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سه شنبه  1۱اردیبهشت 1۴. 139۷شعبان .1439شماره 1980۹

با گذشت اولیای دم قاتل سنندجی
بخشیده شد

جوان 28سالهسنندجیکهصبحدیروزبهجرمقتلعمدپایچوبهداررفتباگذشتاولیایدمزندگیدوبارهیافت.بهگزارشرکنا،مدیرکل
زندان هایکردستانبابیاناینکهاینحکمقراربودسحرگاهدوشنبهاجراشود،گذشتاولیایدمراکاریبسیارارزشمندخواندوگفت:این
مددجو،هشتسالپیشودرسن 20سالگیدریکدرگیریدستبهجنایتزدودردادگاهبهقصاصنفسمحکومشدهبود.

...

ازمیان خبرها
نشت گاز در پارس جنوبی یک کشته داشت

قاتل «مارمولک نشان» در صحنه جنایت
قاضی «کاظم میرزایی» (بازپرس ویژه قتل عمد) ارائه
میشد ،چاره ای جز بیان حقیقت نیافت و به قتل فجیع
کودک معصوم به قصد آزار و اذیت وی در حالی اعتراف
کردکههنوززوایایپنهاناینپروندهدرمرحلهتحقیققرار
دارد.متهممعروفبهقاتل«مارمولکنشان»کهبااتهاماتی
از قبیل آدم ربایی ،مباشرت در قتل عمدی و ایراد ضربات
غیرکشنده در مرحله دادسرا روبه رو شده است ،به سواالت
«خراسان» این گونه پاسخ داد:
▪کودک  10ساله را چگونه سوار خودرو کردی؟

از سمت چهارراه «چه کنم» به طرف بولوار هدایت می رفتم
که آن کودک تقاضای سرویس کرد ،من هم قبول کردم.
▪مشخصات کامل کودک را می توانی بگویی؟

بله! او پیراهن قرمز ،شلوار آبی و کفش های کتانی مشکی
به تن داشت و کیف مدرسه اش را نیز با خود حمل می کرد.
▪کیف مدرسه و بخشی از طنابی که با آن دست و پای
کــودک بسته شده بود در خــودروی شما کشف شده
است ،چه می گویی؟

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مسمومیت تعدادی
از دانشآموزان در یک هنرستان بر اثر گاز قرص برنج خبر
داد.
مجتبی خالدی در گفت و گو با ایسنا ،در این باره اظهار
کرد :ساعت  13:55روز دوشنبه این اتفاق در هنرستان
رجایی در محله یافتآباد اعالم شد و عوامل اورژانس برای
رسیدگی به هنرستان اعزام شدند.
سخنگوی سازمان اورژانس کشور اضافه کرد 17 :نفر با
گاز قرص برنج دچار مصدومیت شدند که  15نفر از آن ها
با اتوبوس آمبوالنس به بیمارستان لقمان و دو نفر دیگر با
آمبوالنس به بیمارستان بهارلو منتقل شدند.
محمد درآبــادی سخنگوی مرکز اورژانــس تهران ،درباره
جزئیات مسمومیت دانش آموزان هنرستانی با گاز قرص
برنج گفت :یک بسته قرص برنج در حیاط مدرسه بوده که
به نظر میرسد بعد از این که روی آن آب ریختند دچار فعل
و انفعاالت شیمیایی شده است .در پی این اتفاق دانش
آموزان دچار مسمومیت میشوند که هنوز جزئیات دقیق
و نهایی آن از سوی مسئوالن هنرستان به ما اعالم نشده
است.

در استرالیا رخ داد

یک قاضی پسر دانشجویی را به قتل رساند
جـــــوان دان ــش ــج ــو پـــس از
تصادف و جر و بحث توسط
قــاضــی بــه قــتــل رســیــد  .به
گــزارش رکنا  ،قاضی شهر
ملبورن در استرالیا به جرم
قتل دانشجوی  19ساله
به  11سال زنــدان محکوم
شــد  .هونگ لیپینگ یــوان
مقتول
جــوان چینی در  20آوریــل
پس از بازگشت از دانشگاه
بــا خــودرویــی بــرخــورد مــی کند کــه پــس از دعــوا و بحث
راننده خــودرو به طور ناگهانی با قیچی به سمت هونگ
حمله میکند و او را به قتل می رساند  .پس از تحقیقات
و گزار شهای پلیس متوجه می شوند که راننده خودرو
قاضی بوده است و پس از دستگیری او را به  11سال زندان
محکوم می کنند  ،خانواده هونگ درخواست اعدام دارند
اما دیوان دادگستری با اعدام موافقت نکرد و برای 11سال
زندان حکم داد .

