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حادثه در قاب
روابط عمومی آتش نشانی مشهد

عصر روز گذشته در پی وزش شدید باد در
مشهد یک اصله درخت در خیابان قائم (عج)
روی سواری پژو پارس سقوط کرد

...

ازمیان خبرها
موتورسوار زورگير در چنگ پلیس
توکلی -ســارق موتورسواری كه با تهديد
و استفاده ازسالح سرد اقدام به زورگیری
مي كرد،دستگیرشد.فرمانده انتظامی
شــهــرســتــان کـــرمـــان درایــــــن خــصــوص
گــفــت:درپــی تــمــاس شــهــرونــدی درایـــن
زمــیــنــه،کــه یــک نــفــرمــوتــورســواربــا تهدید
س ــاح س ــرد ازوی اخــــاذی کـــرده اســت،
بالفاصله مــامــوران کالنتری16درمحل
حاضروبراساس مشخصات متهم با اعزام
تیم گشت در کمترین زمــان ممکن،این
فــــرد رادســتــگــیــر کـــردنـــد.بـــه گــــزارش
خبرنگارماسرهنگ فداء افــزود :این متهم
در بازجویی انجام شده به هفت فقره اخاذی
ازشهروندانکرمانیبااستفادهازسالحسرد
اعتراف کرد و با تشکیل پرونده تحویل مقام
قضایی شد.

فرمانده انتظامی مشهدخبر داد:

رویارویی سارق نقابدار
با  6شاکی پرونده

فــرمــانــده انتظامی مشهد از دستگیری
ســارق نقابدار تلفن های همراه در مشهد
خبر داد.بــه گــزارش پایگاه خبری پلیس،
سرهنگ «اکــبــرآقــا بیگی» گــفــت :در پی
گــزارش چند فقره سرقت تلفن همراه از
مغازه ها در محدوده جاده سیمان و بولوار
شهید کشمیری و اعــام بــه فــوریــت های
پلیسی  110طرح ویژه ای برای شناسایی و
دستگیری عامالن این سرقت در دستور کار
سرکالنتری دوم پلیس مشهد قرار گرفت.
فرمانده انتظامی مشهد افــزود :تحقیقات
اولــیــه مــامــوران دایـــره تجسس کالنتری
مهرگان مشهد در این باره ،پلیس را با یک
مشکلمواجهساختچراکهباتوجهبهسرنخ
های موجود ،متهم پرونده چهره خود را با
کاله و ماسک طبی هنگام ارتکاب سرقت
می پوشاند .سرهنگ آقابیگی اظهار کرد:
تیم دایره تجسس کالنتری مهرگان پس از
چند ساعت تحقیقات گسترده ،متهم پرونده
را شناسایی کردند و تحت تعقیب قرار دادند.

وی خاطرنشان کــرد :مــامــوران کالنتری
مهرگانباکنترلومراقبتهاینامحسوس،
عامل سرقت را با همکاری آگاهانه یکی
از کسبه محل در حالی که پرسه زنی می
کــرد به دام انداختند .فرمانده انتظامی
مشهد با اشــاره به این مطلب که در ساعت
اولیه دستگیری متهم شش تن از شاکیان
پرونده در کالنتری حضور یافتند و این فرد
جوان نیز به ارتکاب سرقت ها اعتراف کرد،
گفت:تحقیقاتازمتهمادامهدارد.سرهنگ
آقابیگی در پایان تاکید کرد :شهروندان عزیز
و به ویژه مالکان مغازه ها و واحدهای تجاری
باید به نکات مراقبتی و بازدارنده از سرقت
ها توجه کافی داشته باشند و در محل کار
خود نیز ضمن دور نگه داشتن وسایل ،کیف
و تلفن همراه از دسترس افراد غریبه ،حتما از
تجهیزات ایمنی جلوگیری کننده از سرقت
استفاده کنند.

