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ي��ك اتوب��وس ايران��ي در ش��رق تركي��ه و نزديكي مرز
كش��ورمان ،با يك ون تركيهاي تصادف كرد در اين سانحه 7
نفر از سرنش��ينان خودروي تركيهاي كشته و يك نفر زخمي
شدند.
اين س��انحه س��اعت  5بامداد صبح دي��روز رخ داد و همه
سرنشينان و راننده اتوبوس ايراني سالم هستند.
يك مق��ام سركنس��ولگري جمهوري اس�لامي ايران در
ارزروم گف��ت :اتوبوس از ايران راهي تركيه بود و ون تركيهاي
نيز از شهر مرزي دوغوبايزيد به سمت مرز گوربولواغ – نقطه
مقابل پايانه مرزي بازرگان در حركت بود.
گوي��ا اين خودروي تركيهاي متعلق ب��ه يكي از پيله وران

راننده اتوبوس از صحنه
مرگ  7مرد تركيهاي
گريخت

تصادف مرگبار
اتوبوس ايراني
در تركيه

2سالزنداندرپروندهبرادركشي

شوك ویژه
شهادت يك پليس
در سيستان و بلوچستان
به گزارش پلیس ،ي��ك پليس در حمله
مس��لحانه در سيس��تان و بلوچس��تان ب��ه
شهادت رسيد .اين مأمور صبح ديروز در تله
انفجاري در منطقه قصر قند گرفتار ش��ده و
به شهادت رسيد.

وكيل قالبي در دام پليس

ي��ك مرد ك��ه با ايف��اي نق��ش وكيل در
خرمدره ب��ه كالهبرداري دس��ت ميزد ،به
دام افتاد .سرهنگ «مراد جعفري» جانشين
فرمانده پليس اس��تان زنجان گفت :به دنبال
مراجعه مردي ب��ه پليس آگاهي در خرمدره
و اعالم ش��كايت از يك كالهبردار كه خود را
وكيل دادگستري معرفي ميكرد ،موضوع در
دستور كار پليس قرار گرفت .وي اضافه كرد:
در تحقيقات پليس��ي مش��خص شد ،مردي
با معرفي خود به عنوان وكيل دادگس��تري،
وعده حل مش��كالت قضاي��ي داده و با جعل
اسناد و مدارك اقدام به كالهبرداري ميكند.
وي افزود :كارآگاهان با انجام تحقيقات فني
پليس��ي دريافتند اين ش��ياد طعمههايش را
ب��ه خانهاش دعوت ميكرد با جعل اس��ناد و
مدارك اطمينان آنان را جلب و كالهبرداري
ك��رد .س��رهنگ جعفري خاطرنش��ان كرد:
كارآگاهان در عمليات��ي غافلگيرانه به محل
اختفاي وي اعزام و متهم را دس��تگير كردند.
وي ب��ا تأكيد بر اينكه در اين خصوص پرونده
تشكيل ش��د و موضوع تحت رسيدگي است
تصريح كرد :در بازرسي از محل اختفاي وي
هفت بس��ته فرم خام ب��رگ وكالت ،تعدادي
كپي مدارك طعمهه��ا ،تعدادي اوراق جعل
ش��ده ،مهر ،افشانه دفاع ش��خصي و ...كشف
شد.

پايان جوالن دزد تكرو
خانههايپرند

 2كشته در واژگوني
مينيبوس ون مسافري

گ�روه ش�وك :واژگون��ي مينيبوس ون
مس��افري در گردنه سنجدگل فارس  2كشته
و  6مجروح برج��اي گذاش��ت .در اين حادثه
كه  6:10صبح دوش��نبه  25آبان در كيلومتر
 66محور اقليد – ياس��وج رخ داد ،مينيبوس
با  8سرنش��ين از مس��ير خارج شد و در گردنه
س��نجدگل به س��مت روس��تاي بهمن فارس
واژگون ش��د .در اثر اين واژگوني  2نفر كشته
شدند و يك نفر نيز به بيمارستان انتقال يافت.
س��يدمصطفي مرتض��وي س��خنگوي امداد و
نج��ات هالل احمر در اينب��اره گفت« :در اين
حادثه چند گ��روه اورژان��س و هاللاحمر در
محل حاضر ش��دند .ب��ا ت�لاش امدادگران 5
مجروح در محل درمان شدند و تنها يك نفر به
بيمارستان انتقال يافت .علت حادثه دردست
بررسي قرار دارد».

