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عالقلم کردن
ماجرای ممنو 
خبرنگاران

قتل شوهر
به خاطر  15میلیون تومان بیشتر!

گــروهحــوادث/زن جوانی که برای رهایی از زندگی با شــوهر
معتادش مــردی غریبه را بهعنوان وکیل دادگســتری پیگیر
خــــــــبر
امــور طــاق خود کــرده بود بــا اتهــام قتــل در دادگاه کیفری
محاکمــه خواهد شــد .بهگزارش خبرنــگار گروه حــوادث «ایران» ،رســیدگی به این
پرونده از شهریورسالگذشته و با کشفجسدمردجوانی که با ضرباتمتعددجسم
ســخت به سرش کشته شــده بود ،آغاز شد .مأموران پس از انتقال جسد به پزشکی
قانونیهویتمقتولراشناساییکردندوموضوعبهالهه-همسرمقتول-اعالمشد.
الهه در حالی که خود را بیخبر نشان میداد ،گفت :شوهرم اعتیاد داشت و من
از کارهای او خبر نداشتم.
تحقیقات مأموران ادامه پیدا کرد تا اینکه مشــخص شــد الهه چندی اســت که
با مرد جوانی بهنام آرمان در ارتباط بوده اســت .با روشــن شــدن این مســأله آرمان
بازداشــت شــد و در همان مراحل اولیه بازجویی به قتل اعتراف کرد و گفت :مدتی
قبل زمانی که خودروی الهه در خیابان خراب شده بود با او آشنا شدم .پس از تعمیر
خودرو بهدلیل اینکه پول نقد همراه نداشت از من شماره کارت و تلفن همراهم را
خواســت تا برایم هزینه تعمیر خودرواش را واریز کند .عصر همان روز پول تعمیر
را پرداخت کرد و ارتباط ما قطع شــد اما مدتی بعد الهه با ارســال پیامکی از من در
مورد اشــکالی که در خودرواش به وجود آمده بود ســؤالی پرسید و همین امر باعث
شــد تا ارتباط ما جدی شــود .او زن جوان و زیبایی بود و بســیار خوش رفتار بنابراین
فکر نمیکردم به من دروغ بگوید .او ابتدا به من نگفته بود که شوهر و بچه دارد اما
وقتی رابطه ما جدیتر شــد و از او خواســتگاری کردم در کمال ناباوری به من گفت
که شوهر و دو بچه دارد .بعد از آن بهخاطر دروغی که الهه به من گفته بود ارتباطم
را با او قطع کردم .اما اصرار الهه بر ادامه دوســتی باعث شــد تا دوباره دوســتیمان
ادامه پیدا کند .چند روز بعد هم از مشکالت زندگی اش گفت و آزاری که در سالهای
زندگی با همسر معتادش دیده است و از من خواست تا برای طالق از همسرش به
او کمک کنم .من هم طبق نقشهای که الهه کشیده بود خودم را وکیل معرفی کردم
و با همســرش تماس گرفتم و گفتم وکیل الهه هستم و میخواهم درباره طالق با
او صحبت کنم .مقتول گفت با دریافت  5میلیون تومان با طالق موافقت میکنم.
پس از تهیه 5میلیون تومان با شوهر الهه تماس گرفتم و قرار حضوری برای امضای
وکالتنامه طالق گذاشتیم .پس از مالقات حضوری ،مقتول در کمال ناباوری عنوان
کــرد کــه  5میلیــون تومان کفاف زندگــی اش را نمیدهــد و باید  20میلیــون تومان
پرداخت کنیم که همین حرف موجب شد تا بشدت عصبانی شوم و با چکشی که
در ماشینم داشتم چندین ضربه به سرش بزنم و بعد از چند ثانیه متوجه شدم که
او کشته شده است .با اینکه بشدت پشیمان بودم اما دیگر کاری از دستم بر نمیآمد.
با وجود انکار زن مقتول از طرح نقشه قتل اما دادسرا با توجه به مدارک موجود
در پرونــده ،الهــه را متهــم به معاونت در قتل و آرمان را مباشــر در قتل اعالم کرد و
پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

