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حادثه در قاب
بــا دســتــور قــاضــی دکــتــر رحمانی(معاون
دادستان مرکز خراسان رضوی )نیروهای
تجسس کالنتری شهرک ناجای مشهد ۵۰
بوته گیاه کشت شده ماریجوانا در یک منزل
مسکونی ویالیی را معدوم کردند.

ازمیانخبرها

چیدن«توتسیاه»
مرگ مرد میان سال را رقم زد!
توکلی-مرد  ۵۳ساله روستایی بر اثر سقوط از
درختتوتجانخودراازدستداد.
فرمانده انتظامی شهرستان راور کرمان گفت :در
پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی  110مبنی
بر سقوط یک فرد از درخت در محدوده پاسگاه
«فیض آباد» بالفاصله ماموران انتظامی به محل
اعزامشدند.
به گزارش خبرنگار ما ،سرهنگ«علیرضا سوری»
افزود :باحضورمامورانانتظامی درمحلحادثه و
بررسیموضوعمشخصشدیکمرد 53سالهاهل
جوپار کرمان هنگام چیدن توت سیاه از یک اصله
درختبزرگبهعلتبیاحتیاطیبهپایینسقوط
کــرده و توسط نیروهای امــدادی به بیمارستان
منتقلشدهاست.
ایــن مسئول انتظامی بــا  اشــاره به ایــن که فرد
مصدوم هنگام انتقال به بیمارستان،به علت
شدت جراحات جان خود را از دست داد ،تصریح
کرد:باتوجهبهفصلتابستانوموسمبرداشتانواع
میوههاالزماستنکاتایمنیرعایتشودتاشاهد
چنینحوادثناگوارینباشیم.

حملهخونین 2شرورتهرانیباچاقو
وپنجهبوکسبهیکآمربهمعروف

دستبندپلیسبردستانسارق
حرفهای کابلبرقهوایی

کــرمــانــی  -دزد حــرفــه ای کـــه ســیــم هـــا و
کابلهای برق شبکه هوایی را در کرمان سرقت
میکرد،دستگیرشد.
بهگزارشخبرنگارما،بهدنبالوقوعخاموشیهای
گسترده به دلیل سرقت سیم های برق هوایی در
شهرستان کرمان ،دستگیری عامل یا عوامل این
سرقتهادردستورکارپلیسقرارگرفت.ماموران
انتظامی،باانجامبررسیهایتخصصی،تحقیقات
میدانیوافزایشگشتزنیهایهدفمند درمحل
وقــوع سرقت ها دریافتند سرقت ها توسط یک
سارقحرفهایوسابقهدارانجاممیشود.
بنابراین گــزارش ،ماموران کالنتری  12شهر
کرمانپسازهماهنگیبامقامقضایی،یک سارق
را درعملیاتیغافلگیرانه دستگیر وبهمقرانتظامی
منتقل کردند.
سرهنگ«محمدرضا فــداء» فرمانده انتظامی
شهرستانکرمانبااشارهبهکشفمقداریازاموال
سرقتی ازمخفیگاهسارقگفت:متهم دربازجویی
های پلیسی و در مواجهه با دالیــل و مستندات
قانونی پلیس ،لب به سخن گشود و به ارتکاب 25
فقره سرقت سیم برق فشار قوی در شهر کرمان
اعترافکرد.

