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ازمیانخبرها

کشفجسدمردمیانسال
درجادهخاکی
ساجدی -جسد مردی که آثاری از ضربه به
سر وی نمایان بود ،صبح روز گذشته در جاده
خاکی معروف به جاده گاز در منطقه خین
عرب مشهد کشف شد .به گزارش خراسان،
ساعت 8صبح روز گذشته یکی از شهروندان
با مشاهده جسد خــون آلــود مــردی که در
حاشیه جاده خاکی معروف به «گاز» افتاده
بــود ،موضوع را به پلیس اطــاع داد و بدین
ترتیب با گــزارش ماجرا به قاضی ویــژه قتل
عمد تحقیقات قضایی در این باره آغاز شد.
در بررسی هایی که با حضور قاضی کاظم
میرزاییدرمحلکشفجسدصورتگرفت،
مشخص شد آثاری از خون با فاصله چندین
متر از جسد وجود دارد .خیس بودن لباس
های متوفی و همچنین آثار ضربه در سر وی
احتمالوقوعیکجنایتراقوتبخشید.این
درحالی است که فرضیه برخورد متوفی با
خودرو در جاده خاکی نیز مطرح شد .در عین
حالباصدوردستوراتویژهایازسویقاضی
با تجربه ویژه قتل عمد ،جسد مرد میان سال
که حدود  55سال داشت برای تعیین علت
دقیق مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت و
تحقیقات گسترده کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضوی برای روشن
شدن چگونگی وقوع حادثه و مرگ مرد میان
سالآغازشد.

مرگمشکوک ۳کارمند
علومپزشکیدریاسوج

رئیس اورژانس  ۱۱۵کهگیلویه و بویراحمد
از مرگ سه مرد جــوان در یاسوج خبرداد.
جالل پورانفرد در گفت و گو با ایسنا افزود:
سهجوان( ۲۶و ۲۷و ۲۷ساله)کههرسهنفر
ازکارمنداندانشگاهعلومپزشکیبودندقبل
از رسیدن تکنیسین اورژانس جان خود را از
دستدادهبودند.

دستگیری پرستار آمریکایی
به اتهام باردار کردن بیمار در حال کما

معاون دادستان مشهد خبر داد:

اخت

صاصی

برخوردبا عواملانتشارخبرکذبفروش«گوشتسگ»

سیدخلیل سجادپور -با همه عوامل مرتبط در
انتشار خبر کذب فروش «گوشت سگ» در مشهد
که موجب تشویش اذه ــان عمومی شــده انــد به
شدت و قاطعیت برخورد قضایی می شود .معاون
دادستان مرکز خراسان رضوی روز گذشته با بیان
این خبر به روزنامه خراسان ،گفت :اواخــر هفته
گذشته خبرکذبی در «روزنامه قدس » با عنوان
کشف «گوشت ســگ» در یک قصابی غیرمجاز!
درج شد که بالفاصله در شبکه های اجتماعی و
دیگر رسانه ها گسترش یافت به طوری که نه تنها
موجی از تشویش اذهان عمومی را به راه انداخت
بلکه مورد سوءاستفاده و خوراک رسانه های معاند
نظام قــرار گرفت تا از طریق اخــال در «امنیت
غذایی» مــردم بتوانند ضربه ای به وجه اسالمی
نظام جمهوری اسالمی وارد کنند .حجت االسالم
والمسلمین سیدجواد حسینی با تاکید بر این که
حتی انتشار ناآگاهانه این گونه اخبار کذب برای
جذب مخاطب هم پیامدهای ناگواری برای مردم
و حکومت اسالمی دارد ،خاطرنشان کرد :بررسی
و نظارت های گسترده برای تامین «امنیت غذایی»
مردم با دستورات ویژه ای که از سوی رئیس کل
دادگستری خراسان رضوی و تاکیدات دادستان
توکلی -با تالش و فداکاری ماموران آتش نشانی
کرمان  ،مادر جوان و دو فرزند خردسالش ازآتش
سوزی جان سالم به در بردند .مدیرعامل سازمان
آتــش نشانی کرمان گفت:شامگاه پنج شنبه
وقــوع حریق دریکی ازمــنــازل روستای ده باال

