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حادثه در قاب

ایرنا /آتش ســوزی بــازار پردیس  ۱صبح دیروز
حوالی ساعت  ۸صبح آغاز شد و در حدود ساعت
 ۱۰:۳۰نیروهای آتش نشانی موفق به مهار
اولیه آن شدند .در این حادثه یک نفر جان باخت
و دست کم 10غرفه در این آتش سوزی به طور
کامل از بین رفت.

کوتاه از حوادث

عامل ضرب و جرح مامور اورژانس
در ریگان به دام افتاد
کرمانی /عامل ضرب و جرح مامور اورژانس۱۱۵
شهرستان ریگان در شرق کرمان دستگیر شد.به
گزارش خراسان ،سرهنگ"اسحاق دریجانی"
فرمانده انتظامی شهرستان ریگان در این باره
گفت :نیمه تیرماه امسال ضرب و جرح مامور
اورژانس این شهرستان به پلیس گزارش شد که
شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار پلیس
قرار گرفت ،با کار اطالعاتی متهم شناسایی شد
و با هماهنگی مقام قضایی،وی در یک عملیات
ضربتی به دام افتاد.

سجادپور-پلیسمشهدباردیگراقتدارخود
را در مبارزه گسترده با سارقان اموال مردم در
حالی به رخ کشید که راننده سوار بر خودروی
سرقتیپسازچندینکیلومترفرارجنونآمیز!
با شلیک گلوله نیروهای انتظامی مجروح و
دستگیرشد.
به گزارش خراسان ،عملیات مقتدرانه پلیس
مشهد شب هجدهم مــرداد زمانی با دستور
سرهنگ عباس صارمی ساداتی (فرمانده
انتظامی مشهد) آغاز شد که نیروهای گشت
نامحسوس تجسس کالنتری شفا با هدف
برخورد قاطع با سارقان و پیشگیری از وقوع
جرم،درحالگشتزنیدرحوزهاستحفاظی
بودند .عقربه های ساعت  19شب را نشان
می داد که حرکات مشکوک سرنشینان یک
دستگاهپراید،توجهنیروهایگشترابهخود
جلب کــرد .تیزبینی ماموران موجب شد تا
آنان برای دقایقی رفتارهای سرنشینان پراید
را زیرنظر بگیرند اما راننده خودرو که با دقت
اطــراف را می پایید در یک لحظه به حضور
ماموراندرمحلمشکوکشدوبالفاصلهپدال
گازرادرخالفجهتحرکتخودروهافشرد.
با این اقدام راننده دیگر شکی باقی نماند که
سرنشینانخودروازتبهکارانحرفهایهستند
بنابراین نیروهای تجسس کالنتری شفا در
حالی به تعقیب پراید پرداختند که استعالم
بیسیمیآنانازمرکزفرماندهیمشخصکرد
خودروی پراید سفید رنگ روز قبل از منطقه
سنابادمشهدسرقتشدهاست.
دقایقیبعدبادستورسرگردعلیامارلو(رئیس
کالنتری شفا) عملیات تعقیب و گریز برای
دستگیری سارق خودرو وارد مرحله جدیدی
شد و بدین ترتیب با هماهنگی و همکاری
دیگرکالنتریها،تعقیبسرنشینانپرایددر