جعل دستگیر و روانه زندان شده است.
با توجه به اینکه این فرد از شگرد خاصی
بــرای ســرقتهایش اســتفاده میکــرد و
مســافران متــرو را بــه دام میانداخــت
پرونــدهای بــرای وی تشــکیل و بــه مقــام
قضاییمعرفیشد.
وی از شهروندان درخواست کرد :با توجه
به ازدیاد جمعیت و عجله برای رســیدن
به مقصد و تراکمی که در سالنهای مترو
هست مراقب باشند تا در دام جیب برها و
کالهبرداراننیفتند.

مرگ دو خواهر در « هوتگ»

گروه حوادث /دو دختر روستایی هنگام برداشت آب از«هوتگ» غرق شدند.
جمشــید ســارانی  -بخشــدار دشــتیاری از توابــع چابهار -در ایــن باره به ایرنا گفــت :دو دختــر دانشآموز  ۱۴و
۱۶ســاله به نامهای ســارا و بســمه کلمتی هنگامی که برای برداشتن آب بهمنظور شست وشوی ظروف و البسه به
هوتگ رفته بودند درون آب افتاده و در دم جان باختند.
وی بیان کرد :هوتگها گودالهای کنده شده برای نگهداری آب باران مورد استفاده احشام و انسان هستند که
در بارندگیهای اخیر آب باران در این گودالهای بزرگ و کوچک جمعآوری شــده و بهدلیل نبود شــبکه آبرسانی
شبانهروزی در منطقه ،مردم بویژه زنان برای شستوشوی البسه و ظروف از این آب استفاده میکنند.
بخشــدار دشتیاری تکمیل پروژههای آبرســانی نیمه تمام از جمله مجتمع آبرسانی  ۲۱۰روستای پائین دست
سد پیشین و انتقال آب دریا برای مصارف آشامیدنی ،کشاورزی و صنعتی را خواستار شد.

پیغامیبرای

مــــرگ

گروه حــوادث /مــرد دو زنــه در اقدامی
هولناک بعد از به آتش کشیدن خودرو
و خانهاش میان شعلههای آتش جان
باخت اما جمله عجیبی که روی دیوار
خانهاشنوشتهشدهبودکارآگاهانرابه
تحقیقدراینپروندهواداشت.
بهگــزارش خبرنــگار جنایی «ایــران»،
ساعت  2بعدازظهر سهشنبه  16مهر،
آتشســوزی ســاختمان مســکونی در
خیابان فردوس غرب ،خیابان شقایق
جنوبــی بــه مأمــوران کالنتــری 133
شهرزیبا و آتشنشانی گزارش شد.
بهدنبال اعالم این خبر ،امدادگران
آتشنشــانی و اورژانــس و مأمــوران
پلیس راهی خانه چهار طبقه شدند.
نخســتین بررسیها نشان میداد

ســه خــودروی رانــا ،هایمــا و هیوندا
آوانتــه در پارکینــگ ســوخته و طبقه
دوم ایــن خانه نیز در حال ســوختن
بــود .پــس از خامــوش کــردن آتش
بالفاصلــه مأموران راهــی طبقه باال
شــدند اما هنگامی که آتشنشــانان
قصد ورود به داخل خانه را داشــتند
مشــخص شد که در قفل است .پس
از شکســتن در ورودی و خامــوش
کــردن آتــش آنهــا با جســد ســوخته
یک مرد مواجه شــدند؛ این درحالی
بود که مأموران در راه پلههای طبقه
دوم بــا جملهای روی دیوار ،رو به رو
شــدند که با اســپری مشــکی نوشــته
شده بود« :کینه جواب داد».
با کشف جسد ،موضوع به بازپرس
کشــیک قتــل پایتخــت و تیم بررســی