عمومی و انقالب مشهد از چند سال قبل آغاز شده
است ،به طور روزانه در مشهد توسط کارشناسان
ذیربطادامهداردودستگاهقضاییدرباره«سالمت
وامنیتغذایی»باهیچکستعارفنداردودرصورت
بروزهرگونهتخلفیدرواحدهایصنفی،صنعتییا
مراکزدیگربهشدتوقاطعیتبرخوردمیکندچرا
که «تامین سالمت غذایی» از اولویت های اصلی
دستگاه قضایی است و برای برخورد با متخلفان
لحظه ای درنــگ نمی شــود .سرپرست مجتمع
قضایی شهید بهشتی مشهد به سوابق اطالع
رسانی دقیق و صحیح برای آگاه سازی
جامعه توسط دستگاه قضایی در ماجرای
«گوشتهایآلوده»اشارهکردکهطیماه
های گذشته اخبار آن در روزنامه خراسان
به چاپ رسید و مردم اطمینان یافتند که
مراکز نظارتی با دستورات ویژه قضایی
هموارهدرحالرصدموارد«امنیتغذایی»
هستند و اجازه نمی دهند خدشه ای به
این اعتماد وارد شود .این مقام قضایی
خاطرنشانکرد:باوجوداینگونهنظارت
ها که هر روز در گوشه و کنار شهر اتفاق
می افتد نباید خبری که هنوز در هیچ
مرکز نظارتی و آزمایشگاهی درستی یا
نادرستی آن به تایید نرسیده است توسط
فرد یا افرادی اعالم و بدتر از آن در رسانه
هایمورداعتماد مردمبهصورتگسترده
درجشودوموردسوءاستفادهمعانداننظام
اسالمیبرایاخاللدر«امنیتوسالمت
غذایی»مردمقرارگیرد.قاضیسیدجواد

حسینیباتاکیدبراعالمجرمتوسطمدعیالعموم
برایهمهعواملمرتبطدرانتشارخبرکذب«عرضه
گوشتمشکوکبهسگ»اضافهکرد:باتوجهبهاین
که انتشار گسترده این خبر کذب موجب تشویش
اذهان عمومی و اخالل در «امنیت غذایی» مردم
شــده اســت ،با عامالن ایــن ماجرا برخورد قاطع
قضایی صورت می گیرد و به همین منظور پرونده
ایدرشعبه 401دادسرایعمومیوانقالبمشهد
تشکیلشدهاستوهمهعواملمرتبطبااینماجرا
به دادسرا احضار می شوند .معاون دادستان مرکز

نجات مادر و  2فرزند خردسالش از دل شعله های آتش
درحومه شهرکرمان گــزارش شــد .به گــزارش
خبرنگارما عسکری افزود:بالفاصله ماموران
ایستگاهشماره ۹آتشنشانیبهمحلآتشسوزی
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اعــزام و بعدازحضوردرمحل متوجه شدند یک
مادرودوفرزندش درمحاصره آتش قرارگرفته اند
ودرخواست کمک دارند .وی اظهارکرد:شدت

