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هشدارهای پلیس برای
پیشگیری از سرقت موتور سیکلت
 از تجهیزات ایمنی مناسب مانند سوئیچمخفی وقفل و زنجیر ضد بــرش استفاده
کنید.
 کلید یدکی موتور سیکلت خود را به افرادناشناس و متفرقه نسپارید.
 موتورسیکلت خــود را در مکان امــن ومناسب پارک کنید.
 موتور سیکلت خود را حتی برای لحظه ایکوتاه بدون برداشتن سوئیچ ترک نکنید.
 هنگام ترک کردن موتور سیکلت نکاتایمنی را رعایت کنید.
 چنان چه از افراد ناشناس موتور سیکلتمی خرید قفل های آن را تعویض کنید.
 از قــرار دادن سوئیچ موتور سیکلت درمکانهای نامناسب و در معرض دید افراد
خودداری کنید.
 در صـــورت ســپــردن موتورسیکلت بهتعمیرگاه سوئیچ آن را فقط بــه مسئول
تعمیرگاه تحویل دهید.
 هرگز موتورسیکلت خود را در اختیار افرادناشناس و غیر مطمئن قرار ندهید.
 هرگز مدارک موتورسیکلت را زیر زین یاداخل قاب باتری قرار ندهید.
 برای شماره کردن و نصب پالک بر رویموتور سیکلت خود اقدام کنید.
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیان خبرها
 2جوان در کرمان غرق شدند

جوابیه
توضیح سازمان فردوس ها
درباره یک خبر
نظر به درج مطلبی در شماره روز شنبه مورخ
 1398.3.18در صفحه حوادث آن روزنامه
وزین با تیتر «تیراندازی که مرده شوی شد»
به اطالع کلیه مخاطبان و شهروندان گرامی
می رساند سازمان فردوس های شهرداری
مشهد یکی از سازمان های خدمت رسان
حــوزه معاونت خدمات شهری شهرداری
مشهد است که در راستای خدمت رسانی به
شهروندان در روزهای فراق عزیزانشان گام
برمی دارد .در همین راستا با توجه به اهمیت
خدمات این سازمان به شهروندان ،انجام
امر واجــب کفایی تغسیل امــوات ،همواره
یکی از مهم ترین موضوعات مــورد توجه
ایــن سازمان بــوده اســت و افــراد شاغل در
این حوزه همواره با حساسیت های خاص
شرعی و عرفی انتخاب می شوند چرا که
امــوات مسلمانان امانتی اســت که برای
انجام امور تغسیل و تکفین در اختیار سازمان
فردوس های شهرداری مشهد قرار گرفته
است و تنها این امر باید توسط کارشناسان
و ناظران شرعی آموزش دیده و متخصص
صــورت بگیرد .لذا سازمان فــردوس های
شهرداری مشهد به اطالع شهروندان می
رساند مجرمان معرفی شده از سوی دستگاه
قضا ،تنها می توانند با انجام امور نظافت در
مجموعه آرامستان های تحت پوشش این
سازماندورانمحکومیتتعیینشدهخودرا
بگذرانند و امکان انجام تغسیل اموات توسط
این افراد وجود ندارد.
حسین مهدوی دامغانی
مدیرعامل سازمان فردوس ها

...

سجادپور -راننده یک دستگاه پژو  405که
مورد ظن بسیجیان یکی از پایگاه های محلی
در مشهد قرار گرفته بود با شلیک گلوله جان
سپرد.
به گــزارش خراسان ،این حادثه شب جمعه
گذشته در جاده فرعی روستای شیر حصار
و در نزدیکی کوره های آجرپزی هنگامی رخ
داد که مرد  32ساله ای به همراه فرد دیگری

داخل یک دستگاه پژو  405نشسته بودند که
مورد ظن نیروهای بسیج قرار گرفتند.
رانــنــده  32ســالــه کــه بــه فــرمــان «ایــســت»
بسیجیان توجه نکرده بود ،مورد تعقیب قرار
گرفت که در این میان ناگهان شلیک گلوله
از سالح کالشینکف سکوت جاده را شکست
ویکی از گلوله ها با عبور از صندوق عقب به
پشت راننده اصابت کرد .گزارش خراسان

