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هواپیمای مسافربری بوئینگ  737با  136مسافر هنگام بلند شدن از باند فرودگاه در ایالت فلوریدا دچار حادثه شد و به رودخانهای سقوط کرد .به
گزارش ایسنا ،هیچ یک از سرنشینان هواپیما در این سانحه آسیبی ندیدهاند هرچند برخی گزارشهای محلی حاکی از مصدوم شدن دو نفر در این حادثه
است .رئیس پلیس شهر جکسنویل ایالت فلوریدا در پیامی توئیتری اعالم کردهاست :هواپیما در آب غرق نشده است و تمام سرنشینان آن زنده هستند.

...
خط زرد

هشدارهایپلیسدرباره
مادهمخدردروازهای
جدای از مضرات مصرف سیگار از وابستگی
روانی گرفته تا باال رفتن خطر ابتال به انواع
سرطان ،ارتباط نزدیکی بین سیگار و اعتیاد
وجــود دارد .بسیاری از معتادان در شروع
سیگار مصرف میکردند و کم کم به سمت
مخدرهای دیگر کشیده شدند.بسیاری از
معتادان جدای از اعتیاد به مخدرها ،سیگار
هم مصرف میکنند .پس ارتباط نزدیکی
بینسیگارواعتیادوجوددارد.بیشترافرادبر
این باورند که سیگار به آن ها آرامش ،شادی،
اعتماد به نفس وتمرکز حواس میدهد در
حالی که جدای از لطمه زدن به بدن و آسیب
رســانــدن بــه اعــضــای داخــلــی ،آسیب های
ظاهریمانندبویبددهان،دندانهایزردو
لباسسوختهازمضراتمصرفسیگاراست.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیانخبرها

ســاجــدی -فــرمــانــده انــتــظــامــی اســتــان از
دستگیری گــردانــنــدگــان بــانــد مــعــروف به
«مهندس» و رمزگشایی بیش از  150فقره
سرقت خبر داد .سردار «محمدکاظم تقوی»
در تشریح این عملیات گفت :از چندی قبل
گــزارش سرقت هــای سریالی وسایل داخل
خودرو به فوریت های پلیسی  110اعالم شد
و ماموران انتظامی کالنتری هفت تیر اعضای
باندزورگیریوسرقتخودرورادستگیرکردند.
ســردار تقوی اظهار کــرد :متهمان با معرفی
سرکرده 38سالهباند،معروفبه«مهندس»که
شش فقره سابقه کیفری دارد و به شیشه آلوده
استبهارتکاببیشاز150فقرهسرقتوسایل
داخلخودرودرمحدودهبولواروکیلآباد،معلم،
امامتوهفتتیرمشهداعترافکردند.

مشروباتالکلیدرماکو
قربانیگرفت

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی آذربایجان
غربی گفت :مصرف مشروبات الکلی در یک
مراسم عروسی در منطقه ارس ماکوسبب
فوت یک نفر و بستریشدن  ۳۹نفر دیگر در
بیمارستانهایارومیهوماکوشد.باقربهرامی
درگفتوگوبا تسنیمافزود:حال 15نفرازاین
افراد بهبود یافته بود که از بیمارستان ترخیص
شدند 24،نفردیگرفع ً
الدربیمارستانهستند
ویکیازآنهابهسببوخیمبودنشرایطبدنی
درآیسییوبستریاست.

سجادپور -شب گذشته سرکرده یک باند مخوف
قاچاق محموله های بزرگ هروئین در مشهد با
تیراندازیسربازانگمنامامامزمان(عج)دربولوار
شاهد به هالکت رسید .گزارش خراسان حاکی
است ،این مرد  35ساله که از ماه ها قبل در تور
اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) افتاده

درمعرضخطرقراردادتااینکهسربازانگمنامامام
زمان(عج)بهناچاربهسمتخودروشلیککردندو
اینگونهقاچاقچیتحتتعقیببههالکترسید.در
بازرسیازخودرویویکهدرحضورقاضیمیرزایی
(قاضی ویژه قتل عمد) صورت گرفت مقدار 30
کیلوگرمهروئینکشفشد.