صحنه جرم اعالم شد .در بررسیهای
صورت گرفته مشــخص شد که جسد
متعلــق به مردی  39ســاله اســت که
پس از جدایی از همســر اولــش؛ با زن
دیگری ازدواج کرده و ساکن طبقه دوم
این ساختمان بوده است.
تحقیقــات نشــان مــیداد کــه مرد
جوان با همســر دومــش و خانــواده او

عکس :ایران

ادامه روز یکشنبه

گروهحوادث/مرد شیاد که در ایستگاههای
متــرو بــا شــگردی خــاص از مســافران
کالهبــرداری میکــرد از ســوی پلیــس
دســتگیر شــد .بهگــزارش اطالعرســانی
پلیس ،روز سهشنبه مأموران پلیس مترو
متوجهیکدرگیریبیندونفرازمسافران
شدند .یکی از مسافران گفت :من در حال
گرفتــن پــول از دســتگاه عابر بانــک بودم
که ایــن مرد با عجله جلو آمــد و گفت که
چون میزان مجاز برداشــت پــول از کارت
عابربانکــش تمــام شــده از کارت خــودم

200هزار تومان برایش بگیرم و در عوض
او برایــم ایــن مبلغ را کارت بــه کارت کند.
اما وقتی این کار را انجــام دادم او به جای
200هــزار تومان  200هزار ریال برایم واریز
کــرد .وقتی متوجه شــدم و بــه او اعتراض
کــردم بــا هــم درگیــر شــدیم .ســرهنگ
عطااللهــی ،رئیس پلیس متــرو پایتخت
در تشریح ماجرا گفت :با شکایت این مرد
مسافر ،متهم بازداشت و بعد از استعالم
ســوابق این فرد مشخص شد که او سابقه
دار بوده و پیشــتر نیــز در خصوص هک و

