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توفان شن ،تصادف زنجیره ای
درمحورانار-یزد به راه انداخت

در بازسازی صحنه جرم مطرح شد

درامتدادتاریکی

تخریب32خودروچند ساعتبعدازآزادی از زندان
سکونت «م-د» شدند و منزل محل اقامت جوان
 21ساله را به محاصره درآوردنـــد .تحقیقات
مقدماتی بعد از ورود پلیس به مخفیگاه متهم،
نشان می داد که چند ساعت قبل چندین نفر در
این مکان حضور داشته و شرب خمر کرده اند.
در عین حال «م-د» دستگیر شد و در حالی که
رخدادهای هولناک اوایــل بامداد را انکار می
کرد به مقر انتظامی انتقال یافت .چند دقیقه
بعد نیروهای کالنتری با راهنمایی های قضایی
و با استفاده از شگردهای تخصصی موفق شدند
تلفنی با همدست متهم مذکور قــرار صوری
بگذارند و او را نیز در حالی دستگیر کنند که خود
را برای فرار به منطقه ای دیگر آماده می کرد.
گزارش خراسان حاکی است ،با انتقال مهاجمان
نقابدار به مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد
و با توجه به اقدام هولناک آنان در ایجاد رعب و
وحشت عمومی ،این پرونده حساس به قاضی
محمدرضا دشتبان (بــازپــرس ویــژه رسیدگی
به جرایم خــاص) سپرده شد و بدین ترتیب دو
متهم خشن پای میز عدالت ایستادند .پس از
اعتراف دو متهم به تخریب خودروها ،صبح روز
گذشته بازسازی صحنه جرم آنان
در محل وقــوع حادثه در حضور
قاضیسیدجوادحسینی(معاون
دادستان مرکز خراسان رضوی)
و قــاضــی دشــتــبــان (بــازپــرس
پرونده) آغاز شد .جمعیت زیادی
از اهــالــی کــه بــا دیــدن دستبند
و پابندهای متهمان احساس
آرامــش می کردند با قدردانی
از تالش های دستگاه قضایی و
پلیس ،خواستار برخورد قاطعانه
دستگاه قضا با مجرمانی شدند که امنیت و
آسایش مردم را به خطر می اندازند.
گــزارش خراسان حاکی است ،در همین حال

مختلف کالنتری با کسب مجوزهای قضایی از
قاضی سید جواد حسینی (معاون دادستان مرکز
خراسان رضوی) تحقیقات گسترده ای را برای
شناسایی و دستگیری مهاجمان نقابدار خشن
آغاز کردند اما در بررسی های مقدماتی فقط
شهروندان دو موتورسوار را دیده بودند که یکی
از آن ها الغراندام بود و دیگری اندامی درشت
داشــت .با وجــود این وقتی مشخصات تقریبی
جــوان الغراندام به پلیس ارائــه شد ،بالفاصله
ذهن نیروهای کالنتری به چهره جوانی متمرکز
شد که چند ماه قبل و به اتهام ارتکاب جنایت
در همان منطقه دستگیر شــده بــود .با وجود
این ،این احتمال ضعیف هم از چشمان تیزبین
پلیس دورنماند و با آن که پلیس یقین داشت
متهم مذکور که «م -د» نام دارد هنوز در زندان
اســت ،گرفتن استعالم از دستگاه هــای ذی
ربط را ادامه داد تا این که مشخص شد «م -د»
چند ساعت قبل با ســپــردن وثیقه سنگین با
صدور دستوری از سوی قاضی میرزایی (قاضی
ویژه قتل عمد مشهد) از زندان آزاد شده است.
بنابر گزارش خراسان ،این گونه بود که عملیات

شبانه پلیس وارد مرحله جدیدی شد و نیروهای
کالنتری طبرسی شمالی با دستور ویژه معاون
دادســتــان مرکز خــراســان رضــوی عــازم محل

