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پیش کسوت کشتی جهان
به قتل رسید

تام مگی کشتی گیر سابق ،توسط شش مرد در پارکینگ خانه اش هدف حمله قرار گرفت و کشته شد .به گزارش رکنا ،ستاره فدراسیون
کشتی جهان ،تام مگی  59ساله ،در پارکینگ توسط گروهی از مردان جوان هدف حمله شش مرد قرار گرفت .آن ها با مشت و لگد و چوب
او را هدف ضرب و شتم قرار دادند اما به دلیل این که با چوب و لگد به سرش ضربات پیاپی زدند ،باعث ضربه مغزی و فوت او شدند.

حادثه در قاب

آتش ســوزی در فروشگاه تجهیزات پزشکی خیابان
ولیعصر تهران

...

ازمیانخبرها
توکلی -بــر اثــر وقــوع يــك فقره تــصــادف شبانه در محور
"سيرجان-شهربابك"  ،عابرپيادهایجانباخت.
   رئيس پليس راه شمال اســتــان کــرمــان گــفــت   :در پي
گزارش  يك فقره تصادف در محور "سيرجان -شهربابك"
بالفاصله مأموران پليس راه اين حوزه به محل  حادثه اعزام
شدند.به گزارش خبرنگارما ،سرهنگ "  نجفی"   افزود :با
حضور ماموران در محل ،مشخص شد يك دستگاه كاميون
هنگامتردددراينمحوربايكعابرپيادهبرخوردكردهكهبراثر
آنقربانیحادثهبهطرزدلخراشی   دردمجانخودراازدست
دادهاست.ویتصریحکرد:دروقوعاينقبيلحوادثسرعت
زيادوبیتوجهیبهجلونقشدارد.

پزشکیقانونیاعالمکرد

قربانیانقارچسمیدرکشوربه 11تن
رسیدند

مدیر کل بحران سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد
در روزهای اخیر 11نفر در کشور با عالیم مصرف قارچهای
سمیجانخودراازدستدادهاند.دکترمهردادعلیبخشی
درگفتوگوباایسنا،دربارهآمارمرگهایناشیازمسمومیت
با قارچ در کشور اظهارکرد :تاکنون جسد 11تن که با عالیم
مصرف قارچهای سمی جان خود را از دست دادهاند ،برای
بررسیوتحقیقاتبیشتربهمراکزپزشکیقانونیمنتقلشده
استکهازاینتعدادهفتنفرمردوچهارنفرزنهستند .وی
با بیان این که این افراد در استانهای کرمانشاه ،لرستان،
کردستان ،آذربایجان غربی ،مرکزی و همدان جان خود
را از دست دادهاند ،افزود :تا کنون موردی از مرگ به دلیل
مسمومیت با قارچ سمی در تهران به پزشکی قانونی ارجاع
نشدهاست.

دستگیریسارقطالدرشاهینشهر
سارق طالهای ساکنان خانه ای در شاهین شهر اصفهان
در کمتر از 24ساعت به دام افتاد .به گزارش رکنا ،سرهنگ
رجبعلیمختاری،فرماندهانتظامیشهرستانشاهینشهر
گفت :در پی وقوع یک فقره سرقت منزل در شاهین شهر و
سرقت  400میلیون ریال طال  ،مأموران کالنتری  11این
فرماندهی موفق شدند در کمتر از  24ساعت ،ســارق را
شناسایی و دستگیر کنند .همه طالهای مسروقه در منزل
اینسارقبودکهکشفوضبطشد.

کشفجسدمردمیانسالدرباغپونک
پیکر بی جــان مــرد میان سالی در باغی در منطقه پونک
کشف شد .به گزارش پویا؛ ساعت  18:45بیست و هشتم
اردیبهشت جــاری ،مأموران کالنتری  140باغفیض در
تماسبابازپرسکشیکقتلپایتختاعالمکردندجسدمرد
 48سالهایدرباغیدرپونک،خیابانمعاینهفنیکشفشده
است.بادستورسجادمنافیآذر؛بازپرسامورجناییتهران،
جسدمتوفیبرایتعیینعلتدقیقمرگبهپزشکیقانونی
منتقلشد.تحقیقاتدربارهاینپروندهادامهدارد.