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

عکس :تسنیم

قسمتهجدهم/
ëëاعتصــاب تاریخــی روزنامهنــگاران برای شکســتن زنجیره
خاطره سانسوردرمطبوعاتچگونهشکلگرفت؟
چهــل ســال پیــش در همین مــاه «نوزدهــم مهر ســال »57
خبرنــگاران و نویســندگان در تحریریــه روزنامههــا بــه نشــانه
اعتراض به وجود سانسور یکباره قلمها را بهروی میز گذاشتند
و بــا دســت کشــیدن از نوشــتن ،ماشــینهای چــاپ را از کار
محمد بلوری انداختنــد و به این ترتیب با اعــام اعتصاب ،مطبوعات را به
روزنامه نگار تعطیلی کشاندند .پس از برکناری امیرعباس هویدا در مرداد
پیشکسوت
مــاه ســال  ،56آموزگار زمانی به نخســتوزیری میرســید که
شعلههایمبارزاتمردمیعلیهرژیم،بابرپاییتظاهرات،راهپیماییهاواعتصابات
در وزارتخانههــا و ادارات مختلــف ،روزبهروز ســرکشتر و مهیبتر زبانه میکشــید و
موخروشمردمیشدتپیدامیکرد،سانسورساواکبرروزنامههاشدت
هرچهخش 
مییافت و از ســوی دیگر وزارت اطالعات و جهانگردی دایره قلم زدن خبرنگاران و
نویســندگان مطبوعات را تنگتر میکرد .چون هم ســاواک و هم وزارت اطالعات و
جهانگــردی انتشــار خبرهای مربوط بــه این جنبش مردمی در مطبوعات را ســبب
گسترش تظاهرات ،راهپیماییها و اعتصابات در سراسر کشور میدانستند با شدت
سانســور ســاواک و وزارت اطالعات و جهانگردی به روزنامهها ســرانجام در بیستو
هفتم اســفندماه پنجاهوشــش نامه سرگشــادهای با امضای  90نفر از نویســندگان و
خبرنگارانومترجمانروزنامههاخطاببهجمشیدآموزگارنخستوزیردراعتراض
بهسانسورانتشاریافت.امضاکنندگانایننامهاعتراضآمیزتاریخینوشتهبودند:
 -آقای نخستوزیر! از روزی که کابینه شما قدرت را در دست گرفته است ،برخالف
ادعایتان در آغاز نخســتوزیری نه تنهــا «آزادی مطلق! بــرای روزنامهها» برقرار
نشده،بلکه «ممیزی» ابعاد وسیعتری یافته است .پیشاز این سردبیران روزنامهها
موظف بودند هر روز گزارش فشــردهای از آنچه قرار بود بهعنوان مطالب اصلی در
روزنامهها منتشــر شــود ،به مأموران سانســور وزارت اطالعات و جهانگردی بدهند
و مأمــوران بنــا به ســلیقه خود ،دســتور صریــح میدادنــد که تمام یــک مطلب یا
قســمتهایی از آن حذف شــود ،اینک ،از زمانی که بهقول شما «مطبوعات آزادی
مطلق یافتهاند!» نه تنها روش ســابق همچنان اعمال میشــود ،بلکه مســئوالن و
مدیران روزنامهها که مسئولیتی بدون اختیار به آنان داده شده است ،از ترس عواقب
افشایحقایق،بهناچاربیشازگذشتهاحتیاطمیکنندودرنتیجهبهسیاستسانسور
خفقانآورشدتبیشتریمیدهند...
 -آقای نخســتوزیر! انصاف بدهید که دولت شــما تاکنون حرمت مطبوعات را
جدی نگرفته است .آقای دکتر آموزگار! دولت شما ضمن اعمال شدیدترین نوع
ممیــزی در مطبوعات روزنامهها را به درج اخبار جعلی و مقاالت بدون امضای
فرمایشی مجبور میکند.
 -آقای نخستوزیر! اعمال سانسور سبب شده است که اعتماد مردم از مطبوعات
سلب شود و روزنامهنگاران شریف نزد ملت ،دروغزن و شریک جرم معرفی شوند.
بنابراین خواسته امضاکنندگان این نامه سرگشاده به این شرح است:
 -لغو کامل و فوری سانسور و آزادی کلیه نویسندگان مطبوعات در انتشار حقایق و
افشایمفاسد...
***
در حالــی کــه ســاواک و وزارت اطالعــات و جهانگــردی دولــت ،از انتشــار این نامه
سرگشــاده به خشــم آمــده بودند،نامــه سرگشــاده و اعتراضآمیــز دوم خطاب به
نخســتوزیر بــا امضــای  94روزنامهنــگار روز دوم اردیبهشــت مــاه ســال  57علیه
سانسور شدید انتشار یافت که ضمن پشتیبانی از امضاکنندگان نامه سرگشاده اول،
خواستار ،لغو فوری سانسور در مطبوعات شده بودند .اما داریوش همایون که خود
از روزنامهنــگاران باســابقه مطبوعات بوده با نشســتن بر صندلــی وزارت اطالعات
و جهانگــردی ،بهجــای همراهــی با اهالــی مطبوعــات ،امضاکنندگان هــر دو نامه
سرگشــاده را از عناصر غیر ملی و افرادی منحرف و توطئهگر معرفی کرد و مصمم
شد با پروندهسازی علیه امضاکنندگان نامهها ،آنان را بهعنوان افراد ممنوعالقلم،
از عرصــه مطبوعــات برکنار کنــد .وی به مدیــران روزنامهها فشــار آورد که این عده
را اخــراج کننــد و داریــوش همایــون همچنین تالش کرد ســندیکای نویســندگان و
خبرنگاران مطبوعات را از طریق قانونی منحل کند چون میدانســت که نامههای
سرگشاده با موافقت هیأت مدیره این سندیکا تنظیم شده است .ب ه یاددارم برخی
از روزنامهنــگاران کــه از طــرف دولــت و ســاواک عناصر نامطلوب شناســایی شــده
بودند بهعنوان ممنوعالقلم از عرصه مطبوعات طرد شــدند که تعدادشــان به 12
روزنامهنگار میرســید و یکی از روزنامهنگاران ممنوعالقلم من بودم که چون سایر
همکارانمدرلیستممنوعالقلمهااجازهنداشتمدرهیچنشریهایبنویسم.