دردسر عجيب براي
مسافران فرودگاه مهرآباد

مسافران هواپيما وقتي با فرود هواپيما در
مهرآباد نفس راحتي كش��يدند نميدانستند
اين بار با نقص فني اتوبوس باند مواجه خواهند
شد.مس��افران پرواز گرگان به تهران س��اعت
 ۲۱:۴۰شامگاه یکش��نبه پس از فرود و پیاده
شدن از هواپیما ،هنگام سوار شدن به اتوبوس
ترانزیت باند پرواز متوجه خرابی اتوبوس شده
و بیش از نیم س��اعت در آن محبوس ش��دند.
براساس این گزارش خستگي و بيحوصلگي
مسافران به اندازهای شده بود که آنها خواستار
پیاده ش��دن بودند ولی مس��ئوالن ترانزیت با
ممانعت از این عمل از جایگزین كردن اتوبوس
دیگر هم امتناع کردند.الزم به ذکر اس��ت این
ماجرا در حال��ی رخ داد که تهویه اتوبوس نیز
دچار مشکل شده بود.

تحلیل شوك

گروه شوك :دزد خانههاي پرند در عمليات ضربتي پليس
به دام افتاد .اين دزد كه با خودرويش با پالك مخدوش در ش��هر
تردد ميكرد در فاصله كوتاهي از آخرین س��رقت دستگير شد.
مردي كه در ش��هر جدي��د پرند خانهاي دارد گف��ت 3 :ميليون
تومان پول از خانهام به سرقت رفته است .بدین ترتیب مأموران
كالنتري  17پرند با دس��تور بازپرس پرونده وارد عمل ش��دند و
تحقيقات به صورت تخصصي در دستور كار قرار گرفت .اين دزد
تكرو كه هنوز نميدانس��ت پليس به تعقيب او است با خودروي
مش��كوكش در ش��هر تردد ميكرد كه در كمتر از  5س��اعت در
محاصره تيمهاي گش��ت پليس قرار گرفت و بازداشت شد .اين
مرد جوان كه پس از دس��تگيري چارهاي جز اعتراف نداشت به
 18سرقت از خانههاي پرند اعتراف كرد .سرهنگ فرامرز پاشاكي
فرمانده پليس شهر رباطكريم در اينباره گفت« :مأموران پليس
با دريافت گزارش اين س��رقت بالفاصل��ه تحقيقات تخصصي را
آغاز كردند و در فاصله كوتاهي مرد تبهكار را دستگير كردند .اين
شخص در بازجوييها به  18سرقت از خانهها در شهر جديد پرند
اعتراف كرده است .او پس از تشكيل پرونده روانه زندان شد».

ردپاي يك زن حسابدار
در دزديهاي ماهرانه

دزد  2میلی��اردی کِ��شروزن تبريز دس��تگیر ش��د .صابر
عب��اسزاده رئیس پلیس آگاهی اس��تان آذربایجانش��رقی
گفت :کارآگاهان پس از انجام تحقیقات میدانی موفق ش��دند
ی��ک زن تبه��كار را که بی��ش از  2میلیارد ری��ال از یک مغازه
ِکشروی کرده بود ،دستگیر کنند .وی افزود :این زن در مغازه،
حس��ابدار بوده و پول را در چندین نوب��ت از مغازه ِکشروی
کرده اس��ت .س��رهنگ عباسزاده تصریح کرد :زن حسابدار
در تحقیقات پلیس��ی ابت��دا ادعاي بيگناهي ك��رد اما پس از
چندین مرحله بازجویی و ارائه مدارک لب به اعتراف گش��ود و
به ِکشروی بیش از  2میلیارد ریال پول از مغازه اعتراف کرد.