متهمان در حال بازسازی صحنه جرم در حضور معاون دادستان و بازپرس پرونده

معاون دادســتــان عمومی و انقالب مشهد که
در میان تجمع اهالی محل هنگام بازسازی
صحنه جرم سخن می گفت با بیان این که مردم
مطمئن باشند دستگاه قضایی در برخورد با
جرایم خاص و مخالن نظم و امنیت عمومی هیچ
گونه اغماضی نخواهد کرد ،افزود :همان طور که
اهالی محل شاهد بودند متهمان نقابدار فقط
چند ساعت بعد از ارتکاب جرم در پنجه عدالت
گرفتار شدند .مجازات آن ها و رسیدگی به پرونده
نیز در شعبه ویژه جرایم خاص آغاز شده است.
قاضی سیدجواد حسینی اضافه کرد :برخی از
این گونه جرایم به دلیل این که موجب ایجاد رعب
ووحشتدرمردممیشودمجازاتهایسنگینی
مانند «محاربه» را در پی دارد که این موضوع
توسط بازپرس پرونده در حال بررسی است.
اینمقامقضاییبااشارهبهاعترافصریحمتهمان
درباره شرب خمر نیز گفت :مجازات شرب خمر
با توجه به اعتراف متهمان در این ماجرا به عنوان
یک جرم تعیین و به زودی کیفرخواست پرونده در
دادسرا صادر می شود.
قــاضــی حسینی در عین حــال بــه مــردمــی که

در زندان هم «امتداد تاریکی»

می خواندم!

عکس ها از خراسان

سیدخلیل سجادپور -جوان  21ساله ای که
چند ساعت بعد از آزادی از زندان و با همدستی
یکی از دوستانش با ایجاد رعــب و وحشت در
منطقه بــولــوار طبرسی شمالی مشهد32 ،
خودرو را با ضربات شمشیر تخریب کرده بود،
در بازسازی صحنه جرم گفت :به خاطر نوشیدن
مشروبات الکلی حالت طبیعی نداشتیم!
به گزارش خراسان ،هنوز نیم ساعت از بامداد
هفدهم دی ماه نگذشته بود که اهالی خیابان
طباطبایی  26در بولوار طبرسی شمالی مشهد
با شنیدن صــدای وحشتناک شکستن شیشه
خــودروهــا ،خــواب از چشمانشان پرید و راهی
خیابان شدند اما آن ها با دیدن موتورسواران
نقابدار شمشیر به دست که با چهره ای خشن و
عربده کشان ،شیشه های عقب خودروها را می
شکستند ،از ترس به داخل منزل می گریختند
تا مبادا مورد هجوم مهاجمان نقابدار شمشیر به
دست قرار گیرند .مهاجمان خشن که در دقایق
اولیه بامداد و در تاریکی شــب ،تیغه شمشیر
را درهــوا می چرخاندند ،بدون توجه به رعب و
وحشت و ترسی که در دل مردم ایجاد کرده بودند
همچنان فریادزنان ،خودروها را تخریب می
کردند و از کنار آن ها می گذشتند.
گزارش خراسان براساس محتویات این پرونده
و گـــزارش نــیــروهــای انتظامی حــاکــی اســت:
موتورسواران نقابدار پس از آن که تعداد زیادی
خودرو را تخریب کردند باز هم دست از اخالل در
نظم و آسایش مردم نکشیدند و به سوی یکی دیگر
از خیابان های همان محله رفتند و باز هم جرم
خود را با تخریب خودروهای پارک شده دیگر،
ادامه دادند .اهالی محل که همچنان وحشت زده
و از گوشه و کنار منازل به این صحنه های هولناک
می نگریستند ،باالخره با پلیس  110تماس
گرفتند و با صدایی لرزان ماجرای تخریب شبانه
خودروها را اطالع دادند .دقایقی بعد و با توجه به
اهمیت موضوع ،سروان نصر ا ...بهامین (رئیس
کالنتری طبرسی شمالی) که تدابیر ســردار
محمد کاظم تقوی (فرمانده انتظامی خراسان
رضــوی) بــرای بــرخــورد قاطع پلیس با جرایم
خشن را در دستور کار قرار داده بود ،بالفاصله
فرماندهیعملیاتشبانهرابهعهدهگرفتوبدین
ترتیب گروه ویژه ای از نیروهای مشترک دوایر

بــرای قدردانی از دستگاه قضا و پلیس تجمع
کرده بودند ،اطمینان داد که دستگاه قضایی با
تاکیدات دکتر مظفری (رئیس کل دادگستری)
و مطالبه دادســتــان مرکز خــراســان رضــوی به
عنوان مدعی العموم در جرایم خاص و خشن
برخورد قاطعی خواهد داشت و این گونه پرونده
ها با دستور قاضی صادقی (دادستان عمومی و
انقالب مشهد) به طور ویژه و خارج از نوبت مورد
رسیدگی قرار می گیرد.
بنابر گـــزارش خــراســان ،قــاضــی محمدرضا
دشتبان (بازپرس شعبه  409دادسرای عمومی
وانقالب مشهد) نیز در حاشیه بازسازی صحنه
جرم گفت :در صورتی که اقدامات و اعمال خشن
متهمان موجب ترس مــردم شده باشد ،اتهام
محارب نیز به آنان تفهیم می شود که مجازات
آن بسیار سنگین و تا حد اعــدام اســت .قاضی
ویژه رسیدگی به جرایم خاص افزود :هم اکنون
عناوین اتهامی مانند اخالل در نظم و آسایش
عمومی ،تخریب ،شرب خمر و  ...به متهمان
پرونده تفهیم شده است اما تحقیقات بیشتر هنوز
در این باره ادامه می یابد.