تصویراصابتگلولهبهپهلویمتهم

عکس ها :اختصاصی از خراسان

*ایسنا /ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی
تهران از جان باختن یک نفر و مصدوم شدن چهار
تن در پی برخورد یک دستگاه اتوبوس با عابران
پیاده در بزرگراه بعثت طی دیروز خبر داد.
*بیبیسی /دادگاهی در اوگاندا فردی را که
یک گوریل را به قتل رسانده بود به ۱۱سال زندان
محکوم کرد .این گوریل که از یک تیره نادر و در
حال انقراض است و به گفته کارشناسان ،تنها
کمتر از هزار عدد از آن باقی مانده روز اول ماه
ژوئن در پارک تفریحی که محل زندگیاش بود،
مرده پیدا شد.
*رکنا/خالدیسخنگویاورژانسکشورازکشته
شدن دو نفر و زخمی شدن  18نفر در حادثه
تصادف بین یک دستگاه اتوبوس و یک دستگاه
کامیون در محور کاشان به قم طی بامداد دیروز
خبر داد.
*رکــنــا /سرهنگ رضــایــی ،رئــیــس پلیس راه
خراسان جنوبی گفت :واژگــونــی ســواری پژو
 ۴۰۵در محور نهبندان -بیرجند طی صبح دیروز
یک شنبه ،دو کشته و سه مصدوم برجا گذاشت.
*ایرنا /واژگونی یک دستگاه خودروی سواری
تیبا در محور نــراق به مشهد اردهــال در حوزه
استحفاظی استان مرکزی چهار کشته بر جا
گذاشت.
*ایسنا /در پی وقوع آتشسوزی گسترده طی
صبح دیروز در هتلی که توسط یک بیمارستان
خصوصی در هند بــرای نگهداری از بیماران
مبتال به کرونا اجاره شده بود ۹ ،نفر جان باختند
و چندین نفر دیگر زخمی شدند.
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پلیسباشلیکگلولهبهعملیاتتعقیبوگریزپایانداد

حالی با شلیک تیرهای هوایی ادامه یافت که
رانندهخودرو،بهطرزجنونآمیزیدرخیابان
های شلوغ بولوار ابوطالب بر سرعت خودرو
میافزود تا این که ماموران الستیک ها را

عشقبهسرعتباموتورالکچری بهقیمتجان ۲جوانتمامشد
توکلی /دوسرنشینجوانموتورالکچریدر
کرمانبهکاممرگرفتند.فرماندهانتظامی
شهرستان کرمان در این بــاره گفت:یک
دستگاه موتور الکچری غیرمجاز در مسیر
حرکت خــود در محور گردشگری "هفت
بــاغ" شهر کرمان به علت سرعت بــاال از
جاده ،منحرف و واژگون شده که متاسفانه
در این حادثه راکب موتور سیکلت در دم
جان باخته است و سرنشین دیگر موتور
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به علت شدت جراحات وارد شده توسط
عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شده
است .سرهنگ "محمدرضا فــداء" افزود:
ساعتی بعد سرنشین این موتورسیکلت
گــران قیمت نیز به علت شدت جراحات
وارد شده در بیمارستان جان سپرد.وی
ادامه داد :عشق به سرعت ،باعث گرایش
جوانانبهسمتموتورسیکلتهایسنگین
وقاچاقشدهاست.

هدفگرفتندوباشلیک 5گلولهدوچرخعقب
راپنجرکردندولیفرارهمچنانادامهداشت.
گزارشخراسانحاکیاست،عملیاتتعقیب
و گریز باالخره از حوزه استحفاظی کالنتری

حوادث

شفایمشهدخارجشدورانندهپرایدبهسمت
بولوارخواجهربیعگریخت.
درهمینحالنیروهایکالنتریخواجهربیع
که به یاری نیروهای تجسس کالنتری شفا
آمده بودند با ردیابی مسیر فرار پراید سواران
از مقابل سارقان بیرون آمدند اما راننده جوان
پرایدبرایفرارازچنگقانون،بیمهاباپرایدرا
بهخودرویسمندپلیسکوبیدودریکفرصت
مناسبزنومردجوانیراکهدرصندلیعقب
نشسته بودند ،پیاده کرد و دوباره پدال گاز را
فشرد .با آن که زن و مرد جوان در تاریکی شب
وارد خیابان های فرعی منطقه خواجهربیع
شدندوازمحلگریختنداماخودروهایگشت
همچنانبهتعقیبپرایدسوارپرداختندوفریب
تلهسارقرانخوردند.بنابراینگزارش،جوان
پرایدسوار همچنان با سرعت سرسامآور و
وحشتناک وارد بولوار صادقی شد و در حالی
که روی رینگ حرکت می کرد به اخطارهای
قانونییاشلیکهایهوایینیزتوجهینداشت
تااینکهگروهعملیاتیکالنتریخواجهربیعبه
سرپرستیسرهنگجعفریانی،خودروراهدف
گرفتند که یکی از گلوله ها بر پهلوی راننده
نشستوبدینترتیبخودرومتوقفشد .چند
دقیقهبعدباحضورنیروهایامدادیاورژانس،
پیکر خون آلود متهم به سرعت به بیمارستان
شهیدهاشمینژادانتقالیافتوجوانمجروح
بستریشد.
تحقیقاتبیشتردربارهماجرایسرقتخودرو
وشناساییزنومردفراریباصدوردستورات
ویژه ای از سوی قاضی سید جواد حسینی
(معاون دادستان مشهد) در حالی ادامه دارد
که پراید سرقتی به کالنتری منتقل شد و در
اینعملیاتبادرایتودقتنیروهایانتظامی
بههیچشهروندیآسیبنرسید.