گروه شوك :رسيدگي به پرونده برادركشي پاكدشت ورامين با
گذشت خانواده مقتول از قصاص پسر كوچكشان با دو سال زندان
خاتمه يافت.
به گزارش پرونده ،ساعت  8صبح ،اول تيرماه سال  92صداي شيونهاي
زنانهاي سكوت خانه مسكوني را شكست .وقتي همسايهها به كمك اين زن
رفتند با صحنهاي باورنكردني روبهرو ش��دند؛ پسر خانواده به كام مرگ فرو
رفته بود .مادر خانواده كه از ش��دت ترس و ناراحتي ميلرزيد به همسايهها
گفت :پسرم با چاقو خود را زده است.
همان لحظه همس��ايهها با پليس تماس گرفته و آنان را در جريان مرگ
حميدرضا  31ساله قرار دادند .دقايقي بعدتيمي از كارآگاهان پليس جنايي
خود را به خيابان حصار امير پاكدشت ورامين رساندند و هنگام ورود به خانه
با پيكر خونآلود و بيجان پسر جوان روبهرو شدند.
همه تص��ور ميكردند كه حميدرضا دس��ت به خودكش��ي زده اس��ت.
همزم��ان رفتاره��اي مرموز م��ادر خانواده ش��ك پلي��س را برانگيخت و از
طرفي هم ضربات چاقو طوري بر پيك��ر قرباني اصابت كرده بود كه احتمال
خودكش��ي را منتفي ميكرد .بنابراين به دس��تور بازپ��رس پرونده تيمي از
كارآگاهان پليس جنايي مأموريت يافتند تا براي رازگش��ايي از مرگ مرموز
پسر خانواده دست به تحقيقات گس��ترده بزنند .مادر خانواده وقتي ديد كه
پليس متوجه تناقضگوييهاي وي شده است ،به ناچار لب به اعتراف گشود
و پرده از راز جنايت قتل پسرش برداشت و گفت 8 :سال پيش از همسرم جدا
شدم و با پسرانم حميدرضا – قرباني  -و محمد زندگي ميكردم .پسر بزرگم

 3دزد خانهباغهاي دزفول در دام پلیس
باند س��ارقان خانه باغهای دزفول منهدم شد .فرمانده
انتظامی شهرس��تان دزفول گف��ت :در پی اعالم چند فقره
س��رقت از خانهها و س��اختمانهای درون باغهای حاشیه
شهرس��تان دزف��ول ،موضوع بهص��ورت ویژه ب�� ه منظور
دستگیری دزدان در دستور کار پلیس این شهرستان قرار
گرفت .س��رهنگ علی الهامی با اش��اره به اعتراف متهمان
به بزه انتس��ابی خود افزود :در بازرسی از مخفیگاه متهمان
تعداد زیادی لوازمخانگ��ی و لوازم خودرو به ارزش تقریبی
 ۵۰۰میلیون ریال همراه مقادیر قابلتوجهی س��یم برق را
کشف کردند .وی گفت :مأموران پاسگاه شمسآباد از توابع
شهرستان دزفول با انجام اقدامات اطالعاتی و بررسی فنی
و پلیس��ی در نهایت سرنخهایی را به دس��ت آورده و موفق
به شناس��ایی سه نفر از اعضای باند شدند .فرمانده انتظامی
شهرس��تان دزفول گفت :متهمان پس از تش��کیل پرونده
همراه مستندات قانونی راهی مراجع قضایی شدند.

دستگیری دزدان طالفروشي قبل از سرقت

دزدان��ي ک��ه قصد داش��تند ب��ا تخریب قف��ل یکی از
طالفروش��یهای پایتخت دس��ت به س��رقت بزنند ،ناکام
ماندند .به گزارش پليس ،ساعت  ، 2:25بیست و سوم آبان
ماه مأموران واحد گشت خودرویی کالنتری رازی در حال
گشتزنی در خیابان مختاری بودند که مشاهده میکنند دو
نف��ر در حال دیده بانی و دیگری در حل تخریب قفل مغازه
طالفروشی هستند .به محض نزدیک شدن واحد گشت به
محل فرد دیده بان از محل متواری ش��د و مأموران فرد دوم
را که موفق شده بود یکی از قفلهای مغازه را تخریب کند،
دس��تگير كردند .متهم در اعترافات ،خود را شهرام معرفی
كرد که در بازرس��ی بدني از وی یک آچ��ار چرخ و دو عدد
نبش��ی که جهت تخریب قفل از آنها استفاده ميكرد و از
داخل کیس��ه همراهش عالوه بر قفل طالفروشی دو عدد
قفل آویز دیگر نیز پيدا ش��د .سرگرد صادق ضرونی رئیس
کالنت��ری  115رازی گفت :متهم به چندین فقره س��رقت
شبانه از مغازهها اعتراف کرد و سرانجام وی برای تحقیقات
مقدماتی در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.

