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جنایت با بمب دست ساز
ماجرایانفجارمرموز«کیسهترقه»چهبود؟

ســجــادپــور -عــامــل جنایت بــا «بــمــب های
دست ساز» که چهارشنبه آخر سال خونینی
را در مشهد رقــم زد ،هنگامی به بازسازی
صحنه قتل پرداخت که «اشک های ندامت»
چهرهاش را پوشانده بود.
به گــزارش اختصاصی خراسان« ،مجتبی»
جوان  30ساله ای که متهم است چهارشنبه
سوری سال گذشته را به «چهارشنبه سوزی»
تبدیل کرد و خانواده ای را به سوگ نشاند ،با
چشمانی گریان از خودروی پلیس پیاده شد.
دستبندهای فوالدین و پابندهای آهنین بر
دست و پای متهم این پرونده جنایی بیانگر

آن بــود که قانون را راه گریزی نیست و هر
مجرمی طعم تلخ مجازات را خواهد کشید.
ایــن جــوان  30ساله که گویی با یــادآوری
صحنه وحشتناک انفجار ،دچار عذاب وجدان
شدیدی شــده بــود ،به آرامــی مقابل فضای
سبز حاشیه خیابان شهید چراغچی ( 5محل

ازمیانخبرها

فرجام تلخ سرگرمی
با تمسخرگویشهای محلی

زنده شدن زن42ساله پس از 18ساعت
درسردخانهبیمارستان!

گردانندگان صفحه های تمسخر
گویشهای محلی در فضای مجازی
دستگیر شدند
توکلی-فرمانده انتظامی جیرفت از شناسایی
و دستگیری چــهــار نفر از عــوامــل تمسخر
گویشهای محلی ایــن شهرستان در فضای
مجازی خبر داد.
بهگزارشخبرنگارماسرهنگرضامحمدرضایی
گفت  :در پی شکایت و مطالبه عمومی شهروندان
فرهنگ دوست جیرفتی  ،مبنی بر این که افرادی
در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی ،با تهیه
دوبلههایی با محتوای خالف موازین شرعی و
ضمن فحاشی اقدام به تمسخر گویش محلی و
ایجاد اختالف بین اقوام کرده اند ،با رصد این
قبیل صفحه ها  ،دستگیری عامالن در دستور
کارکارشناسانپلیسفتا قرارگرفت.اینمسئول
انتظامی بیان کرد :کارشناسان سایبری طی
رصد اطالعاتی در مدت زمانی کوتاه موفق به
شناسایی چهار تن از گردانندگان این پیجها
شدند .وی خاطر نشان کرد :با توجه به تاکید
شورای فرهنگ عمومی ،ماموران انتظامی این
چهار نفر را در یک عملیات ضربتی دستگیر
کردند و به مرجع قضایی تحویل دادند .وی با
بیان این که تمسخر لهجهها و گویشهای محلی
و قومیتها زمینه ساز مرگ فرهنگها میشود،
تصریح کرد  :پلیس با کسانی که به اشاعه اعمال
منافیاخالقاقدامکنندوباتمسخرلهجهموجب
رنجش و آزردگــی قومیتها شوند با حمایت و
هماهنگی دستگاه قضا برخورد می کند.

مدیرروابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیلرستان
گفت :ظهر روز دوشنبه یک خانم  42ساله به
علت ایست قلبی به سردخانه منتقل میشود اما
امروز(دیروز) صبح در حالیکه پزشک قانونی در
حال صدور مجوز دفن بوده متوجه وجود عالیم
حیاتی در ایــن فــرد مـیشــود .به گــزارش گروه
حوادث جام جم آنالین ،عبدالرضا شهبازی در
گفت وگو با فارس اظهار کرد :ظهر روز دوشنبه
یک خانم  42ساله به علت ضعیف شدن عالیم
حیاتیبهیکیازبیمارستانهایخرمآبادمنتقل
شد که کارکنان اورژانــس پس از چندین تالش

