نیز احتمال کشف خودروهای سرقتی دیگر
وجود دارد بنابراین شهروندان می توانند طی روزهای
آینده و برای اطالع از وضعیت خودروهای گمشده خود به
پلیس آگاهی مراجعه کنند.

سیدخلیل سجادپور -گزارش روزنامه خراسان با عنوان
«رد خودروهای گمشده در پارکینگ رسمی» که در تاریخ
نوزدهم شهریور در صفحه حوادث به چاپ رسید با واکنش
های متفاوتی از سوی مسئوالن ذیربط روبه رو شد.
در این میان ،رئیس شورای شهر ضمن پذیرفتن غفلت
مسئوالن شهری در ثبت خودروهای ورودی به پارکینگ از
تصمیم برای ایجاد سامانه متصل به پلیس آگاهی و راهور
به منظور ثبت مشخصات خودروهای توقیفی خبر داد.
▪رئیس شورای شهر :خودروهای ثبت نشده
درپارکینگ شهرداری از دید مدیران شهری قبلی
پنهان مانده بود

به گــزارش پایگاه اطال عرسانی شــورای اسالمی شهر
مشهد ،محمدرضا حیدری ،رئیس شورای شهر مشهد و
جمعی دیگر از مدیران شهری ظهر دیروز از انبار شهرداری
واقع در خیابان مجیدیه بازدید کردند.
حــیــدری در حاشیه ایــن بــازدیــد بــا اشـــاره بــه ایــن که
خودروهای فرسوده و رها شده یکی از معضالت شهری
هستند که موجب سدمعبر و نازیبایی بصری در شهر
میشوند ،اظهارکرد :شهرداری طبق قانون موظف است
هر آن چه را مصداق سدمعبر باشد جمع آوری کند و یکی
از این مصادیق ،خودروهای فرسود ه است.
وی افزود :بازدید امروز که پیرو خبر منتشر شده درباره
نگهداری 1500خودروی توقیفی بالتکلیف در پارکینگ
شهرداری منتشر شده بود ،تدارک دیده شد تا اطالعات
دقیقی در این خصوص کسب شود.
حیدری خاطرنشان کــرد :شــهــرداری در ســال  86با
همکاری دستگاه قضا و با دریافت مجوز ،اجازه گرفته
خودروها را از سطح شهر و پس از طی فرایند مشخص و
تعریف شده جمع آوری کند؛ طبق مصوبه شورای شهر
مشهد ،شــهــرداری موظف اســت پس از اطال عرسانی
مناسب به شهروندان ،برای مالکان وسایل نقلیه فرسوده
و رها شده در شهر ،اعم از معابر اصلی و فرعی ،که به
مدت یک ماه رها شده ،مهلت  15روزه به منظور هرگونه
تصمیم یا اقدام آن درنظر گیرد و سپس ظرف مدت 48
ساعت برای جمع آوری و انتقال خــودرو اقــدام الزم را
انجام دهد.
رئیس شورای شهر مشهد با بیان این که سایت کنونی،
انباری متعلق به شهرداری است و عالوهبر خودروهای
فرسوده ،اقــام دیگری نیز در آن نگهداری میشود،
افزود :در سال  92خودروهای انبار شده در این مکان
از طریق مزایده به فروش رسیده و پس از طی مراحل
قانونی ،در اختیار ستاد فرامین حضرت امــام(ره) قرار
گرفته است.
حیدری گفت :از سال  92تا امــروز  1600خــودرو در