خر
اسان

خراسان رضوی همچنین با اشاره به نتایج دقیق
آزمایشگاهی و اظهارنظر کارشناسان زبــده دام
پزشکی پس از نمونه برداری از گوشت های توقیف
شده در یک قصابی قبل از توزیع آن ،تصریح کرد :با
توجهبهاهمیت«سالمتغذایی»مردمدستورانجام
آزمایشهایDNAنیزازگوشتهایتوقیفیتوسط
مسئوالنومدیرانذیربطصادرشدهکهنتایجهمه
آزمایشهانشانمیدادگوشتهایتوقیفیمربوط
به الشه های بز است که در یک مکان غیرمجاز ذبح
شدهاندوهیچاثریازحیواناتدیگربهدستنیامد.
قاضی حسینی در ادامه این مصاحبه و با تاکید بر
حساسیت دستگاه قضایی برای تامین «سالمت و
امنیت غذایی» مردم یادآور شد :اگرچه رسانه های
معاند مانند بی بی سی با تبلیغات گسترده سعی
میکنندباسوءاستفادهازاخبارکذبیکهمتاسفانه
در «روزنامه قدس » درج و در فضای مجازی به آن
دامن زده شد ،سالمت غذایی را زیرسوال ببرند تا
به اهداف خود برای ضربه به نظام برسند اما مردم
اطمینان داشته باشند که این روند نظارتی توسط
کارشناسان غذایی همواره وجود دارد و دستگاه
قضایینیزباخاطیانومتخلفاندرهرپستومقامی
کهباشندبدوناغماضبرخوردخواهدکرد.قاضی
سیدجوادحسینیافزود:پروندهماجرایخبردروغ
عرضهگوشتمشکوکبهسگدریکقصابیمشهد
نیز به طور ویژه در دستور کار بازپرس شعبه 401
دادسرای عمومی و انقالب مشهد قرار دارد و همه
عوامل مرتبط حتی متصدیان ،کارشناسان ،رسانه
هاودیگرافرادیکهنقشیدرانتشاراینخبرکذب
داشتندبایدپاسخگوباشند.

دود وآتش،این مادرجوان و فرزندان خردسالش
را درمعرض خطرجدی قرارداده بود که به لطف
خدا وتالش ماموران آتش نشانی نجات یافتند.
وی خاطرنشان کرد:علت آتش سوزی دردست
بررسی است.

با مرگ یکی از مجروحان در بیمارستان مشهد

پروندهنزاعمسلحانهبرسرمهریهجناییشد
سجادپور -با مرگ مردی حدود  60ساله که
با شلیک گلوله از سالح کالشینکف در نزاع
خونبار مسلحانه بر سر مهریه مجروح شده
بــود ،این پرونده جنایی شد و به صــورت ویژه
مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت .به گزارش
خــراســان ،هجدهم دی مــاه گذشته ،حادثه
خونباریدرمشهدرخدادکهریشهدراختالفات
و درگیری خانوادگی بین یک زوج میان سال
داشــت .این اختالفات خانوادگی که بر سر
مهریهوبرایگرفتنطالقبیندوخانوادهشدت
گرفته بود به نزاعی دسته جمعی و مسلحانه
کشیده شد که موجی از ترس و وحشت را در
روستای «کنارگوشه» (محل نزاع مسلحانه) به
راهانداخت .درپیوقوعاینحادثهتاسفبارکه
حدود  20زن و مرد با انواع سالح های جنگی
و شکاری و همچنین چوب و چماق و شمشیر و
قمه به جان یکدیگر افتادند هفت نفر خون آلود
نقش بر زمین شدند و چند خودرو نیز تخریب
شدبهطوریکهمامورانکالنتریهاللیمشهد

با شلیک تیرهای هوایی موفق شدند به این
نزاع وحشتناک پایان دهند .گزارش خراسان
حاکیاست:درهمینحالوباتوجهبهاهمیت
وحساسیتموضوع،قاضیمحمدرضادشتبان
(بازپرسشعبه409دادسرایعمومیوانقالب
مشهد)رسیدگیبهاینپروندهرابهعهدهگرفت
و ساعتی بعد با صدور دستورات ویژه قضایی،
چهار تن از عوامل دخیل در نــزاع مسلحانه
در حالی دستگیر شدند که مجروحان نیز در
مراکز درمانی مشهد تحت درمان قرار داشتند
اما تالش کادر درمانی برای نجات مرد میان
سال که با شلیک گلوله از سالح کالشینکف
به شدت مجروح شده بود ،به نتیجه نرسید و
این مرد که «م» نام داشت صبح چهارم بهمن
در مرکز درمانی جان سپرد .بنابراین گزارش،
با اعالم مرگ یکی از مجروحان ،پرونده نزاع
مسلحانهرنگجناییگرفتورسیدگیویژهبه
آندرشعبه409مجتمعقضاییشهیدبهشتی
مشهدتوسطقاضیدشتبانادامهیافت.