بخشش پای چوبه دار

ســجــادپــور -یکی از درجــه داران نیروی
انتظامیکهدریکدرگیریشخصی،مرد50
ساله ای را با شلیک گلوله از سالح سازمانی
به قتل رسانده بــود ،با گذشت اولیای دم،
پای چوبه دار بخشیده شد و از قصاص نفس
نجاتیافت.
به گزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای این
پرونده جنایی از نیمه شب پنجم اردیبهشت
ســال  96هنگامی آغـــاز شــد کــه ارتــبــاط
پیامکی بین یک دختر و پسر جوان در منطقه
عباسآبادمشهدلورفتوبهدرگیریخانواده
ها انجامید .پسر جــوان به دختر همسایه
عالقه مند شده بود و به قصد ازدواج پیامک
هایی را برای دختر نوجوان ارسال می کرد.
این در حالی بود که خانواده دختر به شدت
مخالف این ازدواج بودند اما پسر جوان دست
بردار نبود و تالش می کرد خانواده دختر را
راضیکند!دراینمیانمادردخترکهمتوجه
تصاویری از دخترش در تلفن همراه شده بود
با یکی از اعضای خانواده اش و درحالی که
شیلنگی را زیر چادر داشت به طرف منزل
پسر جوان به راه افتاد و مشاجره ای بین آن
ها در گرفت .وقتی نیروهای گشت کالنتری
خلق آباد در پی تماس اهالی به محل آمدند،
خانواده دختر را راهنمایی کردند که موضوع
رابایدبهطورقانونیوازطریقدستگاهقضایی
پیگیری کنند و بدین ترتیب برای لحظاتی
شعلهایننزاعومشاجرهلفظیفروکشکرد.
گزارش خراسان حاکی است ،در این میان
یکی از بستگان نزدیک دختر نوجوان با پدر
ویتماسگرفتوماجرایدرگیریباخانواده
پسر را برای «ابوالفضل -الف» بازگو کرد.
ابوالفضلنیزکهدرجهدارنیرویانتظامیبود
و در کالنتری طبرسی جنوبی (میرزاکوچک
خان) خدمت می کرد از شنیدن این حرف ها
به شدت عصبانی شد .او که با بستن سالح
سازمانی به کمر در حال گشت زنی بود با
گرفتن مرخصی ساعتی از مسئول مافوق
خود،سواربرموتورسیکلتبهطرفمنزلپسر
جوان به راه افتاد و در حالی که خشم سراسر
وجودشرافراگرفتهبودباضربهلگددرحیاط
طرف مقابل را گشود و یک تیر هوایی شلیک

کرد .در این هنگام مرد  50ساله با دیدن این
وضعیتخطرناک،خودرامقابلپسرجوانش
قرار داد ولی مامور خشمگین گلوله دیگری
به سوی او شلیک کرد و بدین ترتیب مرد 50
سالهخونآلودنقشبرزمینشد.

به گزارش خراسان اطرافیان بالفاصله او را
به مرکز درمانی رساندند اما دیگر دیر شده
بود و «م» بر اثر عوارض ناشی از اصابت گلوله
به زیــر گلویش جــان باخت .دقایقی بعد با
گــزارش ماجرای این جنایت هولناک ،بی
درنگ قاضی ویژه قتل عمد عازم محل وقوع
حادثه شد و به تحقیق در این باره پرداخت.
بررسی های قاضی کاظم میرزایی نشان
داد گلوله پس از اصابت به گــردن از شانه
سمت راست مقتول خارج شده و به شیشه
در ورودی برخورد کرده است .پسر مقتول
که به همراه یکی از بستگانش پیکر مجروح
پدرش را به مرکز درمانی رسانده بود در پاسخ
بــه س ــواالت تخصصی قاضی شعبه 211
دادســرای عمومی و انقالب مشهد گفت :از
مدتی قبل با دختر نوجوان آشنا شده بودم
و به صورت پیامکی با هم ارتباط داشتیم اما
چندساعتقبلمادروبرادرآندختربهمنزل
ما آمدند و سر و صدا کردند که ما هم با پلیس
 110تماسگرفتیم.بعدهمنیروهایگشت
ما را راهنمایی کردند که درخواست مان را

از طریق دستگاه قضایی پیگیری کنیم ولی
هنوززمانزیادیازاینماجرانگذشتهبودکه
پدر دختر با سالح وارد حیاط ما شد و پدرم را
باشلیکگلولهبهقتلرساند.
بنابراین گزارش ،در پی اظهارات شاکیان و

