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 ســاعت ٦صبــح روز گذشــته در حالــ� �ــه 
دانه ها� برف بــه آرام� بر ســنگفرش ها� 
شــهر فرود م� آمد خودرو� حامل متهــم به قتل، در 
نزد�89 ميدان استقالل مشهد توق1 �رد. قرار بود تا 
جوان� �ه در پ� 9> تصادف �وچ> دستش به خون 
آلوده شده بود صحنه جنا9ت را در حضور مقام قضا�9 
و �ارآگاهان پليس آگاه� بازساز� �ند. درحال� �ه 
ماموران انتظامــ� مقدمات بازســاز� صحنه قتل را 
آماده م� �ردند فرصت مناسب� بود تا ماجرا� قتل را 
از متهم جو9ا شو9م. پاشنه �فش ها� قيصر� اش را 
خوابانده بود. حلقه ها� پابند و دستبندها� آهنين 
آزارش م� داد. چشــم به محل� دوخته بود �ه حدود 
٣هفته قبــل و در پ� 9ــ> عصبانيت آنــ� راننده 9> 
خودرو را با ضربات �ارد �شــته بود. نم� دانم اف8ار 
پر9شانش در �جا ســير م� �رد اما درحال� �ه بغض 
گلو9ش را م� فشــرد به ســواالت خراســان ا9ن گونه 
پاسخ داد: اسمم 9اسر است، ٢٠ســال سن دارم و به 
دليل ا9ن �ه عالقه ا� به تحصيل نداشــتم تا �الس 
اول راهنما�9 درس خواندم و پس از آن شغل پدرم را 
ادامه دادم. پدرم ١٠سال قبل فوت �رد؛ او قصاب بود 
و من هم قصاب� را فرا گرفتم و در 9> قصاب� مشغول 
به �ار شــدم. و� افزود: ما ٩برادر9م �ــه ٢نفر آن ها 
ازدواج �رده انــد و بقيه مجرد هســتيم مــا خواهر� 
ندار9م و من هشتمين فرزند خانواده ام. او در پاسخ به 
ا9ن ســوال �ه چهره آرامــ� دار� چگونه مرت8ب ا9ن 
جنا9ت شد�؟ گفت: االن مظلوم و آرام شده ام! دوران 
شرگر� مرا �ه ند9ده ا�! اگر همين شلوغ باز� ها و 
شــرگر� ها نبــود ا�نــون قاتــل نبــودم. وقتــ� در 
بازداشــتگاه با خودم خلوت م� �نم م� بينم �ه چه 
اشــتباه� �ردم! اگر 9ــ> لحظه م� توانســتم غرور 
جوان� را �نــار بگــذارم و عصبانيتــم را �نتــرل �نم 
روزگارم ا9ن نبود! حاال هم خيل� پشيمانم! احساس 
ا9ن �ه من آدم �شته ام بيشتر عذابم م� دهد، اما آن 
خدا بيامرز هم �وتاه نيامد اگر من او را نم� زدم االن 
من به جا� او مرده بودم ول� من از ابتدا قصد �شتن او 
را نداشــتم فقط م� خواستم بترســد؛ حت� ف8ر هم 
نم� �ردم �ه مم8ن است ا9ن ضربات منجر به مرگ 

او شود. و� اضافه �رد: اگر االن دوباره همان صحنه 
ت8رار شــود هرچه فحش و ناسزا هم بشــنوم به آرام� 
راهم را �ج م� �نم و به منزل مــ� روم؛ اگر مرا زدند 
رو� د9گــر صورتم را هــم برم� گردانم �ــه بزنند اما 

دست به چاقو نم� برم و ...
ا9ن گزارش حا�� اســت: با فراهم شــدن مقدمات 
بازرس� صحنه جنا9ت و به دســتور قاض� عل� ا�بر 
صفائيان (قاضــ� و9ژه قتل عمد) 9اســر از خودرو� 
پليس پياده م� شــود. شــدت ر9زش برف ز9اد شده 
است �ه او با �م> مامور مراقبت به پياده رو م� رود 