محاصره مرد خطرناك و نوچههايش

مرد خطرناک و  5نوچه افيونياش ،در حال بستهبندی
موادمخدر محاصره شدند .با دس��تور سرپرست دادسراي
ناحي��ه  14محالت��ي ،دس��تگيري يک��ي از اراذل و اوباش
محدوده ش��رق تهران که با قمه اقدام به حملههاي خونين
کرده بود ،تيمي از مأموران پليس وارد عمل ش��دند .پس از
تحقيقاتويژهازسويمأموران ،مخفيگاهاينمرد شناسايي
ش��د و تيمهای عملياتی این یگان پ��س از  2روز اقدامات
اطالعاتی و تعقيب و مراقبت شبانهروزی ،اين متهم را با پنج
تن از همدستانش در حال بستهبندی موادمخدر بازداشت
كردند .مرد خطرناك به همراه محموله موادمخدر تحويل
پلیس امنیت عمومی تهران شد و پنج نوچهاش نيز به مراکز
ترک اعتياد مجاز منتقل شدند.

محاصره  3تبهكار در صحنه سرقت

گروه ش�وك :اعضاي باند حرفهاي س��رقت مغازههاي اسالمش��هر با هشياري مردم
در صحنه جرم دس��تگير شدند .ش��امگاه  23آبان ماه س��ال جاري مأموران كالنتري 13
گلدس��ته براي پيگيري گزارش س��رقت از ي��ك مغازه الكتريكي به محل اعزام ش��دند .با
رس��يدن مأموران به صحنه س��رقت ،مرد مغازهدار هراس��ان خود را به آنها رساند و اعالم
كرد همس��ايگان مغازهاش مرداني را ديدهاند كه با شكستن قفل مغازه وارد آن شدهاند .با
اين ادعاها ،مأموران بالفاصله وارد عمل ش��دند و در ي��ك عمليات غافلگيرانه اعضاي اين
باند را در صحنه س��رقت دستگير كردند .دزدان كه راهي براي فرار نداشتند بدون هرگونه
مقاومتي تس��ليم شدند و مأموران پليس در بازرس��ي از آنها تعدادي وسايل دينام و لوازم
يدكي خودرو س��رقتي بدس��ت آوردند .اين تبهكاران پس از دستگيري  11سرقت مغازه
و لوازم داخل خودرو را به گردن گرفتند .س��رهنگ ابراهيم حس��نآبادي فرمانده پليس
اسالمش��هر گفت« :پس از دستگيري اين دزدان مشخص شد آنها از مجرمان حرفهاي در
زمينه دستبرد به مغازهها و لوازم خودرو هستند و همگي به جرايمشان اعتراف كردند.

راهزنان در رفسنجان دستگیر شدند
اين دزدان  2كاميون حامل مس را ربوده بودند

راهزنان��ي كه دو دس��تگاه كاميون حامل م��س به ارزش  10ميليارد ري��ال را دزديده
بودند ،بازداشت شدند .س��رهنگ نصراهلل عباسي فرمانده پليس رفسنجان گفت :سرقت
 2كاميون حامل مس از همان لحظه گزارش سرقت در دست بررسي قرار گرفت و طي دو
روز در دست پيگيري بود تا در نهايت پنج سارق و شش مالخر دستگير شدند.
وي افزود :دزدان قصد داشتند كاميونهاي حامل مس را از رفسنجان به شمال و تهران
ببرند كه در شهرستان بردسير استان كرمان به دام افتادند و لب به اعتراف گشودند.
وي ادامه داد :يكي از كمك رانندگان با همكاري دو نفر ديگر با اس��تفاده از اسلحههاي
تقلبي رانندگان كاميونها را اغفال كرده ،دس��ت و پاهاي آنها را بس��ته بودند و آنها را در
جاده رها كرده و كاميونها را با بارشان كه مس بود به سرقت برده بودند.
عباسي گفت :يكي از دزدان اعتراف كرد كه بار مس را به شش مالخر فروخته است.
وي خاطرنشان كرد :در اين دستگيري س��ه دستگاه خودروي سواري توقيف شد ،دو
كاميون از مس��ير برگش��ت داده ش��د و  45تن مس هم تحويل نماينده شركت مس داده
ش��د .فرمانده انتظامي شهرستان رفس��نجان گفت :كارشناس��ان ارزش اين محموله را
 10ميلي��ارد ريال ارزيابي كردند و پليس دزدان را پس از تش��كيل پرونده تحويل مقامات
قضايي داد .مجتمع بزرگ مس سرچش��مه در  160كيلومت��ري كرمان و  50كيلومتري
جنوب رفسنجان قرار دارد.