درامتدادتاریکی
سرگذشتیکزورگیر
وقتیفهمیدممحلسکونتمدرمحاصرهپلیس
قرار گرفته است ،بدون هیچ مقاومتی تسلیم
شدمچراکه...
ج ــوان  20ســالــه عضو یــک بــانــد زورگــیــری
خطرناککهدرعملیاتماموراندایرهتجسس
کالنتری میرزا کوچک خان مشهد دستگیر
شده است ،درحالی که دوست سابقه دار خود
را عامل انحراف در مسیر زندگی اش معرفی
می کرد و با صــدور قــرار قانونی سنگینی در
حال انتقال به زندان بود ،با تشریح سرگذشت
خـــود بــه کــارشــنــاس اجــتــمــاعــی کالنتری
میرزاکوچک خــان مشهد گفت :چند سال
قبل به طور غیرقانونی وارد ایران شدیم و در
یکیازروستاهایاطرافمشهداقامتکردیم.
پدرم کارگر بود و از نظر مالی در سطح پایینی
قرار داشتیم .در این مدت بیشتر با هموطنان
خودم که در مناطق حاشیه مشهد زندگی می
کردند ارتباط داشتم و با آن ها دوست بودم تا
این که در یک کارگاه شیرینی پزی مشغول
کار شدم .آن جا جوانی همسن و سال خودم
به نام «سلیم» نیز کار می کرد که از مهاجران
هموطن خــودم بــود و به همین دلیل خیلی
زود ارتباط صمیمانه ای بین ما شکل گرفت و
سلیم از دوستان صمیمی من شد ولی او غرور
خاصی داشت و برای هر موضوع بی اهمیتی
باکارفرماجروبحثمیکرد.منهمناآگاهانه
به حمایت از او می پرداختم و در انجام امور
مربوط به شغلم با لجبازی ،کوتاهی می کردم
تا این که کارفرما هر دوی ما را اخراج کرد .در
آن شرایط بود که سلیم پیشنهاد داد سوار بر
موتورسیکلت«گوشیقاپی»کنیموگوشیهای
سرقتی را به یکی از هموطنان مان بفروشیم
که اموال سرقتی خریداری می کند .ابتدا در
برابر پیشنهاد دوستم مقاومت کردم ولی او با
بیاناینکهسهفقرهسابقهزندانداردوطوری
گوشیقاپیمیکندکههیچسرنخیبهدست
پلیسنیفتدهرروز وسوسهاممیکردتااینکه
با حرف هایش مرا همراه خودش ساخت و از
مدتی قبل سوار بر موتورسیکلت در خیابان ها
پرسهزنیمیکردیموبانوانیراطعمهخودقرار
می دادیم که در حاشیه خیابان بدون توجه به
اطرافخودمشغولگفتوگویتلفنیبودند.
در این میان اگر با مقاومت طعمه ها روبه رو می
شدیم با تهدید و ایجاد ترس به زورگیری اقدام
می کردیم ،سپس گوشی های سرقتی را به
«م-ر»کهاونیزهمسنوسالخودماناستبه
بهایناچیزیمیفروختیم.منپولهاییراکه
از این راه به دست می آوردم برای تامین هزینه
های زندگی خودم مصرف می کردم و سلیم
نیز بیشتر آن ها را در یک کافه بیلیارد هزینه
می کرد که پاتوق همیشگی او بــود .تاکنون
بیشتراز 20تلفنهمراهبهمالخراموالسرقتی
فروختیم.شایانذکراستباصدوردستوریاز
سوی سرهنگ عالیی (رئیس کالنتری میرزا
کوچک خان) ماموران ورزیده دایره تجسس با
دستگیریسلیموخریداراموالمسروقه،عالوه
برچندیندستگاهگوشیسرقتیبامارکهای
مختلف 10،دستگاه دوچرخه و تعدادی برگ
اسنادسفیدنیزکشفکردندو...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیس
پیشگیریخراسانرضوی