دست بند پلیس بردستان سارق حرفه ای
منزل در شرق کرمان
توکلی  -فرمانده انتظامی شهرستان فهرج از دستگیری
یک ســارق حرفه ای منزل و کشف  20فقره سرقت در
عملیات پلیس خبر داد.
به گزارش خبرنگارماسرهنگ پنجعلی زاده اظهارکرد:
در پی گــزارش وقــوع چندین فقره سرقت منزل و موتور
سیکلت در شهر فهرج ،دستگیری سارق یا سارقان به طور
ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.وی افزود  :در این
زمینه ماموران پلیس آگاهی با پیگیری های پلیسی یك نفر
مظنون به سرقت را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در
یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.وی خاطرنشان کرد:
این متهم پس از رو به رو شدن با مدارک و شواهد موجود
به  20فقره سرقت منزل ،موتور سیکلت و کابل های برق
اعتراف کرد و با تشكیل پرونده به مرجع قضایی تحویل شد.

▪چند ضربه با چاقو بر پیکر آن کودک معصوم زدی؟

فکر کنم سه ضربه با چاقو زدم و دو ضربه هم با سنگ
(پزشکی قانونی هفت ضربه با چاقو را تایید کرده است)
▪بعد از سوار کردن کودک به کدام مسیرها رفتی؟

او را از بولوار موسوی قوچانی ســوار کــردم و به سمت
میدان راهنمایی ،احمد آباد ،چند نشانی دیگر و در نهایت
به میدان فهمیده رفتم و از جاده سنتو به سوی شهرک
صنعتی حرکت کردم.
▪لباس های مقتول را کجا انداخته ای؟

▪سوابق پرونده

در ساعت  17:45روز اول تیر سال  91خانم جوانی با
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ
از دستگیری متهمی خبر داد که در پوشش دکتر پوست و
زیباییوسوءاستفادهازهویتیکپزشکعمومی،اقدامبه
آزارواذیتخانمهاکردهاست.
به گزارش فارس ،سرهنگ حمید مکرم معاون مبارزه با
جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در توضیح آغاز
رسیدگی به پرونده آزار و اذیت جنسی در پوشش پزشک
زیبایی و پوست گفت :در مورخ پنجم اردیبهشت امسال
خانم جوانی به هویت مشخص با مراجعه به دادگاه کیفری
یک استان تهران اظهار کرد که در مطب پزشکی واقع در
تهرانپارس ،پس از بیهوشی کامل مورد آزار و اذیت جنسی
قرارگرفتهاست.
باتأییدشکایتمطرحشدهاینخانمجوانازسویپزشکی
قانونی ،پرونده مقدماتی با موضوع آزار و اذیت جنسی در
شعبه پنجم دادگــاه کیفری یک تهران تشکیل و به اداره
شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد و تحقیقات
برایدستگیریمتهمپروندهدردستورکارکارآگاهاناداره
شانزدهمپلیسآگاهیتهرانبزرگقرارگرفت.خانمجوان
پسازحضوردرادارهشانزدهمپلیسآگاهیتهرانبزرگدر

پدربزرگ  200کیلویی روی نوهاش
نشست و او را کشت !

▪روایت تلخ یک زن

▪هنگام قتل تنها بودی؟

بله! کسی همراهم نبود.

او الفاظ رکیکی به کار می برد و سروصدا می کرد و من
برای ساکت کردن او با سنگ ضرباتی به سرش زدم!
چون سنگ ها خون آلود بود ،نمی خواستم در محل قتل
بماند به همین خاطر سنگ ها را به جای دیگری بردم و در
مسیر راه انداختم!

