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مرگ موتورسواران درتعقیب و
گریز محیط بانان
توکلی -رئیس کل دادگستری استان کرمان در
تشریحپروندهمحیطبانانمحیطزیستدرپارک
ملی خبر بافت گفت :گزارش های رسیده نشان
دهنده آن است که ماموران محیط زیست استان
کرمان نیمه شب در حوزه پارک ملی خبر با دو
موتورسوار و یک خودروی سواری مواجه شدند
که با در دست داشتن پروژکتور به منظور شکار
آهو  ،وارد این شکارگاه شده بودند .به گزارش
خبرنگارما،موحد افزود:مامورانمحیطزیستبه
تعقیباینافرادپرداختندکهشکارچیانبااسلحه
شکاریتیراندازیکردند،دراینحینسرنشینان
موتورسیکلتکهدوبرادربودند ،بهواسطهسقوط
ازرویموتور جانخودراازدستدادند.ویتاکید
کــرد :بر اســاس ایــن گــزارش ،مشخص است که
این افراد به دلیل تیراندازی ماموران کشته نشده
اند و در این باره کار تحقیقاتی از سوی دادستان و
بازپرسدرحالانجاماست.اینمقام ارشدقضایی
یادآورشد:درنهایتچوناینافراددرمقامضابطو
نیرویمسلحاقدامکردهاند،پروندهآنهاباعنوان
جرایمسازمانقضایینیروهایمسلحمطرحشده
که این پرونده به لحاظ این که این حادثه در مرز
استان هرمزگان رخ داده بود ،به سازمان قضایی
نیروهای مسلح استان هرمزگان ارجاع شده و
در دست رسیدگی است و احتمال برگشت این
پرونده بهکرمانبراساسمقرراتجارینیز وجود
دارد.ویخاطرنشانکرد:متهماناینپروندهکه
خودنیز زخمیشدهاند،باقراروثیقهآزادهستند.

سارق حرفه ای باتری خودرو
در چنگ قانون
ساجدی -رئیسپلیسمشهدازدستگیرییکی
از عامالن اصلی سرقت باتری خودرو در محدوده
بولوار مصالی مشهد خبر داد .سرهنگ اکبر آقا
بیگی گفت:مرحله دیگری از طرح تشدید مقابله
با سرقت های بامدادی با محوریت شناسایی و
دستگیری عامالن سرقت های سریالی باتری
خــودروهــای ســواری در دستور کــار پلیس قرار
گرفت .ویافزود:تیمهایدایرهتجسسکالنتری
17مصلی ،در اجــرای این ماموریت ضربتی با
توجه به سرنخ هایی که در دست داشتند ،یکی
از عامالن این سرقت ها را شناسایی کردند و
تحت تعقیب قــرار دادنـــد .رئیس پلیس مشهد
گفت:ماموران کالنتری مصلی ،ساعت 3بامداد
امروز پس از کنترل مراقبت های پوششی ،برای
دستگیری این متهم که در حال ارتکاب سرقت
بود ،وارد عمل شدند .وی خاطر نشان کرد:متهم
پرونده با خــودروی سواری پراید خود متواری و
عملیاتتعقیبوگریزآغازشد .سرهنگآقابیگی
گفت:ماموران انتظامی با تیراندازی خودروی
پرایدرامتوقفومتهم23سالهرادستگیرکردند.
وی اظهار کــرد:از خــودروی ســواری پراید چهار
عدد باتری مسروقه کشف شد و تیم دایره تجسس
کالنتری مصلی،مالخر امــوال مسروقه را نیز
شناسایی و دستگیر کردند .سرهنگ آقابیگی
گفت:تحقیقاتازمتهمانپروندهادامهدارد.