شاهدان ،بالفاصله قاضی کاظم میرزایی که
سابقه دادستانی بویین زهرا را نیز در کارنامه
قضایی خود دارد ،دستور دستگیری مرد
مسلح را صادر کرد .ضارب  42ساله که خود
را درجه دار نیروی انتظامی معرفی می کرد
در بازجویی های فنی و تخصصی گفت :در
محل خدمتم بودم که یکی از نزدیکانم تماس
گرفت و از درگیری خانواده ام با پسری خبر
داد که مدعی بود با دخترم ارتباط دارد!
وقتی موضوع ناموسی شد موتورسیکلتی را
از کنار خیابان گرفتم و به سمت روستای مان
حرکت کردم اما آن ها با من درگیر شدند و
پدر آن پسر در حالی که من روی زمین افتاده
بودم قصد داشت اسلحه ام را بگیرد که گلوله
شلیک شد .گــزارش خراسان حاکی است
اما با پیدا شدن مرمی خون آلود که به شیشه
در ورودی ساختمان اصابت کرده بود ،این
پرونده جنایی وارد مرحله جدیدی شد و
بدین ترتیب قاضی میرزایی از کارشناسان
سالح خواست نحوه و چگونگی شلیک را
بررسی کنند .در همین حــال مــادر دختر

در امتداد تاریکی

اثر انگشت قطع شده پای قولنامه!

نوجواننیزبهقاضیویژهقتلعمدگفت:پسر
مقتول عکس ها و تصاویر دخترمان را از تلفن
همراه وی استخراج کرد و قصد داشت آن ها
را در فضای مجازی منتشر کند که من و پسرم
برای اعتراض به این موضوع نزد خانواده اش
رفتیم و ...
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است،
با تکمیل تحقیقات و صــدور کیفرخواست
در دادســرای عمومی و انقالب مشهد ،این
پرونده با توجه به اهمیت و حساسیت آن
به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان
رضـــوی ارســـال شــد تــا قــضــات باتجربه و
کارآزموده زوایای مختلف این جنایت را مورد
بررسی های دقیق قضایی قرار دهند.
در همین حال و با برگزاری چندین جلسه
محاکمه ،در نهایت قضات دادگــاه کیفری
یک اتهام مامور انتظامی را محرز دانستند
و با توجه به اسناد و دالیــل محکمه پسند،
وی را به قصاص نفس محکوم کردند .بنابر
گــزارش خراسان ،با تایید این رای توسط
قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور ،پرونده
مذکور به اجرای احکام دادســرای عمومی
و انقالب مشهد ارسال شد اما در این میان
تالش ها برای صلح و سازش ادامــه یافت.
خانواده مقتول ابتدا راضی به گذشت نبودند
تا این که مقدمات اجــرای حکم فراهم شد
و قــرار بود هفته گذشته در زنــدان مرکزی
مشهد به مرحله اجــرا درآیــد که در نهایت
تالش اطرافیان و بستگان قاتل با راهنمایی
و یاری قضات اجرای احکام دادسرا به نتیجه
رسید و خــانــواده مقتول باالخره در قبال
دریافت مبلغی کمتر از یک میلیارد تومان از
خونخواهی مرد  50ساله گذشتند و بدین
ترتیب مامور انتظامی پای چوبه دار بخشیده
شد .شایان ذکر است ،طبق قانون پرونده
مذکور باید در دادگاه کیفری یک خراسان
رضــوی دوبــاره از جنبه عمومی جرم مورد
بررسی قرار گیرد.
به استناد مــواد قانونی در صــورت گذشت
اولیای دم ،دادگاه مجرم را به  3تا  10سال
زنــدان با احتساب ایــام بــازداشــت محکوم
می کند.

مرگدلخراشرانندهپژوزیراتاقکامیونحملشن
افسر نگهبان آتش نشانی شهر مشهد از حادثه
منجر به فوت راننده سواری پژو در پی واژگونی
کامیون حمل شن روی این خودرو در جاده
مشهد به فریمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی
و خدمات ایمنی شهرداری مشهد سرآتشیار
حسن عظیمیان با بیان این مطلب گفت  :عصر
روز شنبه  21تیر ماه  99در پی اعالم سانحه
رانندگی منجر به واژگونی کامیون بنز حامل
شن روی یک دستگاه خودروی سواری پژو و
محبوس شدن راننده زیر بار کامیون ،ستاد
فرماندهی آتــش نشانی مشهد ،بالفاصله
نجاتگران و آتش نشانان ایستگاه های  ۹و
 ۳۹را به همراه جرثقیل سنگین ایستگاه  ۸به
محل حادثه در جاده مشهد به فریمان ابتدای
دوربرگردان بهشت رضا اعزام کرد.
افسر نگهبان آتش نشانی شهر مشهد افزود:
بــا حضور نجاتگران آتــش نشانی در محل