حاکی است با متوقف شدن خودرو ،راننده
مجروح به بیمارستان شهید هاشمی نژاد
مشهد انتقال یافت اما تالش پزشکان برای
نجات وی به نتیجه نرسید و این جوان 32
ساله به دلیل عوارض ناشی از اصابت گلوله
جان خود را از دست داد.
با گزارش این حادثه به قاضی ویژه قتل عمد،
بالفاصله قاضی علی اکبر احمدی نژاد برای

درامتدادتاریکی
پیغامطالقدرآخرینسکانس

بررسی ماجرا عــازم مرکزدرمانی شد و به
تحقیق در ایــن بــاره پــرداخــت .شایان ذکر
اســت پس از انجام تحقیقات مقدماتی از
سه بسیجی که به تعقیب پژو ســوار مظنون
پرداخته بــودنــد ،ایــن پــرونــده با هماهنگی
قــاضــی شعبه  208دادســــرای عمومی و
انقالب برای رسیدگی به دادسرای نظامی
مشهد ارسال شد.

مرگ هولناک در ساختمان  2طبقه

سجادپور -مرد  51ساله ای که به اتهام قتل
همسر  24ساله اش در مشهد دستگیر شده
است در حالی ارتکاب هرگونه جنایتی را انکار
می کند که برخی شواهد از قتل هولناک زن
جوان در ساختمان دو طبقه حکایت دارد.
به گزارش خراسان ،صبح پنج شنبه گذشته،
مردی با نیروهای اورژانس  115تماس گرفت
و از آنــان بــرای نجات جــان همسرش کمک
خواست دقایقی بعد وقتی ماموران اورژانس
به نشانی اعالم شده واقع در خیابان مطهری
شمالی مشهد رفتند با پیکر بی جان زنی روبهرو
شدند که عالیم حیاتی نداشت امــا با توجه
به مشکوک بــودن ماجرای مرگ این زن 24
ساله ،نیروهای امــدادی مراتب را به ماموران
انتظامی اطــاع دادنــد و این گونه تحقیقات
درباره چگونگی مرگ این زن آغاز شد .ماموران
انتظامی با حفظ صحنه حادثه و با دستور قاضی
ویژه قتل عمد ،جسد زن مذکور را به پزشکی
قانونی انتقال دادنــد تا علت دقیق مرگ وی
مشخص شود .از سوی دیگر نیز با حضور قاضی
علی اکبر احمدی نژاد در محل کالبد شکافی
جسد و صحنه احتمالی جنایت ،بررسی های
دقیق قضایی وارد مرحله جدیدی شد چرا

که برخی شواهد
و آثـــار مــوجــود در
محل زنــدگــی زن
ج ــوان حکایت از
وقـــــوع جــنــایــتــی
هولناک داشــت.
بـــنـــابـــر گـــــزارش
خراسان ،مرد 51
ساله کــه بــه اتهام
ق ــت ــل هــمــســرش
دســتــگــیــر شـــد،
ضمن رد ارتکاب
قتل ،در بازجویی
هــــای تخصصی
گفت :همسرم در یک خانواده معتاد رشد کرده
بود و او نیز به مصرف مواد مخدر صنعتی آلوده
بود تا این که مدتی قبل او را از مادر معتادش
خواستگاری کردم و به خانه خودم آوردم .وی
ادامه داد :اگرچه من  51سال دارم اما تاکنون
ازدواج نکرده ام و تالشم بر این بود تا همسر
 24ساله ام را از گرداب مواد مخدر نجات بدهم
که همین کار را نیز کردم و او اعتیادش را کنار
گذاشت ولی از آبان تا اسفندماه سال گذشته

رجز خوانی قاتل جلوی دوربین!