سیدخلیل سجادپور -در یک شب پرماجرا ،در
حالی چهار پرونده جنایی مقابل قاضی ویژه قتل
عمد مشهد گشوده شد که دو مورد از پرونده های
جنایی به دلیل اختالفات و کینه های قبلی با
ضربات قمه و چاقو رخ داد.
▪قتل نوجوان  17ساله

به گزارش خراسان ،ماجرای اولین پرونده جنایی
در ساعت 19:20شب جمعه گذشته در روستای
کالته برفی مشهد هنگامی رخ داد که فردی
با بــرادرزاده اش در حالی روبه رو شد که هر دو
سوار موتورسیکلت بودند .آن ها اختالف کهنه
ای داشتند و از یکدیگر دلخور بودند ،بنابراین
با موتورسیکلت به سمت یکدیگر حرکت کردند
که گویی قصد تصادف دارند .در همین حال عمو
سیلی به گوش برادرزاده اش نواخت که این ماجرا
جرقه یک نزاع مرگبار شد .بــرادرزاده به منزل
رفت و موضوع درگیری اش را برای پدر و برادرش
بازگو کرد .آن ها که از این رفتار به شدت عصبانی
شده بودند با چماق و چاقو به سوی منزل «عمو»
رفتند .گزارش خراسان حاکی است ،دقایقی
بعد «عمو» با دیدن برادر و بــرادرزاده هایش که
خشمگین بودند بالفاصله به همراه پسر 17ساله
اش (محمد) از منزل بیرون آمد و بدین ترتیب
نزاعی خونین بین آن ها شروع شد .در این میان
به گفته شاهدان در حالی «حمید» ضربه چاقو را
به قفسه سینه محمد (نوجوان  17ساله) فرود
آورد که «احمد» (یکی دیگر از عامالن نزاع) او را
از پشت سر گرفته بود!
بنابر گزارش خراسان ،با مرگ نوجوان  17ساله
که به مرکز درمانی شهید طالقانی مشهد منتقل
شده بود ،مراتب به قاضی ویژه قتل عمد اعالم شد
و بدین ترتیب با حضور قاضی علی اکبر احمدی
نژاد در بیمارستان ،بررسی ها در این باره ادامه
یافت .با دستور مقام قضایی ،کارآگاهان ،منزل
عامالن نزاع را مورد بازرسی قرار دادند اما همه
آن ها به همراه حمید  18ساله و احمد از محل
گریخته بودند .تحقیقات بیشتر با سرنخ های
موجود برای دستگیری متهمان فــراری ادامه

دارد.

▪جنایت وحشتناک تبر به دستان

بنابراین گزارش ،در حالی که شب به نیمه نزدیک
می شد و قاضی شعبه  208دادسرای عمومی و
انقالب مشهد در حال تکمیل تحقیقات در پرونده
قتل نوجوان  17ساله بــود ،ناگهان ماموران
کالنتری آبکوه گــزارش دادنــد که راننده 25
ساله یک دستگاه پژو پارس به طرز وحشتناکی
در حد فاصل میدان معراج و شهید فهمیده به
قتل رسیده است .با توجه به اهمیت موضوع،
بــافــاصــلــه قــاضــی
ویژه قتل عمد ،عازم
بیمارستان رضــوی
شد جایی که پیکر بی
جان راننده جوان را
به آن جا منتقل کرده
بودند .بررسی های
مقدماتی نشان می
داد راننده  25ساله
با وارد آمدن بیش از
20ضربه قمه و تبر به
نقاط مختلف بدنش
کشته شـــده اســت.
ادامــه تحقیقات که به محل وقوع نزاع کشیده
بود ،نشان می داد که حدود  8-7نفر که سوار
بر دو دستگاه خودروی پژو  405و سمند بودند،
در مسیر حرکت راننده پژو پارس قرار گرفته اند
و با متوقف کــردن راننده ،به طرز وحشتناکی
خودروی وی را با چوب و چماق تخریب کرده اند.
مهاجمان سپس درهای جلوی خودرو را گشوده
و با تبر و چاقو به جان راننده افتاده اند به طوری
که دستان راننده که به عنوان سپر جلوی تیغه
های برنده تبر و قمه قرار گرفته بود ،شکاف های
عمیقی داشت .گزارش خراسان حاکی است،
پس از بررسی های مقدماتی و شناسایی هویت
مهاجمان که اهل صالح آباد بودند ،شبانه دستور
دستگیری آنان با هماهنگی قاضی قنبری راد
(دادستان عمومی و انقالب تربت جام) و قاضی