پليس ميگويد با انتش��ار اين تصاوير از مردم ميخواهيم تا ما را در دستگيري اين سارق
كمك كنند .سخنگوي پليس ميگويد :سارق جوان يك نوشيدني در دست داشت كه در
جواهرفروشي جا گذاشته است و ما با انجام آزمايشهاي دي.ان.اي ميتوانيم اثرانگشت
برجاي مانده بر روي قوطي نوشيدني را شناسايي كنيم .مظنون مردي سياهپوست بين
 20تا  30سال بوده كه گرمكن خاكستري و شلوار جين بر تن داشته است.

جشنواره مجسمههاي يخي در بلژیک
گروه ش�وك :جشنواره مجسمههاي يخي در منطقه ليگ بلژيك با نمايش تنديسهايي از جنگ ستارگان برگزار
ش��د .در اين جشنواره مجسمهسازان ش��خصيتهايي از فيلم جنگ ستارگان را به اشكال زيبايي تراشيدند و به نمايش
عموم درآوردند .مارتين ارنست كانادايي ميگويد« :در طول جشنواره مجسمهسازان از كشورهاي مختلف حضور دارند
و هر يك س��عي ميكنند
بهترين اثر خود را برجاي
بگذارند« ».اريك ويدال»
عكاس رويت��رز تصاويري
ديدن��ي از اين جش��نواره
گرفت��ه و منتش��ر ك��رده
است.

 2كشته در تصادف قطار با يك
اتومبيل
جشنواره مجسمههاي يخي
در بلژیک

تلفن گروه شوک88500100-88500101 :

زن جوان��ي كه با مطالب توهينآميز در فضاي مجازي و ش��بكههاي اجتماعي
موج��ب آبروريزي و هتك حيثيت يك تن ش��ده بود ،دس��تگير ش��د .س��رهنگ
س��يدمصطفي مرتضوي رئيس پليس فتای اصفهان گفت :با يك شكايت مبني بر
اينكه فردي ناش��ناس در يكي از شبكههاي اجتماعي مجازي اقدام به درج مطالب
توهينآميز عليه او كرده اس��ت بالفاصله پرونده اي در اين زمينه تشكيل و بررسي
موضوع در دس��تور كار كارشناس��ان اين پليس قرار گرفت .وي افزود :با بررس��ي
اقدامات انجام ش��ده در فضاي مجازي و ش��بكه اجتماعي مورد شكايت سرانجام
متهم كه زني  23ساله و از دوستان شاكي بود دستگير شد .اين مقام انتظامي ادامه
داد :متهم در اعترافاتش انگيزه خود را اختالفات ش��خصي با شاكي و گرفتن انتقام
از او اعالم كرد .س��رهنگ مرتضوي در پايان به تمامي افرادي كه به هر نحو اقدام به
هتك حيثيت در محيط مجازي ميكنند ،هش��دار داد و اعالم كرد :بر اساس قانون
جرائم رايانه اي هر كس به وس��يله سامانههاي رايانه اي و فضاي مجازي موجبات
هتك حيثيت ش��هروندان را فراهم كند ،اف��زون بر اعاده حيثيت به حبس و جزاي
نقدي محكوم ميشود.

پای اختالفات خانوادگی
به شبکه اجتماعي موبايلي باز شد

فردي که در ش��بکه اجتماع��ي تلگرام اقدام به توهين ،تهديد و فحاش��ي عليه
خواهرزن خود كرده بود ،دس��تگير شد .به گزارش پلیس فتا ،رئيس پليس فضاي
توليد و تبادل اطالعات خراسان جنوبي گفت :در پي شكايت در دادسراي عمومي
و انقالب شهرس��تان بيرجند مبني بر توهين ،فحاشي و تهديد در شبکه اجتماعي
تلگرام ،موضوع در دستورکار پليس فتا قرار گرفت .سرهنگ سيدغالمرضا حسيني
افزود :با پي جوييهاي فني و پليس��ي ،عامل توهين ،فحاشي و تهديد عليه شاکيه
در ش��بکه اجتماعي مبتني بر موبايل شناس��ايي و متهم با هماهنگي مقام قضايي
به پليس فتا احضار ش��د .وي گفت :متهم در ابتدا منکر عمل مجرمانه خود شد اما
پس از مش��اهده و بازبيني مستندات لب به اعتراف گشود و در اظهارات خود بيان
داشت پيامهاي ارسال شده در شبکه تلگرام توسط خودم ارسال شده است.رئيس
پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات خراسان جنوبي بيان داشت :متهم از اختالف
خانوادگي خود با شاكي گفت و اظهار داشت با توجه به اينکه شاکي خواهر همسرم
اس��ت و از مدتها پيش اختالفات و مشکالت خانوادگي بين ما وجود داشته قصد
آزار و اذيت وي را داشتم و در حال حاضر از کرده خود پشيمان هستم.