و در مقابل دوربين دستگاه قضا قرار م� گيرد. 
�ارآگاه 9زد� (افســر پرونده) با تشر9ح خالصه ا� از 
جنا9ت و چگونگ� دستگير� متهم به قتل م� گو9د: 
ا9ن حادثه ســاعت ٢١ مورخ بيســت و هفتــم د� ماه 
گذشته در نزد�89 ميدان اســتقالل رخ داد و ط� آن 
متهم بــا وارد آوردن ضربــات �ارد� �ــه از 9> مغازه 
قصاب� برداشته بود راننده ٢٥ ساله 9> خودرو را به 
دنبال وقوع تصادف جز�9 به قتل رســانده و از محل 
متوار� م� شــود �ه در نها9ت با اقدامات اطالعات� 
و پليس�، پس از چند روز شناسا�9 و در 9> عمليات 

غافلگيرانــه دســتگير م� شــود و در بازجو�9 هــا به 
ارت8اب قتل اعتراف م� �ند. قاض� صفائيان سپس 
از متهم به قتــل م� خواهد تا چگونگــ� وقوع حادثه 
را تشــر9ح �ند.او گفت: آن شــب من و دوســتم سوار 
بر موتورســي8لت بود9م �ه راننده 9> خــودرو وقت� 
نتوانست به دليل پارn خودروها در حاشيه خيابان از 
دوربرگردان دور بزند دنده عقب گرفت �ه خودرو� 
او به آرامــ� به موتورســي8لت ما برخورد �ــرد من �ه 
عصبان� شده بودم دوباره با موتورسي8لت به خودرو 
او زدم و هميــن امــر موجب درگيــر� ما شــد. پس از 
ا9ن حادثه من موتورسي8لت را انداختم و به آن سو� 
خيابان رفتــم و در حالــ� از داخل قصابــ� 9> �ارد 
برداشــتم �ه هيچ �س متوجه نشــد؛ وقت� دوباره به 
محل آمدم د9دم راننده نيســت و تنها 9> سرنشــين 
داخل خــودرو نشســته بــود در پيــاده رو به دنبــال او 
م� گشــتم �ه همزمان 89د9گر را د9د9م مــن �ارد را 
طور� گرفته بودم �ه او با د9دن آن بترسد اما او با قفل 
فرمان به من حمله �رد، من قصد داشتم ضربه ا� به 
شــانه اش بزنم اما او خم شد و ضربات �ارد به پشتش 
اصابت �رد البتــه من 9ادم م� آ9د �ــه 9> ضربه زدم 
اما ضربــات د9گــر� هم زده ام حواســم نبــوده! پس 
از آن �ارد را بــه قصاب� بــردم و به «علــ�» گفتم دعوا 
�رده ام همين! و� ادامه داد دوباره با دوســتم سوار 
موتورســي8لت شــد9م و فرار �رد9م اما او هيچ نقش� 
در دعوا و قتل نداشــت. قاض� و9ژه قتل عمد پرسيد 
آ9ا راننده خودرو بار اول به عمد بــا تو تصادف �رد �ه 
متهم پاســخ داد: نــه او از رو� عمد ا9ــن �ار را ن8رد؛ 
وقت� دنده عقب آمد به آرام� با من برخورد �رد. البته 
تمام ماجرا� قتل شا9د ٣٠ ثانيه طول ن8شيد. مقام 
قضا�9 پرسيد شما در �نار ا9ن مغازه ها آن هم ساعت 
٩ شب دعوا �رد9د اگر مدع� هست� �ه او قصد داشت 
تو را بزند چرا از مردم �م> نخواست�؟ متهم در حال� 
�ه چند ثانيه ا� ســ8وت �رده بود گفت: نم� دانم! 
عقلم ن8شيد! عامل جنا9ت در ميدان استقالل مشهد 
ادامه داد پــس از آن هم وقتــ� فهميــدم راننده فوت 
�رده مخف� شدم و با هيچ �س هم تماس نم� گرفتم 
اما نم� دانــم �ارآگاهان چگونه رد مــرا پيدا �ردند و 
دستگير شدم. با پا9ان اظهارات متهم، قاض� صفائيان 
پا9ان بازســاز� صحنه جنا9ت را اعالم و با صدور قرار 