ناموفق در زمینه احیا او را
به سردخانه منتقل کردند.
وی با بیان این که علت مرگ
این فرد در پرونده پزشکی با
توجه به معاینات ایست قلبی
اعالم شده بود ،افزود :پس از
اعالم این خبر به خانواده فرد
مد نظرآنهــا پیگیر مراحل
دریــافــت مجوز بــرای کفن و
دفن بودند که صبح سه شنبه
به آنها اطالع داده میشود
کهاینخانمهنوززندهاست.مدیرروابطعمومی
دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان کرد :امروز
صبحپزشکقانونیکهبرایمعاینهجسدوصدور
جواز دفن مراجعه میکند متوجه نفس کشیدن
اینخانممیشود.شهبازیبااشارهبهاینکهپس
ازاینموضوعفوریاینفردبهبیمارستانمنتقل
میشود ،تصریح کرد :تیم پزشکی اورژانس پس
از انجام مراقبتهای الزم ،این فرد را در اورژانس
بیمارستان مدنی بستری میکنند .درخور ذکر
است که این بیمار پس از انجام موفقیت آمیز
عملیاتاحیاهمچنانتحتدرماناست.

فیلم برداری دختر 7ساله دزدان را لو داد !
یک دختر  7ساله در مرودشت که به وسیله
موبایل والدینش فیلم صحنه سرقت را ضبط
کردهبودبهکمکمامورانپلیسآمد  .بهگزارش
رکنا  ،فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت
گفت:هنگاموقوعیکفقرهسرقتدرونخودرو
در یکی از خیابانهای شهر مرودشت ،دختر
بچه ۷سالهای،باتلفنهمراهخوداقدامبهفیلم
برداری از صحنه کرده بود که این فیلم توسط
والدین آن کودک در اختیار پلیس قرار گرفت.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت :ماموران

دایره تجسس کالنتری " ۱۱انقالب" با بررسی
فیلم ارسالی ،موفق به شناسایی سارق شدند
و پس از هماهنگی با مراجع قضایی در یک
عملیات غافلگیرانه سارق را دستگیر کردند و
برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی
دادند .براساس این گزارش ،فرمانده انتظامی
شهرستانمرودشتازاقدامزیرکانهایننوجوان
باهوش که همیار پلیس نیز است با اهدای لوح
سپاسوهدایاییتشکرکردواورابهعنوانعضو
پلیسافتخاریشهرستانبرگزید.
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متهم هنگام تشریحصحنهجنایت درحضورقاضیاحمدینژاد

این گونه بود که ترقه بازی چند جوان بار دیگر
صحنه خون آلود وحشتناکی را رقم زد و حادثه
تلخی را به وجود آورد .شایان ذکر است :با

وام اشک آور!

عکس ها اختصاصی خراسان

تصویرمتهم

جنایت) ایستاد و با چهره ای غمگین در افکار
خودش غوطه ور شد .شاید می توانست لحظه
ای خود را کنترل کند و این جنایت هولناک
رخ ندهد شاید هم به آینده تاریک خود می
اندیشید که فرجامی مبهم انتظارش را می
کشید و ...
بنابر گــزارش خــراســان ،چند دقیقه بعد با
دستور قاضی ویــژه قتل عمد دوربــیــن قوه
قضاییه روشــن شد و متهم به قتل آمادگی
خود را برای بازسازی صحنه جنایت اعالم
کرد .قاضی علی اکبر احمدی نژاد با تفهیم
مــوادی از قانون مــجــازات اســامــی ،از وی
خواست تا حقیقت ماجرا را بازگو کند .چرا
که این اظهارات در مراحل بعدی دادرسی
مورد استناد قضایی قرار می گیرد .سپس
«مجتبی -ن» با معرفی کامل خود و در حالی
که اشک هایش را پاک می کرد به تشریح آن
حادثه هولناک پرداخت و گفت :من متاهل
هستم و تاکنون با کسی درگیر نشده ام .هیچ
سابقه کیفری هم ندارم! در واقع همواره سرم
در الک خودم بود و به دیگران کاری نداشتم
اما آن شب (بیست و هشتم اسفند )98در
حالی که همسرم سرنشین خودرو بود از بازار
به منزل بازمی گشتم .ساعت حدود 10:30
شــب بــود کــه خـــودرو را در نزدیکی منزلم
متوقف کردم و همسرم پیاده شد در همین
هنگام ناگهان صدای وحشتناک انفجار ترقه،
اعصابم را به هم ریخت وقتی جلوتر رفتم چند
جوان را دیدم که روی دیوارهای سیمانی یا
گوشه و کنار خیابان ،ترقه منفجر می کنند به
طوری که اهالی محل در رنج وعذاب هستند
ولی آن ها بی خیال به کارهای زشت خود
ادامه می دادند .چند قدم نزدیک تر رفتم و
به آن ها اعتراض کردم که ترقه بازی نکنید!
مردم بیمار دارند! فرزند کوچک دارند! ولی
آن ها هیچ توجهی نداشتند و همچنان ترقهها
را یکی پس از دیگری با صــدای هولناکی
منفجر می کردند .یک لحظه به دنبال آن دو

