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سرقت وام ازدواج نتیجه اعتماد نابه جا

سه کشته در حاشیه مراسم عروسی

ب��ی احتیاطی و رعای��ت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی توس��ط
راننده یک دس��تگاه خودرو در شهرس��تان تکاب در آذربایجان غربی
جش��ن عروس��ی یک خانواده را به عزا تبدیل کرد .رئیس پلیس راه
تکاب  -ش��اهین دژ به ایرنا گفت :این حادثه عصر روز یکشنبه بر اثر
تصادف ش��دید رانندگی در یک کاروان عروسی در این شهرستان به
وقوع پیوس��ت که موجب شد سه نفر از اعضای خانوادهای جان خود
را از دست بدهند .سروان بابک رضانژاد با تشریح جزئیات این حادثه
افزود :این حادثه رانندگی به دلیل برخورد شدید یک دستگاه خودرو
سواری پژو  405و یک دستگاه خودرو سواری نیسان پاترول در فاصله
یک کیلومتری جاده تکاب به ش��اهیندژ در حوالی ش��هرک صنعتی
تکاب به وقوع پیوست  .وی اضافه کرد :در این حادثه متاسفانه دو نفر
از سرنشینان خودرو سواری پژو در دم جان باخته و راننده این خودرو
نیز پس از انتقال به بیمارس��تان جان خود را از دس��ت داد .س��روان
رضانژاد افزود :در این حادثه رانندگی یک نفر دیگر نیز زخمی ش��ده
که برای مداوا به بیمارس��تان شهدای تکاب منتقل شده است .وی با
بیان اینکه کشته شدگان این حادثه خونین رانندگی ،همگی اعضای
یک خانواده هستند ،گفت :این تصادف شدید رانندگی بر اثر انحراف
به چپ خودرو س��واری پژو ، 405ناش��ی از شتاب بی مورد و حرکت
با عجله راننده آن اتفاق افتاد .س��روان رضانژاد اضافه کرد :خودرو پژو
که سرنشینان آن "پدر ،مادر و پسر" عضو یک خانواده بودند در یک
کاروان عروسی با عجله و بی احتیاطی زیاد در حال حرکت و همراهی
خودرو عروس بودند که راننده این خودرو به دلیل رانندگی عجوالنه،
آرام��ش الزم برای رانندگی را از دس��ت داد و موجب انحراف به چپ
خودرو و تصادف شدید با خودرو دیگر شد.

شوخی با زن متاهل  ،دردسر ساز شد

ف��ردی كه ب��ا مزاحمت برای خانم��ی جوان در یكی از ش��بكههاي
اجتماع��ی موبایل��ی موجبات از هم پاش��یدن زندگ��ی وی را فراهم
كرده بود توس��ط پلیس فتاي اصفهان دس��تگیر ش��د .ب��ه گزارش
باشگاهخبرنگاران ،س��رهنگ "سید مصطفی مرتضوی" رئیس پلیس
فتاي اصفهان بیان داش��ت:در پی ش��كایت خانمی ج��وان مبنی بر
اینكه فردی از طریق یكی از ش��بكههاي اجتماعی موبایلی برای وی
مزاحمت ایجاد كرده ،بررس��ی موضوع در دستور كار این پلیس قرار
گرف��ت .رئیس پلیس فتا اس��تان ادامه داد :ش��اكی در اظهارات خود
عنوان داش��ت در یكی از شبكههاي اجتماعی موبایلی مشغول به كار
بودم كه شخصی ناشناس با ارسال پیامهاي عاشقانه برای من ،باعث
مش��كوك شدن همس��رم و در نتیجه برهم خوردن زندگی زناشویی
من ش��د .سرهنگ مرتضوی بیان كرد :با جستجو در فضای مجازی و
شبكههاي اجتماعی سرانجام متهم كه جوانی  25ساله اهل و ساكن
اصفهان است ،دستگیر شد .وی با بیان اینكه متهم از نزدیكان شاكی
اس��ت ،عنوان داش��ت :وی در اعترافات خود انگیزه اش را سرگرمی
بیان كرده است كه در این زمینه پرونده تشكیل و جهت سیر مراحل
قانونی ،تحویل مراجع قضایی شد.