عکس از خراسان

توکلی -واژگونی خودروی سمند بین شهری راور – مشهد
دو کشته و شش  زخمی برجا گذاشت.
رئــیــس اورژانــــس پیش بیمارستانی و مــدیــر حــوادث
دانــشــگــاه عــلــوم پــزشــکــی  کــرمــان گــفــت :ب ــا اع ــام
گزارش  واژگونی  سواریسمنددرکیلومتر 15محورراور-
دیهوک،بالفاصله عوامل امدادی با سه  دستگاه آمبوالنس
به محل حادثه اعزام شدند .به گزارش خبرنگارما  ،صابری
افزود :در این حادثه  دو نفر از سرنشینان این خودرو در
دم  جــان باختند و شش نفر  زخمی  شدند .وی با بیان
این که  یک مصدوم در محل حادثه سرپایی درمان شد ،
خاطرنشان کرد :پنج  زخمی  دیگر به بیمارستان علی
ابن ابیطالب (ع) راور منتقل شدند  ،که درادامه سه نفر از
مصدومان برای تکمیل مراقبتهای درمانی با اورژانس
هوایی به بیمارستان افضلی پور کرمان انتقال یافتند.
سرگرد زمانی رئیس پلیس راور  -دیهوک   ،علت  واژگونی
سمند  را بی توجهی به جلو اعالم کرد.

این انبار جمعآوری شده که  160مورد آن مربوط به
یک سال اخیر اســت .وی از مکاتبات متعدد سازمان
میادین شهرداری مشهد با اجرائیات شهرداری و در
خردادماه مکاتبهای با دادستان محترم ،پلیس راهور
و دیگر مسئوالن ذ یربط خبر داد و گفت :هدف از این
اقدامات ،تعیین تکلیف خودروهای انبار شده است و لذا
نوع انعکاس خبر مبنی بر «کشف خودروهای گمشده
در پارکینگ شــهــرداری مشهد» صحت نــدارد چــرا که
کشفی صورت نگرفته و طبق مستندات و نامهنگاریها،
شهرداری برای تعیین تکلیف خودروها پیشقدم شده و
علتی برای پنهان کردن وجود ندارد.
حیدری روند و فرایند جمعآوری خودروها را دارای عیب
و نقص دانست و تصریح کرد :متولیان امر در گذشته
و حال باید این موضوع را بررسی می کردند و درصدد
رفع نواقص برمیآمدند؛ ایجاد سامانهای متصل به اداره
آگاهی یا پلیس راهور برای ثبت خودروهای ورودی به
این انبار موضوعی بوده که از دید مدیریت شهری پیشین
مشهد پنهان مانده و مورد غفلت قرار گرفته است.
رئیس شــورای شهر مشهد خــبــرداد :طی نشستی که
هفته گذشته سازمان میادین شهرداری با پلیس آگاهی
برگزار کرده ،مقرر شده این سامانه ایجاد شود و به محض
ورود خودرو به انبار ،اطالعات آن در سامانه ثبت شود
و متولیان امر در جریان وضعیت خــودرو قرار گیرند تا
فرایندی شفاف طی شود و حقی از شهروندان تضییع
نشود.
وی در تشریح چگونگی جمعآوری خودروهای فرسوده
برای آینده ،اظهارکرد :تکلیف شده تا زمان رفع نقص و
ایجاد سامانه ،جمع آوری صورت نگیرد و این موضوع به
شهرداری های مناطق نیز ابالغ شده است.

▪رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی :تعدادی
خودروهای اعالم سرقت شده در پارکینگ شهرداری
کشف شد