سه نفر دویدم! که مسافتی را دور شدند اما
وقتی به طرف منزلم بازگشتم آن ها نیز دوباره
پشت سرم آمدند و باز هم این بمب های دست
ساز را به دیوار کوبیدند این بار که به سمت آن
ها برگشتم یکی از آن جوانان کیسه حاوی
ترقه ها را درون فضای سبز حاشیه خیابان
انداخت .من هم آن کیسه را برداشتم و در
حالی که به شدت عصبانی شده بودم به طرف
منزلم حرکت کردم .در این هنگام یکی از آن
جوان ها (امیر -س) از روبه رو آمد و مقابلم
قــرار گرفت درحالی که یکی دیگر از آن ها
با فاصله دورتــر ایستاده بود .کیسه ترقه ها
دردست راستم قرار داشت که دست چپم را
به سینه آن جوان  19ساله گذاشتم که کنار
برود اما او که کمی از من بلندقدتر بود اصرار
به گرفتن کیسه داشت من هم که دیگر نمی
توانستم خشم خودم را کنترل کنم و از شدت
عصبانیت به خودم می پیچیدم دیگر نفهمیدم
چه اتفاقی افتاد فقط صدای مهیب انفجار را
شنیدم که هر دونفرمان روی زمین افتادیم.
بخشی از دست و ساعد و صورتم سوخت و
چشمانم دچار سوزش شد .بعد از آن هم با
تماس اهالی محل به بیمارستان خاتم االنبیاء
منتقل شدم و در جریان مرگ جوان  19ساله
قرار گرفتم.
بنابر گــزارش اختصاصی خراسان ،پس از
اظهارات و اعترافات متهم این پرونده جنایی
که به شدت از وقوع این حادثه تاسف بار ابراز
ندامت می کرد ،سروان جمالی (افسر پرونده)
به تشریح خالصه ای از محتویات این پرونده
جنایی و اعترافات متهم در مراحل بازجویی
پرداخت و سپس قاضی «احمدی نژاد» ضمن
اعالم پایان بازسازی صحنه قتل ،دستور داد
تا آثــار به جا مانده از کیسه ترقه ها ،توسط
کارشناسان و متخصصان کانون کارشناسان
دادگستری مــورد بررسی های دقیق قرار
گیرد و این نظر کارشناسی به شعبه بازپرسی
اعالم شود.
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حوادث

انتقال متهم  30ساله به زنــدان ،تحقیقات
قضایی در این پرونده جنایی همچنان ادامه
دارد.

سابقه خبر
نیمه شــب بیست و هشتم اسفند سال
گذشته ،خبر وقوع جنایتی هولناک با بمب
های دست ساز ،قاضی ویژه قتل عمد را
عازم بزرگراه شهید چراغچی مشهد کرد.
بررسی های مقدماتی نشان می داد که
جوان  19ساله ای به نام «سیدامیر» در
محل حادثه و با اصابت ترقه به ناحیه گردن
درحــالــی جــان باخته اســت که شاهرگ
حیاتی او بریده شده و به شعاع حدود 25
سانتی متر سیاهی ناشی از دود انفجار
اطراف بدنش را فرا گرفته است.
ادامه تحقیقات بیانگر آن بود که «مجتبی»