▪زمانی که کودک را کتک می زدی ،چیزی نگفت؟

پستچی قالبی متجاوز به  40زن اعدام شد

خانم «ب» یکی از کسانی است که در جریان این اتفاقات
طعمه این جنایتکار شده است  .وی به تشریح روز حادثه

و اتفاقات آن روز پرداخت ،هرچند این رسانه برای آن که
عواطفواحساساتخوانندگانجریحهدارنشودازانتشار
برخی موارد مطرح شده خودداری کرده است.
حدود ساعت پنج بعد از ظهر بود که زنگ در به صدا
درآمد .ظاهر ًا در اصلی را همسایه طبقه پایین که پیرزنی
مریض احوال است باز کرده بود .این فرد پس از ورود به
داخلساختمانواطالعازناممدیرواردطبقاتشدهبودو
پسازاینکهمطمئنشدهبودطبقهباالخالیاستوطبقه
پایینهمیکپیرزن زندگی میکند به سراغ واحد ما آمده

نه! من روز قبل از این حادثه در جایگاه سی ان جی کوی
امیر سوخت گیری کردم .چون پرایدم دوگانه سوز است.
فقط تقاضای کمک می کرد تا دیگران به او کمک کنند.

▪بعد از آن که پیکر بی جان کودک بی گناه را رها کردی،
کجا رفتی؟

به منزل پدرم بازگشتم و آن جا بودم تا این که در خواب
توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی دستگیر
شدم.
بود .وقتی جلوی در رفتم مرد قویهیکل و چهارشانهای
را پشت در دیدم که خود را مأمور اداره برق معرفی و ادعا
کردبرقواحدمااتصالیپیداکردهودلیلآنهمایناست
که واحدهای دیگر از کولر گازی استفاده کردند و همین
موجب فشار آمدن به سیستم برق ساختمان شده است.
این فرد به محض این که فهمید من در خانه تنها هستم در
را هل داد و با تهدید یک چاقوی موکتبری که کنار گردن
منگذاشتهبوددستمنراگرفتوگفتکهمنیکقاتلم
و پنج نفر را کشتهام  ،االن آمدهام تا یک شنود را که در کمد
دیواریشمامخفیشدهبردارموبروم.اینفردهمانطور
کهدستمراگرفتهبودوچاقورازیرگردنمگذاشتهبود،من
را به سمت اتاق خواب کشاند و آن جا بود که من به نیت
پلید وی پی بردم و هر چه به او التماس کردم و او را قسم
دادم گفت :من کسی را نمیشناسم و اگر حرفی بزنی
تو را مانند دیگران میکشم .این قربانی حادثه با تأکید بر
این که تمام این اتفاقات در عرض  10تا  15دقیقه افتاد،
گفت :این فرد پس از تعرض به من همان طور که چاقو را
رویگردنمگذاشتهبودتاجلویدرخروجیمنراکشاند
وگفتاگرجیغبزنمشاهرگمرامیزند.منآنقدرشوکه
شده بودم که زبانم بند آمده بود و تنها رفتنش را تماشا
کردموچنددقیقهبعدبهخودآمدموباگریهبهسمتمنزل
همسایههادویدم.

مردشیطانصفتدستگیرشد

تأیید کرده است .سرهنگ حمید مکرم درباره دستگیری
پزشکقالبیگفت:کارآگاهانادارهشانزدهمپلیسآگاهی
تهرانبزرگدرمورخ 8اردیبهشت 1397برایدستگیری
متهمبهنشانیمطبدرمنطقهتهرانپارس–خیابانوفادار
شرقی اعــزام و موفق به دستگیری دکتر قالبی به هویت
واقعیسعید.س( 40ساله)شدندکهخودشرابهنامدکتر
منصور.قمعرفیکردهودرزماندستگیریمشغولانجام
ویزیتبیماربود.معاونمبارزهباجرایمجناییپلیسآگاهی
تهراندربارهآغازتحقیقاتازمتهمگفت:درهمانتحقیقات
اولیه مشخص شد که متهم دارای مدرک تحصیلی سوم
راهنماییاستوبامعرفیخودبهنامپزشکاقدامبهویزیت
 ،معاینه و حتی عمل های تخصصی پوست کرده است .وی
گفت:ایندرحالیاستکهدربررسیسوابقدکترمنصور
 .ق مشخص شد ایشان  78ساله و دارای مدارک پزشکی
عمومی است و متهم از حدود دو ماه پیش در مطب ایشان