زلزله 5.1ریشتریگیالنغرب را لرزاند
زلزلهای به بزرگی  5.1ریشتر ساعت  ۱۳و
 ۴۶دقیقهو۱۹ثانیهدیروزیکشنبهحوالی
گیالنغرب در استان کرمانشاه را لرزاند .به
گزارش مرکز لرزهنگاری دانشگاه تهران،
این زلزله در عمق هشت کیلومتری زمین
بهوقوعپیوستودرشهرهایسرپلذهاب،
قصرشیرین ،کرمانشاه و منطقه اورامانات
احساس شد .این زلزله در  ۲۹کیلومتری
گیالنغرب ۳۰ ،کیلومتری قصرشیرین

و  ۳۲کیلومتری سرپل ذهــاب بــه وقــوع
پیوست .مدیرعامل جمعیت هالل احمر
استان کرمانشاه با اشاره به وقوع این زلزله
اعالمکرد:ششتیمارزیاببهمناطقزلزله
زدهشهرستانهایگیالنغربوقصرشیرین
اعزام شدند .فرزین معتمدی به ایرنا افزود:
این زلزله خوشبختانه هیچ گونه مصدوم
و تلفات جانی و خسارت های مالی قابل
توجهینداشتهاست.
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در امتداد تاریکی

سرگذشت قاتل طماع
مواد مخدر عامل اصلی بدبختی هایم بود چرا
که بیکار بودم و برای تامین هزینه های اعتیادم
دست به هر کــاری می زدم .از سوی دیگر هم
طمع و زیــاده خواهی زندگی ام را به نابودی
کشاند تا جایی که برای یک آرزوی واهی ،فریب
وعده و وعیدهای پوچ برادرم را خوردم و امروز به
اتهام قتل پای میز محاکمه نشستم تا ...
جوان 22ساله که با صدور دستورات ویژه ای
از سوی قاضی احمدی نژاد (قاضی ویژه قتل
عمد مشهد) و به اتهام مشارکت در قتل عمدی
مرد پژوسوار دستگیر شده است ،پس از آن که
به سواالت کارآگاه نجفی (افسر پرونده) درباره
چگونگی و جزئیات این جنایت هولناک پاسخ
داد ،به تشریح سرگذشت اسفبارش پرداخت
و گفت22 :ســال قبل در یکی از روستاهای
سرخس به دنیا آمــدم و دیپلم کشاورزی را در
هنرستان گرفتم.
سال  95بود که در رشته دانشگاهی تولیدات
باغی پذیرفته شدم اما در همان ترم اول دانشگاه
ترک تحصیل کردم و به روستا بازگشتم چرا که
احساس می کردم درس خواندن برایم سخت
است و از سوی دیگر هم تامین هزینه رفت و آمد
و دیگر مخارج تحصیلی برایم دشوار بود ،اما در
روستا به رفیق بازی و دور هم نشینی پرداختم
و به عنوان تفریح ،مواد مخدر مصرف می کردم.
البته مصرف تفریحی مواد را از چند سال قبل
و با سرقت مقداری از مواد مصرفی پدرم آغاز
کرده بودم .پدرم نیز متوجه ماجرا نبود چرا که
هر بار مواد مخدر زیادی برای خودش خریداری
می کــرد و دستبردهای من به مــواد مخدرش
نمایان نبود.
خالصه ،به خاطر مجانی بودن مواد مخدر خیلی
از دوستانم دور و بر من جمع شده بودند و از
این مواد استفاده می کردند .این مصرف های
پنهانی ادامه داشت تا این که در سال  97زمانی
که هشت ماه به پایان خدمت سربازی ام باقی
مانده بود با یکی از بستگان خاله ام نامزد کردم.
چند مــاه اول همه چیز رنــگ و بــوی عاشقانه
داشت ولی خیلی زود با پایان خدمت سربازی
اختالفات ما نیز آغاز شد چرا که من یک کارگر