گربهوحشیدوچرخهسوارآمریکاییراکشت
یک گربه وحشی در آمریکا به دو دوچرخه سوار حمله کرد و
جانیکیازآنهاراگرفت .بهگزارشایسنا،دودوچرخهسوار
که به فاصله نزدیکی از شهر سیاتل ایالت واشنگتن در تردد
بودند ،هدف حمله این گربه وحشی قرار گرفتند .به گزارش
اسپوتنیک،ساعت۱۱بهوقتمحلییکنفربابخشاورژانس
اینایالتتماسگرفتوگفت":صدایمرامیشنوید،کمکم
کنید!" وبعدازآنتلفنقطعشد.پلیسموقعیتمکانیتماس
گیرندهراتعیینکرد.پسازرسیدنبهمحل،آنهانفردومرا
زخمیپیداکردندوگربهوحشینفراولرادریدهبودوبهالنه
خودمیکشید.اینگربهوحشیبهدستپلیسکشتهشد.

...

عروج شهادت گونه آتش نشان مشهدی
سجادپور -یکی از امــدادگــران آتش نشانی مشهد که
هنگام انجام وظیفه در عملیات امدادی ،داخل دیگ آب
جوش افتاده بود ،روز گذشته در مرکز درمانی جان سپرد.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی مشهد
با تایید این خبر گفت :دوازدهم اردیبهشت ،وقوع آتش
سوزی در بخش تاسیسات یک کارخانه تولید چینی در
شهرک صنعتی توس به آتش نشانی مشهد اعالم شد که
بالفاصله نیروهای امداد ونجات و اطفای حریق از ایستگاه

آتش نشانی شهرک صنعتی عازم محل شدند.
آتش پاد حسن جعفری افزود :در حالی که آتش نشانان
غرق در عملیات اطفای حریق بودند و همه توان خود را
صرف مهار شعله های سرکش آتش می کردند ،ناگهان
«حسن پور اکبر» یکی از آتش نشانان مشهدی هنگام انجام
وظیفه به درون دیگ آب جوش کارخانه تولیدی افتاد و به
شدت دچار سوختگی شد.
وی اضافه کــرد :با انتقال مصدوم این حادثه به بخش

درامتدادتاریکی

سوختگی بیمارستان امــام رضا (ع)  ،وی تحت درمان
قرار گرفت اما متاسفانه با وجود تالش کادر درمانی برای
نجات این آتش نشان فداکار ،متاسفانه وی بر اثر عوارض
ناشی از سوختگی ،صبح روز گذشته جان سپرد و عروجی
شهادت گونه یافت.
گروه حوادث روزنامه خراسان نیز رحلت شهادت گونه این
سرباز فداکار وطن را به جامعه آتش نشانی و مردم شریف
تسلیت می گوید.

عاقبت آن نگاه!...

قاتلی که جمجمه دختر و مادر جیرفتی را با پیک نیک له کرد به قصاص محکوم شد

جنایتهولناکپایبساط

مرگدلخراشعابرپيادهدرتصادفشبانه

مرد معتادی که با استفاده از پیک نیک ،دختر و مادری
را به قتل رسانده و بعد از آن هم دست به ارتکاب چندین
فقره سرقت خودرو زده بود به قصاص محکوم شد.
به گزارش رکنا،قاضی پرونده در این باره گفت :چهارم
آذر سال  1395فردی از اهالی یک محله در شمال شهر
بیرجند هنگام عزیمت به مسجد برای اقامه نماز صبح
با بلند شدن دود غلیظی از یک خانه مواجه می شود
و موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی  110اطالع
می دهد که با توجه به آتش سوزی در منزل مسکونی
ماموران آتش نشانی در محل حاضر می شوند و آتش را
مهار می کنند.
«رمضانی» ادامه داد :قبل از رسیدن ماموران انتظامی و
آتش نشانی با کمک اهالی کوچه شهید برگی ،مرد خانه
توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل می شود اما پس
از مهار آتش ،ماموران با اجساد یک خانم و یک دختر بچه
مواجه می شوند.
به گفته وی کارآگاهان اداره جنایی و بازپرس ویژه قتل
در محل حاضر می شوند و پس از بررسی آثار به جا مانده
از آتش سوزی و خون ریزی از سر زن  35ساله و دختر 12
ساله درمی یابند ،موضوع غیر عمدی نیست.
وی تصریح کرد :در تحقیقات کارآگاهان ،دختر دیگر
صاحبخانه که تا ساعت  20:30در منزل پدرش حضور
داشته است اظهار کرد که وقتی در محل بودم چند نفر
دیگر هم حضور داشتند که سر یک گوشی تلفن همراه
با همدیگر بحث داشتند .همچنین روند تحقیقات نشان
می داد که خودروی صاحبخانه در روز حادثه دیده نشده
است که با تحقیقات از افرادی که شب در منزل او حضور
داشتند سر نخ هایی از متهم به قتل به دست آمد و وی
دستگیر شد.
قاضی «رمضانی» گفت :شب حادثه ،متهم در منزل شاکی
به مصرف مواد مخدر مشغول بود که آخر شب همان جا