مشخص شد یک دستگاه کامیون بنز  ۱۰تن
حامل ماسه و شن به دلیل نامعلومی روی یک
خودروی سواری پژو به صورت کامل واژگون
شده که این حادثه منجر به جان باختن راننده
خودروی پژو و محبوس شدن وی زیر خروارها
خاک شده بود .
آتش نشانان با استفاده از جرثقیل سنگین
آتشنشانی مشهد پــس از بــرداشــتــن اتــاق
کامیون از روی این خودرو  ،پیکر راننده نگون
بخت را با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی
ویژه از البالی آهن پاره های وسیله نقلیه رها
سازی کردند و تحویل عوامل انتظامی حاضر
در صحنه دادند.
شایان ذکر است  ،علت دقیق این حادثه توسط
کارشناسان پلیس راهــور استان در دست
بررسی است و آتشنشانان پس ازاین عملیات
به ماموریت خود پایان دادند و به ایستگاه های
خود در شهر مشهد مراجعت کردند.

عکس از آتش نشانی

دوشرورجواندرتهرانباچاقووپنجهبوکسبهیک
جانبازدفاعمقدسحملهورشدندوویرابهشدت
زخمی کردند .تیر ماه امسال یکی از رزمندگان
دفاع مقدس در پی امر به معروف و نهی از منکر در
منطقه نعمت آباد ،توسط دو جوان هدف حمله با
چاقووپنجهبوکسقرارگرفت.
به گزارش رکنا ،در تاریخ  15تیر  99ساعت 16
یکی از رزمندگان دفاع مقدس ،فرمانده اسبق
پایگاه و مسئول امر به معروف پایگاه بسیج ۵۰
ساله در پارک امام خمینی (ره ) محله نعمت آباد
منطقه  ۱۹تهران ،با مشاهده دو پسر جوان و یک
دختر که در حال انجام عمل خالف عفت عمومی
بودند اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می
کند که متاسفانه توسط دو پسر جوان با ضربات
چاقووپنجهبوکسازناحیهچشموصورتودست
مجروح می شود.
به گزارش رکنا ،متاسفانه بعد از دستگیری دو
جوان ضارب هیچ اقدامی توسط کالنتری منطقه
تاکنون صورت نگرفته و دو ضارب به راحتی آزاد
هستند.