ساده بودم و نمی توانستم خواسته های مادی
نامزدم را فراهم کنم .از سوی دیگر هم به دلیل
اعتیاد پنهانی کمتر سر کار می رفتم و از عهده
خرید هدایا و پوشاک همسرم بر نمی آمدم .آرام
آرام چهره ام داد می زد که معتاد هستم اما من
همچنان این موضوع را انکار می کــردم .پدرم
که دیگر همه چیز را فهمیده بود ،نصیحتم می
کرد که مصرف مواد آخر و عاقبت خوبی ندارد.
او می گفت من نمونه عینی یک معتاد در برابر
چشمانت هستم ،خودت را بدبخت نکن! ولی من
همچنان بر طبل انکار می کوبیدم و طلبکارانه
فریاد می زدم اگر باور ندارید آزمایش بدهم و ...
خالصه ،همه این عوامل موجب شد تا اختالفات
من و همسرم رنگ قهر و آشتی چند ماهه به خود
بگیرد ،به گونه ای که دیگر بــزرگ ترها هم از
آشتی دادن ما خسته شده بودند .در همین حال،
خانواده همسرم به ماجرای اعتیادم پی بردند و
اوضاغ بغرنج تر شد چرا که من برای فرار از این
درگیری های خانوادگی بیشتر به مواد پناه می
بردم و مصرفم هر روز باالتر می رفت.
سیزده به در سال گذشته هم زمانی که به کوه
و بیابان رفته بودیم ،مادرزنم متوجه استعمال
مواد مخدر من و برادر باجناقم شد به طوری که
نمی توانستم موضوع را انکار کنم .باالخره بعد
از شش ماه جدایی عاطفی ،در نهایت خانواده
همسرم از من خواستند تا دخترشان را طالق
بدهم .من که دیگر چــاره ای نداشتم ،اوایــل
امسال در حالی نامزدم را طالق دادم که دیگر
مصرف مواد مخدرم علنی شده بود .حتی بدون
شرم و حیا نزد پدر و مادرم نیز مصرف می کردم.
تا این که برادر بزرگم از من خواست برای چند
روز به مشهد بیایم .قبال وقتی نزد بــرادرم می
آمدم به طور پنهانی مواد می کشیدم تا او متوجه
اعتیادم نشود اما این بار وقتی به خانه مجردی
برادرم آمدم که یک زن غریبه برایش اجاره کرده
بود ،به شدت خمار شدم و جای دیگری هم برای
استعمال مــواد نداشتم ،ایــن بــود که حقیقت
اعتیادم را برای بــرادرم بازگو کردم ولی او در
میان حیرت و تعجب من کنارم نشست و به همراه
من مصرف کرد.
دیگر خیالم راحــت شد و از بــرادرم خواستم تا
موضوعی را بیان کند که به خاطر آن مرا به مشهد
کشانده بود .سپس برادرم با یک مقدمه چینی
طوالنی و با بیان این که شوهر زن غریبه ای که
منزل را برایش اجاره کرده است مردی پولدار
است که چندین واحد آپارتمان و مغازه دارد،
ادامه داد اگر شوهر او را بکشیم همه این اموال به
من و آن زن می رسد و تو هم در یکی از مغازه هایی
که به نامت سند می زنیم کار و کاسبی و تجارت
می کنی .من هم که با این رویاهای دروغین
فریب خــورده بــودم و از طرفی می توانستم به
راحتی در کنار برادرم مواد مصرف کنم ،قبول
کردم و با نقشه شوم آن زن غریبه ،شوهرش را در
همان خانه مجردی کشتیم و ...
ماجرای واقعی براساس یک پرونده قضایی