می خوابد و نیمه های شب با پیک نیک اقدام به ضربه
زدن به مرد خانواده می کند که با درگیری بین آن ها زن
 35ساله بیدار می شود و برای جدا کردنشان تالش می
کند اما متهم با وارد کردن ضرباتی او را به قتل می رساند
و در همین هنگام دختر بچه آن ها که قصد داشته است با
ایجاد سر و صدا همسایه ها را با خبر کند با استفاده از پیک
نیک توسط متهم به قتل می رسد.وی ادامه داد :بعد از
آن متهم با سرقت خودروی صاحبخانه به سمت نهبندان
فرار و در آن جا خودروی سرقتی را با خودروی پی کی
معامله می کند سپس به زاهدان می گریزد و در این شهر
خودروی زانتیایی به امانت می گیرد و به بیرجند عزیمت
می کند .زانتیا را در آن جا به  405تبدیل می کند که

هنگام فرار به سمت مشهد در فیض آباد خراسان رضوی
دستگیر می شود.
متهم  24ساله (م-ک) در اولین جلسه رسیدگی به
پرونده تشکیل شده در دفاع از خود ضمن پذیرفتن اتهام
های وارد شده اظهار کرد :ساعت حدود  17:30چهارم
آذر  95بود که به اتفاق چند نفر دیگر برای مصرف مواد
مخدر به منزل (ع-ه) رفتیم و حوالی ساعت20:30
دختر صاحبخانه را به خیابان مدرس رساندیم و دوباره
برگشتیم و شروع به مصرف کردیم.
آخــر شب در خانه صاحبخانه مــانــدم .سند و سوئیچ
خــودروی صاحبخانه چشم ام را گرفته بــود .آن شب
تا جایی که توانستم مــواد کشیدم به طــوری که حالت

باند مسلحانه آدم رباییدر جنوبکرمان متالشی شد
توکلی -باند مسلحانه آدم ربایی  در جنوب کرمان
متالشی شد .دادستان عمومی و انقالب شهرستان
جیرفت ،در تشریح این خبر اظهار کــرد :بامداد
روز گذشته  طی   اقدامات اطالعاتی از سوی
پلیس امنیت و اطالعات  این شهرستان   ،محل
نگهداری  شش نفر که چهار روز پیش به گروگان
گرفته شده بودند ،شناسایی شد.
بـــه گــــــزارش خ ــب ــرن ــگ ــارم ــا ،قـــاضـــی حسین
سالمی  افزود  :با دستور قضایی   ،ضربه به  این
باند   در دستور کار قرار گرفت و پس از یک عملیات
منسجم و غافل گیرانه ،پنج نفر از اعضای این باند
مسلحانه گروگان گیری دستگیر و تمام گروگان
هــا ،صحیح و سالم از چنگال آن هــا آزاد شدند.
وی  بــیــان کــرد :در این  زمینه یک قبضه سالح
جنگی کالشینکف به همراه مقادیری فشنگ
،دو دستگاه خودرو  ،تعداد  ۱۲عددگوشی تلفن
همراه  ،سه فقره  کارت بانکی،  یک دست کامل
لباس نظامی و  30لیتر مشروبات کشف و ضبط
شد .وی تصریح کرد  :گروگان گیران که تعداد
شش نفر گروگان را در اختیار داشتند ،در تماس با
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خانواده آن ها درخواست مبالغ هنگفتی پول  کرده
بودند  تا   گروگان ها را آزادکنند .  این مقام قضایی
در پایان خاطرنشان کرد:در این زمینه  ،پرونده ای

به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب
شهرستان جیرفت ارجــاع شد   و متهمان با قرار
مناسب در بازداشت به سر می برند.