کالهبرداری در مترو با شگرد خاص

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

رمز گشایی از یک جنایت
با افشای راز پنهانی همسر

گــروه حوادث/با گذشــت بیــش از یک ســال از مرگ مرموز مرد ورزشــکار
کــه جســدش در مرکز زبالههای پردیس کشــف شــده بود همســر او و مردی
میانسال به اتهام قتل بازداشت شدند.
بهگــزارش خبرنگار جنایــی «ایران»،
صبــح  21فروردیــن ســال  97مــرد
پنجــاه و هشــت ســالهای از خانــه
خــارج شــد تا بــرای ورزش بــه پارک
هنرمندان برود اما دیگر بازنگشــت.
ناپدیــد شــدن ایــن مــرد از ســوی
خانــوادهاش بــه پلیــس گــزارش و
پرونــدهای در این خصوص تشــکیل
شد.
مشــخصات مــرد میانســال
بهنــام حجت بــه تمامــی واحدهای
گشــت پلیــس اعــام شــد .از ســوی
دیگــر کارآگاهــان پلیــس بــه ســراغ

پروندههــای اجســاد مجهولالهویــه
رفتنــد .با این احتمال که جســد مرد
میانسال در میان آنها باشد.
بررســیها در ایــن خصــوص
ادامه داشــت تا اینکه  4اردیبهشــت
جســد مرد میانســالی در مرکــز زباله
پردیــس کشــف شــد .بــا اینکــه زمان
زیادی از مرگ گذشــته و جســد قابل
شناســایی نبود بــا این حال بــا توجه
بــه مشــخصات ظاهری جســد و بازه
زمانی ناپدید شدن مرد ورزشکار این
احتمال که جســد متعلق به او باشد
مطرح شــد و از خانواده او خواســتند

تا برای تشــخیص هویت به پزشــکی
قانونــی برونــد .بــا حضــور خانــواده
حجت در پزشــکی قانونی و مشاهده
جسد ،آنها موضوع را تأیید کردند.
بالفاصلــه جســد برای مشــخص
شــدن علت مرگ به پزشکی قانونی
منتقــل شــد امــا معاینــات صــورت
گرفتــه بــه خاطــر فســاد نعشــی بــه
نتیجــه نرســید و پزشــکی قانونــی
در ابتــدا نتوانســت علــت مــرگ را
مشخص کند.
امــا از آنجایــی کــه مرد ورزشــکار
از پــارک هنرمنــدان بــه پردیــس
منتقــل شــده بــود ،فرضیــه جنایــت
قــوت گرفــت .در ادامــه تحقیقــات
کارآگاهان دریافتند که همسر حجت
مدتــی اســت که بــا مــرد میانســالی
بهنــام پرویــز ارتبــاط پنهانــی برقرار
کــرده اســت .از آنجــا کــه شــروع این
ارتباط به قبل از ناپدید شدن و مرگ
حجــت برمیگشــت احتمــال اینکــه
وی قربانی توطئهای شوم شده باشد
مورد بررســی قرار گرفت و به دستور

نیز اختالف داشــته امــا در زمان حادثه
وی و دو فرزند پســرش در خانه حضور
نداشتند.
بررســیها نشــان مــیداد مــرد
جــوان ابتدا به پارکینــگ خانه رفته و
خــودروی رانــای خــودش را به آتش
کشــیده اســت کــه در ایــن حادثه دو
خــودروی دیگــر داخــل پارکینگ نیز