من قصد نداشتم زندگی یک زن دیگر را به هم بریزم و
خانواده ای را متالشی کنم اگرچه کامال به اشتباه خود پی
بردم و هم اکنون از کارهایی که کرده ام بسیار پشیمانم اما
در شرایطی قرار داشتم که ناخودآگاه تحت تاثیر احساسات
و عواطف قرار گرفتم و در جست و جوی اندکی محبت به
سوی مردی کشیده شدم که ...
زن  35ساله ای که حلقه های نقره ای رنگ قانون به جای
دستبندهای زینتی طالیی بر دستانش خودنمایی می
کرد ،با چشمانی اشکبار مقابل مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری شهرک ناجای مشهد نشست و درحالی که برگ
های رنگ و رو رفته خاطرات ذهنی اش را به سال ها قبل
ورق می زد به ماجراهای تلخ زندگی اش پرداخت و گفت:
در خانواده ای پرجمعیت به دنیا آمدم و در کنار پنج خواهر
و سه برادر دیگرم رشد کردم .با آن که پدرم وضعیت مالی
مناسبی نداشت اما من با تحمل همه سختی ها و مشکالت
زندگی به تحصیالتم ادامه دادم تا این که در مقطع کاردانی
از دانشگاه دانش آموخته شدم .در همین زمان بود که
شبی مادرم کنارم نشست و از جوانی سخن گفت که مرا
خواستگاری کرده بود .من هیچ شناختی از «حشمت»
نداشتم و حتی او را ندیده بودم با این وجود باید با نظر پدرم
با او ازدواج می کردم چرا که تعداد زیاد خواهرانم و ازدواج
آن ها یکی از مشکالت اساسی زندگی ما بود و من برای آن
که کمکی به خانواده کرده باشم باید به این خواستگاری
پاسخ مثبت می دادم .آن شب مادرم را به آغوش کشیدم
و موافقت خود را اعالم کردم .طولی نکشید که طبق آداب
و رســوم محلی مراسم خواستگاری و عقدکنان برگزار
شد و چند ماه بعد من و حشمت زندگی زیر یک سقف را
آغاز کردیم .اما روزی که زرورق (آالت و ادوات استعمال
هروئین) را دست همسرم دیدم دیگر همه آرزوهایم به
خاکستر یأس تبدیل شد .آن روز فهمیدم که دیگر زندگی
ام در مسیر نابودی قرار دارد و تالش هایم برای ثابت نگه
داشتن بنای این زندگی بی فایده خواهد بود چرا که هم
در جامعه دیده بودم و هم در رسانه ها و کتاب ها خوانده
بودم که  90درصد معتادان از این منجالب بیرون نمی
آیند .با این وجود با واقعیت هایی روبه رو شده بودم که در
برابر آن احساس عجز می کردم .خالصه خودروی مدل
پایینی را با فروش طالها و قسط و قرض تهیه کردم و در یک
تاکسی تلفنی مشغول کار شدم .چندین بار همسرم را در
مراکز ترک اعتیاد بستری کردم شاید بتوانم او را از گرداب
مواد افیونی بیرون آورم ولی همه تالش هایم بی فایده بود.
حشمت هیچ تعهدی به من نداشت و بیکار بود .او در واقع
با هروئین ازدواج کرده بود و به این ماده افیونی عشق می
ورزید .من هم دیگر هیچ حس عاطفی به همسرم نداشتم
و تنها برای گذران زندگی مسافران را داخل شهر جابه جا
می کردم تا این که روزی یکی از مسافرانم از وضعیت کار و
زندگی ام پرسید .من هم که تشنه درددل با دیگران بودم
ماجرای زندگی ام را برای آن مرد غریبه بازگو کردم .او هم
شغل جدیدی را به من معرفی کرد و این گونه ارتباط ما با
یکدیگر برقرار شد .مدتی بعد به دعوت آن مرد به خانه ای
رفتم که در آن جا درباره شغل آینده ام با یکدیگر مشورت
کنیم .ولی ناگهان پلیس وارد خانه شد و ما را که در آن
جا و تنها بودیم دستگیر کرد .تازه فهمیدم همسر آن مرد
غریبه بعد از مشکوک شدن به شوهرش ،با پلیس تماس
گرفته است ولی من قصد بر هم زدن زندگی او را نداشتم
چرا که ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

کشف 143تن انواع مواد
مخدرطی سال گذشته

آزار متقاضیان جراحی زیبایی در مطب!