بیانضباطی کار دست دانشجویان چینی داد!

گروهی از دانش��جویان کالجی در اس��تان «هون��ان» در چین ،جریمه
معلمان
سختی در ازای بیانضباطی پرداختهاند .به گزارش دیلیمیل،
ِ
این دانشجویان ،آنها را وادار کردند در حالی که خود را داخل لحافهای
پر و ضخیم پیچیدهاند در هوای گرم و فضای آزاد روی زمین بخوابند.
بنابر این گزارش ،چند روز قبل بیش از  20دانش��جوی دختر به دلیل
اینکه رختخوابهای خود را مرتب یا اتاقهایش��ان را تمیز نکرده بودند
به این ش��یوه تنبیه ش��دند .همچنین مربیان این کالج برخی دیگر از
دانشجویان را وادار کردند در حالی که سطلهایی را روی سرشان گذاشته
و لحافی به دور خود پیچیده بودند و در شرایطی که حدود  2000نفر از
همکالسیهایشان نیز آنها را تماشا میکردند در محوطه وسیعی بدوند.
این گروه نیز بیشتر دانشجوی پسر بودند .این نمایشهای تحقیرآمیز از
سوی معلمانی برنامهریزی شده که قصد داشتند دانشجویان بیانضباط
و ش��رکتکننده در برنامههای آموزش نظام��ی اجباری در این کالج را
وادار به رعایت نظم کنند .پرس��نل «کال��ج حرفهای زبانهای خارجی
هونان» ادعا کردند که به این دانشجویان پیشتر تذکر شفاهی داده شده
بود اما به رغم این تذکرها ،هیچ اصالحی در رفتار آنها مش��اهده نشد.
مسئوالن این کالج در عین حال که معتقدند این دانشجویان بر حسب
ضرورت تعلیم خواهند دید و منضبط خواهند ش��د اما تالش میکنند
اطمینان دهند که این تنبیهها متناسب با خطاهای دانشجویان در نظر
گرفته میشوند .آموزش نظامی سختگیرانه برای تمامی دانشجویان و
دانشآموزان مقطع دبیرس��تان در چین اجباری اس��ت به گونهای که
به نظر میرس��د در ارتش هس��تند .در حالی که در گذشته طول این
دورههای آموزشی بیش از یک سال بوده اما در حال حاضر در مجموع
این دورهها حدود یک ماه طول میکشند.

پلیس قالبی
دزد ازآب در آمد

فردی که تحت پوشش مأمورمبارزه با موادمخدر و پلیس
آگاهی اقدام به سرقت و زورگیری در محدوده پایانههاي
مس��افربری به ویژه درمحدوده ترمین��ال جنوب ،پایانه
خاوران و پایانه خزانه کرده بود با تالش مأموران پلیس
آگاهی دستگیر ش��د .به گزارش فارس ،در  18شهریور
 ،94مأموران پلیس در حین گشت زنی در بزرگراه امام
رضا (ع ) مس��یر غرب به شرق به سرنشین یک دستگاه
خودرو پژو روآ به شماره انتظامی ایران  *** /55ق19
مشکوک ش��ده و به راننده آن دس��تور ایست دادند اما
راننده خودرو با وجود ش��نیدن دس��تور ایست مأموران
اقدام به فرار کرد .در ادامه تعقیب و گریز واحد گش��ت
پلیس و خودرو روآ ،مأموران در مرحله اول با اس��تفاده
از تجهیزات هش��داری به راننده روآ ،دستور ایست داده
ام��ا وی همچنان به فرار خود ادامه داد که مأموران پس
از ش��لیک چند تیر هوایی ،جهت متوقف کردن خودرو
اقدام به ش��لیک گلوله به سمت چرخهاي خودرو کرده
و چرخهاي س��مت چپ خودرو را م��ورد اصابت گلوله
قراردادند .با وجود متوقف ش��دن خودرو روآ ،راننده آن
به صورت پیاده اقدام به فرار کرد که پس از بی توجهی
این شخص به دستور ایست و شلیکهاي هوایی ،وی از
ناحیه پای راست مورد اصابت گلوله قرار گرفت و نهایتا
دس��تگیر شد .با دس��تگیری متهم «ایرج  .ن» 41ساله
و کش��ف یک عدد کارت شناس��ایی مجعول منتس��ب
به نی��روی انتظامی ،پرونده مقدمات��ی با موضوع جعل
عناوین دولتی تشکیل و به دستور شعبه هفتم بازپرسی
دادس��رای ناحیه  34تهران ،پرونده جهت رسیدگی در
اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
با انتقال مته��م به اداره پنجم پلیس آگاهی ته��ران بزرگ ،بالفاصله
«ایرج  .ن» به عنوان یکی از مجرمان س��ابقه دار در زمینه زورگیری،
جعل عناوین دولتی و سرقتهايی تحت پوشش مأمور مورد شناسایی
قرار گرفت« .ایرج  .ن» که چارهای جز اعتراف و بیان حقیقت نداشت
به ناچار لب به اعتراف گش��ود و به س��رقتهايی تحت پوشش مأمور
اعتراف و عنوان داش��ت که با اس��تفاده از کارت مجع��ول ،خود را به
عنوان مأمور مبارزه با موادمخدر و پلیس آگاهی معرفی کرده و اقدام
به سرقت اموال از قبیل پول ،گوشی تلفن همراه و  ...میکرد .با اعتراف
متهم به انجام سرقت و زورگیریهايی تحت عناوین دولتی در محدوده
پایانههاي مسافربری به ویژه در محدوده ترمینال جنوب ،پایانه خاوران
و پایانه خزانه ،پرونده س��رقتهاي مش��ابه مورد بررسی قرار گرفت و