رانندهخودرورامتوقفکنندامااوپدالگازرافشردو
بهطرزوحشتناکیبرسرعتخودروافزود:نیروهای
اطالعاتیبرایحفظجانشهروندان،باتیراندازی
هواییاخطارهایالزمرابهسرکردهباندقاچاقمواد
مخدردادندامااوبیتوجهبهایناخطارهایقانونی،
همچنانبرایفرارازچنگقانونجانشهروندانرا

در بازسازی صحنه جنایت مطرح شد

کلیکقتلوحشتناکدرفضایمجازی!

سجادپور -پسر جوانی که رابطه شوم و شیطانی
را در فضای مجازی با یک زن متاهل آغاز کرده
بود ،سرانجام نقشه جنایت هولناکی را نیز کلیک
کرد واین گونه دستان گناه آلودش به خون هم
آل ــوده شــد .به گ ــزارش اختصاصی خراسان،
ماجرای این قتل وحشتناک از پانزدهم دی سال
 1397زمانی آغاز شد که جسد سوخته مرد 47
ساله ای در بخشی از زمین یک کارگاه مخروبه در
پنج کیلومتری مشهد جاده سرخس کشف شد.
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضــوی که با استفاده از تجربیات و دستورات
قاضی ویژه قتل عمد مشهد ،تحقیقات گسترده
ای را برای شناسایی عامل یا عامالن این جنایت
هولناک آغاز کرده بودند در ادامه بررسی های
خود به سرنخ هایی رسیدند که حکایت از ارتباط
شیطانی همسر مقتول با جوان  24ساله ای به
نام «علی» داشت .بنابراین گزارش ،با توجه به
تاکیدات و راهنمایی های سردار محمدکاظم
تقوی (فرمانده انتظامی خراسان رضوی) برای
پیگیری سریع و جــدی پــرونــده هــای جنایی،
در نهایت کارآگاهان بعد از  100روز ردیابی
و تحقیقات غیرمحسوس شبانه روزی ،موفق
شدند مخفیگاه عامل این جنایت را در منطقه
یافت آبــاد تهران شناسایی کنند .آنــان پس از
کسب دستورات و نیابت قضایی از قاضی کاظم
میرزایی ،وارد عملیات پلیسی شدند و در یک
اقــدام هماهنگ ،جــوان  24ساله را به همراه
همسر فراری مقتول دستگیر کردند و به مشهد
انتقال دادند.این دو متهم در مراحل بازجویی
های تخصصی که در حضور قاضی میرزایی انجام
شد به نقش «کیمیا» خواهر جوان  24ساله نیز در
این ماجرا اشاره کردند و بدین ترتیب با دستور
قاضی شعبه  211دادســرای عمومی و انقالب
مشهد کیمیا نیز دستگیر شد و متهمان پرونده
پای میز محاکمه نشستند .گزارش اختصاصی
خراسان حاکی است ،بعد از آن که هر سه متهم
این پرونده جنایی هر کدام به تشریح زوایایی
از این جنایت وحشتناک پرداختند و گره های
کور آن را گشودند ،نوبت به بازسازی صحنه قتل
رسیدتاچگونگیوقوعاینقتلبهطوردقیقمورد
واکاوی قضایی قرار گیرد .به همین دلیل صبح
پنج شنبه گذشته ،در حالی که متهمان پرونده