بازپرس جنایی همسر حجت و پرویز
بازداشت شدند.
در تحقیقات اولیه آنها منکر رابطه
پنهانــی و جنایت بودنــد اما زمانی که
با مدارک پلیسی مواجه شدند ،پرویز
ســکوتش را شکســت و گفــت :مدتــی
قبــل با مینــا  -همســر حجت -آشــنا
شــدم .او از رفتارهــای بــد شــوهرش
گالیــه میکــرد .یــک روز هــم از مــن
خواســت تا از او زهرچشــمی بگیرم تا
رفتــارش را بهتر کند .روز حادثه طبق
نقشــهای که از قبل کشیده بودیم مینا
به من خبر داد که حجت برای ورزش
به پارک رفته است .به سراغش رفتم
و مشغول صحبت شدیم .اما ناگهان
او صدایــش را بــاال بــرد و جــر و بحث
بین ما صــورت گرفت .بعــد هم یک
دفعه حالش بد و بیهوش شــد .او را
سوار ماشــین کردم تا به دکتر برسانم
که متوجه شــدم ســکته کــرده و مرده
اســت .میترســیدم مرگ او به گردن
من بیفتد .بــرای همین موضوع را به
مینا خبر دادم و با هماهنگی او ،جسد
را به مرکز بازیافت زبالههای پردیس
برده و رها کردم.
با ادعــای مرد میانســال ،بار دیگر
بازپــرس جنایــی از پزشــکی قانونــی
خواســت تا علــت مرگ را مشــخص
کند .پزشکی قانونی نیز پس از انجام
تحقیقات عنوان کرد باتوجه به اینکه
این مــرد از تهــران به مرکــز بازیافت
زبالــه پردیــس منتقــل و در آنجا رها
شــده اســت فرضیه ارتــکاب جنایت
وجود دارد.
بدیــن ترتیــب پرونــده بــرای
تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان
جنایی قرار گرفت.

کارشناسان علت واژگونی قطار زاهدان را بررسی میکنند

چرا  ۱۷۰پیچ ریل
بازشده بود؟
گــروه حــوادث  /نایــب رئیــس
کمیســیون عمــران مجلس شــورای
اســامی از کارشناســان خواســت تــا
علــت باز شــدن پیچهای ریــل قطار
زاهدان را بررســی و هر چه ســریعتر
نتیجه را اعالم کنند.

سید ابوالفضل موسوی بیوکی در
این باره به ایســنا گفــت :باید حادثه
قطار زاهدان  -تهران با ارائه گزارش
از ســوی همــه بخشهــای مربوطــه
بــا دقــت مــورد بررســی و ارزیابــی
قرار گیــرد تا در نهایت بــا تحقیقات

کارشناســی علــت وقوع ایــن حادثه
روشن شود.
وی تصریــح کــرد :در ایــن هفتــه
ســومین جلســه بررســی جزئیــات
حادثــه واژگونــی قطــار زاهــدان

بــه تهــران بــا حضــور فرمانــده
نیــروی انتظامــی اســتان سیســتان
و بلوچســتان ،فرمانــده نیــروی
انتظامی راهآهن ،معاون سیاســی-
امنیتــی اســتانداری سیســتان و

ســوختهاند؛ ســپس وی بــه خانهاش
رفتــه و بــا ریختن تینر داخــل خانه و
قفــل کردن در ،آنجــا را نیز آتش زده
است .اما خودش نیز بر اثر سوختگی
جان باخته است.
در ایــن حادثــه بــه ســه خــودرو
همچنین بخشی از ساختمان خسارت
زیادی وارد شده است.

ســرهنگ ســرافراز احمدی رئیس
کالنتری  133شهرزیبا در رابطه با این
خبر گفت :جســد به دســتور بازپرس
دشــتبان از شعبه دهم دادسرای امور
جنایــی تهران برای مشــخص شــدن
علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل
شــد و بررســیها در ایــن خصــوص
ادامه دارد.