عبدالسالمی (رئیس دادگاه بخش صالح آباد)
از سوی قاضی ویژه قتل عمد مشهد صادر شد
و بالفاصله نیروهای انتظامی صالح آبــاد ،با
دستور قضایی ،شبانه وارد عملیات شدند .در
این عملیات هماهنگ و گسترده که با تالش بی
دریغ نیروهای انتظامی صورت گرفت ،چهار تن
از متهمان وعوامل مرتبط با این پرونده جنایی
دستگیر شدند.
▪مرگ مشکوک زن جوان

بنابراین گــزارش ،در حالی که هنوز تحقیقات

نیز می خواست از آن قرص استفاده کند ولی به او
گفتم از آن ها نخورد چرا که من وقتی مصرف می
کنم دچار تشنج می شوم! با وجود این ما از صبح
تا ساعت  3بعدازظهر خوابیدیم! بعد از آن به
همراه پسرم برای نصب پرده رفتیم چون نصاب
پــرده هستم! وقتی به خانه بازگشتم همسرم
همچنان که در رختخواب بود ،فوت کرده بود.
من دست و پایم را گم کرده بودم تا این که موضوع
را به دیگران اطالع دادم!
بنابر گزارش خراسان ،به دستور مقام قضایی،
جسد این زن  31ساله برای تعیین علت دقیق
مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت و پزشکان
در حال بررسی موضوع مرگ مشکوک این زن
هستند.
▪جسد نوجوان  16ساله در دامنه تپه

قاضی احمدی نــژاد دربـــاره قتل وحشتناک
رانــنــده  25ساله به پایان نرسیده بــود ،خبر
مرگ مشکوک زن  31ساله ای در بیمارستان
شهید هاشمی نژاد مشهد ،قاضی شعبه 208
دادسرای عمومی و انقالب را به منطقه خواجه
ربیع کشاند ،جایی که خانواده زن جوان مدعی
بودند او به دست شوهرش به قتل رسیده است!
چــرا که آن ها با یکدیگر اختالف خانوادگی
داشتند! این گزارش حاکی است ،در همین حال
بررسی های مقام قضایی نشان داد :زن جوان
که مدتی با شوهرش قهر بود از چند روز قبل به
منزلش بازگشته و آشتی کرده بودند همسر این
زن که پسر هفت ساله ای نیز دارد در بازجویی
ها مدعی شد :من گاهی قرص ترامادول (قرص
مخدردار) مصرف می کنم! شب بود که همسرم

توفان شن ترمز قطار تهران -زاهدان را کشید
کــرمــانــی -بــروزتــوفــان شــن درمــحــدوده
شهرستان فهرج مانع جابه جایی مسافران
قطار تهران -زاهدان شد.
به گــزارش خبرنگار ما بــراســاس اطالعیه
راه آهن،به علت توفان شن درمحورفهرج-
زاهـــــــــدان در ســــــاعــــــت ۷:۴۵صــبــح
جمعه،مسافران قــطــارتــهــران -زاهـــدان
که با توقف طوالنی همراه بــود با اتوبوس
از فهرج به این شهرستان جابه جا شدند.
بــراســاس ایــن گـــزارش بــا تــاش مــامــوران
فنی وگــروه هــای محلی ،ایــن محورریلی