عکس ها اختصاصی از خراسان

رئیسکلدادگستریاستانفارساعالمکردکه
حکممتهمپروندهسلطانهروئینصادرواینفرد
بهاعداممحکومشدهاست.
به گ ــزارش ایسنا ،حجت االسالم سید کاظم
موسوی،یکشنبهدومتیرماهبهخبرنگارانگفت:
حکمپروندهسلطانهروئینبهجرمخریدوفروش
 ۱۷۰۰کیلوگرمهروئینصادرشدهاست.
ویبابیاناینکهاتهاماینفرد،افساد فی االرض و
حکم صادر شده برای او اعــدام در مأل عام بوده
است ،افزود :این حکم در مرحله فرجام خواهی
قرار دارد و در زمان مقرر از طریق رسانهها اطالع
رسانیخواهدشد.
موسوی همچنین گفت :یکی از پروندههای مهم
تحت رسیدگی در دادســراهــای استان فارس،
سرقت مسلحانه از آرایشگاههای زنانه بود که
متهمانآنباهوشیاریپلیسدستگیرشدندودر
بازجوییهایمقدماتیبه۲۴فقرهسرقت،اعتراف
کردند.ویبابیاناینکهکیفرخواستاینپرونده
خرداد امسال صادر شده است ،تعداد متهمان
این پرونده را سه نفر اعالم و اضافه کرد :اتهام این
افــراد ،محاربه از طریق مشارکت در بیش از ۲۴
فقرهسرقتمسلحانههمراهباایجادخوفوناامنی
ووحشتدرمحیطومنطقهاست.
موسوی ادامــه داد :دستگاه قضا درخصوص
جرایمیکهابعادمختلفامنیتجامعهوشهروندان
را با مخاطره مواجه کند ،بی تفاوت نیست و
واکنشهای قانونی و متناسبی نشان خواهد
داد .رئیس کل دادگستری استان فارس یکی از
مهم ترین جرایمی را که مد نظر دستگاه قضایی
قراردارد،جرایماقتصادیدانستوتاکیدکردکه
دادگاهمربوطبهاینجرایمدرشعبهویژهوبهشکل
علنیبرگزارشدهاست.
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سلطان هروئین به اعدام
محکوم شد

سنگ پران مست که خانواده ای را داغدار کرد!

نامترامیگویی؟سجاد-خ
چندسالههستی؟ 22ساله
چندکالسسوادداری؟تاپنجمابتدایی
چرا ترک تحصیل کردی؟ پدری باالی سرم
نبود! خانواده آشفته ای داشتم! دیگر نمی
توانستمدرسبخوانم!
دلیل آشفتگی زندگی ات چه بود؟ پدر و
مــادرم از هم جدا شده بودند .من هم آواره و
سرگردان بودم.خالصه مثل بچه های دیگر
نمیتوانستمبهراحتیزندگیکنم.
علت اصلی اختالف پدر و مادرت چه بود؟
پدرم اعتیاد داشت به همین دلیل همواره با
مادرم درگیر بود که در نهایت کارشان به طالق
کشید.
آن زمان چند ساله بودی؟ شش سال داشتم
کهروزگارسیاهمآغازشد.
سرپرستی تو را چه کسی به عهده گرفت؟
هیچ کس ،به خاطر این که کسی را نداشتم به
آغوش پدربزرگم پناه بردم ولی او هم مشکالت
خودشراداشت.درواقعمننزدعمهامزندگی
می کــردم چــون عمه ام در منزل پدربزرگم
زندگیمیکرد.
االن پدرت کجاست؟ او از  12سال قبل در
زندانتحملکیفرمیکند.
بهچهجرمی؟موادمخدر
مگربه چند سال محکوم شده است؟ ابتدا
حکم او اعدام بود ولی با یک درجه تخفیف به
حبس ابد کاهش یافت و هم اکنون نیز دوران
محکومیتاشرامیگذراند.
مادرت چطور؟ او دو سال بعد از طالق ،دوباره
با مــرد دیگری ازدواج کــرد و االن در یکی از
شهرهایشمالکشورزندگیمیکند.
بامادرترابطهداری؟بله!ازحدودچهارسال
قبلبامادرمارتباطبرقرارکردم.
چندخواهروبرادرداری؟یکخواهربزرگتر
ازخودمدارمولیخواهروبرادردیگرمازازدواج
دوممادرمهستند.
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پشت میلههای بازداشتگاه است.