دیوانگی به من دست داد اما قصد کشتن آن ها را نداشتم.
ساعت  5صبح بــود که سند و سوئیچ را برداشتم که
ناگهان مرد خانواده بیدار شد و بین ما درگیری رخ داد و
با پیک نیک دو ضربه به او زدم.
در همین هنگام خانم اش بیدار شده بود که دو یا سه
ضربه هم به او زدم .در این میان دختر بچه آن ها سر و صدا
می کرد که دیگر ذهن ام فرمان نمی داد و نمی خواستم
ردی از خودم به جا بگذارم بنابراین با پیک نیک سه ضربه
به او زدم و پیک نیکی را که خودم مشغول استعمال بودم
واژگون کردم تا خانه آتش بگیرد و ردی از من نماند.
قاضی شعبه اول دادگــاه کیفری یک استان به موجب
کیفرخواست صادرشده از دادسرای عمومی و انقالب
شهرستان بیرجند ،متهم (م -ک) که دارای سوابق
کیفری متعددی از جمله قتل عمدی مادر و فرزند و ایراد
صدمه بدنی غیر عمدی به صاحب منزلی که در آن جا قتل
رخ داده است ،آتش کشیدن عمدی منزل صاحبخانه و
سرقت متعدد خودرو و ایراد صدمه بدنی به راننده آژانس
در سیستان و بلوچستان بود و با توجه به اقرار مکرر متهم
در تمام مراحل رسیدگی و نظر به درخواست صریح
اولیای دم مبنی بر قصاص ،بزهکاری متهم را مبنی بر
دو فقره قتل عمدی محرز دانست و وی را به قصاص نفس
محکوم کرد.
همچنین متهم به دلیل ارتکاب سرقت چندین خودرو به
تحمل دو فقره  15سال حبس و تحمل دو فقره  74ضربه
شالق محکوم شد.
عــاوه بر این متهم به جرم سرقت خــودروی ام وی ام
صاحبخانه (محل وقوع قتل) و خودروی زانتیا به دو فقره
چهار سال و نیم حبس و دو فقره به تحمل  74ضربه شالق
و رد اموال و همچنین به دلیل ایراد صدمه بدنی به راننده
آژانس در سیستان و بلوچستان به پرداخت دیه و تحمل 9
ماه حبس محکوم شد.

کالهبرداری میلیاردی در نقش
مامور امنیتی
فرمانده انتظامی استان مرکزی از دستگیری فردی خبر داد که با جعل
عنوان مامور دستگاههای امنیتی ،اقدام به کالهبرداری  ۱۰میلیارد
ریالی در شهرستان های اراک ،فراهان و کمیجان کرده بود .به گزارش
رکنا ،سردار کیومرث عزیزی ،فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت:
مامورانپلیسامنیتعمومیفرماندهیانتظامیاستان،درتحقیقات
خود از سوء استفاده و کالهبرداری گسترده فردی با جعل عنوان مامور
یکی از دستگاه های امنیتی در چند شهرستان مطلع شدند و بالفاصله
برنامه ریزی عملیاتی برای دستگیری این فرد آغاز شد .عزیزی اظهار
کرد:باآغازتحقیقاتتخصصیمامورانپلیس،هویتاینفردشناسایی
و مشخص شد او با جعل عنوان ،اقدام به  ۱۰میلیارد کالهبرداری در
شهرستان های اراک ،فراهان و کمیجان کرده و برابر دستور مراجع
قضاییتحتتعقیباست.ویتصریحکرد:درتکمیلتحقیقات،سرنخ
هاییازفعالیتهایاینفرددرحفاریهایغیرمجازبرایکشفاشیای
قدیمیبهدستآمدومحلهایتردداینفرد،تحتمراقبتنامحسوس
ماموران پلیس قرار گرفت .عزیزی ادامه داد :سرانجام محل اختفای
این فرد که با روش های مختلف سعی بر فرار از اجرای قانون را داشت،
شناساییودرعملیاتیبههمراهیکیازهمدستانشدستگیرشد.فرمانده
انتظامی استان مرکزی از کشف برخی ادوات مجرمانه از مخفیگاه این
فردخبردادوگفت:دومتهمدستگیرشدهدراینعملیات،برایبرخورد
قانونیبهمراجعقضاییمعرفیشدند.