دهها مالباخته که توسط متهم مورد سرقت قرارگرفته بودند ،شناسایی
و جهت پیگیری ش��کایت به اداره پنجم پلی��س آگاهی تهران بزرگ
منتقل شدند .یکی از شکات پس از شناسایی «ایرج  .ن» در اظهاراتش
به کارآگاهان گفت :در  8مرداد  ، 94در حال بازگش��ت به منزل بودم
که سرنشین یک دستگاه خودرو پژو روآ اقدام به متوقف نمودن بنده
ک��رد و ضمن معرفی خود ب��ه عنوان مأمور مبارزه ب��ا مواد مخدر به
بهانه همراه داش��تن مواد مخدر اقدام به بازرس��ی بنده نمود؛ پس از
دور ش��دن این شخص متوجه شدم که قسمتی از وجود نقد همراهم
(مبلغ  350هزار تومان) و همچنین یک فقره چک  300هزار تومانی از
من سرقت شده است .مالباختهای دیگر نیز در اظهاراتش به کارآگاهان
گفت :در س��اعت  14:30شش��م مرداد  ،94از می��دان میوه و تره بار

مرکزی واقع در منطقه عبدل آباد قصد رفتن به شهرستان
محل زندگی را داش��تم ک��ه راننده یک دس��تگاه خودرو
پژو روآ نوک مدادی مرا صدا کرد؛ این ش��خص خودش را
مأمور آگاهی معرفی کرد و به بهانه س��ارق بودن ،مرا سوار
ماشین کرد تا به ادعای خودش به کالنتری ببرد؛ در میانه
راه ،راننده روآ محتویات جیب هایم شامل مبلغ  7میلیون
توم��ان وج��ه نقد ( حقوق چند م��اه کار در میدان میوه و
ترهبار) و دو دستگاه گوشی تلفن همراه را درداخل ماشین
خالی کرد وپس از پیاده نمودن بنده ،به س��رعت از محل
متواری شد .یکی دیگر از مالباختگان که توسط متهم مورد
ضرب و جرح قرار گرفته بود نیز پس از شناسایی متهم به
کارآگاهان گفت :در ساعت  14سي تیر ، 94سرنشین یک
دستگاه خودرو پژو روآ نوک مدادی با ارائه کارت شناسایی،
خود را ب��ه عنوان مأمور پلیس آگاه��ی معرفی و اقدام به
بازرسی بدنی از من کرد؛ پس از بازرسی ،این شخص اقدام
به بازرسی کیف همراهم کرد .از ایشان درخواست کردم تا
اجازه دهـد مدارک شناس��ایی را از داخل کیف در آورده و
به ایش��ان ارائه کنم که ناگهان مرا مورد ضرب و شتم قرار
داد که به علت اصابت ضربه مشت به ناحیه گردن ،از حال
رفتم و این ش��خص با سرقت کیف دستی حاوی لب تاپ،
گوش��ی تلفن همراه ،مدارک خودرو و مدارک شناس��ایی،
کیف پ��ول و  ...از محل متواری ش��د .س��رهنگ کارآگاه
داوودفـرد ،معاون مبارزه با سرقتهاي خاص پلیس آگاهی