بازداشت موقت دستور داد تا و� روانه زندان شود.
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دادگاهــ� در دب� ح8م اعــدام متجاوز بــه دختر بچه 
٢ساله را صادر �رد. به گزارش ا9سنا از دب�، دادگاه� 
در دب� در حال� نخســتين جلسه رسيدگ� به پرونده 
اذ9ت و آزار جنســ� به دختر بچه ٢ســاله را به صورت 
علن� آغاز �رد �ه متهم به جنا9ت هولناn خود اعتراف 
�رد. متهم ٢١ ساله �ه از اتباع �شور هند و ساكن در 
امارات است در ا�تبر سال گذشته به اتهام اذ9ت و آزار 
جنس� به دختر بچه ا� بازداشت شد �ه ا9ن دختر بچه 
فقط ٢سال و ٨ماه بيشتر نداشت. در جلسه رسيدگ� 
به ا9ن پرونده تعداد ز9اد� از خانواده قربان� ا9ن جنا9ت 
هولناn حضور داشتند و خواستار اشد مجازات برا� 
متهم شــدند. قضــات ا9ــن دادگاه در دب� نيــز پس از 
٢ساعت مشورت ح8م اعدام برا� متهم صادر �ردند. 
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������- اتصال سيم برق در مشهد خانه ا� را در آتش 
�شيد و خســارات� را نيز به منزل مجاور به بار آورد.به 
گزارش خراسان در پ� اعالم 9> مورد آتش سوز� در 
خيابان هاشم� نژاد مشهد ماموران آتش نشان� از ٥ 
ا9ستگاه به محل اعزام شدند. ا9ن حادثه در ساختمان 
٢ طبقه اتفاق افتاد و شــدت آتش به گونــه ا� بود �ه 
طبقه باال� ا9ن ساختمان در آتش سوخت و هم چنان 
آتش در حال سرا9ت به ساختمان ها� د9گر بود �ه با 
سرعت عمل نيروها� آتش نشان� به طور �امل مهار 
شــد و تنها قســمت� از ســاختمان مجاور دچار حر9ق 
شد. شاد�، مد9ر حوزه ٢ آتش نشان� مشهد با تا9يد 
خبر، علت حادثه را اتصال سيم ها� برق فرسوده �ه 
به طور غيراستاندارد� از �نار چوب ها� سق1 �اذب 
عبور �رده بــود اعالم �ــرد و افزود: اتصال� ســيم ها 
باعث شعله ور شــدن آتش و ا9جاد ا9ن حادثه شد، اما 

خوشبختانه ا9ن حادثه خسارت جان� در برنداشت. 
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فرمانــده انتظام� شهرســتان چاراو9مــاق از توقي1 
خودرو� اقالم ضد فرهنگ� و كش1 بيش از ١٠ هزار 
ثوب البسه خارج� قاچاق با عالئم شيطان پرست� در 
ا9ن شهرســتان خبر داد.هاشم شعف� روز گذشته در 
گفت وگو با فارس در تبر9ز اظهار داشــت: در راستا� 
اجرا� طرح ارتقا� امنيت اجتماع� و مبارزه با توز9ع 
اقــالم غير فرهنگــ� در ســطح شهرســتان، مأموران 
انتظام� شهرستان اقدام به شناسا�9 قاچاقچيان و 
فعاالن در ا9ن عرصه كردند. و� ادامــه داد: با تالش 
مامــوران محــل فعاليت فرد� كــه در عرصــه قاچاق 
كاال� ضد فرهنگ� قاچاق فعاليت گسترده ا� داشت 
و البســه خارج� قاچاق و ضدفرهنگــ� را به صورت 
عمده از كشورها� همســا9ه وارد شهرستان م� كرد 
شناســا�9 شــد. شــعف� تصر9ح كرد: بــا هماهنگ� 
مقام قضا�9 ماموران به صورت غافلگيرانه وارد محل 
فعاليت نامبرده شده و موفق شدند ضمن دستگير� 
متهم در بازرس� از محل مذكور بيش از ١٠ هزار ثوب 
البسه خارج� قاچاق با تصاو9ر ضد فرهنگ� و عالئم 
شــيطان پرســت� را كشــ1 كنند. فرمانــده انتظام� 
شهرســتان چاراو9ماق گفــت: متهــم در بازجو�9 ها 
ضمن قبول اتهام وارده اقرار كرد كه البسه خارج� را 
از كشورها� همجوار به صورت ز9ر بار� وارد كرده و 
پس از تخليه و انبار در محل مذكور در فرصت مناسب 