چهارمین پرونده جنایی که شب جمعه گذشته
مقابل قاضی ویژه قتل عمد گشوده شد مربوط
به نوجوان  16ساله ای بود که جسد وی در دامنه
تپه ای در اطــراف روستای ســاالرآبــاد شهرک
رضویه کشف شد .آن شب موتورسواری که از
جاده فرعی در دامنه تپه عبور می کرد با دیدن
جسد یک نوجوان ،مراتب را به نیروهای انتظامی
اطالع داده بود .با حضور قاضی احمدی نژاد
در محل وقوع جنایت تحقیقات در این باره آغاز
و مشخص شد که کاپشن  ،لنگه کفش و تلفن
همراه او در فواصل مختلف از یکدیگر افتاده اند
و کمربند او نیز از بندهای نگه دارنده شلوار خارج
شده است ،اما هیچ آثار ظاهری ناشی از جنایت ،
روی پیکر متوفی دیده نمی شد! در همین حال با
بررسی پیامک های تلفن همراه متوفی ،مشخص
شد که وی با خــوردن قــرص ،وضعیت جسمی
وخیمی پیدا کرده و جان خود را از دست داده
است اما در عین حال و با دستور مقام قضایی،
جسد این نوجوان  16ساله نیز برای تعیین علت
دقیق مرگ به پزشکی قانونی خراسان رضوی
انتقال یافت و بدین ترتیب در حالی سپیده دم
روز جمعه فرا رسید که قاضی ویژه قتل عمد با
چهار پرونده جنایی روبه رو بود!

اعتراف قاتالن نوجوان بمی به سوزاندن جسد مقتول
توکلی -فرمانده انتظامی بم ازدستگیری
دوقاتل فراری خبرداد که حدود سه ماه قبل
با به قتل رساندن نوجوان بمی و سوزاندن
جسد مقتول متواری شده بودند.به گزارش
خبرنگارماسرهنگ نجفی گفت:درتاریخ
۲۵مهر امسال درپی گزارش یک فقره آتش
ســوزی خـــودرو درمــحــدوده بخش خواجه
عسکراین شهرستان وبــا حضورماموران
پلیس آگــاهــی درمــحــل مشخص شــد یک
جسد داخــل خــودروبــه طــور کامل سوخته
اســت.وی افزود:بالفاصله بررسی موضوع

بازگشایی شد و قطار به مسیر خود ادامه
داد.به گفته رهگویی معاون فرماندارفهرج
این قطاربا۳۵۰مسافربه علت توفان شن
و مسدود شدن مسیر و از ریل خــارج شدن
قطار و کاهش دیــد،بــیــش ازچهارساعت
معطل مانده بود .گزارش خبرنگار ما حاکی
اســت توفان شن طی چند روز گذشته در
مناطق شرقی کرمان از جمله فهرج و ریگان ،
دانش آموزان این شهرها را خانه نشین کرد و
خسارات زیادی به تاسیسات زیربنایی راه ها،
مزارع کشاورزی و باغ ها وارد کرد.

دردستورکارپلیسقرارگرفت.ویخاطرنشان
کرد:سرانجام باتحقیقات گسترده واشراف
اطالعاتی پلیس آگاهی وتــاش ماموران
انتظامی این شهرستان،متهمانی که پس
ازقتل هولناک نوجوان بمی متواری شده
بودند در کمتر از سه ماه درچنگال قانون
گرفتارشدند.وی یادآورشد:یکی ازمتهمان
به انجام این قتل درپی یک نزاع اعتراف و اقرار
کرد ،با سالح شکاری مرتکب این قتل شده
وبه منظورازبین بردن آثارجرم،جسد را درون
خودرو به آتش کشیده است.

آخرینوضعیتپروندهحملهسگبهیکخانوادهدرلواسان
رئیس دادگستری لواسانات درب ــاره آخرین
وضعیت پرونده حمله سگ به یک خانواده در
لواسان توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه ،روز جمعه
 ۲۳آذرماه ،یک خانواده برای گذراندن تعطیالت
آخر هفته به پارکی در شهر لواسان واقع در شمال
تهران رفته بودند که مورد حمله دو سگ بدون
قالده و کنترل قرار میگیرند ،که در این حادثه
دختر  ١٠ساله خانواده از ناحیه دست و پا دچار
جراحت سنگین شد که در این زمینه بالفاصله با
ورود دستگاه قضایی ،پرونده تشکیل میشود.
شریعتی رئیس دادگستری لواسانات ضمن ابراز
تاثر از وقوع چنین اتفاقی ،درباره آخرین وضعیت
این پرونده اظهار کرد :پدر این دختر به دادگاه
مراجعه کرد و بنده نیز پدر متهم را خواستم و
گفتم که این اتفاق به دلیل سهل انگاری پسر
شما رخ داده است و ایشان نیز قول داد که تمام
هزینههای انجام شده و حتی هزینه جراحی
پالستیک را پرداخت کند هرچند تالمات روحی
قابل جبران نیست.
رئیس دادگستری لواسانات با بیان ایــن که
پرونده به شعبه ارجاع شد و در حال رسیدگی
است ،ادامه داد :پرونده طول درمان دارد و به