تهران بزرگ با اش��اره به کارت شناسایی مجعول به دست
آمده از متهم اظهارداشت :کارت شناسایی مورد استفاده از
سوی متهم که به وسیله آن خود را مأمور معرفی کرده ،به
گونهای جعل شده که با کمترین دقت از سوی مالباختگان
قطعا به عنوان سارق تحت پوشش مأمور مورد شناسایی قرار میگرفت
که متأس��فانه هیچ کدام از شکات پرونده در زمان ارائه کارت از سوی
مته��م ،دقتی در ای��ن خصوص انجام نداده و این در حالی اس��ت که
بارها در اطالع رس��انی پروندههاي مختلف به شهروندان محترم اعالم
شده است که مأموران در زمان اجرای مأموریت موظف به ارائه کارت
شناسایی عکس دار هستند .سرهنگ داوود فـرد عنوان داشت :با توجه
به اعتراف صریح متهم به دهها فقره س��رقت تحت پوشش مأمور و به
جهت شناس��ایی س��ایر جرایم ارتکابی متهم و شکات پرونده ،از کلیه
شکات ومالباختگان دعوت میشود تا جهت پیگیری شکایات خود به
اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسالمی
مراجعه کنند.

ریزش مرگبار آوار بر سرکارگر جوان
س��خنگوی س��ازمان آتشنش��انی از ریزش مرگبار آوار یک س��اختمان
مس��کونی بر س��ر کارگری در یک زمی��ن گودبرداری ش��ده ،خبر داد.
سیدجالل ملکی در گفتگو با ایسنا ،درباره این حادثه گفت :وقوع حادثه
ریزش آوار در س��اعت  16:44روز يكش��نبه به س��امانه  125اطالع داده
ش��د که به دنبال آن ستاد فرماندهی ،آتشنش��انان ایستگاه  89و گروه
نج��ات  4را به محل حادثه واقع در بلوار کاوه اعزام کردند .وی با اش��اره
به حضور آتشنش��انان در محل افزود :پس از حضور عوامل آتشنش��انی
در محل ،مش��خص شد که حادثه در قطعه زمینی به مساحت  200متر
مرب��ع که  150متر از آن به عمق ش��ش متر گودبرداری ش��ده بود ،رخ
داده اس��ت .سخنگوی سازمان آتشنش��انی و خدمات ایمنی شهرداری
ته��ران در توضی��ح بیش��تر وق��وع حادثه گف��ت :این زمین ب��ه تازگی
گودبرداری ش��ده و در قس��متی از آن چاهی به عمق حدود  3متر قرار
داش��ت که به دلیل نامعلوم پر از آب ش��ده بود  ،به همین دلیل کارگری

افغان ،برای بررس��ی و تخلیه آب ،وارد این چاه ش��ده بود که در همین
حین بیش از نیمی از ساختمان مسکونی  2طبقهای که در ضلع شرقی