ماجرای آتش سوزی گسترده در مجتمع  18واحدی مشهد





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

فاجعه مالچ پاشی و زیدان در صف تاج!






3.6 M views

خانه قسطی رئیس جمهور دوست داشتنی
بخشهایی از صحبتهای شهید رجایی در زمان
ریاست جمهوری اش در فضای مجازی بازتاب و
واکنش های زیادی داشت .او از خانه 90متری
اش در خیابان نارمک که به صورت قسطی خریده
بود ،می گوید .کاربری نوشت« :این صداقت و
همدلی مسئوالن در اول انقالب باعث شد تا انقالب
از گردنه های مهمی عبور کنه که متاسفانه االن
این صداقت کمی کم رنگ شده» .کاربر دیگری
نوشت« :به نظرم باید یک گزارش از خونه های
این مسئوالن تهیه بشه تا بفهمیم کدوم مسئول
باال شهر نشین شده بعد از قبول مسئولیت اش».



4.4 M views
2.1 M views

کار خوب علیه ایدز
تصویری از جدول زمانی حضور اتوبوس ایدز در
مناطق مختلف در فضای مجازی پخش شد تا مردم
برای تست رایگان  HIVمطابق جدول زمانی به
نزدیک ترین ایستگا هها مراجعه کنند .کاربری
نوشت« :لطفا با اطالعرسانی این موضوع به بقیه
به استمرار و بهتر شدن یک زندگی کمک کنید».
کاربر دیگری نوشت« :کاش یکم محرمانه تر بود.
آخه همین که جلوی چشم مردم حتی برای مشاوره
بری تو اون اتوبوس و بیای بیرون ،خودش هزار تا
انگ بهت وارد می کنه ».کاربری هم نوشت« :باید
این تصور رو که ایدز فقط ناشی از رابطه ناسالم
جنسی به وجود میاد ،کنار گذاشت چون خیلی از
آدم ها بدون اطالع از طرق دیگه مبتال می شن».



جا زدن زیدان در صف تاج!
بعدازتوئیتمازیارناظمی،مدیرروابطعمومیوزارت
ورزش که ادعا کرده بود ،بزرگان مربیگری فوتبال
جهان ازجمله کلینزمن ،زیدان و مورینیو در صف
مذاکره با فدراسیون فوتبال ایران هستند! کاربران
فضای مجازی با عکس ها و مطالب مختلف به شوخی با
اینادعا پرداختند.کاربری نوشت« :آقای تاج!مراقب
باشیدتویاینشلوغییهمربیبینامونشانجانزنه
بیاد و سرمربی شه»و کاربر دیگری نوشت« :من می
ترسم در حباب مربی فرو بریم» .کاربری هم نوشت:
«من رفته بودم دم فدراسیون حسابی شلوغ بود و
دیدم زیدان داره به مورینیو میگه داداش این قدر
هلنده،جلویایرانیهاخوبیتنداره».کاربردیگری
هم نوشت« :این شوخی ها خوبه ولی به شرط این که
یادمون نره باید تا دیر نشده جایگزین خوبی برای کی
روش پیدا کنیم».



2.1 M views

مالچپاشیفاجعهیاراهحل؟
ویدئویی از مالچ پاشی در بیابان های خوزستان
در حالی در فضای مجازی پخش شد که بسیاری
از دوست داران و فعاالن محیط زیست به آن
واکنش نشان دادنــد .کاربری نوشت« :یادمه
پارسال حتی پیمانکار مالچ پاشی هم مخالف این
کار بود و این کار را نمایشی و درآمدزا برای افراد
خاص می دانست و هرچه خواستم با او مصاحبه
کنم نگذاشت ».کاربر دیگری نوشت« :در این
منطقه از کشور ما آهوی شنی داریم که با این کار
نه تنها اون ها که حشرات ،خزندگان و خاک منطقه
هم نابود میشه» .کاربری هم از قول پروفسور
کردوانی نوشت« :پرفسور کردوانی می گفت که
راه حل ریزگردها شن پاشی (ماکادم) هست نه
مالچ پاشی تا بعدها بشه از خاک استفاده کرد و به
محیط زیست آسیب نرسوند».