اظهاراتش به کارآگاهان گفت :برای ترمیم پوست و ریزش
مو  ،دو جلسه به مطب دکتر منصور  .ق واقع در تهرانپارس
– خیابان وفادار شرقی مراجعه کردم  .شاکی افزود :پس از
انجام مشاوره مقرر شد برای از بین بردن لک روی پوست
نیزچندجلسهبهآنجامراجعهکنم.درمورخ 2اردیبهشت
 1397به مطب رفتم و بنا به تجویز پزشک برای ایجاد بی
حسیموضعیازداروخانهنزدیکمطبدارووسرمخریدم.
ویگفت:باوجودتأکیدیکهبربیحسیموضعیداشتم،
پسازتزریقداروکامالازهوشرفتموطیاینمدتمتوجه
هیچچیزینشدم.پسازبههوشآمدننسبیوطیتماس
تلفنی با یکی از بستگان  ،با کمک ایشان از مطب خارج
شدم و به منزل اقوام خود رفتم  .....پس از بهبودی نسبی و
در مراجعه به پزشک متخصص زنان متوجه شدم طی چند
ساعتی که در مطب زیبایی بودم  ،مورد آزار و اذیت جنسی
قرار گرفتم و متاسفانه پزشکی قانونی نیز این موضوع را

خاکستر یأس!...

آن چاقو دسته سفیدی داشت که برای میوه خوری از خانه
پدرم برداشته بودم تا داخل خودرو میوه بخورم!
▪در مسیر تردد به جایگاه سوخت هم رفتی؟

▪چاقو را چه کردی؟ چاقو را هم در مسیر جاده مشهد،
شهرک صنعتی از خــودرو بیرون انداختم اما هرچه
کارآگاهان در همان اطراف گشتند پیدا نشد!
▪چاقو را از کجا تهیه کردی ؟

دستگیری  198تن از اوباش در تهران
رئیس پلیس پایتخت با اشــاره به اجــرای مرحله جدید
طرح ارتقای امنیت اجتماعی ،گفت :با تالش ماموران
پلیس امنیت عمومی طی  24ساعت 198 ،تن از اوباش
شناسایی و دستگیر شدند.
بــه گـــزارش ایــســنــا ،ســـردار حسین رحیمی در جمع
خــبــرنــگــاران اظــهــار کـــرد :در ادامــــه اجــــرای سلسله
عملیاتهای طرح ارتقای امنیت اجتماعی ،ماموران پلیس
امنیت عمومی تهران بزرگ با انجام اقدامات اطالعاتی و
اجرای 118عملیاتدرمحلههایجرمخیزتهران،ازجمله
قهوه خانهها ،باشگاههای بدن سازی و پارکها ،موفق به
شناسایی و دستگیری  198تن از اراذل و اوباش سابقهدار
شدند .وی با اشاره به این که شناسایی این متهمان با تماس
شهروندان صورت گرفت ،افزود :این افراد با اتهاماتی از
قبیل ایجاد مزاحمت برای نوامیس ،چاقوکشی ،زورگیری،
تخریب ،قاچاق مواد مخدر و  ...روبه رو هستند.
وی با بیان این که  30تن از افراد دستگیر شده جزو اراذل
و اوباش سطح یک و دو هستند ،تصریح کرد :این  30تن،
با وجود هشدارهای پلیس ،مرتکب جرم شده و قوانین را
نقض کردهاند .رئیس پلیس پایتخت در ادامه به کشفیات
این طرح اشاره و اظهار کرد :در طرح مذکور  ،مقادیر زیادی
سالح گرم و ســرد 20 ،هــزار قلم داروی تقلبی نیروزا و
مقادیری مواد مخدر و ...کشف شده است.

من فقط  15دقیقه در شهرک صنعتی بودم ولی بعد که
عصبانی شدم او را مورد ضرب و جرح قرار دادم و از آن جا
فرار کردم!!

▪چرا سنگ ها را با خودت بردی؟

مراجعه به کالنتری  110شهدا اعالم کرد مرد جوانی
در حالی که مرا تهدید به آزار کرد ،با تهدید چاقو در داخل
آسانسور مجتمع مسکونی محل سکونتم واقع در میدان
شهید محالتی گردنبندم را دزدید.با تشکیل پرونده
مقدماتی و به دستور قاضی مالتبار ،بازپرس شعبه هشتم
دادســرای ناحیه  21تهران ،پرونده برای رسیدگی در
اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار
گرفت وبا توجه به چهره نگاری و بررسی تصاویر دوربین
هاییکمجتمعتجاریباانجاماقداماتگستردهپلیسی
مخفیگاه متهم در یکی از روستاهای شهرستان صومعه
سرا شناسایی شد .کارآگاهان اداره شانزدهم در ساعت
 22روز نهم دی سال  92وی را که متولد سال 1362
بود ،طی یک درگیری دستگیر و به اداره شانزدهم پلیس
آگاهیتهرانبزرگمنتقلکردند.