این زمین گودبرداری شده وجود داشت ،ریزش کرده و برسر این کارگر و
دهانه چاه ریخته است.ملکی با اشاره به عملیات آتشنشانان اظهار کرد:
با توجه به اینکه دهانه چاه پیدا نبود ،آتشنشانان عملیات جستجو را آغاز
کرده و پس از مدتی موفق به یافتن دهانه چاه شده و اقدام به برداشتن
آوار از این محل کردند و کارگر  20ساله افغان را از زیر آوار خارج کرده و
به عوامل اورژانس تحویل دادند که متاسفانه پس از بررسی عالیم حیاتی
مشخص ش��د که در همان دقایق اولیه جان خود را از دست داده است.
سخنگوی سازمان آتشنش��انی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره
اینکه آیا در ساختمان مسکونی نیز کسی حضور داشت یا خیر ،گفت :بنا
به گفته پیمانکار و مالک از چند روز قبل س��اکنان این ساختمان ،خانه
را ترک کرده و خوشبختانه هنگام بروز حادثه کسی در ساختمان حضور
نداشت اما اگر س��اکنان آن درون این ساختمان بودند ،احتمال افزایش
تلفات و مجروح شدن ساکنان آن وجود داشت.

كشف كتاب دست نويس «نقره كوب» مربوط به دوره قاجاريه

آفت�اب ي�زد – محبوب�ه مظف�ري  :يك جل��د كتاب دس��ت نويس
«نقرهك��وب» مربوط به دوره قاجاريه ب��ه ارزش بيش از دو ميليارد ريال
در شهرس��تان اردكان يزد كشف شد .با توجه به دريافت خبري مبني بر
اينكه فردي در شهرس��تان اردكان  ،قصد فروش تعدادي اشياء عتيقه را
دارد بررس��ي موضوع در دستور كار پليس آگاهي شهرستان قرار گرفت.

بر اس��اس اي��ن گزارش  ،مام��وران ضمن هماهنگي ب��ا مقامات قضايي،
ف��رد م��ورد نظر را تحت نظر گرفته و به محض اطالع از صحت و س��قم
موض��وع ،مته��م را دس��تگير و منزل وي را مورد بازرس��ي ق��رار دادند،
در بازرس��ي از منزل اين فرد  ،يك قطعه س��نگ پاش��وره به طول يك
متر و عرض هشتادس��انتي متر و همچنين يك جلد كتاب دعاي خطي

دس��ت نويس نقره كوب كشف شد .كارشناسان ميراث فرهنگي ،پس از
انجام كارشناس��ي روي اشياي كشف ش��ده قدمت اين اشيا را مربوط به
دوره قاجاريه و ارزش مادي آن را بيش از دوميليارد ريال برآورد كردند.
گفتني است که متهم به دادسرا معرفي و اشياي كشف شده تحويل اداره
ميراث فرهنگي شد.

برخورد قایق مهاجران با کشتی  13قربانی گرفت

در حادثه برخورد یک کش��تی با قایق بادی مهاج��ران در آبهای ترکیه،
دس��ت کم  13مهاجر از جمله شش کودک جان باختند.به گزارش ایسنا،
این قایق بادی با  46سرنش��ین از ش��هر «چانکاله» در ترکیه عازم جزیره
«لس��بوس» در یونان بود که دچار این سانحه شد.به گزارش گارد ساحلی
ترکیه 22 ،نفر از این مهاجران نجات یافتهاند .پیش از آن ،خبرگزاری یونانی
«آنا» به نقل از مقامات گارد س��احلی یونان از حادثه مشابهی با دستکم
 26مهاجر مفقود ش��ده و  13جان باخته گ��زارش داده بود.این حادثه در

نیمهشب ش��نبه اتفاق افتاده اس��ت .مقامات گارد ساحلی جزیره لسبوس
میگویند :بالگردهای حاضر در عملیات «فرانتکس» در حین گشت شبانه
توانس��تهاند این مهاج��ران را که در آب افتاده بودن��د ،رصد کنند و پس از
آن کش��تیهای گارد ساحلی به کمک این مهاجران شتافتهاند .به گزارش
یورونیوز ،جستجو برای  11نفر از مفقودشدگان ادامه دارد .ملیت سرنشینان
این قایق هنوز مشخص نشده اما بیشتر مهاجرانی که سعی میکنند از طریق
ترکیه خود را به یونان برسانند ،اهل عراق ،سوریه یا افغانستان هستند.