گزارش خراسان حاکی است ،رئیس شورای شهر مشهد
در حالی از انعکاس خبر روزنامه خراسان با عنوان «کشف
خودروهای گمشده در پارکینگ شهرداری مشهد» گالیه
کرده و آن را کذب دانسته است که در هیچ کجای گزارش
روزنامه خراسان از کلمه «کشف» استفاده نشده است!
تنها در یک جای گزارش ذکر شده که «مالکان خودروها از
پلیس و دستگاه قضایی خواستار کشف خودرو شده اند!»
با وجود این رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی نیز در
واکنش به گــزارش روزنامه خراسان گفت :تعدادی از
خودروهاییکهاعالمسرقتشدهبودباردیابیهایپلیس
درپارکینگشهرداریکشفشد.سرهنگکارآگاهحسین
بیات مختاری افزود :تیم زبده کارشناسی از متخصصان
ورزیــده پلیس راهــور ،تشخیص هویت و اداره مبارزه با
سرقتپلیسآگاهیبرایبررسیدقیقوکارشناسی همه
خودروهای موجود در پارکینگ شهرداری تشکیل شده
است و مردم مطمئن باشند که پلیس آگاهی با بسیج همه
توان و امکانات به میدان آمده است تا در کوتاه ترین زمان
ممکن ،هزاران خودروی بالتکلیف در پارکینگ را مورد
بررسی های کارشناسی و تعیین اصالت خودرو قرار دهد.
این مقام ارشد انتظامی با تقدیر ویژه از دادستان مرکز
خراسان رضــوی بــرای صــدور دستوراتی که از خسارت
های بیشتر مردم و مالکان خودروها جلوگیری می کند،
اضافه کرد :ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم به
ماجرای خودروهای توقیفی در پارکینگ شهرداری که از
سال ها قبل و بدون ثبت در سیستم مرکز فرماندهی پلیس
نگهداری می شدند ،راهگشای حل بسیاری از مشکالت

▪مقام قضایی :در این ماجرا حقوق مردم تضییع شده
است

بنابر گــزارش خراسان ،قاضی ویژه رسیدگی کننده به
پروندهخودروهایبالتکلیفدرپارکینگشهرداریمشهد
نیز در این باره به خبرنگار خراسان گفت :این که چه کسی
یا کسانی در ماجرای خودروهای انتقالی به پارکینگ
شهرداری بــدون اطــاع مالک و بــدون ثبت مشخصات
خودرو ،سهل انگاری یا خطا کرده اند ،در مرحله بعدی
قرار دارد اما آن چه برای دستگاه قضا و دادستان به عنوان
مدعی العموم از اهمیت ویژه ای برخوردار است ،تضییع
حقوق عامه است چرا که وقتی مالک یک خودرو که گاهی
نان آور اعضای یک خانواده است به هر دلیلی از گم شدن
خودرواش مطلع می شود ،عالوه بر هزینه های اقتصادی
سنگین ،از نظر روحی و روانی نیز تا مدت ها آسیب می
بیند حال چه کسی باید پاسخ گوی این گونه غفلت ها یا
خطاها باشد؟
قاضی کمال زاده افزود :بررسی ها نشان می دهد برخی
خودروهاچندینسالبهصورتبالتکلیفدراینپارکینگ
رها شده اند و بر اثر گذر زمان رو به تخریب هستند درحالی
که مالکان آن ها هیچ اطالعی از این «غفلت» ندارند و
مدت ها در مراکز انتظامی و قضایی برای کشف خودروی
گمشده ،پله ها را باال و پایین می رونــد! در صورتی که
متولیان امر باید حداقل از مراکز و پارکینگ های تحت
نظر خودشان اطالعاتی داشته باشند تا حق مردم این
گونهپایمالنشود!بازپرسشعبه 217دادسرایعمومیو
انقالبمشهدهمچنینخاطرنشانکرد:باهماهنگیهای
صورت گرفته ،هرچه سریع تر باید هزاران خودرو در این
پارکینگ تعیین تکلیف و به مالکان آن ها بازگردانده شود.
وی اضافه کرد :از این پس نیز هر خودرویی و در هر کجای
شهرکهقراراستباهرگونهتخلفیبهپارکینگانتقالیابد،
بالفاصله مشخصات آن باید در سیستم فرماندهی پلیس
ثبت شود .این مقام قضایی تاکید کرد :باید زیرساخت ها
در این زمینه فراهم شود تا مردم از سرگردانی و پرداخت
خسارت های بیهوده رهایی یابند.