سان

▪چــرا به سمت شهرک صنعتی رفتی درحــالــی که
مدرسه کودک در بولوار ارشاد مشهد بود؟

▪چرا با بی رحمی آن ضربات سنگ را به سربچه زدی؟

پستچی قالبی که به  40زن تجاوز کرده بود ،بعد از پنج
سالبهدارآویختهشد.حکمفردیکهباعنوانپستچیدر
ساعات خلوت روز به منازل افراد مراجعه و به بیش از 40
خانم تجاوز کرده بود ،توسط دادگاه صادر و پس از طی
مراحل قانونی در نهایت دیروز صبح اجرا شد.به گزارش
باشگاهخبرنگاران،قاضیمقیسهرئیسشعبه 28دادگاه
انقالب تهران گفت :حکم فردی که با عنوان پستچی در
ساعات خلوت روز به منازل افراد مراجعه و به بیش از 40
خانم تجاوز کرده بود ،توسط دادگاه صادر شد .وی گفت:
متهم پس از صادر شدن حکم به رای اعتراض داشت که
البتهدیوانعالیکشورحکمصادرشدهراتاییدکرد.قاضی
مقیسهدربارهعلتتاخیردراجرایحکمگفت:علتتاخیر
اینبودکهپسازتاییدرایتوسطدیوانعالیکشورمتهم
مجدد درخواست اعاده دادرسی داشت که مراحل اعاده
دادرسی طی و رد شد .وی گفت :حکم پس از طی مراحل
قانونیدرنهایتدیروزصبحاجراشد.قاضیمقیسهاظهار
کرد:اینحکمدرستیبرایهمهاراذلواوباشومفسدان
وکسانیاستکهبهنوامیسمردمتجاوزودرجامعهایجاد
ناامنیمیکنند.

...

صاص
ی خرا

درست است آن کیف سبز رنگ مال آن دانش آموزی بود که
سوارش کردم .طناب را هم از قبل برای نیازهای شخصی
خودم خریده بودم و درون خودرو نگهداری می کردم تا
روزی از آن برای نیازهای دیگرم استفاده کنم.

آن ها را سرقت نکردم بلکه در جاده شهرک صنعتی به
سمت مشهد در جایی که نخاله های ساختمانی است
گذاشتم که بعد تحویل ماموران دادم.

مسمومیت  17دانش آموز با قرص برنج

اخت

درامتدادتاریکی

متهم در محل مخفی کردن لباس های مقتول

بر اثر نشت گاز هیدروژن سولفوره از خط فلرینگ فاز 12
پارس جنوبی یک تن کشته و یک نفر مسموم شد.
فرماندار کنگان افــزود :با تالش نیروهای متخصص روز
گذشته نشت گاز از خط فلرینگ فاز  12مهار شده است.
فتح ا ...نوروزی یادآورشد :گروه تعمیرات پاالیشگاه نهم روز
یک شنبه هنگام کار روی فلر فاز 12با نشتی گاز روبه رو و دو
نفر از کارگران دچار گاز گرفتگی شدند.
نــوروزی ادامــه داد :یکی از این کارگران در بیمارستان
کنگان جــان باخت و فــرد دیگر نیز به علت وخیم بودن
وضعیت به بیمارستان شیراز انتقال یافت.