دلیل این که هنوز نظر قطعی پزشکی قانونی
درباره تعیین میزان دیه ارسال نشده ،رای صادر
نشده است.
شریعتی با اشاره به تودیع قرار وثیقه صد میلیون
تومانی بــرای متهم ،گفت :به طور تقریبی دو
برابر میزان دیه وثیقه تعیین و متهم با قرار آزاد
شده است.
وی تصریح کرد :متاسفانه در قانون برای فردی
کــه حــیــوان او بــه شخصی حمله کند حتی با
فرض این که خدای ناکرده منتهی به فوت شود
مجازاتی غیر از دیه تعیین نشده است که این
نقص قانون هست و ضرورت دارد قانون گذار به
این موضوع ورود و مجازاتها دیگری نیز تعیین
کند و از ورود سگ به اماکن عمومی ممانعت شود
که این ممانعت از ورود سگ به اماکن عمومی

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

13

از قبیل پار کها با دستور قضایی دادستا نها
در راستای پیشگیری از جرم امکان پذیر است.
رئیس دادگستری لواسانات با اشاره به دستور
کتبی و شفاهی به کالنتری پس از وقــوع این
اتفاق ،تصریح کرد :در این دستور که با هدف
پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته تاکید شده
که اجازه ندهند شخصی به همراه سگ در اماکن
عمومی حاضرشود و اگــر کسی به رغــم تذکر
کالنتری به این کار ادامه دهد و به دستور قضایی
توجه نکند دستور بــازداشــت وی صــادر شده
است.
وی خاطرنشان کــرد :مطابق قــانــون شاکی
میتواند ضرر و زیــان مــادی و معنوی ناشی از
جرم را مطالبه کند و در این پرونده نیز تمام ضرر
و زیان مادی و هزینههای بیمارستان و ضرر و
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زیان معنوی از جمله تالمات روحی وارد شده به
پدر و مادر و دختر خردسال مصدوم قابل مطالبه
هست و با درخواست شاکی به این موضوع نیز
رسیدگی می شود.
شریعتی با رد آقازاده بودن متهم ،تصریح کرد:
اصال چنین موضوعی صحت ندارد و متهم فردی
عادی است که متاسفانه با بی احتیاطی و سهل
انگاری باعث وقوع چنین حادثه ناگواری شده
است.
رئیس دادگستری لواسانات با اشاره به این که
سهل انگاری متهم محرز اســت ،خاطرنشان
کرد :بنده به عنوان دادستان و مدعی العموم
این موضوع را تا انتها و در محدوده قانون پیگیری
خواهم کرد و از حق و حقوق تضییع شده خانواده
شاکی حمایت میکنم.

...