مرد آبادانی پس از قتل خواهرش ادعا کرد
چون فهمیده بود او با یک مرد رابطه نامشروع
داشته دست به قتل زده است تا دیگر کسی
خــانــواده اش را شماتت نکند .بــه گــزارش
رکــنــا ،ساعت  6صبح دوشنبه  20خــرداد
ماه امسال پسر جوانی در تماس با ماموران
پاسگاه ابوشانک آبادان ادعا کرد که خواهرش
را به قتل رسانده اســت .مــامــوران با حضور
در صحنه جــرم در روســتــای آلــبــوی عبادی
شهرستان آبـــادان با جسد خونین زن 36

دزدی پس از سرقت
خودروهارارهامیکرد
توکلی-فرمانده انتظامی شهرستان
كرمان از دستگیری سارقی خبرداد
که پس از سرقت  ،خودروها را رها می
کرد.به گزارش خبرنگارما ،سرهنگ
«فداء» گفت:در پی وقوع چندین فقره
سرقت خودرو در شهر کرمان بررسی
موضوع به صورت ویژه در دستور كار
پلیس قرار گرفت.
وی افـــزود :مــامــوران کالنتری14
پس از انجام تحقیقات تخصصی یك
مظنون را شناسایی و پس از دریافت
مجوز از مقام قضایی در یك اقــدام
ضربتی متهم را در مخفیگاهش
دستگیر کردند .فرمانده انتظامی
شهرستان کرمان خاطرنشان کرد :
متهم در ابتدا منكر هرگونه سرقت بود
اما سرانجام چاره ای جز بیان حقیقت
نداشت و به  15فقره سرقت خودرو در
سطح شهر كرمان اعتراف کرد .این
مسئول انتظامی در پایان یادآور شد:
متهم پس از سرقت خودروها و قطعات
داخلی آن ،آن ها را در سطح شهر رها
می کرد .

سالهای روبه رو شدند .در بررسی های ابتدایی
برادر قربانی جنایت که در صحنه جرم حضور
داشت به قتل خواهرش اعتراف کرد و گفت
که به دلیل اختالفات خانوادگی خواهرم را
به قتل رساندم .این جوان آبادانی که با زبان
عربی صحبت می کند بعد از قتل خواهرش در
روستای آلبوی عبادی گفت :به این دلیل که
خواهرم با پسر رقیه رابطه نامشروع داشت ،او را
کشتم .چون فهمیده بودم او از غالم درخواست
این رابطه را داشته است .این مرد در فیلم می
گوید اگر دو خواهر دیگر هم داشته باشم که
دست به این کار بزنند آن ها را خواهم کشت تا
دیگر از سوی مردم مورد شماتت قرار نگیریم
و کسی نگوید خواهرمان مشکل اخالقی
داشته است .مرد آبادانی ادامه داد :ساعت 6
صبح به خانه رفتم و وقتی خواهرم خواب بود
او را با تفنگ شکاری هدف قرار دادم .بنا بر
این گزارش ،متهم برای سیر مراحل قانونی در
اختیار مقام قضایی قرار گرفته است.

به زندان افتادم که
در همین اثنا باز
هم مــادر همسرم
بــه خـــانـــهام رفــت
وآمد کرد و دوباره
دخـــتـــرش را به
سمت مواد مخدر
کــشــیــد .وقــتــی از
زندان بیرون آمدم
و ماجرا را فهمیدم
خــیــلــی نــاراحــت
شدم .وی در پاسخ
بـــه ســـــوال مــقــام
قضایی که پرسید
آیا اختالفی با همسرت داشتی؟ گفت :نه! ما
هیچ گونه اختالفی با یکدیگر نداشتیم! وی
سپس درباره چگونگی مرگ همسرش گفت:
ما در ساختمان دو طبقه ای زندگی می کنیم که
در طبقه اول آن خواهر مجردم ساکن است چرا
که بعد از مرگ پدر و مادرم تنها بود!
شب حادثه نیز همسرم در منزل خوابید اما
وقتی ساعت  8صبح از خواب بیدار شدم چهره
کبود او را دیــدم و احتمال دادم که به خاطر