بعد از ترک تحصیل به دنبال شغلی هم
رفتی؟بله!خیلیشغلهاراتجربهکردممانند
کاشیکاری،آرایشگری،جوشکاری،صافکاری
و ...
خدمتسربازیراگذراندهای؟بله!بهتازگی
خدمتم تمام شده بود به همین دلیل سعی
کردم که جشن تولدم را با جشن پایان خدمت
یکیکنم!
درآمدتراچگونهخرجمیکردی؟بیشتربا
دوستانمبهتفریحوگشتوگذارمیرفتم،یعنی
همهپولهاراخرجخودمودوستانممیکردم!
انواعلباسهارامیخریدمو...
رفیقبازبودی؟نهخیلیزیاد!
در کدام محله مشهد زندگی می کــردی؟ آن
زماندرمحلهبحرآبادبودم.
بادوستانتمشروبمیخوردی؟قبالخیلی
کم مشروب می نوشیدم .با دوستانم به منطقه
کوهسنگی یا پارک ملت مشهد می رفتیم و آن
جاپاچینکبابمیکردیم!گاهیهممشروب
میخوردیم!
در جشن تولدت چه اتفاقی افتاد؟ آن شب
همه بستگانم را به منزل پدربزرگم در بولوار
اندیشهقاسمآباددعوتکردهبودم،مادرمهماز
شمالآمدهبودتادرجشنپایانخدمتسربازی
وتولدمشرکتکند.منهممقداریمشروباز
داخلبطرینوشابهخانوادهریختمونوشیدمبه
طوریکهازحالطبیعیخارجشدم!
بعدازآنچهکردی؟حدودساعت 11شببود
که با مشت به ساعت کوبیدم و آن را خرد کردم.
مــادرم خواست جلوی مرا بگیرد که از منزل
بیرون زدم و با یکی از دوستانم تماس گرفتم تا
بهسهراهدانشبیایدامااوکارداشتوبادوست
دیگرمانقرارگذاشتم.
چه شد که سنگ پرانی کردی؟ حال خودم
را نمی فهمیدم .وقتی از پل هوایی به آن سوی
بزرگراهعبورکردمسنگیرابرداشتموبهطرف
خودروهای عبوری پرت کردم که بعد فهمیدم
سنگ از شیشه خودرو به سر دختر دو ساله ای
خوردهاستکهدرآغوشمادرشقرارداشت!
فرار کردی؟ در آن سوی خیابان با نگهبانان
سنگبری درگیر شدم و آن ها از کارت ملی من
عکس گرفتند .در همین موقع به دوستم زنگ
زدمکهنگهبانسنگبریبااوصحبتکرد.
دوستاتباالخرهآمد؟بله!میالدنزدمنآمد
ومرابهپارکبردتاصبحآنجابودموبعدوقتیاز
طریقدوست دیگرمفهمیدمکهکودکدوساله
باسنگپرانیمنکشتهشدهاست،بهخانهرفتم
تابامادرمبهشمالکشوربروم!

شن تولد آسنا کوچولو

تصویر ی از آخرین ج

دوســت ات از کجا مــاجــرای مــرگ آسنا
کوچولورافهمیدهبود؟اوقراربودکارتهای
عروسی اش را برای پنج شنبه توزیع کند! او به
آتلیه ای رفته بود که متعلق به عموی آن دختر
کوچک بود! و او ماجرای سنگ پرانی را برایش
بازگو کرده بود! دوستم نیز که از شب گذشته
در جریان سنگ پرانی من قرار داشت موضوع
رابهمنگفت.

باالخرهبهشمالکشورگریختی؟بله!
هراسان به خانه آمدم و ماجرا را برای مادرم
تعریف کــردم سپس به او گفتم وسایلش را
جمع کند تا به شمال برویم! ولی زمانی که
با اتوبوس در حــال حرکت بودیم ،ناگهان
کــارآگــاهــان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی را باالی سرم دیدم و فهمیدم
که دیگر راه فراری ندارم!