درامتدادتاریکی

غرور تباهی
راهنمای درستی در زندگی ام نداشتم و
همواره فکر می کردم در ماجرای ازدواجم
نقشی نداشته ام و دیگران برای من تصمیم
گرفته اند خودم را یک سر و گردن باالتر از
همسرم می دانستم با آن که با کمکهای او
به دانشگاه راه یافته ام و تا مقطع کاردانی
ادامه تحصیل دادم ولی دختر مغروری بودم
که در نهایت نیز زندگی شیرینم را با دستان
خودم متالشی کردم و در دام جوان شیطان
صفتی قرار گرفتم که ...
زن  20ساله با بیان این که غرور بی جا و
پایبند نبودن به عقاید مذهبی و همچنین
بلند پــروازی هایم در زندگی مرا به ورطه
نابودی کشاند درحالی که از یک رسوایی
بزرگ زجر می کشید به مشاور و مددکار
اجتماعی کالنتری الهیه مشهد گفت14 :
بهار از عمرم گذشته بود که با «کریم» ازدواج
کردم با وجود این که با رضایت قلبی خودم
پای سفره عقد نشسته بودم ولی احساس
می کردم پدر و مادرم خیلی زود مرا شوهر
داده اند و من می توانستم در آینده ادامه
تحصیل بدهم و با فردی شایسته تر از کریم
ازدواج کنم.
با آن که همسرم مردی خوش اخالق و با
ایمان بود و همه تالشش را برای خوشبختی
من به کار می گرفت اما من به خاطر غرور و
بلندپروازی هایم و با بهانههای واهی مدت
ها با او قهر میکردم.
همسرم بعد از ازدواج کمکم کرد تا ادامه
تحصیل بدهم و فوق دیپلم بگیرم ولی من
هیچ گاه خوبی ها و محبت هایش را ندیدم تا
این که باالخره کریم را وادار کردم مرا طالق
بدهد تا به دنبال آرزوهایم بروم.
از آن روز بــه بــعــد بیشتر اوقــاتــم را در
شبکههای اجتماعی می گذراندم تا این
که حدود هشت ماه قبل در یکی از همین
شبکه های اجتماعی با جوانی به نام «کاوه»
آشنا شدم.
ایــن آشــنــایــی کــه بــا جــمــات فریبنده و
عــاشــقــانــه آغـــاز ش ــده ب ــود خیلی زود به
دیــدارهــای پنهانی و حضوری کشید به
خاطر آن که اعتقاداتم ضعیف شده بود هیچ
وقت به عواقب این ارتباط های نامشروع
نمی اندیشیدم اگــرچــه بــه خاطر همان
غرورهای جوانی یک بار پس از مشاجره با
کاوه این ارتباط را قطع کردم اما این ماجرا
چند روز بیشتر طول نکشید و دوبــاره به
دیدارهای پنهانی ام ادامه دادم.
در همین روزها بود که متوجه شدم باردار
هستم به همین خاطر از کاوه خواستم مرا به
عقد رسمی خودش درآورد ولی او مرا وادار
کرد تا جنینم را قبل از هر گونه رسوایی
سقط کنم من هم که چاره ای نداشتم مدتی
در بستر بیماری افتادم و تالش کــردم به
این ارتباط ننگین پایان بدهم می ترسیدم
خانواده ام در جریان ماجرا قــرار بگیرند
و من دیگر نتوانم در محل رفت و آمد کنم
امــا کــاوه که از تصمیم من عصبانی شده
بود مرا تهدید کرد که ماجرای این ارتباط
شیطانی را برای خانواده ام فاش می کند
ابتدا مقابلش ایستادم و گفتم هر کاری
میخواهی انجام بده!
اما وقتی فهمیدم او از این ارتباط کثیف
عکس و فیلم دارد کوتاه آمدم و با پذیرش
ظاهری خواسته اش ،قصد داشتم فیلم
و عکس ها را از چنگش بیرون بیاورم به
همین دلیل به محل قرار در منطقه آزادشهر
مشهد رفتم.
وقتی سوار خودروی او شدم با چرب زبانی
گفت :فیلم ها را در خانه خاله ام مخفی
کرده ام .ابتدا به منزل دوستم برویم تا یک
امانتی از او بگیرم و بعد به خانه خاله ام
میرویم تا فیلم ها را به تو بدهم و ...
این زن در ادامــه ادعاهایش گفت :وقتی
به خانه دوســت کــاوه که یک خانه باغ در
منطقه تپه سالم مشهد بود رسیدیم او و
دوستش با تهدید و ضرب و جرح مرا مورد
آزار و اذیت قرار دادند و کاوه دوباره تهدیدم
کرد که اگر این موضوع را با کسی در میان
بگذارم فیلمها را در فضای مجازی پخش
می کند و ...
شــایــان ذکــر اســت بــا ثبت ادعــاهــای این
زن و صــدور دســتــوری از ســوی سرهنگ
حـــاجـــیزاده (رئــیــس کــانــتــری الهیه)
تحقیقات در این باره آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