آن ها را به شهرستان ها� تابعه  انتقال م� دهد.
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��� رئيس سازمان وظيفه عموم� ناجا از متالشــ� شدن ١٠ باند مربوط 
به جرا9م وظيفه عموم� در ١٠ ماهه امسال خبر داد. به گزارش ا9سنا، 
سردار صدرالســادات اظهار كرد: در ١٠ ماهه امسال ١٠ باند مربوط 

به جرا9م وظيفه عموم� متالش� شد كه در ا9ن رابطه ٧٥ نفر دستگير 
شدند.و� گفت: امســال فرد� كه در داخل ســازمان وظيفه عموم� 
9ا نيــرو� انتظامــ� با مجرمــان همــكار� كرده باشــد، نداشــته ا9م. 
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پســرعمو9م با باز� چشــمانش دلــم را ربود 
و من �ه شــيفته و دلباخته اش شــده بودم، 
به خواســتگار� اش جواب مثبــت دادم و با 
رضا9ت بزرگ ترها� فاميل ما با هم ازدواج 
�رد9م. مجتب� تــا زمان تولــد فرزندمان به 
خانه و زندگ� اش خيلــ� اهميت م� داد. 
او �وچ> تر9ن تغيير� �ه در چهره ام ظاهر 
م� شــد را م� د9ــد و از صميــم قلــب ابــراز 
عشــق و عالقه م� �رد. امــا از وقت� دخترم 
را به دنيــا آوردم، او از مــن غافل مانــد و ا9ن 
اواخر هيچ توجه� به من نشان نم� داد.زن 
 nجوان در دا9ره اجتماع� �النتر� شــهر
ناجا� مشــهد افــزود: با برخوردها� ســرد 
همســرم تصور م� �ــردم او به مــن خيانت 
م� �ند و شــا9د با زن د9گــر� رابطه برقرار 
�رده است اما هر چه �نترلش �ردم چيز� 
دســتگيرم نشــد. خيل� دلم گرفته بود و در 
برابر �م توجه� و ب� تفاوت� ها� مجتب�، 
تصميــم احمقانــه ا� گرفتــم. راســتش را 
بخواهيد من از دوست مجتب� خواستم تا او 
را در بيرون از خانه ز9ر نظر بگيرد و به آن پسر 
غر9بــه گفتم �ه ف8ــر م� �نم �اســه ا� ز9ر 
نيم �اسه است و شوهرم با فرد� رابطه دارد. 
دوست مجتب� با چرب زبان� مرا خاطرجمع 
�رد �ه ا9ــن مامور9ت را انجــام خواهد داد. 
او پس از گذشــت چنــد روز به شــماره تلفن 
همراهم زنگ زد و گفت: حدس شما درست 
بود چــون مجتبــ� �م� مشــ8وn بــه نظر 
م� رسد و احتماال با زن� غر9به رابطه دارد. 

البته با9د بيشتر او را ز9ر نظر بگيرم و ... ! 
با شنيدن ا9ن حرف ها خيل� ناراحت شدم و 
چند9ن و چند بار د9گر هم با دوست مجتب� 
از طر9ــق تلفنــ� در تماس بــودم تــا ا9ن �ه 
دوست نامرد شــوهرم 9> روز با ابراز عالقه 
به مــن، گفت جزا� شــوهر� �ه به همســر 
محترم و نازنين� مثل شــما خيانت م� �ند 