استعمال مــواد مخدر سکته کــرده باشد! به
همین دلیل با اورژانـــس تماس گرفتم ولی
آن ها مرگ همسرم را تایید کردند! گزارش
خراسان حاکی است ،در پی اظهارات متناقض
متهم  51ساله ،بالفاصله قاضی احمدی نژاد
دستورات ویژه و محرمانه ای را برای بررسی
وضعیت اجتماعی و خانوادگی وی صادر کرد
و بدین ترتیب گروهی از کارآگاهان زبده اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به تحقیق
در این باره پرداختند .بررسی های مقدماتی
کارآگاهان ،نشان می دهد که مرد  51ساله
اختالفات خانوادگی شدیدی با همسرش
داشته اســت به طــوری که هنگام درگــیــری و
مشاجرات خانوادگی ،زن  24ساله پنجره
اتاقش را باز می کرد و با فریاد از همسایگان
کمک می خواست ...
این در حالی است که برخی آثار باقی مانده
در زیر گلوی زن جــوان و همچنین زخم های
روی دست متهم حکایت از درگیری و انسداد
احتمالی راه تنفس وی دارد بنابر این گزارش،
تحقیقات بیشتر دربــاره زوایــای پنهان مرگ
هولناک این زن جوان در ساختمان دو طبقه
آغاز شده است.

حادثه در قاب

عکس اختصاصی از خراسان

توکلی -دو جــوان طی  24ساعت بر اثر
غــرق شدن در آبشار ماهان کرمان و سد
بم جان باختند .به گفته مسئول جمعیت
هالل احمر ماهان  ،جوان  25ساله ای در
حفره عمیق ایجاد شده در زیر آبشار سکنج
غرق شد و جان باخت .معینالدینی افزود:
با تالش نیروهای امداد و نجات جسد این
جــوان شامگاه جمعه به بیرون آب منتقل
شد ،که علت این حادثه در دست بررسی
است .وی ادامه داد :این آبشار مرداد سال
گذشته هم جان یک جوان را گرفت اما برای
حفره ایجاد شده در زیر آبشار چاره اندیشی
نشد .براساس گــزارش خبرنگارما ،جوان
 ۳۰ساله ای هم در سد کالغوییه دهبکری
بم غرق شد وجان خود را از دست داد ،که
پیکر بی جان این جوان پس از چندین ساعت
جست وجوی نیروهای امدادی از داخل سد
خاکی کشف شد.

زنده زنده سوختن  5نفر
در تصادف نیسان آبی و کامیون بنزین

جوان«پژوسوار» با شلیکگلوله جان سپرد

خط زرد

13

سه واحد مسکونی در مشهد که به انبارهای بزرگ ضایعات بازیافتی تبدیل شده بود با دستور
قاضی سید جواد حسینی (معاون دادستان مرکز خراسان رضوی) توسط نیروهای تجسس
کالنتری میرزاکوچک خان پلمب شد .به تازگی برخی مالکان منازل خود را به ضایعات فروشان
اجاره می دهند که در میان ضایعات زباله های بازیافتی خطرناکی نیز به چشم می خورد.