هشدار پليس فتا به زائران عتبات عاليات
در اربعين حسيني

لحظات دلهرهآور سرقت از جواهرفروشي

گروه ش�وك :پليس بورنموث انگليس جستوجوهاي خود را براي بازداشت سارق
يك جواهرفروش��ي آغاز كرد .دوربينهاي مداربس��ته از لحظه ورود اين سارق جوان به
جواهرفروش��ي فيلم گرفته است .در فيلم منتشر ش��ده از سوي پليس ديده ميشود كه
دزد جواهر در مدت زماني اندك حلقه الماسي به ارزش  5هزار پوند را ربوده است .صاحب
جواهرفروشي كه توسط سارق جوان تهديد به مرگ و بهتزده شده بود او را نگاه ميكرد.

تحويل قاچاقچي معروف مكزيك
به امريكا

بازداشت زن جوان
به اتهام توهين در شبكههاي مجازي

هميشه ،محمد را به باد كتك ميگرفت و او را تحقير ميكرد.
روز حادثه خوابيده بودم كه از صداي درگيري آنان از خواب بيدار شدم.
وقتي وارد پذيرايي شدم ،ديدم كه پسر كوچكم با چاقو حميدرضا را زده
است .آنجا بود كه شيونكنان از همسايهها كمك خواستم .وقتي همسايهها
سررس��يدند از ترس اينكه محمد زندان نرود گفتيم كه حميدرضا دست به
خودكشي زده است .با اعترافات مادر خانواده ،خيلي زود محمد دستگير شد
و تحت بازجويي قرار گرفت.
محم��د در بازجوييها قتل برادرش را به گردن گرفت و گفت :حميدرضا
ب��ه بهانههاي مختلف مرا كتك ميزد و هميش��ه تحقيرم ميكرد .صبح روز
حادث��ه او به س��متم هجوم آورد و در دفاع از خودم وارد آش��پزخانه ش��دم،
چاقويي برداشتم و چند ضربه به وي زدم .باور كنيد هرگز قصد كشتن برادرم
را نداشتم و ناخواسته مرگ وي را رقم زدم .اكنون سخت پشيمانم و تقاضاي
عفو و بخش��ش دارم .پدر و مادر اين متهم در مراحل بازپرسي اعالم گذشت
كردند .متهم به قتل تنها به لحاظ جنبه عمومي جرم در ش��عبه دهم دادگاه
كيفري يك اس��تان تهران به رياس��ت قاضي قربانزاده و دو قاضي مستشار
تحت محاكمه قرار گرفت.
محمد  27س��اله وقتي براي آخرين دفاع پش��ت تريبون ايستاد ،گفت:
قتل برادرم را قبول دارم .باور كنيد هرگز قصد كش��تن وي را نداشتم و تصور
نميكردم ضربههاي چاقو مرگ او را رقم بزند و سخت پشيمانم.
در پايان سه قاضي عاليرتبه براي صدور رأي نهايي با هم وارد شور شدند
و محمد را با احتساب ايام بازداشتي ،از زندان آزاد كردند.