واژگونی مرگبار تریلر در آذربایجان شرقی

علی پوربا اش��اره به اینکه به محض وقوع حادثه 7 ،دس��تگاه آمبوالنس
و ی��ک ام��داد موتوری به محله حادثه اعزام ش��ده ،تصریح کرد :اتوبوس
یاد ش��ده دارای  29سرنش��ین بوده که  21نفر شامل  4آقا و  17خانم
مصدوم ش��دند که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان شهدای تجریش
منتقل شدند .گفتنی است 2 ،تن از آقایان در شرایط وخیمی قرار دارند
که سریعا به اتاق عمل منتقل شدند.

سخنگوی سازمان امداد و نجات از کشته شدن دو تن بر اثر واژگونی تریلر
در آذربایجان ش��رقی خبر داد .سید مصطفی مرتضوی سخنگوی سازمان
ام��داد و نجات جمعیت هالل احم��ر در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران در
خصوص واژگونی تریلر در آذربایجان شرقی اظهار کرد :این حادثه در ساعت
 5:35دقیقه بامداد ديروز در کیلومتر  35جاده قدیم بس��تان آباد – میانه
به وقوع پیوست.وی در ادامه با اشاره به تلفات این حادثه عنوان کرد :بر اثر
واژگونی تریلر ،دو تن از سرنشینان جان خود را از دست دادند.
واژگونی خونبار اتوبوس مسافر بری در پایتخت
مدیر روابط عمومی اورژانس کش��ور از مصدومیت  21نفر بر اثر واژگونی
اتوب��وس در خیابان فیضیه خب��ر داد.مهین علی پور مدیر روابط عمومی
اورژانس کش��ور در گفتگو با باش��گاه خبرن��گاران  ،در خصوص واژگونی
اتوبوس در خیابان فیضیه اظهار کرد :این حادثه در ساعت  14:28دقیقه
ظه��ر ديروز به وقوع پیوس��ت .وی در ادامه با بی��ان این مطلب که نوع
اتوبوس حادثه دیده ،بنز قدیم بوده ،افزود :این اتوبوس پس از برخورد با
پراید و جرثقیل از مس��یر منحرف شده و در کنار کانال واژگون میشود.

بیمار روانی سه عضو خانوادهاش را کشت
مقامات محلی اس��تان «هونان» در چین اع�لام کردند :یک بیمار روانی
پس از حمله به س��ه عضو خانوادهاش ،آنان را به قتل رس��اند.به گزارش
ایسنا ،این مرد که دچار مشکل روانی بوده با چاقو به سه عضو خانوادهاش
حملهور ش��ده و با ضربات چاقو آنان را به قتل رس��انده است .گزارشها
حاکیس��ت ،این مرد  33ساله والدین و یکیدیگر از اقوام خود را به قتل
رس��انده است .وی همچنین با پرت کردن خود از باالی ساختمان دچار
جراحت ش��ده است.پلیس محلی اس��تان هونان همچنین با بیان اینکه
این مرد س��ابقه بیماری روانی داش��ته اما الزم است وضعیت روانی او در
زم��ان حادثه مورد بررس��ی مجدد قرار گیرد ،اعالم ک��رد :در این حادثه
یک نفر دیگر هم مجروح ش��ده است .در سالهای اخیر موارد متعددی
از وقوع چنین حوادثی در چین گزارش ش��ده اس��ت .در ماه مه یک مرد
مبتال به بیماری روانی با وارد ش��دن به داخل یک رس��توران در اس��تان
«گوانگدونگ» یک کودک را به قتل رساند و هفت نفر دیگر را با ضربات
چاقو مجروح س��اخت .به گ��زارش خبرگزاری ش��ینهوا ،مرکز کنترل و
پیش��گیری ام��راض چین اع�لام کرده اس��ت :در س��ال  2009بیش از
100میلیون نفر در این کشور به نوعی از اختاللهای روانی مبتال بودهاند
که وضعیت  16میلیون نفر از آنان وخیم بوده است.
همسرم از خانه قهر کرده و با دوستانش زندگی میکند
مرد جوان زمانی که دید همسرش بعد از قهر ،فرزندشان را به شهرستان
برده ،راهی دادگاه خانواده ش��د تا درخواس��ت ط�لاق بدهد.به گزارش