با آن که در زندگی با همسر اولــم شکست
خــوردم و بعد از طــاق روزه ــای سختی را
گذراندم اما نمی دانم چرا باز هم عجوالنه
تصمیم گرفتم و تنها به خاطر یک آشنایی
خارج از عرف تن به ازدواجی دادم که ...
زن  42ساله که بــرای جلوگیری از سقوط
ستون لرزان خیمه زندگی اش در پی چاره
جویی بــود ،با بیان ایــن که «فکر می کردم
ازدواج عاشقانه سن و سال نمی شناسد»
دربارهزندگیسراسرآشفتهاشبهکارشناس
و مددکار اجتماعی کالنتری سپاد مشهد
گفت:عالقهزیادیبهدرسومدرسهنداشتم
و به همین خاطر در مقطع راهنمایی ترک
تحصیل کردم و به امور خانه داری پرداختم.
آن زمان در یکی از شهرستان های کوچک
خراسان شمالی زندگی می کردیم .اگرچه
پــدرم کارگری ســاده بــود امــا زندگی آرام و
بدون دغدغه ای داشتیم تا این که «حسین
علی»بهخواستگاریامآمد.بااینکهخانواده
خواستگارم در بخش مرکزی شهرستان
ساکنبودنداماهیچشناختیازآنهانداشتم
و تنها با این تفکر که در یک محله با فرهنگ
زندگی می کنند پس انسان های باکالس و
فرهیخته ای هستند! بدون انجام تحقیقات
یا حتی یک پــرس و جــوی ســاده پــای سفره
عقد نشستم .آن روزهــا فقط یک ماه از آغاز
هفدهمین سال تولدم گذشته بود که برای
اولینباراحساسکردمنامزدمفقطگوشبه
فرمان مادرش است و در برابر خواسته های
او عکس العملی جز «چشم» ندارد .به همین
دلیل مادر و خواهران «حسین علی» حتی
در امور جزئی زندگی من مانند نوع و رنگ
پوشش هم دخالت می کردند .در سال های
اولزندگیمشترکوبنابهتوصیههایمادرم
هیچ گاه در برابر دخالت های آن ها مقاومت
نمی کردم اما در حالی که دو فرزندم دوران
کودکی را پشت سر می گذاشتند دخالت
هایخانوادههمسرمدرزندگیمنهمچنان
ادامهداشتتاجاییکهبایدبرایتهیهنوعغذا
یا محل مدرسه دخترم نیز از آن ها اجازه می
گرفتم.خالصهقهروآشتیومشاجرههایمن
وهمسرمبرایدخالتنکردنخانوادهاشبه
نتیجهنرسیدومنبهناچاردرحالیازاوطالق
گرفتمکهحضانتدختر 9سالهوپسر 6ساله
ام را نیز پذیرفتم .من برای تامین هزینه های
زندگی روزگار سختی را می گذراندم تا این
که برای یافتن شغلی مناسب راهی مشهد
شدموباتبحریکهدرعکاسیداشتم،دریک
مجموعهعکاسیوفیلمبرداریفعالیتمراآغاز
کردمتاآیندهفرزندانمتضمینشودبههمین
دلیل هیچ گاه در اندیشه ازدواج نبودم تا این
که دخترم را در  19سالگی و با جهیزیه ای
آبرومندانه در حالی روانه خانه بخت کردم که
پسرمنیزباکاردریکتعمیرگاهروزگارخوبی
داشــت .خالصه این زندگی آرام با آشنایی
من و «پارسا» در یک «جشن تولد» وارد مسیر
دیگری شد .آن روز مشغول فیلم برداری از
جشن بودم که سخنان احساسی و گاه بذله
گویی های یکی از مهمانان جشن مرا تحت
تاثیرقراردادواینگونهرابطهتلفنیومالقات
هایحضوریمنوپارساشکلگرفت.مدتی
بعد در حالی با پیشنهاد ازدواج پارسا روبه رو
شدم که او شش سال از من کوچک تر بود و
ادعا می کرد از همسرش به خاطر نداشتن
تفاهم اخالقی در دوران نامزدی جدا شده
است.
من هم که حرف هایش را باور کرده بودم در
یک تصمیم عجوالنه و بــدون هیچ شناخت
قبلیبهعقداودرآمدمولیهنوزدوماهبیشتر
ازاینماجرانگذشتهبودکهبدبینیوسوءظن
های پارسا زندگی ام را به هم ریخت و آن را به
کالفی پیچیده و سردرگم تبدیل کرد .آن جا
بود که فهمیدم همسرم دروغ گفته و قبل از
من سه بار دیگر نیز ازدواج کرده است و همه
همسرانش به خاطر همین بدبینی ها از او
جدا شده اند به طوری که پدر پارسا حضانت
یکی از فرزندان او را عهده دار است .با افشای
این دروغ ها ،او خانه را ترک کرد و من هم که
دیگر به خواست او سرکار نمی رفتم منزلی
را به همراه پسرم اجاره کردم .حاال هم نه تنها
هیچنفقهایبهمننمیدهدوپسرمنیزبرای
لجبازی با او خانه ام را ترک کرده است بلکه
پیغامطالقبرایمفرستادهاست.کاش...
شایان ذکر است به دستور سرهنگ عباس
زمینی(رئیسکالنتریسپاد)پروندهاینزن
بهدایرهمددکاریارجاعشد.
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