3.8 M views

4.2 M views

حاشیه سازی با سوء استفاده از بیمار

مشکالتختنهغیراصولی

ویدئویی از یک بیمار دیابتی در فضای مجازی بسیار
بازنشر شد .در این ویدئو بیمارِ دیابتی در گفت و
گویی ادعا می کند که بیمارستان نمازی شیراز او را
به دلیل نداشتن پول از بیمارستان بیرون انداخته
اند .کاربری نوشت« :به نظر نمی رسه انداخته باشن
اش بیرون وگرنه لباس های بیمارستان رو از تنش
در می آوردن ».کاربر دیگری که ادعا می کرد پیگیر
ماجرا بوده نوشت« :بیماری این بنده خدا دیابت
نیست و برگر هست .هزینه مطرح نبوده .سابقه21
بار بستری و درمان رایگان داره .این بار هم ترخیص
شده .پرستارها حمومش کردن زنگ زدن کسی که
آوردش بیاد دنبالش».

در برنامه زنده سه شنبه شب «تب تاب» مهمان
برنامه از مشکالت «ختنه» که به دلیل اصولی انجام
ندادن آن اتفاقمی افتد گفت که و اکنش های زیادی
در فضای مجازی به همراه داشت .کاربری نوشت:
«بعد از دیدن این برنامه با خودم گفتم کاش خیلی
وقت پیش این برنامه رو می دیدم تا بچم رو پیش
یک متخصص خوب می فرستادم ».کاربر دیگری
نوشت« :کاش صدا و سیما برنامه های پزشکی رو
که به خانواده و آینده اونا مربوط میشه بیشتر بذاره
تامردمکمتردچارمشکلبشن».کاربریهمنوشت:
«فقط به گفته این کارشناس اکتفا نکنیم و باید
نظرات دیگر متخصصان رو هم بشنویم».
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سجادپور  -شب گذشته و با از خودگذشتگی
آتش نشانان مشهدی ،بیش از  20نفر از ساکنان
یک مجتمع مسکونی  18واحدی از میان دود
و آتــش نجات یافتند .به گــزارش خــراســان ،با
گزارش آتش سوزی گسترده ای که شعله های آن
از طبقه سوم یک مجتمع مسکونی  18واحدی
در بولوار محمدیه منطقه الهیه مشهد زبانه می
کشید ،بالفاصله نیروهای امــدادی و اطفای
حریق از منطقه یک عملیاتی عازم محل شدند و

عملیات تخصصی خود را برای یاری رساندن به
گرفتاران در میان دود و آتش آغاز کردند .در این
میان فریادهای دلخراش زنی که از پنجره طبقه
سوم آویزان شده بود تا خود را از شعله های آتش
دور کند ،توجه امدادگران آتش نشانی را جلب
کرد و آنان بالفاصله در یک عملیات هماهنگ
موفق به نجات زن جــوان شدند و لبخند را بر
لبان اطرافیانش نشاندند .در همین حال گروه
دیگری از آتش نشانان به اطفای شعله هایی
پرداختند که همه مساحت یک واحد  90متری
در طبقه ســوم را فــرا گرفته بــود .دقایقی بعد
نیروهای فداکار آتش نشانی بیش از  20نفر از
ساکنان این مجتمع را از میان دود و آتش نجات
دادند و در حالی عملیات اطفای حریق نیز پایان
یافت که به کسی آسیب جسمی وارد نشد اما
این آتش سوزی خسارت های مالی زیــادی به
جا گذاشت .شایان ذکر است  ،فرماندهی این
عملیات را آتشپاد سوم حمید فرزین شهری،
(جانشین مدیر منطقه یک عملیات آتش نشانی
مشهد) بر عهده داشت.