در پی بی توجهی راننده به فرمان «ایست»

شلیک پلیس ،پراید را به آتش کشید
مشاجره لفظی سرنشین با راننده ،منجر به آتش سوزی
پراید شد ،این حادثه در پی امداد خواهی خانم سرنشین
خودرو از گشت انتظامی اهواز و بی اعتنایی راننده به فرمان
ایست پلیس به وقوع پیوست.
به گــزارش میزان ،شب دوشنبه گذشته ماموران پلیس
هنگام گشت زنی در میدان زندان اهواز متوجه میشوند
خانمی از داخل یک خودروی پراید با صدای بلند از ماموران
گشت انتظامی پلیس تقاضای کمک میکند لذا بالفاصله
ماموران به سمت خودروی مذکور رفته و سعی در متوقف
کردن آن میکنند ،ولی راننده با مشاهده ماموران اقدام
به فرار میکند .ماموران انتظامی با امدادخواهی خانم
سرنشین خودروی پراید و برحسب وظیفه ذاتی به تعقیب
خودروی مد نظر میپردازند و سعی در متوقف کردن آن
میکنند ،اما متوجه میشوند راننده با بی اعتنایی به فرمان
ایست پلیس ،قصد فرار دارد.
در نهایت ماموران انتظامی با رعایت حقوق شهروندی و
اجرای قانون به کار گیری سالح ،یک تیر به سمت الستیک
عقب خــودرو شلیک میکنند که تیر به دلیل انحراف و
حرکتهای مارپیچ خودرو توسط راننده به باک اصابت
میکند و منجر به آتش گرفتن باک خودرو میشود.
ماموران پس از توقف خــودرو با مشاهده وضعیت و آتش
گرفتن وسیله نقلیه ضمن نجات جان سرنشینان با کمک
نیروهای امدادی و آتش نشانی حریق را مهار و در نهایت
راننده و سرنشین آن را برای رسیدگی موضوع به کالنتری
منتقل میکنند.
در بررسیهای اولیه پلیس مشخص شــد ،سرنشینان
خودروی پراید در آن لحظه با هم مشاجره لفظی میکنند
که در همین هنگام خانم سرنشین خودرو با مشاهده پلیس
اقــدام به درخواست کمک میکند و متاسفانه راننده با
بیاعتنایی به ماموران اقدام به فرار میکند.

تصادف مرگبار پراید با زانتیا
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از تصادفی با سه کشته
و یک مصدوم خبر داد.
مجتبی خالدی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :روز سه
شنبه ،حوالی ساعت  ١٣:١۶بر اثر تصادف یک دستگاه
پراید با زانتیا در محور فیروزآباد -شیراز سه نفر کشته و یک
نفر مصدوم شدند .وی افزود :با اعالم حادثه به اورژانس
 ١١۵بالفاصله دو دستگاه آمبوالنس به محل اعزام شد که
متأسفانه سه نفر در دم جان باختند و یک نفر از مصدومان
توسط آمبوالنس به بیمارستان انتقال داده شد.

"پژو  "۴۰۵حامل سوخت قاچاق در نهبندان
منفجر شد
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از انفجار یک دستگاه
پژو  405حامل سوخت قاچاق در کیلومتر  ۴۰سه راهی
حیدرآباد  -نهبندان خبر داد .به گزارش ایسنا به نقل از
پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ علیرضا رضایی اظهار کرد:
یک دستگاه ســواری پژو  ۴۰۵حامل سوخت قاچاق به
علت ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی
از سرعت مطمئنه در کیلومتر  ۴۰سه راهــی حیدرآباد
نهبندان واژگون شد و در آتش سوخت.
وی یادآور شد :بر اثر این حادثه راننده و سرنشین خودرو
جان خود را از دست دادند و در آتش سوختند.
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دزدی نافرجام از خانه  ،مقابل چشمان پلیس!
رئیس کالنتری  ۱۱۱هفت چنار از دستگیری دو سارق
منازل ساکنان محله هفتچنار که در مقابل چشمان
پلیس اقدام به سرقت کرده بودند ،خبر داد .سرهنگ
قدرت ا ...حق پرست در گفتوگو با ایسنا ،در تشریح
جزئیات این خبر گفت :از مدتی قبل با توجه به وقوع
چندین فقره سرقت از منازل در محدوده استحفاظی
کالنتری  ۱۱۱هفت چنار ،تیمی از ماموران کالنتری
رسیدگی به این موضوع را در دستورکار خود قرار دادند
و در جریان تحقیقات آنان مشخص شد که سرنشینان
یــک دستگاه خـــودروی ســـواری اقـــدام بــه سرقت از
منازل شهروندان کرده اند .وی با بیان این که تعقیب و