نمی خواستم آن چه را می بینم باور کنم ،در بهت و حیرت
فرو رفته بودم ،آسمان دور سرم می چرخید ،کاش آن لحظه
زمین دهان باز می کرد و مرا می بلعید تا شاهد چنین صحنه
زشتی نباشم .از حدود یک ماه قبل فردی را اجیر کرده
بودم تا با تعقیب همسرم سوء ظن های مرا برطرف کند اما
وقتی با پلیس  110تماس گرفتم و آدرس محلی را دادم
که همسرم به همراه یک زن ناشناس وارد آن جا شده بود،
ناگهان کاخ آرزوهایم فرو ریخت و  ...زن  36ساله در حالی
که آرام آرام اشک می ریخت و به گوشه اتاق خیره شده بود،
گزارش پلیس  110را از البه الی اوراق پوشه قرمزرنگ
بیرون کشید و با بغضی غریب به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری الهیه مشهد گفت :به تازگی در مقطع کارشناسی
دانش آموخته شده بودم که روزی در خیابان دلباخته نگاه
های جذاب «سینا» شدم .تنها لبخند من کافی بود تا این
نگاه خیابانی به ماجرایی عاشقانه تبدیل شــود .آن روز
شماره تلفنی بین ما رد و بدل شد و این گونه روابط پنهانی
و عاطفی بین من و سینا شکل گرفت .خیلی زود ارتباط ما
با دیدارهای مخفیانه ادامه یافت تا این که باالخره روزی با
خواستگاری سینا پای سفره عقد نشستم .او وضعیت مالی
خوبی داشت و به همین دلیل من احساس خوشبختی می
کردم چرا که همه امکانات رفاهی برایم فراهم بود .ازدواج
من با سینا زبانزد فامیل شد تا جایی که دختر خاله ام حتی
حسادت های زنانه اش را آشکارا بازگو می کرد .او در میان
فامیل به دختری مغرور و بلند پرواز معروف بود ،با آن که
 30سال از عمرش می گذشت خواستگار مناسبی نداشت
و به خواستگاری پسر دایی ام نیز پاسخ منفی می داد چرا
که معتقد بود او فقط یک انسان معمولی است« .آتنا» مدام
دماغ و چهره اش را به تیغ جراحی می سپرد و حتی از سوار
شدن به خودروی پیکان پدرش عار داشت .او آن قدر تحت
تاثیر فیلم ها و سریال های غربی خودش را با دختران پولدار
مقایسه می کرد که دیگر از همه فامیل فاصله گرفته بود.
با وجود این ،زندگی من رویایی برای آتنا شده بود و مدام
حسرت زندگی مرا می خــورد .این وضعیت زمانی بدتر
شد که پدر سینا ارثیه فرزندانش را داد و بدین ترتیب پول
هنگفتی نصیب شوهرم شد .در همین زمان خواهر دیگرم
با مدیر شرکتی که در آن کار می کرد سر سفره عقد نشست
به طوری که ازدواج او نیز به مشکل بزرگ دیگر آتنا تبدیل
شد .در این شرایط بود که ناگهان آتنا در کمال ناباوری
تصمیم گرفت با پسر دایی ام ازدواج کند این در حالی
بود که من صاحب دو فرزند شده بودم اما از سال گذشته
رفتارهای همسرم به طور کلی تغییر کرده بود .او با آن که به
طور پنهانی خانه و ماشین برای دختر خاله ام خریده بود مرا
با سوء ظن هایش آزار می داد.
همسرم معتقد بود همان گونه که قبل از ازدواج با او رابطه
پنهانی داشته ام هیچ تضمینی وجود ندارد که اکنون نیز در
پی ارتباط با دیگران به او خیانت نکنم اگرچه قبل از ازدواج
اشتباه بزرگی را برای آشنایی با سینا مرتکب شده بودم اما
نمی دانستم که همین موضوع باالخره دستاویزی برای
خیانت های همسرم خواهد بود چرا که من هم پس از ظن
به رفتارهای او مردی را اجیر کردم تا همسرم را برای افشای
روابط پنهانی اش تعقیب کند .وقتی در پی تماس آن مرد،
به پلیس  110زنگ زدم و نیروهای انتظامی همسرم را در
وضعیت زننده ای به همراه دختر خاله ام دستگیر کردند
تازه فهمیدم که کاش قبل از ازدواج  ...شایان ذکر است به
دستور سرهنگ توفیق حاجی زاده (رئیس کالنتری الهیه
مشهد) متهمان دستگیر شده به مراجع قضایی معرفی
شدند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

سانحه رانندگی  2کشته
بر جا گذاشت
رئیس پلیس راه استان گلستان از وقوع حادثه رانندگی با
دو کشته و یک مجروح خبر داد.
به گزارش ایلنا  ،سرهنگ "علی عبدی" گفت :روز یک شنبه،
یک دستگاه پژو 405هنگام حرکت در محور کالله به مراوه
تپه ،ناگهان از مسیر حرکت خارج و واژگون شد.
وی گفت :بر اثر این حادثه ،دو نفر کشته شدند و یک نفر
دیگر مجروح و برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.
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