یدهعمومی

سوار بر خــودروی پلیس بودند ،تحقیقات
میدانی قاضی ویژه قتل عمد به محل وقوع
جنایت کشید« .علی» متهم ردیف اول این
پرونده پس از آن که مواد قانونی برای راست
گویی و دقت در اظهاراتش توسط قاضی
کاظم میرزایی به وی تفهیم شــد ،مقابل
دوربین قوه قضاییه قرار گرفت و ضمن اقرار
صریح به قتل مرد  47ساله گفت :حدود
پنج سال قبل کافه چای و قلیان در یکی از
مناطق نزدیک صومعه سرا در شمال کشور
با شراکت یکی از دوستانم راه اندازی کردم.
آن زمان بیشتر وقتم را با گوشی تلفن همراه
یا در فضاهای مجازی می گذراندم تا این که
با «سارا» (متهم ردیف دوم) در همین شبکه
های اجتماعی آشنا شدم .خیلی زود ارتباط
تلفنی با تماس های مزاحمت گونه «سارا»
متهمان در حال بازسازی صحنه جنایت
آغاز شد و این گونه ارتباط شیطانی بین ما
در حضور قاضی میرزایی
شکل گرفت به طوری که دیگر دیوانه وار
«عاشق» او شده بودم! اگرچه بعد از گذشت
مدت کوتاهی از این آشنایی تلفنی و اینترنتی ،بریانی در منطقه استقالل مشهد پرداختم و این
فهمیدم که او زنی متاهل است ولی دیگر نمی گونه روابط من و «سارا» نزدیک تر شد تا جایی که
توانستم او را فراموش کنم .به شدت به «سارا» او مرا با نام جعلی «موسوی» به همسرش معرفی
عالقه مند بــودم و نمی خواستم به این ارتباط کرد و مدعی شد که پدر من از مرتاض ها و رمال
شوم پایان بدهم! به طوری که حتی خانواده ام های معروف است و من هم در کنار او جادوگری
نیز در جریان این «عشق شیطانی» قرار گرفتند! را فراگرفته ام .همین نقطه ضعف همسر «سارا»
در همین روزها که من درگیر ماجراهای عاشقانه موجب شد تا ارتباط ما با یکدیگر ادامه یابد .ناصر
خودم بودم نفهمیدم چگونه سرمایه های مالی مدتی بعد به همسرش مشکوک شد که با کسی
ام را از دست دادم و ورشکست شدم .بعد از آن رابطه دارد اما نمی دانست که آن فرد من هستم.
بود که با خرید یک دستگاه وانت به میوه فروشی این در حالی بود که من در اتاقک بــاالی مرغ
روی آوردم ولی با این کار نمی توانستم هزینه ها بریانی زندگی می کردم و سارا هم گاهی به بهانه
و مخارج زندگی را تامین کنم تا این که «سارا» کمک نزد من می آمد و با گریه و زاری از اختالفات
پیشنهاد داد به مشهد بیایم و با خرید و فروش شدید با همسرش سخن می گفت .او آن قدر از
کیف و کفش ،به شغل پردرآمدی دست یابم .این فشارها و ناراحتی ها گفت تا این که تصمیم
من هم این پیشنهاد را پذیرفتم ولی بعد از مدت به قتل شوهرش گرفتم .ابتدا سعی کردیم با طرح
کوتاهی باز هم کالهم را برداشتند و من دوباره یک نقشه حساب شده او را با خوراندن «قرص
در این شغل هم ورشکست شدم .این در حالی های مرگ آور» به قتل برسانیم ولی موفق نشدیم
بود که با گذشت ماه ها از ارتباط من و «سارا» او تا این که نقشه قتل او را با سالح طرح کردم و از
گاهی به بهانه های مختلف به شمال کشور می طریق یکی از دوستانم اسلحه ای را در شمال
آمد و چند روزی را کنار ما می گذراند .خالصه کشور خریدم و از خواهرم که در جریان نقشه
اینعشقوعالقهبهجاییرسیدکهتصمیمگرفتم قتل قرار داشت ،خواستم تا برای آوردن اسلحه
شغلی را در مشهد راه اندازی کنم به همین دلیل به مشهد به ما کمک کند .حدود  10روز قبل از
با شراکت یکی دیگر از دوستانم به فروش مرغ قتل با کمک کیمیا و به همراه «سارا» اسلحه را به