باش��گاه خبرنگاران ،چندی پیش مرد جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده
درخواس��ت طالق داد و در خصوص علت آن به قاضی گفت :آقای قاضی
همس��رم درست بعد از قهر ،فرزندم را برداشت و بدون اینکه به من خبر
بدهد به شهرس��تان رفت .وی افزود:ماج��را از این قرار بود که چند وقت
پیش من و همس��رم با هم دعوای ش��دیدی کردیم .تا جایی که همسرم
دختر  10س��اله مان را برداش��ت و از خانه قهر کرد و رفت .من که تصور
میک��ردم به خانه مادرش رفته ،با خودم گفتم اجازه دهم مدتی در آنجا
بماند تا هم من آرامش بگیرم و هم او آرامتر ش��ود .چند روزی گذش��ت
تا اینکه من دلم برای دخترم تنگ شد و تصمیم گرفتم به خانه مادرش
بروم و موضوع را تمام کنم .اما وقتی به آنجا رفتم در کمال ناباوری متوجه
شدم همسرم با دخترم به شهرستان رفته و در آنجا با دوستانش زندگی
میکند .مرد جوان ادامه داد:وقتی این موضوع را ش��نیدم آنقدر عصبانی
ش��دم که شبانه پیش همسرم به شهرس��تان رفتم و دخترم را به تهران
آوردم .بعد از آن هم تصمیم گرفتم به دادگاه خانواده بیایم تا درخواست
طالق بدهم و برای همیشه از این زن جدا شوم.
کشف جسد پسرناشناس در پیاده رو
کش��ف جس��د پسرناش��ناس در پیاده رو تیم جنایی را در برابر معمای
جدیدی قرار داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران  ،ماموران کالنتری نارمک
در تماس با بازپرس جنایی از کش��ف جسد پسر جوانی در پیاده رو خبر
دادند .با حضور بازپرس جنایی در محل کش��ف جسد در خیابان مسیل
باختر ،تحقیقات آغاز شد .بررسیهاي اولیه نشان میداد جسد که سرش
با کاله پوش��انده ش��ده بود پس از قت��ل به این مح��ل آورده و در کنار
پیادهرو رها شده است .در ادامه پزشک قانونی پس از معاینه اولیه اعالم
کرد جس��د متعلق به مردی حدودا  27ساله است که سه روز از مرگش
گذش��ته و به همین دلیل جسد دچار فساد شده است.ضمن اینکه علت
اصلی مرگ خفگی اس��ت و هیچ گونه آثار ضرب و جرح دیده نمیشود.
با مش��خص ش��دن به قتل رسیدن مرد ناش��ناس ،جسد برای تشخیص
هویت و شناسایی علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.

5
حوادث

رئیس پلیس فتا همدان از شناسایی و دستگیری فردی که به صورت
غیرمجاز مبلغ  15میلیون ریال از حس��اب شهروند همدانی برداشت
کرده بود ،خبر داد.به گزارش فارس  ،س��رهنگ امینی رئیس پلیس
فتا همدان با اعالم این خبر اظهار داش��ت :با مراجعه و ارائه شکوائیه
ش��هروند همدانی مبنی بر سرقت از حس��اب بانکی وی ،موضوع در
دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.این مقام انتظامی گفت:
در تحقیقات مش��خص شد برداشت ها در دفعات متعدد و به صورت
خرید ش��ارژ تلف��ن همراه صورت گرفته اس��ت .وی اف��زود :با انجام
اقدامات فنی و با به کارگیری ش��گردهای پلیسی ،فردی که از دانش
ب��االی رایان��های برخوردار بود و قصد پاک ک��ردن رد پای خود را در
پرونده داشت ،شناسایی و با اخذ دستور از مقام قضایی طی عملیات
غافلگیرانهای دس��تگیر شد .س��رهنگ امینی اظهار داشت :متهم در
مواجهه با ادله و مستندات انکارناپذیر رایانهای به بزه انتسابی اقرار و
در بازجویی فنی ب��ه عمل آمده عنوان کرد که به دلیل اعتمادی که
شاکی به وی داشته اطالعات حسابی را که وام ازدواج وی به آن واریز
ش��ده بود را در اختیارش گذاشته و او با خیانت در امانت برداشت ها
را انجام داده است.

شماره 4433