مامورنیرویانتظامیازقصاصنفسنجاتیافت
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طوری با دقت نقشه قتل صاحبخانه ام را طراحی
کرده بودم که هیچ وقت فکر نمی کردم روزی
این ماجرا لو برود و پلیس به همین راحتی مرا
دستگیر کند چرا که ...
جـــــوان 34ســــالــــه ای کـــه بـــه اتـــهـــام قتل
صاحبخانهاش در مشهد با صــدور دستورات
ویژه ای از سوی قاضی جعفری (بازپرس شعبه
407دادســـرای عمومی و انقالب مشهد) و با
تالش گسترده کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضوی دستگیر شده است ،پس
از آن که به ســواالت تخصصی ســروان عظیمی
مقدم(افسر پــرونــده) پاسخ داد ،در تشریح
سرگذشت فالکت بارش گفت :وارد 20سالگی
شده بودم که با دختری نوجوان ازدواج کردم.
دو سال نامزد بودیم اما در همین مدت آرام آرام
اختالفات من و همسرم شروع شد .بیکاری و
بیپولی من به این اختالفات دامن می زد.
با وجود این ،بعد از گذشت دو سال از برگزاری
مراسم عقدکنان ،باالخره زندگی مشترک مان
را در میان هیاهوی همین اختالفات آغاز کردیم.
این در حالی بود که من به خاطر بیکاری آرام
آرام به مصرف مواد مخدر روی آوردم و استعمال
تفریحی آن را با دوستانم به صورت پنهانی آغاز
کردم.
هنوز مــدت کوتاهی از ازدواج مــان نگذشته
بــود که همسرم بـــاردار شد ولــی جنین هفت
مــاهـهاش را سقط کــرد .همین مــوضــوع آتش
اختالفا تمان را شعله ور ساخت به گونه ای
که شعله های سوزناک آن با نیش و کنایه ها و
رفتارهای تحقیرآمیز اطرافیانم هر لحظه بیشتر
زبانه می کشید.
در همین روزها ،همسرم تقاضای طالق داد و من
هم با سوءاستفاده از این شرایط و به بهانه آرام
شدن اعصاب و روانم ،بیشتر به سوی مواد مخدر
گرایش پیدا کردم.
پــدرم نیز که راه و چــاره چگونگی دخالت در
اختالفات خانوادگی را نمی دانــســت ،برای
گرفتن طالق وساطت کرد تا این گونه به من
کمک کند .بعد از ماجرای طالق ،همسرم به
دنبال سرنوشت خودش رفت و من هم در مرداب
مواد افیونی غرق شدم.
از سوی دیگر ،پدرم برای آن که مرا از این شرایط
روحی و روانی نجات بدهد ،یک فروشگاه آجیل
برایم راه اندازی کرد تا سرگرم کار و زندگی شوم.
در میان مشتریانم دختری بود که هر بار به اتفاق
مادرش برای خرید آجیل به فروشگاه میآمد .در
این میان ،عاشق «پریسا» شدم و به او دل باختم.
اما وقتی از پــدرم خواستم به خواستگاری آن
دختر برود ،به شدت با این خواسته ام مخالفت
کــرد چــرا کــه معتقد بــود اخــتــاف فرهنگی و
اعتقادی شدیدی بین ما وجود دارد و این ازدواج
در نهایت فرجامی نخواهد داشت .اما وقتی با
اصرار و پافشاری های من رو به رو شد ،تصمیم
گرفت مرا در تنگنای مالی قرار بدهد ،به همین
دلیل کلید آجیل فروشی را از من گرفت و من باز
هم بیکار شدم.
دیگر شب ها نیز به خانه نمی رفتم و اوقاتم را نزد
دوستانم در پاتوق های استعمال مواد مخدر
سپری می کردم .پدرم که اوضاع را این گونه دید
و متوجه شد زندگی ام را به نابودی می کشانم،
رضایت داد فقط به خواستگاری بیاید و دیگر
کاری به کارم نداشته باشد.
خالصه ،من و پریسا ازدواج کردیم اما اختالفات
فرهنگی و اعتقادی بین خانواده ها شدت گرفت
تا جایی که من مجبور شدم با اجاره یک زیرزمین
در منطقه حاشیه شهر به طور مستقل زندگی
کنم .این در حالی بود که هیچ کدام از اطرافیان
من و همسرم به خاطر لجبازی با یکدیگر کمکی
به ما نمی کردند.
در این شرایط مصرف مواد مخدر من نیز افزایش
یافته بــود و هر بــار تصمیم به تــرک اعتیاد می
گرفتم نمی توانستم هزینه های آن را پرداخت
کنم .سه بار در مراکز ترک اعتیاد بستری شدم
اما فقط چند روز دوام می آوردم.
با آن که چندین ماه اجاره خانه ام عقب افتاده
بــود ،ولی من فقط سرگرم تامین هزینه های
اعتیادم بــودم و بیشتر اوق ــات را نیز در کنار
برادرزنم به مصرف مواد می پرداختم .با خودم
فکر می کــردم کسی از وضعیت اعتیادم خبر
ندارد ،در حالی که خودم را گول می زدم و همه
اطرافیانم از زندگی آشفته من اطالع داشتند.
خــاصــه ،کـــار بــه جــایــی رســیــد کــه روزی با
صاحبخانه به خاطر نپرداختن اجاره منزل دچار
اختالف شدیم و او قصد داشت مرا از خانه اش
بیرون کند .اگرچه با وساطت یکی از بستگان
دور صاحبخانه ام ،قرار شد در همان جا اقامت
کنم اما وسوسه تصاحب منزل صاحبخانه رهایم
نمی کرد چرا که احساس می کــردم او کس و
کاری ندارد و کسی پیگیر ماجرای گم شدن او
نمی شود .به همین دلیل مهر سال  97او را با
یک نقشه حساب شده کشتم و انگشت سبابه اش
را قطع کردم .سپس اثر انگشت او را پای قولنامه
جعلی زدم اما ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