خيانت است و ...! 
متاســفانه ا9ن جــوان حيوان صفــت فر9بم 
داد و ما مدت� به طور مخفيانــه با هم رابطه 
داشتيم، ول� با وجود ا9ن �ه ف8ر م� �ردم 
مجتب� اصال به مــن توجه� ندارد او خيل� 
زود متوجــه تغيير رفتار و روحيه ام شــد و از 
رابطه ام با دوســتش ســر در آورد. با روشن 
شدن ا9ن حقا9ق تلخ، اختالف شد9د� بين 
من و مجتب� بــه وجود آمــد و او م� خواهد 
طالقــم بدهــد. متاســفانه حــاال متوجــه 
شده ام دوست شوهرم برا� ا9ن �ه بتواند 
به هوس ها� پليد خود برسد، دروغ گفته و 
مجتب� با هيــچ زن� رابطه نــدارد بل8ه او به 
دليل ضمانت وام بان�8 �89 از دوستانش 
�ه �الهبردار از آب در آمده مجبور بود برا� 
پرداخت اقســاط بان�8 ٢ شيفت �ار �ند و 
�متر وقت م� �رد به من و دخترمان توجه 
�ند.زن جــوان اشــ> ها9ش را پــاn �رد 
و افــزود: من اعتــراف م� �نم �ــه حماقت 
�ــرده ام و زندگ� خودم را از دســت دادم؛ 
اما ا� �اش مجتب� مرا در جر9ان مش8الت 
زندگ� مان قرار م� داد تا تصورات احمقانه 

�ارم را به ا9ن جا نم� �شــاند!
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  �ارگردان تئاتر "فروش 9> روح سر�ش" بر اثر ضربات چاقو� 
زورگيران از همراه� گروه تئاتر خود در جشنواره فجر بازماند. 
به گزارش مهر ابراهيم پشــت8وه� در حــال تردد در 89ــ� از  محله ها� 
بندرعباس بود و در همين حين دونفر موتورســوار او را تا ســر حد مرگ با 
ضربات چاقو مجروح م� �نند.محمد سا9بان� باز9گر و دستيار ابراهيم 
پشــت8وه� در تئاتر "فروش 9> روح ســر�ش" با انتقاد از امنيت موجود 
بندرعباس ماجرا� حمله به �ارگردان و نو9سنده ا9ن تئاتر را ا9ن چنين 
بيان داشت: وقوع چنين حوادث� در بندرعباس با وجود به گوش رسيدن 

شــعار امنيت از طرف مســئوالن به 9> موضوع عاد� مبدل شده است.
باز9گر تئاتر فروش 9> روح سر�ش ادامه داد: ابراهيم در خيابان رسالت 
شــمال� در حال قدم زدن بوده �ه دونفر ســوار بر موتور از راه م� رسند و 
بدون هيچ ســوال و جواب� با چاقو به و� حمله م� �ننــد و بعد از مجروح 
�ردن را9انه و� را با خود م� برند.سا9بان� افزود: مسئوالن بيمارستان� 
�ه پشت �وه� برا� درمان به آنجا منتقل شده بود وقوع چنين حوادث� 

را �89 از عاد� تر9ن موارد روزانه م� دانند.و� تصر9ح �رد: ضربات چاقو 
تقر9با به تمام قسمت ها� بدن او وارد شــده �89 از ضربات چاقو به �مر 
وارد شده است وتا قفسه سينه فرو رفته، ضربه ا� د9گر لبها� باال و پا9ين 
را از وسط ش8افته و برخورد چاقو به دستها� و� موجب شده �ه تاندون 
ها� دست او پاره شوند و حت� به پا� او نيز آسيب زده شده است. باز9گر و 
دستيار �ارگردان تئاتر فروش 9> روح سر�ش اعالم �رد: نما9ش فروش 
9> روح سر�ش تنها نما9نده ا9ران از بين استان ها� �شور، به جز تهران 
است �ه توانسته به بخش تئاتر تجربه ها� نو در جشنواره فجر راه پيدا �ند.
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اعضا�٢ باند سرقت خودروها� مدل باال 
و توز9ع س8ه ها� تقلب� در تهران دستگير 
شــدند.فرمانده انتظام� تهران و البرز با بيان ا9ن 
مطلب به ا9سنا گفت: با ارجاع ش8ا9ات مختل1 در 
باره ســرقت خودروها� مدل بــاال ا9ــن پرونده در 
دســتور �ار قرار گرفت.سردارا�برشــاه� افزود: 
كارآگاهان پليس آگاه� با عمليات ها� جداگانه و 
با تحــت نظر گرفتن مخفيگاه ســارقان، آنــان را در 
محمد شــهر كــرج شناســا�9 و در 9ــك عمليــات 
غافلگيرانــه دســتگير كردند. بــه گفتــه و� ٣فرد 