احساسات تلخ
ادام�ه از صفح�ه  -11تعری��ف ماجرا
به ش��کل بسیار س��اده (مث ً
ال 10سال پیش
پول مرا دزديدي) احساس��اتی را که تجربه
کردهاید (مث ً
ال من خیلی عصبانی شدم و)...
آرزوهایی که برای او داشتید (آرزو میکردم
همه پولها را خرج دارو و بیمارستان کنی)
قبول اینکه او ضعفهایی داش��ته است مث ً
ال
(ت��و آدم بدبختی بودی که والدینت حالل و
حرام را به تو یاد ندادند) اعالم بزرگی (امروز
من یک آدم بزرگ ،باش��عور و قوی هستم)
اع�لام تصمیم بخش��ش مث ً
ال (ب��ه دالیلی
که گفتم تو را میبخش��م و خ��ود را از آزار و
کینه خالص م��ی کنم) اعالم موضع کنونی
(بهرغم اینکه تو را بخش��یدهام اما تمایلی به
دی��دن یا ارتباط با تو ندارم) پس از نوش��تن
نام��ه در طول یک هفته حداقل  50بار آن را
در زمانهای مختلف بخوانید سپس معجزه
آن را خواهی��د دی��د ک��ه کینهای ک��ه قب ً
ال
حس میکردید اکنون احس��اس نمیکنید
سرانجام نامه را آتش زده و با احساسات تلخ
خداحافظی کنید.
اف��راد ب��ا اس��تفاده از ای��ن تکنیکه��ا
میتوانند کینههای آزاردهنده را از خود دور
کنند و بیش از پیش به س�لامت روان خود
کمک کنند.

تركيهاي اس��ت كه به طور روزانه ب��راي خريد به ايران رفت و
آمد ميكرد.
رس��انههاي محلي نيز ك��ه اين خبر را گ��زارش كردهاند،
اذعان دارند ك��ه مقصر ،راننده تركيهاي ب��وده كه با اتوبوس
ايراني به طور شاخ به شاخ برخورد كرده است.
گفته ميش��ود كه پس از اين س��انحه راننده ايراني محل
حادث��ه را ترك كرده اس��ت؛ تحقيقات پلي��س در اين زمينه
ادامه دارد.
خبرگ��زاري آناتولي نيز گزارش داده كه اجس��اد كش��ته
شدهها به بيمارستان دوغوبايزيد منتقل شده و حال يك نفر
هم كه بشدت زخمي شده ،وخيم است.

شــــــوک امروز

رئيس پليس فتاي فرماندهي انتظامي استان خراسان شمالي به زائران کربالي
معلي درخصوص کالهبرداريهاي اينترنتي هش��دار داد .ب��ه گزارش پلیس فتا،
سرگرد س��هيل خاکش��ور گفت :اينترنت به عنوان مهمترين رس��انه عصر جديد
به دلي��ل ويژگيهايي همچون گمنامي ،هويت پنهان اف��راد و نامحدود بودن مرز
جغرافياي��ي فرصتهاي جدي��دي براي مجرمان فراهم کرده اس��ت .وي در ادامه
افزود :با توجه به فرارسيدن اربعين حسيني و ثبتنام اينترنتي زائران براي سفر به
عتبات عاليات فرصتي براي افراد س��ودجو و کالهبرداران اينترنتي به وجود آمده
است .اين مقام انتظامي گفت :زائران اباعبداهلل الحسين(ع) هنگام پرداخت هزينه
ب��ه صورت اينترنتي ،نکات امنيتي را رعاي��ت و حتي االمکان از مکانهاي عمومي
(نت سرا) براي ثبت نام و پرداخت اينترنتي هزينهها استفاده نکنند.

 3شكارچي مسلح در منطقه ممنوعه بازداشت شدند

سه شكارچي با تفنگهاي داراي
مجوز به منطقه ممنوعه پاي گذاشته
بودند كه بازداشت شدند .به گزارش
ديدهبان حيات وحش ايران شامگاه
پنجشنبه هفتم آبان ماه سال جاري
محيطبانان دماوند هنگام گش��ت و
كنترل در منطقه ش��كار ممنوع كوه
س��فيد متوجه حضور سه شكارچي
متخلف شدند كه شبانه وارد منطقه
شده بوند .رئيس اداره محيطزيست دماوند در اينباره گفت :مأموران براي برخورد
قانون��ي با ش��كارچيان غيرمجاز وارد عمل ش��ده و متخلفان را بازداش��ت كردند.
عباس ميرزاكريمي اظهار داش��ت :از ش��كارچيان يك تفنگ گلولهزني برنو ،يك
تفنگ كمرش��كن دولول ك��ه داراي مجوز حمل بودند ،پروژكت��ور ،دوربين ،چاقو
و دو پوكه مربوط به گلولههاي ش��ليك ش��ده كشف ش��د .اين شكارچيها پس از
تنظيم صورتجلس��ه با استناد به ماده  15قانون شكار و صيد به جرم شروع به شكار
جانوران وحشي به مراجع قضايي معرفي شدند .در جريان رسيدگي به اين پرونده
در دادگاه جزايي دماوند ،دادگاه با توج��ه به محتويات پرونده و دفاعيات غيرقابل
قبول شكارچيها آنها را محرز و مسلم دانست .بنابراين دادگاه با استناد به ماده 11
و  15قانون ش��كار و صيد هر يك از شكارچيها را به تحمل  91روز حبس محكوم
كرد .دادگاه با توجه به نداشتن سوءسابقه قبلي ،مجازات  91روز حبس مجرمان را
به مدت سه سال به تعليق درآورد .بنابر اين گزارش ،چنانچه در طول اين سه سال
مرتكب يكي از جرايم مستوجب حد ،قصاص ،ديه و يا تعزير شوند ،تعليق حكم لغو
شده و متهمان براي تحمل مجازات  91روز حبس راهي زندان خواهند شد.