سابقه خبر
ماجرای این حادثه وحشتناک اواخر خرداد گذشته هنگامی در مشهد رقم خورد
که جوان  22ساله ای پس از نوشیدن مشروبات الکلی به خیابان آمد و به سنگ پرانی
پرداخت .در این میان یکی از سنگ ها با عبور از شیشه یک خودرو به سر دختر دو
ساله ای به نام آسنا خورد که در آغوش مادرش قرار داشت .مادر آسنا هراسان و وحشت
زده او را به مرکز درمانی رساند اما دیگر دیر شده و او جان خود را از دست داده بود.
این گونه بود که با سیاه پوش شدن یک مادر ،پرونده ای در اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی تشکیل شد و گروهی از کارآگاهان با دستور سرهنگ حسین بیات
مختاری (رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) در حالی مامور رسیدگی به این پرونده
جنایی شدند که قاضی علی اکبر احمدی نژاد (قاضی ویژه قتل عمد) دستورات
محرمانه ای را برای دستگیری متهم با استفاده از شگردهای تخصصی و اطالعاتی
صادر کرده بود .گزارش خراسان حاکی است ،با دستگیری متهم در جاده شمال
کشور،تحقیقات بیشتر توسط سرگرد حمیدفر(افسر پرونده) ادامه دارد.

باندسازمانیافتهفروشسواالتکنکورمتالشیشد
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته
پلیس فتای ناجا از متالشی شدن یک باند
کالهبرداری ۹۰۰میلیون ریالی خبرداد که از
طریق راهاندازی کانالهای تلگرامی با عنوان
فروش سواالت اقدام به کالهبرداری میکرد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ مصطفی نوروزی با
اش ــاره بــه ایــن کــه آمــار بــازدیــد از سایتها و
صفحات مــشــاوره درس ــی ،دانــلــود ســؤاالت
کنکور ،مشاوره روان شناسی و ...در این روزها
روندی رو به افزایش دارد ،اظهارکرد :در چنین
شرایطی یکی از شگردهای افــراد سودجو،
طراحی صفحات و درگاههای بانکی جعلی به
نام «فیشینگ» است که با ترفند فروش سواالت

امتحان نهایی و با در اختیار گرفتن اطالعات
بانکی دانشآموزان ،اقدام به برداشتهای غیر
مجاز از حسابهای بانکی قربانیان میکنند.
وی در ادامــــه از مــتــاشــی ش ــدن یــک باند
کالهبرداری با عنوان فروش سواالت امتحانی
خبر داد و گفت :با پایشهای به عمل آمده در
استانهای شمال غربی کشور مشخص شد،
افرادی با راه اندازی کانالهای تلگرامی در
قالب فروش سواالت کنکور و امتحانات نهایی
اقدام به کالهبرداری از مردم میکنند .پس از
تالش گسترده ماموران پلیس و بررسیهای
فنی و تخصصی ،دو نفر در این زمینه شناسایی،
دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری 2شرورشهرک گلشهر مشهد
ساجدی -جانشین رئیس پلیس مشهد
از دستگیری دو جــوان سابقه دار که در
محدوده گلشهر مشهد اوباشی گری می
کردند ،خبر داد .سرهنگ محمد طبسی
گفت:در پی تماس تلفنی شهروندان با
فوریت های پلیسی 110مبنی بر شرارت
و عربده کشی دو جوان در یکی از خیابان
های فلکه دوم گلشهر بالفاصله هماهنگی
الزم به عمل آمد و تیم های کالنتری 26در
محل حاضر شدند .وی افزود:ماموران
انتظامی در اقدامی ضربتی و قاطعانه به
شــرارت های این دو جــوان پایان دادنــد و

آنها را در حالی دستگیر کردند که در برابر
مــردان قانون مقاومت نشان می دادنــد.
سرهنگ طبسی با اعــام ایــن مطلب که
تحقیقات از دو شرور سابقه دار ادامه داشت
و به دستور مقام قضایی،متهمان در اختیار
پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی قرار
گرفته اند  ،گفت :افرادی که بخواهند نظم
و امنیت شهروندان را در شهر مقدس مشهد
خدشه دار کنند ،بدانند با اقدام قاطعانه و
برخوردقانونیپلیسمشهدمواجهخواهند
شد و فرصتی بــرای جــوالن شــرارت های
خود نخواهند یافت.

نوروزی اضافه کرد :در تحقیقات به عمل آمده
مشخص شد متهمان با ترفند فروش سواالت
کنکور و امتحانات نهایی حدود  ۹۰۰میلیون
ریال از طعمههای خود کالهبرداری کردهاند.
به گــزارش سایت پلیس ،وی ضمن تاکید بر
این که خرید و فروش سواالت امتحانی قبل از
برگزاری آزمون در فضای مجازی جرم است و
پلیس فتا با عامالن آن برخورد قانونی میکند،
گفت :دانــشآمــوزان بــه هیچ عــنــوان فریب
تبلیغات جذاب و اغوا کننده را نخورند زیرا
مجرمان با این شگرد طعمههای خود را به
درگ ــاه جعلی هــدایــت میکنند یــا ســواالت
امتحانی سالهای گذشته را ارائه میدهند.