عکس اختصاصی خراسان

اعترافگردانندگانباند
«مهندس»به 150فقرهسرقت

سقوط بوئینگ  737به رودخانه
با  136مسافر در فلوریدا

سرکرده باند مخوف قاچاق هروئین در مشهد به هالکت رسید
و تحت تعقیب بود ،روز گذشته در حالی که قصد
جابهجایییکمحمولهسنگینهروئینراداشت،
از مسیر بزرگراه امام علی(ع) وارد بولوار شاهد در
منطقه قاسم آباد مشهد شد .سربازان گمنام امام
زمان(عج) که قصد دستگیری وی را داشتند با
محاصره خودروی پژو پارس وی ،تالش کردند تا
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مشهد آوردیم و اتاقی را در یک مسافرخانه برای
کیمیا اجاره کردیم تا این که «سارا» همسرش را
تلفنی و برای آموزش جادوگری به محل کارگاه
مخروبه ای کشاند که قبال آن جا را شناسایی
کرده بودیم .من هم وقتی ناصر در تاریکی شب
به محل رسید با روشن کردن چراغ قوه گوشی
تلفن او را به چاردیواری مخروبه هدایت کردم
و در حالی که منتظر ورود جادوگر معروف بود
ناگهان با بلوکه های سیمانی او را به قتل رساندم
چــرا که وقتی اسلحه را از داخــل ســاک بیرون
کشیدم تازه فهمیدم که سالح گیر کرده است و
کار نمی کند! بعد از آن هم با خواهرم و سارا تماس
گرفتم که آن ها با یک خودروی سواری کرایه ای
به دنبالم آمدند و از محل جنایت گریختم! بنابر
گزارش خراسان« ،سارا» متهم دیگر پرونده نیز
ضمن تایید آغاز ارتباط شیطانی خود با «علی»
در فضای مجازی به تشریح جزئیات این جنایت
هولناک در حضور قاضی کاظم میرزایی پرداخت
و گفت :وقتی «کیمیا» تعدادی «قرص مرگ آور»
از شمال برایم فرستاد من جرئت نکردم آن ها
را به همسرم بخورانم به همین دلیل به دروغ به
علی گفتم که وقتی قرص ها را به ناصر خوراندم
حال او خراب شد و من که ترسیده بودم او را به
بیمارستان رساندم که حالش رو به بهبودی
است .بعد از آن بود که علی نقشه کشتن همسرم
با سالح را طراحی کرد .این نقشه کامل بود ولی
نمی دانم چگونه قاضی پرونده به ماجرای دخالت
من در این قتل پی برد« .کیمیا» متهم سوم نیز در
بازسازی صحنه قتل که کارآگاه وحید حمیدفر
(افسر پرونده) نیز حضور داشت به تشریح نقش
خود در این جنایت پرداخت و اظهار کرد :برادرم
را خیلی دوست داشتم و به همین دلیل هر کاری
را از من می خواست برایش انجام می دادم
اگرچه وقتی موضوع قتل ناصر را مطرح کرد
ابتدا مخالف بودم ولی بعد که گفت :او همسرش
را طالق نمی دهد و کتک می زند من هم با آن ها
برای اجرای این نقشه وحشتناک همراه شدم!
گزارش خراسان حاکی است ،در پایان بازسازی
صحنه جنایت ،قاضی میرزایی با صــدور قرار
بازداشت موقت ،متهمان پرونده را روانه زندان
کرد تا دیگر مراحل دادرســی دربــاره این قتل
هولناک طی شود.

باند سرقت خودروها در کرمان
متالشی شد
توکلی -رئیس پلیس آگاهی استان کرمان
گفت :این باند سه نفره به  20فقره سرقت
خــودرو به ویژه پراید از مقابل بیمارستان ها
اعترافکردند.بهگزارشخبرنگارما،سرهنگ
حسن پور افزود :این سارقان بیشتر خودروها
را در استان سیستان و بلوچستان و برخی
شهرهایجنوبیاستانکرمانفروختهبودند.

...