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از
دستگیری مردی که پس از قتل زنی  ۵۵ساله جسدش را
در فضای سبز داخل مجتمع مسکونی دفن کرده بود ،خبر
داد .به گزارش ایسنا ،در تاریخ ششم شهریور پروندهای با
موضوع "فقدان افراد" در کالنتری ۱۴۰باغ فیض تشکیل
شده و برای ادامه تحقیقات در اختیار اداره یازدهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
همسر فقدانی با حضور در اداره یازدهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :همسرم
به هویت مریم ( ۵۵ساله ) در ساعت ۱۵روز ششم شهریور
به قصد خرید از بازار میوه و تره بار از خانه خارج شد اما پس
از آن مراجعتی به خانه نداشته و پاسخ گوی تماسهای
تلفنی من و فرزندانش نیز نبوده است.
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی با مراجعه به
محل سکونت فقدانی و بررسی تصاویر به دست آمده از
دوربینهای مداربسته محدوده محل زندگی فقدانی

مراقبتهای هدفمند برای شناسایی و دستگیری این
افــراد در دستورکار قرار گرفت ،افــزود :دوشنبه شب
ماموران یکی از گشتهای انتظامی کالنتری هنگام
گشت زنی در محدوده استحفاظی خود ،متوجه حضور
دو فرد مشکوک در مقابل یک خانه شدند و برای بررسی
بیشتر به شکل نامحسوس رفتار آن ها را تحت نظر
قراردادند .حق پرست ادامه داد :دقایقی بعد یکی از این
دو مرد به طرز مشکوکی درخانه را باز کرد و وارد خانه
شد که در همین هنگام ماموران برای بررسی موضوع به
سراغآنانرفتند.رئیسکالنتری ۱۱۱هفتچناربابیان
این که این دو مرد در حیاط خانه ،اقدام به بیان سخنان

ضدونقیض کردند ،گفت :متهمان که از حضور پلیس
غافلگیر شده بودند سعی کردند خود را ساکن همان
خانه معرفی کنند ،اما تجهیزات همراه آنان و نیز ضدو
نقیضگوییهایشانشکمامورانرابیشتربرانگیخت
و به همین دلیل این دو نفر برای توضیحات بیشتر به
کالنتری منتقل شدند .وی با اشاره به بررسی سوابق
متهمان در کالنتری و انجام بازجویی از آنان اظهارکرد:
متهماندرکالنتریتحتبازجوییقرارگرفتندوبهجرم
خود مبنی بر سرقت از منازل در این محدوده اعتراف
کردند .همچنین در بازرسی از وسایل آن ها چند عدد
پیچ گوشتی ،انبردست ،سیم مفتول سر کج و یک دسته

سرقت طال ،جنایتی هولناک را رقم زد

در یک مجتمع مسکونی اطمینان پیدا کردند که فقدانی
بــرای رفتن به بــازار میوه و تره بار از داخــل کوچه محل
سکونتش تــرددی نداشته اســت؛ لــذا تحقیقات روی
ساکنان مجتمع تمرکز پیدا کرد و مشخص شد مردی
افغانستانی حــدود  ۵۰ساله در این مجتمع به عنوان
سرایدار مشغول به کار است و اتاقکی نیز به عنوان اتاقک
سرایداری برای استراحت و زندگی در اختیار او قرار گرفته
است؛ همچنین کارآگاهان در ادامه تحقیقات پلیسی
اطالع پیدا کردند که سرایدار ساختمان به نام "عبدا"...
فاقد هرگونه مجوز اقامت قانونی در کشور بوده و به صورت
غیرقانونی وارد کشور شده است.
با توجه به دالیل و مستندات به دست آمده که همگی
حکایت از آن داشت که فقدانی از مجتمع محل زندگی
خود خارج نشده و همچنین کسب اطالع کارآگاهان از
تالش سرایدار برای انجام تسویه مالی با مدیریت مجتمع
بهبهانهبازگشتبهکشورش،کارآگاهانضمنهماهنگی

با بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۲۷تهران در تاریخ
هجدهم شهریورماه اقدام به بازرسی اتاقک سرایداری
کردند و در بازرسی از این محل موفق به کشف طالجات
فقدانی شامل دستبند ،زنجیر ،چهار انگشتر و همچنین
گوشی تلفن همراه متعلق به فقدانی شدند که تمامی
امــوال کشف شده نیز توسط اعضای خانواده فقدانی
شناسایی شد.
با وجود تمامی دالیل و مستندات و کشف اموال متعلق
به فقدانی ،عبدا ...که در همان تاریخ دستگیر و به اداره
یازدهم پلیس آگاهی منتقل شده بود در تحقیقات اولیه
منکر هرگونه اطالع از سرنوشت فقدانی شد اما در نهایت
در کمتر از  ۲۴ساعت از زمان دستگیری لب به اعتراف
گشود و به ارتکاب جنایت با انگیزه سرقت طالجات همراه
فقدانی اعتراف کرد .وی در اعترافاتش به کارآگاهان
گفت" :زمانی که مقتوله قصد خارج شدن از مجتمع را
داشت ،در یک لحظه متوجه طالجات همراهش شدم؛ به

شاه کلید مخصوص سرقت نیز کشف و ضبط شد .حق
پرست با اشاره به تکمیل پرونده متهمان ،گفت :پرونده
پس از تکمیل به همراه متهمان به پایگاه هشتم پلیس
آگاهی تهران بزرگ منتقل شد تا تحقیقات در خصوص
سرقتهای دیگر متهمان انجام شود.

بهانهای او را به سمت اتاقک سرایداری کشاندم و به سمت
او حمله ور شدم سرش را محکم به زمین کوبیدم و پس از
سرقت طالجات جسد را به داخل باغچه انتهای ساختمان
بردم و دفن کردم.
با اعتراف متهم به ارتکاب جنایت و مدفون کردن جسد
در داخل فضای سبز مجتمع ،هماهنگی الزم با تشخیص
هویت پلیس آگاهی ،آتش نشانی و بازپرس پرونده انجام
و کارآگاهان با هدایت متهم پرونده موفق به کشف جسد
دفن شده در داخل فضای سبز داخل مجتمع شدند.
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی ،معاون مبارزه با
جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت :در ادامه
رسیدگی به این پرونده و با توجه به کشف جسد متعلق به
فقدانی ،پرونده با موضوع قتل عمد تشکیل شد و متهم
پرونده نیز با قرار بازداشت موقت در اختیار اداره دهم ویژه
قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و تحقیقات در
این پرونده در مراحل مقدماتی و اولیه قرار دارد.

...

درامتدادتاریکی

درآمدهای خیالی!