ستون «در امتداد تاریکی» روزنامه خراسان
در زنــدان طــرفــداران زیــادی دارد .وقتی
روزنامه به دست مان می رسید بالفاصله
ســراغ صفحه حــوادث می رفتم و من هم
مانند دیگر زندانیان اول از همه ستون «در
امتداد تاریکی» را مطالعه می کردم چرا
که این ستون جذابیت های خاصی دارد
و ماجراهای واقعی آن عبرت آمــوز است
اما هیچ گاه به ذهنم خطور نمی کرد که
روزی خبرنگار خراسان به سراغ من بیاید
و سرگذشت مــن هــم در ایــن ستون درج
شود ...
جوان  21ساله ای که تنها چند ساعت بعد از
آزادی از زندان و در اقدامی وحشت بار 32
خــودرو را با ضربات شمشیر تخریب کرده
بــود ،روز گذشته پس از آن که به ســواالت
تخصصی قاضی محمدرضا دشتبان (قاضی
ویــژه رسیدگی به جرایم خــاص) در حضور
معاون دادستان مشهد پاسخ داد ،به تشریح
سرگذشتخودپرداختوباابرازپشیمانیاز
خالفکاریهایشگفت:اهلیکیازشهرهای
اطــراف مشهد هستم اما از سال ها قبل در
بولوار طبرسی شمالی ساکن شدیم .پدرم
سرایدار بود و با دسترنج خود هزینه های ما
را تامین می کرد .وقتی در رشته حسابداری
دیپلمگرفتمعازمخدمتسربازیشدماگرچه
قبلازرفتنبهسربازیدرتعطیالتتابستانی
به شغل سنگ کاری مشغول بودم ولی بعد از
پایان خدمت سربازی در یک فروشگاه لباس
مشغول کار شدم تا این که دختر همسایه
نظرمرابهخودشجلبکرد .اینگونهبودکه
حدود یک سال قبل پای سفره عقد نشستم
و با آن دختر ازدواج کردم .اهل سیگار و دود
نبودم اما با دوستانم گاهی مشروبات الکلی
می نوشیدم .در واقع جوانی رفیق باز بودم تا
این که اوایل خرداد امسال حادثه ای رخ داد
ومسیرزندگیامتغییرکرد .آنشببههمراه
یکیازدوستانمکه«میالد»نامدارد،درحالی
که هرکدام از ما قمه ای در دست داشتیم،
به منزل سه طبقه ای رفتیم که زن معروف به
خالهآدرسآنجارابهمادادهبود .درآنمنزل
باید زن جوانی به نام «مهال» را می دیدیم
ولی به دلیل این که پولی در بساط نداشتیم
با ساکنان ساختمان درگیر شدیم که در این
میان جوان  30ساله ای به نام رضا تهرانی
با ضربات چاقوی دوستم به قتل رسید و من
هم که در این درگیری شرکت داشتم به اتهام
مشارکت در قتل با صدور دستوری از سوی
قاضی میرزایی دستگیر و روانه زندان شدم.
هشت ماه از عمرم را پشت میله های زندان
گذراندمودراینمدتفقطستون«درامتداد
تاریکی» روزنامه خراسان را می خواندم.
باالخرهوقتیمشخصشدکهضرباتکشنده
را میالد بر پیکر رضا فرود آورده است ،من
تا زمان رسیدگی به پرونده ام در دادگاه و با
سپردن وثیقه سنگین آزاد شدم اما وقتی به
خانهبازگشتمدرحالیکهچندساعتبیشتر
از آزادی ام نمی گذشت ،شنیدم که فردی در
اطراف محل سکونتم حرف های ناشایستی
را پشت سرم گفته است و ماجرای عشق و
عاشقی در میان است درحالی که از شنیدن
این حرف ها به شدت عصبانی شده بودم با
یکی از دوستانم مقداری مشروب مصرف
کردیم .درحالی که حالت طبیعی نداشتم
سواربرموتورسیکلتیشدمکه دوستمراکب
آن بود .با یکدیگر عازم خیابان طباطبایی در
بولوار طبرسی شمالی شدیم .شب از نیمه
گذشته بود که من با شمشیر ابتدا به سراغ
فردیرفتمکهبااومشکلشخصیداشتماما
او را ندیدم به همین دلیل همه خودروهایی
را که در آن خیابان و یک خیابان دیگر پارک
بودندباضرباتهولناکشمشیرتخریبکردم
در حالی که هیچ کس در آن وقت شب جرئت
بیرون آمدم از منزلش را نداشت .حاال هم اگر
روزی از زندان آزاد شوم اول دور رفیق بازی را
خطمیکشمو...
ماجرای واقعی براساس
یک پرونده قضایی

خودکشی بازیکن فوتبال
هرمزگان پس از شکست ایران
یکی از بازیکنان فوتبال هرمزگانی متولد
سال  ۶۹پس از شکست تیم ملی فوتبال
کشورمان برابر ژاپــن از شــدت عصبانیت
خودکشی کرد .این بازیکن ،سابقه دروازه
بانی در تیم آبفای بندرعباس در رقابتهای
کشوری و استانی را در کارنامه داشت.