(متهم  30ســالــه) درحــالــت عصبانیت
کیسه حاوی ترقه ها را به گردن جوان 19
ساله کوبیده که با انفجار ترقه ها ،جنایتی
وحشتناک رقم خورده است.
همچنین بر اثر این انفجار ناگهانی ،ته
کیسه پاره شده و دست راست متهم نیز
دچــار سوختگی شده اســت .با به دست
آمدن این سرنخ ها و به دستور قاضی علی
اکبر احمدی نژاد ،کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضــوی ،مجتبی
را به اتهام ارتکاب قتل عمد دستگیر و به
پلیس آگاهی هدایت کردند.

سرقت"12سنگقبر"توسطشاگردمغازه!
سرکالنتر هفتم پلیس
پیشگیریتهرانبزرگ
از بــازداشــت سارقی
خــبــر داد ک ــه پ ــس از
سرقت ۱۲قطعهسنگ
قبر قصد داشــت آن ها
را به قیمتی پنج برابر
بیشتر از ارزش شان
ب ــه فــــروش بــرســانــد!
ســرهــنــگ دوستعلی
جلیلیان در گفتوگو
با باشگاه خبرنگاران پویا از بازداشت سارق
سنگهایقبرخبرداد واظهارکرد:متهماین
پرونده شاگرد یک مغازه در بهشتزهرا(س)
بود و در دو مرحله 12 ،قطعه سنگ قبر را از
مغازه خارج و برای آن ها بارنامه صادر کرده
بود .سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری تهران
بزرگ تصریح کرد :هر کدام از سنگ های قبر
حداقل یک میلیون تومان قیمت داشت اما
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متهم برای هر کدام از قطعه سنگ های قبر
بارنامه پنج میلیون تومانی صادر کرد و قصد
ارسال آن ها را به شهرستان داشت اما توسط
مأموران سرکالنتری هفتم پلیس پیشگیری
تهران بزرگ بازداشت شد.وی خاطرنشان
کرد :متهم قصد داشت سنگ های قبر را از
طریق پایانه جنوب به یک شهرستان ارسال
کندکهپیشازهراقدامیبازداشتشد.