روزی که برای خوشبختی و سعادت خانواده ام پای تخته
سیاه می ایستادم تا لقمه نان حاللی در سفره آنان بگذارم
هیچ گاه به ذهنم خطور نمی کرد که روزی مال و منال دنیا
چشمان همسرم را کور کند و من این گونه مورد بی مهری و
بی توجهی قرار بگیرم به طوری که ...
مرد بازنشسته در حالی که بیان می کرد دیگر تحمل توهین
ها و پاسخ های سرباالی همسر و دخترم را ندارم در تشریح
ماجرای زندگی اش به کارشناس اجتماعی کالنتری 24
میرزا کوچک خان مشهد گفت :تازه در آموزش و پرورش
استخدام شده بــودم که مــادرم دختر یکی از آشنایانش
را برایم خواستگاری کرد و خیلی زود مراسم ازدواج ما
برگزار شد با آن که تحصیالت همسرم تا مقطع راهنمایی
بود ولی زندگی شیرینی داشتیم چرا که درآمد کارمندی
من کفاف زندگی را می داد و همه مایحتاجمان را برآورده
می کرد  .با آن که در چند سال اول زندگی همسرم باردار
نشد ولی هیچ گاه این موضوع خللی در ارتباط عاطفی
ما به وجود نیاورد چرا که من همسرم را عاشقانه دوست
داشتم و هرگز به این مسائل نمی اندیشیدم اما آرام آرام
احساس کــردم همسرم دچــار افسردگی شــده و از این
ماجرا رنج می برد با همه وجود کمر به خدمت او بستم تا
نگذارم موضوع باردار نشدن همسرم موجب شود که غبار
غم بر چهره اش بنشیند .در همین روزها بود که همسرم
تصمیم گرفت برای رهایی از این وضعیت در بیرون از منزل
فعالیت کند .من هم بالفاصله پیشنهادش را پذیرفتم تا او
در منزل احساس تنهایی نکند .خالصه همسرم در یکی
از آموزشگاه های آرایش و پیرایش زنانه ثبت نام کرد و من
هم همه شرایط را برای آسایش و آرامش او فراهم می کردم
باالخره دوران آموزشی به پایان رسید و همسرم با اجاره
یک سالن آرایشگری در پی گرفتن جواز کسب برآمد من
هم در همه این مراحل پا به پای او بودم تا این که سه سال
بعد خداوند پسر و دختری دو قلو به ما عنایت کرد .از آن روز
به بعد همسرم کمتر به سالن آرایشگری می رفت تا بیشتر
به فرزندانم رسیدگی کند .اما طمع درآمد و پولی که به
راحتی خرج می کرد آرام آرام موجب اختالفاتی در زندگی
ما شد .به طوری که همواره درآمد باالیش را به رخم می
کشید و فرزندانمان را نیز به مهدهای کودک می سپرد ،در
همین سال ها با کمک یکدیگر خانه ای خریدیم که او سند
را به نام خودش ثبت کرد درحالی که فرزند سوم و چهارم
مان نیز به دنیا آمده بودند اختالفات ما هر روز بیشتر شدت
می گرفت به طوری که دیگر به چشم زن و شوهر به یکدیگر
نگاه نمی کردیم و تقریبا هم خانه بودیم .وقتی عقربه های
ساعت تعطیلی اداره را نوید می داد در درون من غوغایی
برپا می شد چرا که هیچ کس منتظرم نبود .خالصه به مدت
 10سال در یک ساختمان ولی در دو طبقه مجزا زندگی
می کردیم با وجود این سعی می کردم کانون خانواده ام را
حفظ کنم تا اطرافیان و بستگانمان در جریان اختالفات و
زندگی جداگانه توام با توهین و تهدید ما قرار نگیرند .حتی
همسرم چندین بار برای گرفتن مهریه و نفقه مرا به دادگاه
کشاند ولی باز هم آبروداری کردم و دم برنیاوردم .اما حاال
دخترم و مادرش در یکی از شرکت های هرمی عضو شدند و
برای افزایش زیرگروه های خودشان تا سپیده دم در بیرون
از منزل به سر می برند .آن ها اعتراض های مرا با توهین و
تهدید پاسخ می دهند به طوری که هیچ اهمیتی برای آنان
ندارم دیگر نمی توانم این آزارهــای روحی را تحمل کنم
و همسر و دخترم در نیمه های شب به دنبال درآمدهای
خیالی باشند و  ...شایان ذکر است به دستور سرهنگ
حمیدرضا عالیی (رئیس کالنتری) این خانواده به مراکز
مشاوره ای پلیس معرفی شدند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