در برخی موارد هم پس از دریافت پول به هیچ
عنوان سوالی ارسال نمیکنند .خانوادههای
دانشآموزان نیز همواره در فضای مجازی از
فرزندان خود مراقبت کنند و آگاهیهای الزم
را در این خصوص به آنان بدهند.
وی در پایان اظهارکرد :پلیس فتا بهصورت
شبانهروزی آماده پاسخ گویی به شهروندان
است و کاربران میتوانند مشکالت خود را در
خصوص فضای مجازی با مراجعه حضوری
و همچنین با استفاده از سایت پلیس فتا به
آدرس  www.Cyberpolice.irبخش مرکز
فوریتهای سایبری ،لینک ثبت گزارشهای
مردمی با ما در میان بگذارند.

اوراق کردن خودروی سرقتی در پوشش صافکار
رئیس کالنتری نبرد از دستگیری سارق
سابقه داری که در تعمیرگاه صافکاری
خــود خــودروهــا را اوراق م ـیکــرد ،خبر
داد .به گزارش ایسنا ،سرهنگ جهانشاه
تیموری در این باره اظهار کرد :بر اساس
اطالعات رسیده و گزار شهای دریافتی
مشخص شد که مدتی است یکی از سارقان
سابقهدار ،یک صافکاری را در خیابان اتابک
اجاره کرده و در پوشش آن در زمینه خرید
و فروش امــوال مسروقه فعالیت میکند.
بر همین اســاس رسیدگی به موضوع در
دستور کار قرار گرفت .وی با اشاره به انجام
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بررسیهای نامحسوس از سوی ماموران
گفت :شب گذشته ماموران برای کنترل
نامحسوس بــه محل رفتند کــه مشاهده
کردند درهــای یک خـــودروی پراید جدا
شده و در تعمیرگاه است که پس از استعالم
پالکش مشخص شد این خــودرو دو شب
گذشته در خیابان نبرد به سرقت رفته
است .رئیس کالنتری نبرد افزود :متهم در
لحظه دستگیری اعتراف کرد که محل را در
پوشش صافکاری برای اوراق کردن خودرو
اجاره کرده و قطعات آن را پس از جدا کردن
به مالخران میفروخته است.