سيل در جنوب هند

 2كشته در تصادف قطار با يك اتومبيل

گ�روه ش�وك :ب��ارش
بارانهاي سيلآسا در جنوب
هند و ايالت تاميل باعث بروز
خساراتي در اين منطقه شد.
به گ��زارش خبرگ��زاري
ش��ينهوا ،بارشهاي سنگين،
رف��ت و آمد س��اكنان منطقه
را مخت��ل ك��رده و حرك��ت
خودروه��ا با مش��كل روبهرو
شده بود.
كارشناس��ان آب و هوايي
ميزان بارش را تا  27سانتيمتر
اع�لام كردهان��د .بارشه��ا
در امت��داد مناطق س��احلي
جنوب شرقي هند و در شمال
سريالنكا همچنان ادامه دارد
و باع��ث تعطيل��ي م��دارس،
دانش��گاهها و س��ازمانهاي
دولتي ش��ده و سطح سيالب
در برخي از مناط��ق تا ارتفاع
 30سانتيمتر باال آمده است.
امدادگ��ران درح��ال
كمكرساني به آسيبديدگان
اين حادثه هستند اما تاكنون
گزارشي از زخميان اين حادثه
منتشر نشده است.

گروه ش�وك :برخ��ورد يك
خودرو ب��ا قط��اري در كاروليناي
شمالي  2كش��ته برجاي گذاشت.
خ��ودروي تويوتا كم��ري در حال
عب��ور از روي ريل بود كه بش��دت
با يك قطار ب��اري برخورد كرده و
 2سرنشين آن «ويليام»  86ساله
و «دورتي»  83س��اله در دم كشته
ش��دهاند .تحقيقات اوليه نش��ان
ميده��د علت تصادف خطاي راننده خودروي تويوتا ويليام بوده اس��ت ك��ه روي خط راهآهن
متوقف شده و نتوانسته بموقع از مقابل قطار بگذرد.

تحويل قاچاقچي معروف مكزيك به امريكا
گروه ش�وك :پليس مكزيكي يك��ي از معروفترين قاچاقچيان
كارتل س��ينالوآ را به اي��االت متحده امريكا تحوي��ل داد .به گزارش
آسوش��يتدپرس ،اين تبهكار بهنام «س��زار گاس��تلوم س��رانو» طي
عمليات گس��تردهاي همراه يكي از همدس��تانش به اسم «آلخاندرو
روبيوپرز» دستگير ش��ده بود .به گزارش پليس سزار يكي از اعضاي
قدرتمند كارتل س��ينالوآ است كه رفت و آمدهاي مكرري از مكزيك
به امريكا داشت .س��زار در ليست سركردگان قاچاق مواد مخدر قرار
داش��ت و همواره تحت تعقيب پليس بينالملل بود .اطالعات پليس
حاكي اس��ت س��زار طي فعاليتهاي گس��تردهاي صدها تن كوكائي��ن را از طريق هندوراس و
گواتماال به مكزيك و امريكا قاچاق كرده اس��ت .مقامهاي مكزيكي در گذشته همواره در مقابل
تحويل سركرده قاچاقچيان از خود مقاومت نشان ميدادند اما اكنون سياستهاي مقامات اين
كشور تغيير كرد و پس از توافقات انجام شده سزار به پليس امريكا تحويل داده شد.