 ۳نفر بر اثر مسمومیت در کرج
فوت کردند
رئیس مرکز حــوادث و فوریت های پزشکی استان البرز
با بیان این که از صبح دوشنبه تاکنون(دیروز)  ۱۲نفر به
بیمارستان شهید رجایی کرج با عالیم مسمومیت مراجعه
کردهاند ،گفت :متاسفانه تاکنون سه نفر از این مراجعه
کنندگان فــوت کــردنــد .مهرداد بابایی در گفتو گو با
خبرنگار تسنیم در کرج اظهارکرد :معلوم نیست که دلیل
اصلی مسمومیت این افراد چه بوده است.
رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان البرز با
بیان این که مراجعه افراد از یک منطقه هم نبوده است،
بیان کرد :متاسفانه تا کنون سه نفر از این مراجعه کنندگان
فوت کردند و بقیه یا مرخص شدند یا در حال مداوا هستند.
وی با بیان این که دالیل مرگ این افــراد توسط پزشکی
قانونی در حال بررسی است ،اظهار کرد:برخی از این
افراد مرخص شدند و برخی بستری هستند و فوت این افراد
به دلیل مسمومیت بوده و دلیل آن هنوز مشخص نیست.

کارمند قالبی نهاد ریاستجمهوری به دام افتاد

پــلــیــس آگ ــاه ــی ال ــب ــرز با
انــتــشــار تصویر فـــردی که
خود را کارمند نهاد ریاست
جمهوری معرفی میکرد
از شهروندان درخواست
کرد چنان چه از سوی این
فرد هدف کالهبرداری قرار
گرفتهاندبرایطرحشکایت
به پلیس آگاهی استان البرز مراجعه کنند .به گزارش
ایسنا ،سرهنگ «جــواد صفایی» در اینباره گفت :در
پی اعالم شکایت یکی از شهروندان از فردی که خود
را کارمند نهاد ریاست جمهوری معرفی و با توسل به
شگردهای فریبکارانه اقدام به کالهبرداری از وی کرده
است ،شناسایی متهم در دستور کار مأموران پایگاه
یکم پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت .وی افزود:
تحقیقات اولیه مأموران حاکی از آن بود که نامبرده پس
از شناسایی متقاضیان دریافت وام به آنها نزدیک می
شد و پس از طرح دوستی با معرفی خود بهعنوان کارمند
نهادریاستجمهوریادعامیکردکهمیتواندبهراحتی
بــرای آ نهــا وام کم بهره دریافت کند .صفایی گفت:
متهم با توسل به این ترفند فریبکارانه و جلب اعتماد
طعمههای خود از آنها میخواست تا مبلغ بین  100تا

 250میلیون ریال در بانک سپردهگذاری کنند و زمانی
که برای سپردهگذاری به بانک میرفتند مبلغ مد نظر را
از آن ها گرفته و به بهانه کپی کردن مدارک شناسایی و
 ...از بانک خارج و متواری میشد .این مقام انتظامی
گفت :متهم که با بهکارگیری این شیوه در شهرهای
کرج ،تهران و قزوین اقدام به کالهبرداری از  50نفر از
شهروندان کرده بود با تالش شبانهروزی مأموران پلیس
آگاهی شناسایی و دستگیر شد .رئیس پلیس آگاهی
استان البرز تصریح کرد :متهم که با اسامی مستعار
خود را کارمند نهاد ریاست جمهوری معرفی میکرد به
جرمش مبنی بر کالهبرداری از شهروندان اعتراف کرد.
صفایی با بیان اینکه تاکنون پنج نفر از شکات شناسایی
شــد هانــد ،یــادآور شــد :بهمنظور شناسایی دیگر مال
باختگان ،بازپرس شعبه  16دادسرای عمومی و انقالب
کرج دستور چاپ تصویر بدون پوشش متهم را در رسانه
های جمعی صادر کرده است بنابراین از شهروندانی
که با این شیوه یا توسط این فرد هدف کالهبرداری قرار
گرفتهاند ،درخواست میشود تا برای پیگیری شکایت
خــود به آدرس «عظیمیه  45-متری کــاج – خیابان
نیکنژادی – جنب کالنتری  30اســام آبــاد  ،پایگاه
یکم پلیس آگاهی استان البرز» مراجعه یا با شماره تلفن
 02632222050تماس بگیرند.
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