درامتدادتاریکی

مرگ در خانه ویالیی!
کاش بیماری افسردگی همسرم را جدی
می گرفتم و لحظه ای تنهایش نمی گذاشتم
تا این گونه سیاه پوش نشوم و ...
پیرزن  65ساله که از شدت گریه نای حرف
زدن نداشت در حالی که مدام به خاطر مرگ
همسرش خود را سرزنش می کرد ،پس از
آن که به ســواالت تخصصی قاضی کاظم
میرزایی (قاضی ویــژه قتل عمد مشهد)
درباره چگونگی مرگ دلخراش همسرش
پاسخ داد ،در تشریح سرگذشت خــود به
کارشناس اجتماعی کالنتری شهرک
ناجای مشهد گفت :قبل از انقالب اسالمی
به همراه خانواده ام به یکی از کشورهای
صنعتی و پیشرفته مهاجرت کردیم و ساکن
آن جا شدیم .مدتی بعد با یک جوان ایرانی
که او هم تابعیت آن کشور را داشــت آشنا
شــدم به طــوری که ایــن آشنایی در مدت
کوتاهی رنگ عشق گرفت و من و «ناصر»
پای سفره عقد نشستیم .عالقه ما به یکدیگر
بسیار عاشقانه و ناگسستنی بود به گونه ای
که حتی لحظه ای دوری از یکدیگر را تحمل
نمی کردیم« .ناصر» هم مانند من تابعیت
آن کشور را گرفته بود و موقعیت اقتصادی
خوبی داشــت .همسرم رستوران بزرگی
راه انـــدازی کــرد و طولی نکشید دارای
مستغالت زیــادی شد .زندگی شیرین ما
که توام با رشد اقتصادی خوبی بود عاشقانه
سپری می شد امــا همواره از یک مشکل
بزرگ در زندگی رنج می بردم ،با آن که سال
ها از ازدواج من و ناصر می گذشت اما از
داشتن فرزند محروم بودیم و من باردار نمی
شدم .اگرچه به امید روزی که صدای خنده
ها و گریه های کودکی در خانه ما بپیچد به
خیلی از مراکز درمانی مراجعه کردم اما در
نهایت نتیجه ای نگرفتیم و این آرزوی بزرگ
برای همیشه در سینه ام باقی ماند .با وجود
این «ناصر» همه زندگی من بود و تنها به او
عشق می ورزیدم .همه اقوام ما نیز در خارج
از کشور بودند و تعداد انگشت شماری از
بستگانمان در ایــران زندگی می کردند.
همسرم منزل ویالیی بزرگ دو طبقه ای
را در مشهد داشت که با گسترش شهر در
منطقه خوبی قرار گرفته بود ولی ناصر هیچ
گاه حاضر به فروش آن خانه نشد ،چرا که
دوست داشت همواره به ایران رفت و آمد
کند و هویت ایرانی اش را به رخ بکشد .از
سوی دیگر هم از نظر مالی هیچ نیازی به
مبلغ این منزل ویالیی نداشت .خالصه
زندگی توام با آرامش و شیرین ما با سکونت
چند ماهه در همین منزل ویالیی رنگ و
بوی زیبایی داشت تا این که از مدت ها قبل
همسرم دچــار بیماری افسردگی شد به
طوری که در کشور محل سکونت مان تحت
نظر روان پزشک قــرار گرفت و مــدام دارو
مصرف می کرد .من هم در کنارش بودم و
از او پرستاری می کردم تا داروهایش را به
موقع مصرف کند.
روزهــا به همین ترتیب سپری می شد تا
ایــن کــه بــرای آرام ــش روحــی و قــدم زدن
در سرزمین مــادری تصمیم به مسافرت
به تهران گرفتیم ولــی هنوز یک هفته از
حضورمان در ایران نمی گذشت که وضعیت
بیماری همسرم شــدت گرفت و طــوری
افسردگی او حاد شد که دیگر به همه چیز
و همه کس بدبین شده بود به همین دلیل
دیدار آشنایان در تهران را ناتمام گذاشتیم و
عازم مشهد شدیم تا همسرم در خانه ویالیی
خــودش آرامــش روحــی را تجربه کند .در
مشهد نیز نزد یک روان پزشک رفتیم که او
هم مقداری داروهای اعصاب و روان تجویز
کــرد .من هم که در مشهد و کنار همسرم
از زندگی لــذت می بــردم با خیال راحت
به استراحت پرداختم امــا ناگهان وقوع
حادثه ای تلخ زندگی ام را نابود کرد .آن
روز با شنیدن صدای افتادن شیئی بزرگ
از پشت بام به درون حیاط چشم دوختم و با
پیکر غرق در خون همسرم روبه رو شدم که
از پشت بام منزل سقوط کرده بود .هراسان
با اورژانس تماس گرفتم اما همسرم چون
مرغ عشق مرا تنها گذاشته بود .ای کاش ...
شایان ذکر است ،با انتقال جسد مرد 68
ساله به پزشکی قانونی تحقیقات درباره
این حادثه تاسف بار به فرماندهی سرهنگ
حسین زاده (رئیس کالنتری شهرک ناجا)
و در اجرای دستور قضایی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