قتل عام خانوادگی

به خاطر یک قطعه زمین

گروه حوادث /مرد خشــمگین که بر ســر فروش یک قطعه زمین
بــا خانــوادهاش اختالف پیدا کرده بود ،با اســلحه شــکاری آنها را
بهقتل رساند و متواری شد.
بهگــزارش خبرنگار حــوادث «ایران» ،ســاعت  11صبح دیروز
ســه بــرادر از اهالی روســتای غالم آباد شهرســتان مهر دراســتان
فارس بههمراه همسر و دختر یکی از برادرها برای تعیین قیمت
یک قطعه زمین در محل حاضر شــده بودند .آنها بر ســر قیمت
این زمین اختالف داشــتند و از کارشناس رسمی دادگستری برای
قیمتگذاری دعوت کرده بودند.
کارشــناس رأس ساعت در محل حضور یافت و پس از تعیین
قیمــت ســوار بر خــودرواش شــد و این خانــواده را ترک کــرد .اما
یکی از برادرها که هنوز قانع نشــده بود شــروع به اعتراض کرد که
درگیری بین آنها باال گرفت .در همین کشــمکشها مرد  42ساله
بهســمت خودرویش رفت و با برداشــتن ســاح شــکاری خود دو
برادر خود و همسر و برادرزادهاش را به قتل رساند و فرار کرد.
ســرهنگ کاووس محمدی ،معاونت اجتماعی پلیس اســتان
فــارس بــه خبرنــگار «ایــران» گفت« :روســتای غالم آبــاد یکی از
آبادیهــای کــم جمعیــت در جنوب اســتان فــارس و نزدیک به
اســتان هرمزگان اســت که خانوارهای انگشــت شــمار آن همه با
هم نسبت فامیلی دارند.
گــزارش ایــن جنایــت توســط یکــی از اهالــی کــه در نزدیکی
محــل جنایت شــاهد ماجرا بــود به پلیس اعالم شــد .با حضور
مأموران ،اجساد دو زن و دو مرد که میانگین سنیشان بین 38
تا  42ســال بود ،شناســایی و به پزشکی قانونی انتقال یافتند .در
تحقیقات اولیه مشخص شد قاتل با مقتوالن بر سر یک قطعه
زمیــن اختالف داشــته و به همین خاطر دســت بــه جنایت زده
اســت .متهــم شناســایی و تحقیقــات بــرای دســتگیری او آغــاز
شده است».

بلوچســتان ،مدیــر عامــل راهآهــن
جمهوری اسالمی و کمیته رسیدگی
بــه ســوانح راهآهــن برگزار شــد و بر
اســاس گزارشها بیــش از  ۱۷۰پیچ
از ریــل راهآهن باز شــده بــوده که دو
علــت میتوانــد داشــته باشــد .یا به
قصــد دزدی ایــن کار انجام شــده یا
انگیزه خرابکاری پشــت ایــن ماجرا
بوده است .بر اساس گزارش نیروی
انتظامــی منطقــه تاکنون باز شــدن
پیچها ســابقه داشــته امــا بالفاصله
ترمیــم میشــدند .بایــد پــس از
بررســیهای دقیــق علــت اصلــی
روشن شود.
نماینــده مــردم یــزد در مجلــس

گفــت :هــر چنــد نیروهــای امنیتــی
اظهــار داشــتند کــه ماجــرا امنیتــی
نبــوده ،امــا از طرفــی شــواهد نشــان
میدهــد تعــداد پیچهــای باز شــده
و قیمــت آنهــا نیــز ارزش دزدی
نداشــته اســت .اکنــون موضــوع از
اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت و
باید تحقیقات و کار کارشناسی ادامه
یابد تا دلیل اصلی این حادثه روشن
شود.
عصر سوم مهر ســالجاری قطار
زاهــدان -تهران در منطقه «شــورو»
زاهــدان از ریل خارج شــد کــه در اثر
ایــن حادثه بیــش از  ۴۲نفر مصدوم
شده و  4نفر نیز جان باختند.