حادثه در قاب
تلف شدن بیش از  10راس گوسفند بر اثر صاعقه در بافت کرمان

هیچ گاه فکر نمی کردم در این سن و سال و با این
موهای سفید که حاصل یک عمر تجربه است،
این گونه در دام شیادان فضای مجازی بیفتم و به
همین راحتی فریب بخورم ،اگرچه با دستگیری
آن مرد کالهبردار کمی آرامش روحی پیدا کردم
ولی ...
مرد میان سال که به دنبال دریافت وام برای
تهیه جهیزیه دخترش به دام شیادان کمین
کرده در سایت دیوار افتاده بود ،در حالی که از
شدت اضطراب و تالمات روحی لرزش دستانش
احساس می شد ،دربــاره این ماجرای تلخ به
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری قاسم آباد
مشهد گفت :ســال هاست که کارمند یکی از
ادارات دولتی هستم و با حقوق کارمندی زندگی
می گذرانم.
با آن که همسرم نیز شاغل است و درآمد اندک او
فقط برای پرداخت اجاره منزل هزینه می شود
اما زندگی آرام و بی دغدغه ای داشتیم ،به اندازه
درآمدمان خرج می کردیم تا هیچ وقت دست
نیاز به سوی دیگران دراز نکنیم .اگرچه از نظر
اقتصادی جزو اقشار متوسط جامعه هم نبودیم
ولی تالش می کردم تا نگذارم فرزندانم کمبودی
احساس کنند یا از نظر مالی دچار سختی شوند.
همواره سعی داشتم مشکالتم را پنهان کنم تا
فرزندانم غمی را در چهره ام نبینند.
خالصه ،به هر ترتیبی بود دو دختر و پسرم را سر و
سامان دادم و به دنبال سرنوشت خودشان رفتند
تا این که دو سال قبل آخرین دخترم نیز ازدواج
کرد اما من به دلیل گرانی های افسارگسیخته
نمی توانستم جهیزیه او را تهیه کنم.
هرگاه همسرم با قناعت مبالغی را پس انداز
می کرد اما باز هم شرایطی مانند خرید هدیه
یا بــرگــزاری مراسم خاصی پیش می آمــد و به
نــاچــار آن مبلغ را هزینه مــی کــردیــم چــرا که
دوست نداشتم هیچ وقت دخترم نزد اطرافیان
سرشکسته شود یا به دلیل برگزار نشدن آداب
و رســوم دوران نــامــزدی چشمانش را گریان
ببینم.
از سوی دیگر ،مقدمات برگزاری جشن عروسی
فراهم شده بود و من باید هرچه سریع تر جهیزیه
او را تهیه می کردم.
در همین گیر و دار یکی از دوستانم پیشنهاد
کرد تا از فروشندگان وام در سایت دیــوار یک
فقره تسهیالت 50میلیون تومانی دریافت کنم.
او گفت افــرادی وام های خودشان را در قبال
دریافت مبالغ میلیونی واگذار می کنند .او حتی
گفت یکی از بستگانش وامی را خریده است و
اکنون اقساطش را پرداخت می کند.
من هم با شنیدن ایــن پیشنهاد و قضیه «وام
فوری» بالفاصله این سایت را در گوشی همراهم
نصب کردم و با فردی تماس گرفتم که پیشنهاد
واگــذاری وام 50میلیونی را در قبال دریافت
9میلیون تومان داده بود.
با آن مرد ناشناس قرار گذاشتم و گفتم این پول
را برای خرید جهیزیه دخترم می خواهم تا بنا به
ضرورت لوازم زندگی اش را یک جا تهیه کنم.
او هم قول داد پس از واریــز پنج میلیون تومان
بیعانه طی یک هفته این وام را به حسابم واریز
کند ،به شرط آن که من دو ضامن فراهم کنم.
باالخره ،همه مدارک را ظرف یک روز آماده کردم
و روز بعد به اتفاق همسرم به بانک رفتیم و هر دو
نفرمان ضامن شدیم تا او تسهیالت 50میلیون
تومانی را به نــام همسر دومــش دریافت کند.
همه کارها و قول و قرارها خیلی طبیعی انجام
میشد اما با گذشت دو هفته از این ماجرا ،پولی
به حسابم واریز نشد.
وقتی به بانک رفتم فهمیدم مبلغ مذکور به
حساب همسرش واریز شده است .بی درنگ با
فروشنده وام تماس گرفتم و پرسیدم چرا پول را
به حسابم واریز نمی کند؟ او با طمانینه خاصی و
خیلی محترمانه چهار میلیون تومان باقی مانده
را بهانه کرد و خیلی زود خودش نزد من آمد .او
یک کارت بانکی با رمز آن به من داد که وقتی در
حضور خودش و از عابر بانک موجودی گرفتم
مبلغ وام مذکور واریز شده بود.
من هم بالفاصله 10میلیون تومان (نهایت مبلغ
انتقالی) به حساب بانکی خودم انتقال دادم ،اما
بعدازظهر همان روز وقتی برای خرید جهیزیه به
بازار رفتیم تازه متوجه شدم که هیچ موجودی در
آن کارت نیست.
روز بعد هراسان و نگران به بانک رفتم ولی با
توضیحات کارمند بانک فهمیدم که آن مرد
ناشناس فقط یک ساعت بعد از آن که مبلغ
10میلیون تومان را به حساب خــودم انتقال
دادم ،با ترفند گم شدن کارت بانکی به بانک
رفته و حساب همسرش را تغییر داده است،
تــازه فهمیدم که در دام یک شیاد از خــدا بی
خبر افــتــاد هام به طــوری که نه تنها 5میلیون
تومان پساندازم را بر باد داده ام بلکه حاال باید
اشکهای دخترم را به نظاره بنشینم و ...
شایان ذکر است ،با توجه به سرنخ های موجود
و تالش نیروهای انتظامی این مرد کالهبردار
دستگیر و به پنجه عدالت سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