دستگير شــده با 9كد9گر برادر بودند و از مخفيگاه 
آنان ٢خــودرو� زانتيا و ٤٠٥ و 9ك ســالح كمر� 
كشــ1 شــد. و� افزود: متهمان دستگيرشــده در 
اعتراف ها� خود بيان داشتند كه پدر آنان نيز نقش 
موثر� در فروش خودروها� مسروقه داشته كه با 
راهنما�9 آنان پدرشان نيز دستگير و ا9ن خانواده 
ســارق ٧ همدستشــان را نيز معرف� كردند كه در 
عمليات هــا� مختلــ1 دســتگير شدند.ســردار 
اكبرشاه� درباره پرونده ا� با موضوع كالهبردار� 
و فروش سكه ها� تقلب� گفت: چند� پيش فرد� 

با مراجعه به پليس آگاه� استان تهران عنوان �رد 
فرد� در تماســ� با و� ادعا كرده اســت از 9ك� از 
شهرســتان ها� دور تماس گرفتــه و قصد كرده به 
نيت ٥ تن، ٥ شماره تلفن را بگيرد و ٥ سكه طال� 
عتيقه را به ا9ن افراد هد9ه دهدو سكه ها� د9گر� 
را با قيمت مناسب به و� بفروشد كه مالباخته پس 
از خر9د ا9ن ســكه ها متوجه تقلب� بودن آنان شد. 
اكبرشاه� افزود: با كســب ا9ن شكا9ت تحقيقات 
تكميل� آغاز و چهــار نفر از اعضا� باند ســكه ها� 

تقلب� را شناسا�9 و دستگير كردند. 
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١٧٨٩٣٤/ ط

١٧٣٠٥٦/ م

١٨٤٦٤٢/ م

١٧٢٧٦٣/ م

فروشگاه موج
9ك استثناء درپوشاك ز9ر زنانه ومردانه 

مفتخر است با ارائه شيك تر9ن 
ومتنوع تر9ن اجناس ترك

( DEBORAH.NBB و...) 
تا9لند،چين وا9ران� درخدمت شما باشد 

درضمن فروشگاه موج
 هيچ شعبه دیگرى ندارد

 ميدان احمدآباد بلواركالهدوزبين١٢و١٤
زنانه         ٨۴٢٩٧۶٩

١٢٥٨٩٥/ ممردانه       ٨۴٢٢۶١٠

١٨٣٨٦٨/ م

بازگشت همه به سوى اوست 
 با نها9ت تاثر و تالم درگذشت ناگهان� مرحوم  

حاج سيد هدایت ممتاز درگاهی
 را به اطالع اقوام،دوستان وآشنا9ان گرام� 
م� رسانيم .مراسم تشييع امروز چهارشنبه 

٨٩٫١١٫٢٠ ساعت ٩صبح از مقابل منزل آن مرحوم 
واقع در سناباد  ٢برگزار م� گردد. مراسم ترحيم 

پنج شنبه ٨٩٫١١٫٢١ و جمعه ٨٩٫١١٫٢٢ در مسجد 
صاحب الزمان (عج) واقع در ميدان صاحب الزمان 

از ساعت ٩ تا ١١ و ١٤:٣٠ تا ١٦:٣٠ 
(زنانه و مردانه)منعقد م� گردد.

خانواده ممتاز و فکورى  
١٩٠٢١٣/ م

١٦٨٠٩٢/ م

١٧٨٤٦٣/ ت
١٧٨١٧٨/ م

فروشی پراید ١۴١نقره اى مدل ٨۵
بدون رنگ خيل� تميز 

٧۶٧۶٢٨٨ 
١٩٠١٧٧/ م٠٩١۵١١١۶۶۶۴-٠٩١٢۴١٢۶٣٠٧

١٦٣٦٤٩/ ف

١٨٧٥٦٦/ م