ُمهراشکپایطالق!
بــا غ ــروری کودکانه و تحت تاثیر حــرف های
اطرافیانم که اگــر از شکایتم صــرف نظر کنم
همسرمپررومیشود!بدونتفکربرطالقاصرار
کردم تا این که او نیز نامه طالق را به دستم داد و
زندگیامراویرانکردتاجاییکهاکنون...
زن  38ســالــه درحــالــی کــه بــیــان مــی کــرد،
نمیخواهم دومین آشیانه ام را توفان سهمگین
دخالت و خیانت متالشی کند ،به کارشناس
اجتماعیکالنتریالهیهمشهدگفت 14:ساله
بودم که «آریا» به خواستگاری ام آمد .او به تازگی
دریکیازنهادهاینظامیاستخدامشدهبودودر
جنوبکشورخدمتمیکرداماپدرممعتقدبود
اکنون شرایط من برای ازدواج مناسب نیست به
همیندلیل«آریا»چهارسالانتظارکشیدتااین
که به اصفهان منتقل شد و ما با برگزاری مراسم
عروسی زندگی مشترکمان را آغاز کردیم آن جا
بودکهفهمیدمهمسرمشبنشینیبادوستانش
را با هیچ چیزی عوض نمی کند و به اصطالح
«رفیق بــاز» شــده اســت .به همین دلیل توجه
زیادی به من نداشت و من در یک شهر غریب از
اینموضوعرنجمیکشیدم.وقتیماجرارابرای
پدرمبازگوکردمباخندهگفت:اوایلزندگیدل
کندن از دوستان سخت است اما با به دنیا آمدن
فرزندتهمهچیزتغییرمیکندوهمسرتنیزبه
عشق فرزندش بیشتر اوقات را در کنار خانواده
اشمیگذراندولیباوجودآنکهپسرمیکساله
شده بود اما هیچ تغییری در رفتارهای همسرم
ایجاد نشد .از سوی دیگر بسیاری از اطرافیانم
مرا ترغیب به شکایت از شوهرم می کردند .من
هم با تفکری کودکانه در حالی از «آریا» شکایت
کردم که پدرم معتقد بود زن خوب باید هزاران
عیبشوهرشراپنهانکندوگوشبهحرفهای
سخنچینانندهد.
در این شرایط همسرم که متوجه خواسته های
من شده بود ،قول داد رفت و آمد با دوستانش
را قطع کند و از زندگی گذشته بیرون بیاید ولی
من باز هم با تحریک اطرافیانم بر شکایت خودم
پافشاریکردمتااینکهآریانامهطالقرابهدستم
داد و دوباره به جنوب کشور بازگشت .با رفتن او
متوجهاشتباهمشدموگریهکنانبهپدرمپناهبردم
اماقلبمهرباناوکهطاقتگریههایمرانداشت
از حرکت ایستاد و به خاطر سکته قلبی جان
سپرد .مدتی بعد نیز مادرم دچار بیماری سختی
شدومنزنیرابرایانجامامورمنزلشاستخدام
کردم« .کبری خانم» پسر 22ساله ای داشت که
گاهیبرایانجامکارهایسنگینمنزلبهکمک
مادرشمیآمدوباپسرمبسیارمهربانبود.دراین
شرایطکبریخانممرابرایپسرشخواستگاری
کــرد من هم که احساس می کــردم «عرفان»
شاهین خوشبختی زندگی من است ،با فروش
ارثیه پدرم خانه ای برای خودم و یک دستگاه
وانت یخچال دار برای همسرم خریدم که در یک
شرکتفروشموادپروتئینیاستخدامشدهبود.
با وجود این «عرفان» سرپرستی پسرم را قبول
نکردومنبهناچاراورابهمادرمسپردم.درهمین
حالبابهدنیاآمدنپسرودختردیگرمابرازمحبت
های عرفان به من به پایان رسید چرا که از عهده
مخارج سنگین زندگی برنمی آمد .به ناچار یک
دستگاه پژو خریدم و برای کمک به تامین هزینه
های زندگی به مسافرکشی پرداختم .مدتی
بعد با مرگ مادرم مجبور شدم پسرم را که دیگر
 18ساله شده بود ،نزد خودم بازگردانم ولی این
موضوع بهانه ای برای تشدید اختالفات ما شد.
عرفان همواره ازدواج با زنی مطلقه را به رخم می
کشید و نزد دیگران تحقیرم می کرد در حالی که
می دانستم با زن دیگری ارتباط نامتعارف دارد.
باآنکههمهارثیهامرابرایکسبرضایتعرفان
و خانواده اش هزینه کردم اما آن ها همه زحماتم
را بی ارزش می پندارند .کاش از همسر اولم جدا
نشده بودم تا این گونه در مخمصه دیگری قرار
نمیگرفتم.شایانذکراست،بهدستورسرهنگ
توفیقحاجیزاده(رئیسکالنتریالهیهمشهد)
اینپروندهدردایرهمددکاریاجتماعیکالنتری
موردرسیدگیقرارگرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

ازمیانخبرها

بخشش پای چوبه دار

توکلی -اولیای دم با گذشت در پای چوبه
دار جان و زندگی دوباره به زندانی  26ساله
محکوم به قصاص بخشیدند  .مدیر زندان
مرکزی کرمان گفت :با پیگیری کارگروه صلح
و سازش زندان مرکزی ،محکوم به قصاص با
گذشت شاکیان به زندگی دوباره بازگشت .به
گزارش خبرنگار ما ،روشان افزود :مددجو با
نام علیرضا – الف ۲۶ ،ساله ،به جرم قتل عمد
از سال ۱۳۹۰در زندان مرکزی کرمان بود که
در آستانه اجرای حکم قصاص در پای چوبه دار
با رضایت خانواده مقتول از مرگ نجات یافت.