امروز صحنه قتل فجیع دانش آموز  10ساله مشهدی بازسازی می شود

سیدخلیل سجادپور -جوان  27ساله معروف به قاتل
مارمولک نشان که پسر  10ساله مشهدی را با قساوت
و بی رحمی به قتل رسانده است ،امروز صبح به صحنه
جنایتبازمیگرددتاچگونگیوقوعاینحادثهدلخراشرا
مقابل دوربین قوه قضاییه و در حضور قاضی ویژه قتل عمد
بازسازی کند .به گزارش اختصاصی خراسان« ،سجاد-ر»
پرایدسواریکهپنجماردیبهشتباربودنکودک 10ساله
مشهدی ،وی را به طرز وحشتناکی در جاده فرعی شهرک
صنعتیمشهدبهقتلرساند،بابرگزاریجلساتبازپرسی
در شعبه 211دادسرای عمومی و انقالب مشهد در حالی
با اتهامات گوناگونی روبه رو شد که برخی از این اتهامات
در صالحیت رسیدگی دادسرا قرار ندارد و به طور مستقیم
در دادگاه های کیفری خراسان رضوی بررسی می شود.
متهم این پرونده که در رشته حقوق تحصیل کرده و در
ابتدا با داستان سرایی و تناقض گویی قصد داشت مسیر
تحقیقات پرونده را به انحراف بکشاند ،در نهایت وقتی
مقابل دالیل و مدارک مستندی قرار گرفت که از سوی
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مشغول کار شده و دکتر منصور  .ق به دلیل کهولت سن
گاهیبهمطبسرمیزدهوهمینموضوعباعثشدهمتهم
بیشتراقداماتپزشکیومشاورههاراشخصاانجامدهد.
سرهنگکارآگاهحمیدمکرم،معاونمبارزهباجرایمجنایی
پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر گفت  :متهم
پرونده با قــرار بازداشت موقت بــرای تکمیل تحقیقات و
شناسایی دیگر شکات احتمالی در اختیار اداره شانزدهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است؛ بنابراین از
کلیه شکات احتمالی دعوت می شود برای طرح و پیگیری
شکایات خود به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
درخیابانوحدتاسالمیمراجعهکنند.

توکلی -با اشرافیت اطالعاتی نهادهای امنیتی و انتظامی
استان کرمان طی سال گذشته بیش از  143تن انواع مواد
مخدركشفشد.دبیرشورایهماهنگیستادمبارزهبامواد
مخدراستانکرمانبابیاناینکهایناستان هیچگاهحیاط
خلوت قاچاقچیان مواد افیونی نبوده است افزود :از حوزه
امن و وسیع استان کرمان به سبب موقعیت جغرافیایی و
همجواری با مناطقی كه با كشورهای شرق كشور هم مرز
هستند در زمینه انتقال مواد مخدر سوءاستفاده می شود.
به گزارش خبرنگارما" چناریان" با اشاره به رتبه برتر استان
كرمان در عرصه مبارزه با مواد مخدر تصریح كرد :پلیس و
دیگر دستگاه ها در این زمینه بسیار خوب عمل كرده اند
كه كشف این میزان مواد و متالشی شدن باندهای پیچیده
توزیع مواد مخدر و وارد ساختن ضربات سخت به بنیان
مالی و تجهیزاتی سوداگران مرگ از جمله این اقدامات در
سال 96بوده است اما رویكردی كه در پیش رو داریم توسعه
اقدامات فرامرزی در این زمینه است .وی افزود:اولویت ما
در عرصه استمرار و گسترش اقدامات مقابله ای با ناامن
سازی حوزه استان برای قاچاقچیان و همچنین با رویكرد
پیشگیری از اعتیاد در دست اجراست و در همین زمینه نیز
شناسایی و پیشگیری از كشت محصوالتی كه منشاء مواد
مخدر هستند با توسعه اشرافیت اطالعاتی و بهره گیری از
ظرفیت همكاری مردم به شكل جدی و هدفمند در دستور
كار قرار دارد.

پدربزرگی که بــرای ساکت کــردن نــوهاش روی او
نشست و باعث مرگش شد به زندان میرود.
به گزارش رکنا ،دونالد مارتین جونیور  58ساله که
 200کیلو وزن دارد ،در تالش برای ساکت کردن
نــوهاش او را روی کاناپه گذاشت و رویــش نشست.
نــو ه  11ساله او دیــان دیــویــس مارتین کــه مبتال
به اوتیسم بود و در نتیجه دچار حمالت آنی میشد
بر اثر خفگی درگذشت.
پدربزرگ اهل اوهایو با همسرش و دیالن درخانه
بودند که دیــان دچــار حمله شد و پــدربــزرگ را به
شدت عصبی کرد .او برای بریدن صدای دیالن او
را روی کاناپه گذاشت و رویش نشست .مادربزرگ
کودک ناکام بالفاصله با پلیس تماس گرفت و گفت
که شوهرش نوهشان را کشته است .پدر دیالن ،سم
دیویس گفته است که بیصبرانه منتظر دیدن مارتین
پشت میلههای زندان است .مارتین جونیور بالفاصله
بعد از مرگ نوه اش دستگیر شد و حال به سه سال
زندان محکوم شده است.
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